
Materiaaleisen 2018-2019 
 

Categorie-indeling 
Bij het schermen wordt onderscheid gemaakt in categorieën, gebaseerd op leeftijd. Elk jaar in de zomervakantie 
(bij de seizoenswisseling) worden de categorieën één jaar opgeschoven. Voor het lopende seizoen (2018-2019) 
geldt de volgende categorie-indeling:  
 

Geboren tussen Categorie 

01-01-2009 en 01-01-2013 Kuikens 

01-01-2007 en 31-12-2008 Benjamins 

01-01-2005 en 31-12-2006 Pupillen 

01-01-2002 en 31-12-2004 Cadetten 

01-01-1999 en 31-12-2001 Junioren 

01-01-1979 en 31-12-1998 Senioren 

01-01-1940 en 31-12-1978 Veteranen 

 

Materiaaleisen KNAS-wedstrijden (Nederland) 
Naast de voorgeschreven kleding is bij de dames een borstbescherming verplicht, bij de heren is het dragen 
van een tok (kruisbeschermer) aanbevolen, maar niet verplicht.  
 

Leeftijdscategorie Vest Broek Ondervest Masker* Floret 

Senioren 800 N. 800 N. 800 N. 1600 N.    +el. keelflap FIE-Maraging 

Junioren 800 N. 800 N. 800 N. 1600 N.   +el. keelflap FIE-Maraging 

Cadetten 800 N.  800 N. 800 N. 1600 N.   +el. keelflap FIE-Maraging 

Pupillen 800 N.  800 N. 800 N. 1600 N.   +el. keelflap Normaal (5) 

Benjamins 350 N.  350 N. 800 N. 350 N.   +el. keelflap Normaal (0) 

Kuikens 350 N. 350 N. 800 N. 350 N.   +el. keelflap Normaal (0) 

Een masker met elektrische keelflap is verplicht voor alle categorieën die elektrisch schermen 

NB Per 1-1-2019 wordt een bevestigingsband aan het masker met dubbele sluiting voor alle categorieën verplicht.  

 

Materiaaleisen buitenlandse wedstrijden 
NB: In het buitenland worden vaak strengere eisen gesteld dan in Nederland. 
 

Leeftijdscategorie Masker* Pak Wapen 

Senioren 1600   +el. keelflap. +dubbele band 800 + 800 plastron FIE-kling Maraging grootte 5 

Junioren 1600   +el. keelflap. +dubbele band 800 + 800 plastron FIE-kling Maraging grootte 5 

Cadetten 1600   +el. keelflap. +dubbele band 800 + 800 plastron FIE-kling Maraging grootte 5 

Pupillen 1600 N. + dubbele band 800 + 800 plastron FIE-kling Maraging grootte 5 

Benjamins 350/1600 N. 350 + 800 plastron Mini-floret, grootte 0 

Kuikens 350/1600 N. 350 + 800 plastron Mini-floret, grootte 0 

Een masker met elektrische keelflap is verplicht voor alle categorieën die elektrisch schermen 

NB.  Sinds 1-9-2018 is een bevestigingsband aan het masker met dubbele sluiting voor alle categorieën verplicht 
(zeker op ECC en JWB).  
NB   Sinds 1-9-2018 is een borstbeschermer alleen toegestaan als deze is voorzien van een zachte buitenlaag 
 

Veiligheids- en materiaaleisen voor FIE-wedstrijden 
Leeftijdscategorie Masker Pak Wapen 

Senioren 1600   +el.keelflap+dubbele_band 800 FIE-kling Maraging grootte 5 

Junioren 1600   +el.keelflap+dubbele_band 800 FIE-kling Maraging grootte 5 

Cadetten 1600   +el.keelflap+dubbele_band 800 FIE-kling Maraging grootte 5 

>> Voor alle categorieën zijn ondervest (800N) en masker met elektrische keelflap verplicht 

NB   Sinds 1-9-2018 is een bevestigingsband aan het masker met dubbele sluiting voor alle categorieën verplicht.  
NB   Sinds 1-9-2018 is een borstbeschermer alleen toegestaan als deze is voorzien van een zachte buitenlaag 
NB   Sinds 1-9-2018 gelden de nieuwe nationale tulpen logo’s, deze zijn verplicht op Wereldbeker en titeltoernooien. 
>> Verder eist de FIE dat al het materiaal maximaal vijf jaar oud is. 



Materiaal: aanschaf-advies en prijsindicatie 
 
 
Het materiaal dat benodigd is voor de trainingen (masker, handschoen, vest en wapen) kan gedurende het eerste 
lidmaatschapsjaar van de club geleend worden. Maar meestal hebben mensen eerder behoefte aan een eigen 
masker en handschoen.  
Afhankelijk van de leeftijd koop je materiaal dat aan FIE-eisen voldoet of materiaal dat daar niet aan voldoet. Tot 
circa 11 jaar is FIE-kleding niet verplicht, boven 11 jaar is het verplicht.  
> Wij raden iedereen aan om toch bij aanvang al te kiezen voor het FIE-materiaal. De veiligheid is groter. En 
je voorkomt problemen als je mee wilt doen aan een toernooi. Daar is wel FIE-materiaal verplicht. Het is erg 
vervelend opeens niet mee te mogen doen vanwege incorrect materiaal. 
 
Na een jaar kan dan het schermvest aangeschaft worden (en voor de dames: borstbescherming). Vervolgens zijn 
de meesten zover gevorderd, dat zij toe zijn aan elektrisch schermen.  
Elektrisch materiaal dient door iedereen zelf te worden aangeschaft (vanwege de gevoeligheid van het materiaal).  
 
Na 1½ à 2 jaar zijn de meesten klaar voor hun eerste wedstrijd. Om hieraan deel te kunnen nemen, zijn een 
schermbroek en schermsokken verplicht. Om in het buitenland te kunnen schermen, is ook een ondervest nodig. 
Verder is een schermtas handig voor al het schermmateriaal, inclusief reserve fil-de-corps en één of meerdere 
reservewapens. 
Voor de aanschaf van materiaal gelden de volgende richtprijzen (volgorde is tevens een aanschafadvies): 
 
 

Prioriteit Na … Onderdeel Training FIE 

1 6 maanden Masker € 79,00 €  130,00 

2 6 maanden Handschoen € 25,00   

3 6 maanden Mechanisch wapen €  36,50   

4 12 maanden* Schermvest* €  78,00 €  149,00 

4a 12 maanden Borstbescherming €  25,00   

5 12 maanden Elektrisch vest €  95,00   

5 12 maanden Elektrisch wapen €  58,00 € 112,00 

5 12 maanden Fils-de-corps €  18,50   

6 18 maanden Schermsokken €  15,00   

7 18 maanden Schermbroek €  53,00 €   97,00 

8 18 maanden Ondervest  €   68,00 

9 24 maanden Schermtas €  75,00   

10 24 maanden Schermschoenen € 120,00  

 

Schermschoenen zijn niet verplicht. Het is mogelijk deze aan te schaffen (en bv. Adidas en Nike maken goed 

schermschoenen). Als goedkoper alternatief zijn indoorschoenen aan te schaffen. Let dan op een lichte schoen, 

met goed buigbare zool, goede demping (niet te hoog) en een afgeronde hiel. In sportzaken zijn schonen 

verkrijgbaar als squasch, handbal, badminton die heel goed voldoen. 

 

> NB: kies altijd een niet-zwarte zool om onze schermzaal netjes te houden. 

 

Trainen kan in een lange trainingsbroek, maar vanuit veiligheidsoogpunt heeft de schermbroek de voorkeur. 

  



Materiaalverkooppunten 

 
Nederland  
 

Verkooppunt Adres Opmerkingen 

SOOLancelot 
(Arvid Oostveen) 
www.soolancelot.nl  

 

Olympus 25 
6832 EL Arnhem 
telefoon: (026) 321 33 60 
mobiel: (06) 52 63 47 06 
e-mail: soolancelot@gmail.com  

Goed materiaal, redelijke  
voorraad. Goed advies 

JCSPORTWORLD  
www.jcsportworld.com  

Pegasusweg 316 
3067 KX Rotterdam 
telefoon: (010) 209 53 65 
fax: (010) 209 58 45 
e-mail: info@jcsportworld.com 

Goedkoop en redelijke kwaliteit kleding. 
Slechte ervaringen met wapens. 
Redelijk materiaal voor beginners, voor 
wedstrijd-schermers minder geschikt. 

Schermschool Kardolus  
www.schermschool-kardolus.nl  

Speulderbos 13-15 
2716 JW Zoetermeer 
telefoon: ( 079) 321 21 22 
fax: (079) 352 08 22 

Geen goede ervaringen mee.  De zaak 

is wel dichtbij. 

Ducolt Schermartikelen  
(Heike Westra) 
www.ducolt.com  

Het Leiwerk 10  
3451 VJ Vleuten  
telefoon: (030) 677 55 82  
mobiel: (06) 55 36 70 40  
e-mail: ducolt@planet.nl  

Goedkoop en redelijke kwaliteit 
materiaal. Slechte ervaringen met 
betrouwbaarheid (na verloop van tijd). 
Minder goede ervaringen met nakomen 
van afspraken.  
Voordeel: vaak op toernooien 
aanwezig, betaling ook achteraf. 

Gladius 
(Marijn de Jong) 
http://www.gladiusschermsport.nl/ 

Marijn de Jong  
Telefoon: 06-20746682  
E-mail: gladiusschermsport@gmail.com 

Redelijke kwaliteit materiaal, redelijke 
voorraad aanwezig. Soms mooie 
koopjes.  
Voordeel: vaak op toernooien 
aanwezig. 

 
Duitsland 
 

H. Lieffertz  
www.lieffertz.com  

Eibenweg 1 
D - 50767 Köln-Heimersdorf 
telefoon: +49-(0) 221 79 52 54 
fax: +49-(0) 221 79 04 633 
e-mail: info@lieffertz.com 

Goed materiaal, groot assortiment en 
erg veel verstand van zaken. 
Regelmatig met stands op 
wedstrijden.  
Ook goed bereikbaar per telefoon. 
Bestellingen via internet en telefoon. 
Bezorging per post binnen redelijk 
korte tijd (enkele dagen). Niet 
goedkoop. 

AS sport-service 
www.as-sport-service.de 

Ringstraße 93 
D - 32427 Minden  
telefoon: +49-(0) 571 88 37 00  
fax: +49 (0) 571 88 37 10 
e-mail: r.pichner@as-sport-service.de 

Alternatief voor Lieffertz, maar net 
iets minder goed. 

Fence With Fun 
www.fencewithfun.com 
  
 

Robert-Bosch-Straße 9 
D - 88487 Mietingen 
telefoon: +49-(0) 7392 16 99 280 
fax: +49-(0) 7392 16 99 289 
e-mail: info@fencewithfun.com 

Alternatief voor Lieffertz, maar net 
iets minder goed, wel iets goedkoper. 

Artos Fencing GmbH & Co. KG 
http://www.artos-sport.de/  

Ziegeleiweg 13A - 15 
04435 Schkeuditz 
DE - Germany 
Fax:+49 (0)34204 - 702921 
steffen.grollmisch@artos-technik.de 

Alternatief voor Lieffertz, maar 
net iets minder goed, wel iets  
goedkoper. 
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Materiaal afbeeldingen (Engels om te kunnen zoeken op Engelstalige site) 

 
Borst-bescherming (dames/meiden) - Breast protection 

 
 
Ondervest  Schermvest     Schermbroek 
Underplastron  Fencing Jacket     Fencing breeches  

   
 
 
Schermmasker met electrische keelflap - mask with electrical bib” 

 
 
 “Fil de corps”  (verbinding vest, wapen, enrouleur/teller) - Foil body wire  

 
 
 
 “Fil de tête” - Connection cable (mask to bib) 

 
 
 Scherm-schoen (let op de afgeronde hak) - Fencing shoe 

 


