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INLEIDING 

 

Dit document beschrijft de selectiecriteria en de procedures met betrekking tot de topsportschool 

Schermen. Voor bijkomende informatie aangaande de topsportprojecten (ploegenwerking of 

kaderwerking sabel) kan u terecht bij de technisch directeur topsport op onderstaand adres: 

 

Vlaamse Schermbond vzw 

Zuiderlaan 14 

9000 Gent 

 

Technisch directeur topsport: yannick.germeau@vlaamseschermbond.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yannick.germeau@vlaamseschermbond.be
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1. FUNCTIES EN PERSONEN  

 

1.1. TECHNISCH DIRECTEUR TOPSPORT        

 

De technisch directeur topsport stippelt het beleid uit in samenspraak met het team en gedragen 

door het veld, onder supervisie van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Schermbond. Hij stuurt 

de medewerkers (staf, TSC, trainers, coaches, medewerkers) aan om dit beleid om te zetten in de 

praktijk en maakt het mogelijk dat dit beleid uitgevoerd kan worden. Zijn taak is om de volledige 

topsportwerking sabel van de VSB te coördineren, de nodige middelen te voorzien om dit beleid 

te laten uitvoeren en de verschillende actoren aan te sturen en samen te laten werken.   

 

                                                        Technisch directeur topsport 

 

 
 

 

 

1.2. TRAINERS TOPSPORTSCHOOL 

 

De topsportschool biedt een programma aan van topsporttraining in combinatie met een 

volwaardige ASO of TSO opleiding. Het programma is gericht op sabel. 
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Paul Corteyn Yannick Germeau  

Bondstrainer Sabel Trainer topsportschool  

                              

 

 

 

1.3 WETENSCHAPPELIJKE MEDEWERKERS  

 

De trainers, begeleiders en schermers worden ondersteund door een team van wetenschappelijke 

medewerkers. Het team bestaat uit volgende experts:  

 Viktor Van der Veken, Els Snauwaert; sportpsychologen 

 Servaas Breyne; preventie en revalidatie 

 Prof. Dr. Matthieu Lenoir, UGent; ontwikkeling volledige testbatterij en afname 

uitgebreide testbatterij 

 Dr. Adelheid Steyaert; sportgeneeskunde UZ Gent  

 Spartanova; testafname basistestbatterij 

 

 

2. COMMISSIES  

 

2.1 TOPSPORTCOMMISSIE  

 

2.1.1. SAMENSTELLING  

 

 Yannick Germeau: technisch directeur topsport 

 Paul Corteyn: vertegenwoordiger topsporttrainers  

 Luc Vandingenen: vertegenwoordiger Raad van Bestuur 

 Brecht Stevens: vertegenwoordiger paramedische sector 

 Bert Six: vertegenwoordiger afdeling topsport Sport Vlaanderen 

 Mathias Huybens: vertegenwoordiger topsporters 
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2.1.2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN  

 

De topsportcommissie is bevoegd in volgende topsportgerelateerde dossiers:  

 Opstellen en voorstellen van het vierjarig beleidsplan bij de Raad van Bestuur 

 Controle, uitvoering en bijsturen van het vierjarig beleidsplan  

 Bepalen van de selectiecriteria voor de topsportschool  

 Advies nationale selectiecriteria en nationale selecties voor deelname aan EK’s en WK’s  

 Denktank omtrent topsportvraagstukken  

 Opvolgen internationale tendensen in de schermtopsport 

 

 

2.2. SELECTIECOMMISSIES 

  

2.2.1. SELECTIECOMMISSIE TOPSPORTSCHOOL 

 

2.2.1.1. SAMENSTELLING 

 

 Yannick Germeau: technisch directeur topsport  

 Paul Corteyn: bondstrainer sabel & trainer topsportschool 

 Brecht Stevens: fysieke trainer 

 Viktor Van der Veken/Els Snauwaert: sportpsycholoog topsportschool 

 

2.2.1.2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 

 

De selectiecommissie topsportschool VSB beslist om schermers al dan niet voor te dragen voor 

de selectiecommissie van het Topsportconvenant (SPORT VLAANDEREN-BOIC-VSF).  

 

 

2.2.2. SELECTIECOMMISSIE EK’s en WK’s 

 

2.2.2.1. SAMENSTELLING 

 

De samenstelling van de selectiecommissie is identiek aan deze van de topsportcommissie. 

 

2.2.2.2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN  

 

De selectiecommissie EK’s en WK’s beslist om schermers voor te dragen voor selectie aan het 

nationaal sportcomité i.f.v. deelname aan EK en/of WK. 
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2.3. BEROEPSCOMMISSIE  

 

2.3.1. SAMENSTELLING  

 

De beroepscommissie bestaat uit drie leden:  

 Voorzitter beroepscommissie: voorzitter VSB of vervangend lid van de Raad van Bestuur 

 Lid beroepscommissie: voorzitter Vlaamse Scheidsrechterscommissie van de VSB of 

vervangend lid van de VSC 

 Lid beroepscommissie: lid wetenschappelijke of medische commissie VSB 

 

De leden van de Beroepscommissie mogen geen lid zijn van de evaluatiecommissie of betrokken 

partij zijn of belang hebben in de zaak. 

 

2.3.2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN  

 

1. De beroepscommissie behandelt beroepen tegen de procedure van de beslissing van de 

topsportcommissie en selectiecommissie van de VSB.  

2. De beroepscommissie kan, in functie van de specifieke argumentatie van het beroep, extra 

expertise en advies inroepen.  

3. De beroepscommissie oordeelt over het ingediende beroep binnen de 10 werkdagen na 

ontvangst van het beroep en de betaling van de administratieve kosten. Slechts wanneer de 

specifieke techniciteit van de argumentatie van het ingediende beroep extra tijd zou vergen, 

dan kan het oordeel van de beroepscommissie naar een latere datum verschoven worden.  

4. De partij die beroep aantekent dient €250 administratieve kosten te betalen. In het geval het 

beroep door de beroepscommissie ontvankelijk wordt verklaard, wordt het bedrag van €250 

teruggestort. 
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3. SITUERING TOSPORTSCHOOL BINNEN DE TOPSPORTSTRUCTUUR SABEL 

 

Van talent tot elitesporter, in elke fase van de ontwikkeling als topsporter, biedt de VSB een 

begeleidingsproject aan. De topsportschool (TSS) sabelschermen situeert zich tussen de andere 

projecten van de topsportstructuur sabel, zoals aangegeven in onderstaand schema. Voor de 

topsportschool is er een jeugdwerking voorzien en na de topsportschool kan men zich verder 

ontplooien tot topschermer binnen de kaderwerking topsport sabel. De kaderwerking topsport sabel 

is het raamwerk voor de ondersteuning en begeleiding van alle sabelschermers (met uitzondering 

van de TSS-leerlingen waarvan de ondersteuning en begeleiding gegarandeerd is gezien zij binnen 

de structuur TSS vallen) en biedt tegelijkertijd een basis voor de ploegenwerking sabel. Op deze 

manier wordt structuur en een duidelijk toekomstperspectief geboden aan de sabelschermers zowel 

buiten als binnen de topsportschool. 
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4. DOEL, SELECTIECRITERIA- EN PROCEDURES VAN DE TOPSPORTSCHOOL 

SCHERMEN 

 

4.1. DOEL  
 

De topsportschool biedt talentvolle schermers in de leeftijdsgroep 11-18 jaar een 

topsportvoorbereidend programma aan in combinatie met studies ASO of TSO. De school beoogt 

dus twee doelen, die evenwaardig naast elkaar staan: (1) een topsportvoorbereidende training 

aanbieden en (2) het verwerven van een waardevol ASO of TSO diploma.  

De finaliteit van de topsportschool is dus enerzijds schermers klaarstomen op een langdurige 

schermloopbaan op het hoogste niveau. Als derdejaars cadet streven we bovendien naar een landen 

top 8 bij de cadetten op het EK en/of een landen top 12 op het WK cadetten.  

De topsportfinaliteit van de topsportwerking Schermen van de VSB ligt op het niveau Olympische 

Spelen (Top 8 OS), landentop 8 EK en landentop 12 WK. Vertaald voor de ontwikkelingslijn van 

de topsportschoolleerlingen, streven we naar een landentop 12 EK junioren en landentop 16 WK 

junioren als laatstejaars junior.  

 

4.2. SELECTIECRITERIA  
 

De eisen om toegelaten te worden tot de topsportschool schermen dienen hoog te liggen. We zijn 

immers op zoek naar beweeglijke, explosieve schermers. De Vlaamse Schermbond stelde in 

samenwerking met het Bewegingsplatform en de onderzoekers van de UGent een testbatterij samen 

om begaafde schermers te identificeren. De testbatterij bevat testen om de morfologie, de motoriek, 

de fysieke parameters en de sportspecifieke talentkenmerken te bepalen. Wanneer een jonge 

schermer voor elk morfologisch, motorisch, fysiek en sportspecifiek talentkenmerk de minimale 

eis kan behalen, kan er van uitgegaan worden dat er voldoende talent aanwezig is om het potentieel 

schermtalent te ontwikkelen. De betere bewegers beschikken over een goede motoriek en we 

verwachten dat hun talentontwikkeling sneller en efficiënter verloopt. 

De testen worden in drie fasen afgenomen. Bij uitmuntende resultaten op één deelgebied (bv 

motoriek P80) kan de schermer ook geselecteerd worden voor de tweede testdag, en dan eventueel 

de verdere selectieprocedure doorlopen. 

 

1. Eerste testfase 

Tijdens de eerste fase worden morfologische, fysieke en motorische tests afgenomen en worden de 

schermers op specifiek vlak geëvalueerd door verschillende trainers (gestandaardiseerde scouting 

“het oog van de meester”). De fysieke en motorische parameters geven een beeld van de mate van 

getraindheid, potentieel en/of belastbaarheid.  We gaan tijdens de eerste testdag dus op zoek naar 

de betere bewegers die tegelijkertijd ook lenig en explosief zijn. De selectie van de betere bewegers 

gebeurt door de Vlaamse Schermbond in samenwerking met Spartanova (in functie van de 

testafname) en de onderzoekers van de UGent (in functie van de wetenschappelijke validiteit van 

de testen).  De positief geëvalueerde schermers uit de eerste testfase zullen uitgenodigd worden 

voor een tweede testfase. 
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2. Tweede testfase 

Tijdens de tweede testdag worden schermspecifieke tests afgenomen in samenwerking met de 

onderzoekers van de UGent. De testen peilen naar schermspecifieke vaardigheden zoals o.a. oog-

handcoördinatie, enz. 

 

 

3. Derde testfase 

Bij positieve evaluatie van de tweede testfase worden medische tests afgenomen. De medische tests 

omvat een klinisch onderzoek conform de minimale wettelijke bepalingen inzake sportmedische 

keuring voor instroom in de topsportschool. De keuringsarts kan beslissen bijkomende 

onderzoeken te laten plaatsvinden. Daarnaast onderwerpt de sportpsycholoog van de 

topsportschool de kandidaat leerlingen/topsporters aan een vraaggesprek rond mentale aspecten. 

Er wordt aan de hand daarvan een profiel met werkpunten opgemaakt. 

 

4.2.1. SCHEMATISCH OVERZICHT SELECTIECRITERIA 

 

 
Domein Test  Beoordeling 

Absolute 

voorwaarde 
Norm Toepassing 

F
A

S
E

 1
 

Morfologie 

Gestalte in cm 
 … 

cm Predictie gestalte en 

groeispurt Zithoogte in cm   

APHV in jaar   

Gewicht in kg   

Gewichtscontrole Vetpercentage in %  …% 

BMI kg/m³   

Motoriek 

KTK rugwaarts balanceren aantal   

Basismotoriek KTK zijwaarts springen 2x(n/15s.)   

KTK verplaatsen plankjes 2x(n/20s.)   

Fysiek 

Lenigheid 

Sit and reach in cm   
Basislenigheid 

Schouderlenigheid in cm   

Fysiek Snelheid 

2 x 30m sprint schermen (tijd op 5m) in sec   

Basissnelheid 2 x 30m sprint schermen (tijd op 30m) in sec   

10x5m shuttle run in sec   

Fysiek Kracht 

Handgripkracht in cm   

Basiskracht CMJ hips in cm   

SBJ in cm   

F
A

S
E

 2
 

Dieptezicht Binoculair aantal   

Sportspecifieke 

talentkenmerken 

Sportspecifieke 

snelheid 

Tijd 10 x 3m test in sec   

Schermsprint 3m In sec   

Schermsprint 6m in sec   

Schermsprint 9m in sec   

Sportspecifiek 

reactievermogen 

Statisch reactievermogen in sec   

Dynamisch reactievermogen voorw in sec   

Dynamisch reactievermogen achterw in sec   

Dynamische tijd in sec   

Sportspecifiek 
Kwantificeren van de 

uitvoeringskwaliteit 
in punten 
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Oog van de 

meester(s) 

Sportspecifieke 

resultaten 
Wedstrijdresultaten  

 
 

F
A

S
E

 3
 

Mentaal profiel Mentale screening vragenlijsten 

 

 

Mentale 

talentkenmerken 

voor topsport 

 

 

4.2.2. DETAILBESPREKING SELECTIECRITERIA   

 

Ontwikkeling selectiecriteria 
 

De instaptesten van de topsportschool schermen zijn uitgewerkt in samenwerking met UGent. Het 

onderzoeksteam van de UGent bezorgde de “P50”-waarden van de groep van alle geteste 

leerlingen/topsporters van Vlaanderen, wat de deliberatienorm zal zijn bij de beoordeling van de 

eerste testfase. Enkel die testen die relevant zijn voor het schermen worden vergeleken.  

De selectie van schermers voor de topsportschool schermen is gebaseerd op de volgende pijlers: 

- De correlatie tussen morfologische, motorische en fysieke kenmerken 

- Sportspecifieke kenmerken 

- Mentaal profiel 

 

 

MORFOLOGISCHE KENMERKEN 
 

De onderstaande lichaamskenmerken zijn vooral van belang om de ontwikkeling van de schermer 

te kunnen opvolgen. 

 Gestalte 

 Gewicht 

 Vetpercentage 

 Body Mass Index (BMI) 

 Age of Peak Height Velocity (APHV) 
 

De verhouding tussen gestalte en lichaamsgewicht enerzijds en de vetvrije massa van de schermer 

anderzijds geven een indicatie van de atletische constitutie. 

De evolutie op de groeicurve kan individueel opgevolgd worden en de berekende waarde van de 

APHV kan mee in rekening worden genomen bij de interpretatie van de gegevens. 

 

 

MOTORISCHE TALENTKENMERKEN 

Streven naar betere bewegers 

 



 

12 

De voorspellende waarde van de toekomstige schermer beperkt zich niet alleen tot het inschatten 

van het potentieel van de toekomstige schermer, maar geeft ook aan of een sportbeoefenaar 

voldoende kansen heeft om actief te blijven en verder te evolueren in de schermsport (Vandorpe et 

al 2011). 

We stellen vast dat de drop-out van topsporters in bepaalde selecties dikwijls te wijten is aan een 

beperkte motoriek waardoor de fysieke groei afgeremd wordt en de topsporter afhaakt omdat de 

anderen beter worden. Een goede motoriek is een absolute voorwaarde om verder te kunnen 

bouwen met de fysieke talentkenmerken.  

De motoriek wordt gemeten met de Körperkoordinationtest für Kinder (KTK). Als referentie wordt 

de populatie van al de leerlingen/topsporters van de betreffende leeftijd genomen. Een resultaat 

wordt als significant beschouwd als het binnen de eerste 50% (P50) van deze referentiepopulatie 

valt. De motoriek wordt getest door middel van drie subtests van de KTK. Hierna worden de 

tabellen met referentiewaarden per test en per geslacht weergegeven. 

 

Zijwaarts springen KTK meisjes 

Leeftijd P10 P50 P90 

11 jaar 70 81 92 

12 jaar 80 90 100 

13 jaar 84 94 104 

14 jaar 89 98 107 

15 jaar 89 100 111 

16 jaar 92 99 107 

17 jaar 91 102 113 
 

Zijwaarts springen KTK jongens 

Leeftijd P10 P50 P90 

11 jaar 71 85 98 

12 jaar 82 92 102 

13 jaar 84 94 104 

14 jaar 88 98 108 

15 jaar 91 102 113 

16 jaar 92 104 116 

17 jaar 92 106 119 
 

Verplaatsen plankjes KTK meisjes 

Leeftijd P10 P50 P90 

11 jaar 45 58 70 

12 jaar 51 64 76 

13 jaar 53 67 82 

14 jaar 57 70 82 

15 jaar 58 71 83 

16 jaar 58 72 87 

17 jaar 57 73 89 
 

Verplaatsen plankjes KTK jongens 

Leeftijd P10 P50 P90 

11 jaar 50 64 79 

12 jaar 51 64 76 

13 jaar 53 66 78 

14 jaar 56 69 81 

15 jaar 57 71 86 

16 jaar 58 74 90 

17 jaar 59 73 88 
 

Rugwaarts balanceren KTK meisjes 

Leeftijd P10 P50 P90 

11 jaar 42 56 70 

12 jaar 46 59 71 

13 jaar 50 60 71 

14 jaar 53 62 71 

15 jaar 55 64 72 

16 jaar 56 64 72 

17 jaar 55 64 72 
 

Rugwaarts balanceren KTK jongens 

Leeftijd P10 P50 P90 

11 jaar 40 55 70 

12 jaar 44 58 71 

13 jaar 46 59 71 

14 jaar 48 59 71 

15 jaar 49 60 72 

16 jaar 50 61 72 

17 jaar 53 62 72 
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FYSIEKE TALENTKENMERKEN 

Streven naar instroom van de betere bewegers om lenige, explosieve schermers te vormen. 

 

De resultaten van de test reikafstand in zit en schouderlenigheid moeten aangeven dat de schermer 

voldoende lenig is.  

De resultaten van de snelheidstests moeten aangeven dat de schermer beschikt over voldoende 

basissnelheid. De eerste 5m zijn daarbij belangrijker dan de snelheid over 30m, maar aangezien er 

tussentijden genomen worden bij een maximale 30m test kunnen deze gegevens een beter beeld 

geven over de basissnelheid van de schermers. 

Snelheid en beweeglijkheid worden tevens gemeten in de shuttle run test, ook hier is deze test 

belangrijker dan bijvoorbeeld de maximale snelheid na 30m.. 

De sprongkracht wordt gemeten door middel van het verspringen uit stand en de counter 

mouvement jump. 

Op basis van resultaten, verzameld bij alle leerlingen in de verschillende topsportscholen, gaan we 

op zoek naar de leerlingen die binnen de eerste 50% (P50) vallen. 

Hierna worden de tabellen met referentiewaarden per test en per geslacht weergegeven. 

 

Reikafstand in langzit meisjes 

Leeftijd P10 P50 P90 

11 jaar 20 29 38 

12 jaar 21 29 37 

13 jaar 21 30 39 

14 jaar 23 31 39 

15 jaar 23 32 41 

16 jaar 23 34 44 

17 jaar 25 34 43 
 

Reikafstand in langzit jongens 

Leeftijd P10 P50 P90 

11 jaar 16 24 33 

12 jaar 13 24 34 

13 jaar 15 25 35 

14 jaar 16 26 36 

15 jaar 17 27 36 

16 jaar 17 28 38 

17 jaar 18 29 39 
 

Schouderlenigheid meisjes 

Leeftijd P10 P50 P90 

11 jaar 49 69 89 

12 jaar 48 69 90 

13 jaar 44 67 91 

14 jaar 46 68 90 

15 jaar 40 65 89 

16 jaar 38 65 91 

17 jaar 41 66 92 
 

Schouderlenigheid jongens 

Leeftijd P10 P50 P90 

11 jaar 86 66 46 

12 jaar 94 65 36 

13 jaar 99 73 48 

14 jaar 108 83 59 

15 jaar 112 86 60 

16 jaar 114 87 60 

17 jaar 113 88 63 
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Sprint 5m meisjes 

Leeftijd P10 P50 P90 

11 jaar 1,407 1,264 1,121 

12 jaar 1,339 1,227 1,115 

13 jaar 1,311 1,196 1,080 

14 jaar 1,323 1,203 1,082 

15 jaar 1,272 1,170 1,068 

16 jaar 1,261 1,163 1,065 

17 jaar 1,295 1,197 1,099 
 

Sprint 5m jongens 

Leeftijd P10 P50 P90 

11 jaar 1,407 1,264 1,121 

12 jaar 1,299 1,214 1,129 

13 jaar 1,290 1,188 1,086 

14 jaar 1,223 1,127 1,031 

15 jaar 1,195 1,101 1,008 

16 jaar 1,183 1,088 0,994 

17 jaar 1,164 1,076 0,989 

 

 

Sprint 30m meisjes 

Leeftijd P10 P50 P90 

11 jaar 5,747 5,412 5,077 

12 jaar 5,589 5,234 4,879 

13 jaar 5,445 5,096 4,747 

14 jaar 5,405 5,059 4,713 

15 jaar 5,226 4,953 4,681 

16 jaar 5,354 4,967 4,580 

17 jaar 5,361 5,005 4,649 
 

Sprint 30m jongens 

Leeftijd P10 P50 P90 

11 jaar 5,747 5,412 5,077 

12 jaar 5,507 5,188 4,869 

13 jaar 5,449 5,106 4,763 

14 jaar 5,206 4,856 4,506 

15 jaar 4,887 4,616 4,345 

16 jaar 4,799 4,535 4,271 

17 jaar 4,719 4,468 4,217 

 

Shuttle run meisjes 

Leeftijd P10 P50 P90 

11 jaar 21,574 19,987 18,399 

12 jaar 20,368 19,600 18,832 

13 jaar 20,121 19,281 18,442 

14 jaar 19,898 19,089 18,280 

15 jaar 19,738 19,011 18,284 

16 jaar 19,766 18,865 17,964 

17 jaar 19,591 18,792 17,993 
 

Shuttle run jongens 

Leeftijd P10 P50 P90 

11 jaar 21,089 19,481 17,874 

12 jaar 19,928 18,944 17,960 

13 jaar 19,806 18,716 17,627 

14 jaar 19,345 18,338 17,330 

15 jaar 18,893 17,996 17,099 

16 jaar 18,798 17,854 16,911 

17 jaar 18,685 17,759 16,833 

 

Counter mouvement jump meisjes 

Leeftijd P10 P50 P90 

11 jaar 19,03 25,12 31,21 

12 jaar 22,31 28,06 33,80 

13 jaar 21,73 28,68 35,63 

14 jaar 22,31 29,04 35,77 

15 jaar 23,43 29,27 35,12 

16 jaar 22,57 29,96 37,34 

17 jaar 23,14 30,32 37,50 
 

Counter movement jump jongens 

Leeftijd P10 P50 P90 

11 jaar 21,27 27,80 34,33 

12 jaar 22,66 28,59 34,52 

13 jaar 22,95 29,51 36,06 

14 jaar 25,59 33,32 41,05 

15 jaar 28,02 35,71 43,40 

16 jaar 29,45 37,47 45,50 

17 jaar 30,20 38,78 47,35 
 

  



 

15 

Verspringen uit stand meisjes 

Leeftijd P10 P50 P90 

11 jaar 150 168 186 

12 jaar 168 187 205 

13 jaar 174 193 211 

14 jaar 182 199 215 

15 jaar 187 200 214 

16 jaar 187 206 224 

17 jaar 188 207 225 
 

Verspringen uit stand jongens 

Leeftijd P10 P50 P90 

11 jaar 166 186 206 

12 jaar 177 196 214 

13 jaar 182 201 219 

14 jaar 196 216 236 

15 jaar 206 226 246 

16 jaar 211 231 251 

17 jaar 216 237 257 
 

 

Manier van beoordelen 

 

De testen van de eerste testfase geven een overzicht van hoe de schermer scoort op motorisch en 

fysiek vlak. Wie minstens de 50% norm (=P50) haalt voor de verschillende testen van beide 

parameters, krijgt een gunstige evaluatie voor deze testfase. Wie buitengewoon goed scoort op 1 

van beide parameters, komt eveneens in aanmerking voor een selectie voor de 2e testfase. In het 

geval van een deliberatie zullen de resultaten van de motorische parameters zwaarder doorwegen 

dan die van de fysieke parameters. 

 

 

SPORTSPECIFIEKE TALENTKENMERKEN 

 

Op sportspecifiek vlak worden de schermers tijdens het seizoen geëvalueerd op ontmoetingen, 

wedstrijden, selectiestages en tijdens de VSB Jeugdhappening (eerste testfase). Dit gebeurt aan de 

hand van een gestandaardiseerde kwantificatie “het oog van de meester”. Er worden hierbij door 

verschillende trainers scores toegekend voor de kwaliteit van de bewegingsuitvoering, het 

spelinzicht en de mentaliteit. De verschillende items die in de algemene tests aan bod komen 

worden hier door trainers in een zeer specifieke situatie geëvalueerd.  

Het scoreformulier kan enkel geldig ingevuld worden door trainers door de VSB aangeduid, met 

minstens het niveau trainer B. Deze trainers dienen bovendien de informatiesessie over het 

interpreteren van de scores gevolgd te hebben. 

Er wordt gestreefd om minstens drie geldige beoordelingen te maken zijn per leerling, telkens door 

verschillende trainers. Twee van de drie beoordelingen moeten positief zijn om geselecteerd te 

worden op dit onderdeel. 
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Scoreformulier “het oog van de meester” 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Afstand           

Timing           

Attitude           

Evenwicht           

Coördinatie           

Lenigheid           

Beweeglijkheid           

Reactievermogen           

Inzicht/tactiek           

 

 

De in fluo aangeduide factoren zijn determinerende factoren, dat wil zeggen dat deze 

doorslaggevend zijn in geval van twijfel, of indien deze bijzonder goed scoren kunnen deze een 

selectie verrechtvaardigen.  

- Scores voor de eerste graad (12-14 jaar): gemiddelde score van 60%, met minstens 50% op 

de twee van de drie determinerende factoren. 

- Scores voor de tweede graad (14-16 jaar): gemiddelde score van 70%, met minstens 60% 

op de twee van de drie determinerende factoren. 

- Scores van de derde graad (16-18 jaar): gemiddelde score 80%, met minstens 70% op de 

twee van de drie determinerende factoren. 

 

Daarnaast worden op sportspecifiek vlak de schermers in een tweede fase gescreend op dieptezicht, 

sportspecifieke snelheid en statisch en dynamisch reactievermogen. Dit om aan de hand van 

meetbare cijfers de beoordeling van het “oog van de meester” te ondersteunen. 

 

Naast de kwalitatieve sportspecifieke evaluatie wordt er eveneens rekening gehouden met 

prestaties op wedstrijden. Hiervoor worden volgende criteria in acht genomen: 

- Eerste graad (12-14 jaar; geboortejaar 2007-2006): er wordt gekeken of de schermers al aan 

wedstrijden deelgenomen hebben, maar de prestaties zijn eerder een deliberatiefactor dan 

een determinerende factor. Indien echter blijkt dat deze resultaten overwegend goed zijn is 

dit wel een ernstig te overwegen factor in het selectieproces. 

- Tweede graad (14-16 jaar; geboortejaar 2005-2004): op de nationale circuitwedstrijden bij 

de beste 40% als eerstejaars cadet, bij de beste 30% als tweedejaars cadet. Bij overgang van 

de 2de naar 3de graad wordt verwacht dat men bij de eerste 30 % scoort op de internationale 

circuitwedstrijden. 

- Derde graad (16-18j; geboortejaar 2003-2002): op de nationale circuitwedstrijden bij de 

beste 15% als derdejaars cadet zijn of op de internationale circuitwedstrijden bij de beste 

30%. 
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MENTAAL PROFIEL 

 

De sportpsycholoog, die binnen de topsportschool met de leerlingen/topsporters werkt, screent de 

kandidaat leerlingen/topsporters op motivatie en andere mentale vaardigheden nodig in topsport. 

Elk profiel krijgt een kleurcode:  

- groen: alles duidt er op dat de mentale vereisten om aan topsport te doen aanwezig zijn; 

- oranje: er zijn een aantal tekorten en/of duidelijke werkpunten om aan topsport te kunnen 

doen; 

- rood: het mentale profiel laat niet vermoeden dat de topsportmentaliteit aanwezig is. 

Bij een rood profiel is selectie tot de topsportschool niet mogelijk. 

4.3. SELECTIE 

 

De schermers die alle bovenstaande tests hebben afgelegd en positief beoordeeld worden door de 

selectiecommissie topsportschool VSB, worden voorgedragen bij de gemengde selectiecommissie 

van het Topsportconvenant (SPORT VLAANDEREN-BOIC-VSF). Deze commissie zal een 

definitieve beslissing treffen aangaande het toekennen van een topsportstatuut, dewelke toelaat in 

te schrijven in de topsportschool.  

 

4.4. DOORSTROOM 

 

Een topsportstatuut is slechts geldig voor 1 jaar. De topsportleerlingen moeten dus elk jaar opnieuw 

geselecteerd worden. De criteria voor doorstroom zijn de volgende: 

1. Gunstige tussentijdse evaluaties op het interdisciplinair overleg; 

2. Dezelfde procedure en criteria als de selectiecriteria voor instroom 

 

Een schermer die de criteria voor doorstroom niet heeft behaald kan voor de selectiecommissie 

topsportschool VSB zijn dossier komen verdedigen, eventueel vergezeld door maximaal twee 

personen naar keuze.  

Sporters die succesvol het zesde jaar aan de topsportschool hebben volbracht, zullen verder hun 

weg vinden in de kaderwerking sabel, mits voldaan aan de instapcriteria. 

 

 

4.5. BEVESTIGING INSTAP/DOORSTROOM 

 

 

Tegen ten laatste 1 juli wordt aan het secretariaat van de Vlaamse Schermbond een schriftelijke 

verklaring bezorgd waarin de schermer in kwestie zijn instap in de topsportschool  – of in het 

geval men reeds op de topsportschool zit, de verderzetting – bevestigt. 
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In samenwerking met 

 


