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Flämische Verband der Fechtvereine 

 

Instaptest Initiator Schermen 
 

Voornaam en naam: ______________________________________________  

E-mailadres (in blokletters aub): _____________________________________  

Geboortedatum: ________________       Club: ___________________________________       

Naam van mijn trainer:____________________________________________ 

Ik scherm _______ jaar op  degen 

 floret 

 sabel 

Op termijn zie ik mezelf trainer B worden op  degen 

 floret 

 sabel 

 niet 

 

D
EG

EN
  

Basishouding en verplaatsing X  4-6-7-8  

 Coup droit + verschillende 
afstanden 

 Dégagez 

 Avec opposition 

 Battez-tirez 

 Arrêt 
 

 Belang van gestrekte arm 

Naam examinator + datum : 
 
 
Opmerkingen : 

Vlotheid van uitvoering X 

Handhoudingen X 

Begrip van afstand X 

Kennis van terminologie X 

FL
O

R
ET

 

Basishouding en verplaatsing X 
 4-6-7-8  

 + parade-riposte 

 Coup droit + verschillende 
afstanden 

 Dégagez 

 Une-deux 

 Battez-tirez 
 

 Phrase d’arme, trefvlakken en 
conventies 

Naam examinator + datum : 
 
 
Opmerkingen : 

Vlotheid van uitvoering X 

Handhoudingen X 

Begrip van afstand X 

Kennis van terminologie X 

S
A

B
EL

 

Basishouding en verplaatsing X  3-4-5 

 + parade-riposte 
(onmiddellijkheid; fort/faible) 

 Coup droit + verschillende 
afstanden 

 Battez-tirez 
 

 Phrase d’arme, trefvlakken en 
conventies 

Naam examinator + datum : 
 
 
Opmerkingen : 

Vlotheid van uitvoering X 

Handhoudingen X 

Begrip van afstand X 

Kennis van terminologie X 

 
A= zeer goed, B= voldoende, C= voldoende mits extra oefening (te noteren bij opmerkingen), D= onvoldoende 

In te vullen door de examinator van het overeenkomstige wapen in het vakje met de X 

 



 

Korte handleiding “doe-het-zelf”: 

 

Deze instaptest kan afgenomen worden door de trainers die op de gepubliceerde lijst staan; deze lijst vermeldt tevens de 

deadline waarop dit volledig ingevulde document moet ingediend zijn bij de DSKO om te kunnen deelnemen aan de 

eerstvolgende initiatorcursus.  

 

Je vindt deze lijst met trainers die je instaptest kunnen afnemen terug in de infotheek voor trainers op de website van de 

Vlaamse Schermbond (www.vlaamseschermbond.be/infotheek). 

 

Opgelet deze lijst wordt geregeld geüpdatet met nieuwe informatie (de datum van de laatste wijziging staat in het 

document weergegeven). 

 

Maak zelf afspraken met deze trainers en bezorg de DSKO het volledig ingevulde document terug (scan en mail naar 

anneke.vsb@telenet.be of Facebook @DSKOschermen, of op papier via het secretariaat van de VSB). Het ingevulde 

document blijft 2 jaar geldig. 

 

Zorg dat de DSKO op de hoogte is van je interesse van deelname via het Vraag Het Aan meldpunt: http://goo.gl/TOFZeh 

Je kan hierop altijd de eerstvolgende cursusorganisatie of een organisatie een jaar later aanduiden. 

 

 

 

Scores: 

Je mag de test zo vaak afleggen als je wil, maar je moet wel voldoende hebben op de drie wapens, of een vrijstelling, 

wanneer je het document indient. De bedoeling is immers bovenal dat de cursus kan starten met cursisten die de basis op 

de drie wapens reeds onder de knie hebben.  

 

Vrijstellingen: 

Je bent vrijgesteld voor de instaptest op een wapen als je op dat wapen de T8 behaalde bij het BK cadetten, junioren of 

miniemen. Je kan altijd uitzondering aanvragen bij de DSKO; je doet dit exclusief per mail (anneke.vsb@telenet.be). 

 

Identificatiestrook: 

Deze gegevens worden gebruik om je te contacteren en identificeren binnen de trainersopleiding. De informatie inzake je 

mogelijke vooruitzichten worden vooral gebruikt om het potentieel aan Trainers B op te volgen en is op geen enkele 

manier bindend. 


