
 

Instaptest Initiator 

Corona special 

 
De normale instaptest omvat het nemen van een individuele les op de drie wapens – in deze individuele les wordt 

je basisvaardigheden en -kennis op de drie wapens getest. Dit dient vooral om de lessen vlot te kunnen laten 

starten, bovenal de 10u praktijkles op elk wapen. De instaptest in normale tijden is twee jaar geldig. 

 

De huidige pandemie noodzaakt ons om een alternatief te voorzien voor de instaptest van de initiatorcursus. 

Hierdoor is deze test enkel geldig voor de initiatorcursus 2021.  

 

Je vindt hieronder een beschrijving van wat er verwacht wordt: 

1. Je maakt een filmpje (of drie filmpjes) waarin je  

• Enkele verplaatsing doet (marchez, rompez, fente) – in zijaanzicht gefilmd 

• Op degen en op floret in houding sixte staat, en dan een quarte, een septime en een octave neemt – in 

vooraanzicht gefilmd 

• Op sabel in houding tierce staat, en dan een quarte en een quinte neemt - in vooraanzicht gefilmd 

Dit moet geen groot kunstwerk zijn – het dient vooral voor jou om je al eens aan het denken te zetten over de drie 

wapens, en voor mij om te zien wat voor vlees ik in dekuip heb. 

Ben je door de corona maatregelen niet in staat om aan een degen, floret of sabel te geraken, neem dan een huis, 

tuin of keuken alternatief in de hand. 

Als je die handhoudingen niet voldoende kent, en door de corona maatregelen niet in staat om iemand hulp te 

vragen, dan kan je je door onderstaande filmpjes laten inspireren: 

Degen: https://youtu.be/WPKYWdY3DQ4 

Floret: https://youtu.be/KvvXNQivv2U 

Sabel: https://youtu.be/kLuUAnqLQuo 

 

2. Zorg dat je het filmpje of filmpjes kan delen via een link (Google drive, Dropbox, Wetransfer…). 

 

3. Je vult een mini-quiz in via onderstaand Google formulier. Zorg dat je je link (zie 2) bij de hand hebt, want die 

moet je bij de laatste vraag opgeven. 

https://forms.gle/AtFLBoTDzFnLf2mV9 

 

Niet te veel stressen, en succes! 

 

Anneke Daems 

Directeur Sportkaderopleiding Schermen 

https://youtu.be/WPKYWdY3DQ4
https://youtu.be/KvvXNQivv2U
https://youtu.be/kLuUAnqLQuo
https://forms.gle/AtFLBoTDzFnLf2mV9

