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NATIONAAL KLASSEMENT EN NATIONAAL CIRCUIT

1. Doel
Het nationaal klassement is een nieuwe benadering die past in een globale vernieuwing van de visie op
federaal niveau betreffende de bepaling van nieuwe prestatiedoelstellingen.
De nieuwe benadering betreft het opstarten van een nationaal circuit van wedstrijden waaraan
bijzondere aandacht zal gegeven worden.
Het is een stap naar de ontwikkeling van een sportieve cultuur die uitmuntendheid nastreeft.
Dit nationaal klassement dient beschouwd te worden als een middel tot evaluatie en versterking van
de motivatie van de atleten.
De doelstellingen van dit project zijn:
 Een hiërarchie opstellen van de Belgische schermers door een maximumaantal
wedstrijdschermers in een enkel referentieklassement te weerhouden waarbinnen de
topschermers zich onderscheiden.
 Dienst doen als basis voor het inbrengen van deelnemers aan nationale wedstrijden.
 Het nationaal klassement dient als referentie in de volgende 2 gevallen:

a. In het kader van het nemen van de beslissingen betreffende deelname aan
selectiewedstrijden (zie selectiereglementen).
b. Om schermers te rangschikken in het geval dat, bij de tweede
selectiemogelijkheid, meerdere schermers de gevraagde normen hebben behaald en
ze een gelijkheid in punten hebben op het kwalificatieklassement (zie
selectiereglementen).






Het herwaarderen van het circuit van Belgische wedstrijden door een systeem
dat
de aanwezigheid van de beste Belgische schermers op meerdere wedstrijden
garandeert, dit door jaarlijks “nationale circuits” te creëren.
Het aanleren van het toeleven naar en het voorbereiden van voorname
wedstrijden (prestatiedoelen): door meer belang te hechten aan bepaalde nationale
wedstrijden, willen we de aanpak voor bepaalde international wedstrijden verbeteren.
De Belgische schermers leren zich voor te bereiden voor welbepaalde wedstrijden waarbij
het nodig is een resultaat te behalen en dus de “druk” verhoogd wordt.
De goede buitenlandse schermers aantrekken: de opwaardering van bepaalde
Belgische wedstrijden zal een bijkomende stimulans zijn om buitenlandse schermers van
een goed niveau aan te trekken.

2. Beschrijving van het klassementsysteem
Het voorgestelde systeem laat toe om, aan de hand van een systeem vancoëfficiënten, verschillende
wedstrijdentypes te in eenzelfde klassement te omvatten.
Voor het seizoen 2011-2012 blijft het nationale klassement een continu klassement gebaseerd op de
resultaten van de laatste 12 maanden. De resultaten van elke wedstrijd vervangen de resultaten van
de overeenstemmende wedstrijd van het vorig jaar.

3

2.1. Senior

BEREKENINGSFORMULE
De punten worden als volgt toegekend:

Gewonnen punten = basispunten x technisch coëfficiënt x kwaliteitscoëfficiënt

de

Opmerking: de waarde wordt afgerond op de centiem (2 cijfer na de komma).

RESULTATEN WAARMEE REKENING GEHOUDEN WORDT
Het nationaal klassement is opgesteld op basis van de 3 beste resultaten g e r e a l i s e e r d op
selectiewedstrijden en/of topcompetities (EK en WK en OS) + het Belgisch kampioenschap + de
resultaten behaald op het nationaal circuit.
PUNTENTABEL
Formule met tabel zonder herkansing
resultaat
punten
1
1000,00
2
800,00
3/4
650,00
5/8
500,00
9/16
320,00
17/32
160,00
33/64
80,00
de
40,00
4 ronde
de
20,00
3 ronde
de
10,00
2 ronde
ste
0
1 ronde

Formule met tabel met herkansing
resultaat
punten
1
1000,00
2
800,00
3/4
650,00
5/8
500,00
9/12
410,00
13/16
320,00
17/24
240,00
25/32
160,00
33/48
120,00
49/64
80,00
de
40,00
4 ronde
de
20,00
3 ronde
de
10,00
2 ronde
ste
0
1 ronde
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TECHNISCH COEFFICIENT
Wedstrijd
Olympische Spelen
Wereldkampioenschap
Grand Prix FIE en Europees kampioenschap
Wereldbekerwedstrijd categorie A
Senior B wedstrijden
Belgisch kampioenschap
Belgische circuitwedstrijd

TC
5
2,5
1,5
1
0,4
0,1
0,05

KWALITEITSCOEFFICIENT
1.

Enkel op de wereldbekerwedstrijden, Grand Prix, Europese en wereldkampioenschappen zal een
kwaliteitscoëfficiënt worden toegepast. Het kwaliteitscoëfficiënt varieert in functie van de
sterkte van de schermers en hun aantal dat deelneemt aan de wedstrijd.

2.

Voor de FIE wedstrijden varieert het kwaliteitscoëfficiënt in functie van het aantal schermers
binnen verschillende delen van de wereldranglijst die deelnemen aan de wedstrijd.
FIE klassement
1ste – 8ste FIE
de
de
9 – 16 FIE
Andere schermers

Aantal schermers
A
B
C

Waarde
8
4
0,5

De berekeningsformule van het kwalificatiecoëfficiënt is de volgende:
Kwaliteitscoëfficiënt voor de FIE wedstrijden = 1 + [((8 x A) + (4 x B) + (0,5 x C))/100]
Opmerking: de waarde wordt afgerond op de centiem (2de cijfer na de komma).
3. Voor de senior B wedstrijden, de Belgische kampioenschappen en de Belgische nationale
circuitwedstrijden is deze waarde vastgelegd op 1.

GELIJKHEID VAN PUNTEN
In het geval schermers een gelijk aantal punten hebben, worden zij op de volgende manier gerangschikt:
1) In het geval de schermers met een ex-aequo hebben deelgenomen aan selectiewedstrijden: het beste
resultaat (punten) in het meeste recente nationaal klassement wordt in rekening genomen.
2) In het geval de schermers met een ex-aequo enkel punten hebben behaald tijdens Belgische
competities en geen deelnames hebben aan selectiewedstrijden: ze worden gerangschikt op basis van hun
plaats op de meest recente competitie. Indien ze aan deze wedstrijd niet hebben deelgenomen, wordt de
meest recente in rekening gebracht, enzovoort.
3) In het geval een schermer punten heeft behaald op een selectiewedstrijd (>0) en de andere schermer
niet: de schermer die punten behaald heeft op selectiewedstrijden zal als eerste gerangschikt worden.
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2.2.

Junior

BEREKENINGSFORMULE (idem senioren)
De punten worden als volgt toegekend:

Gewonnen punten = basispunten x technisch coëfficiënt x kwaliteitscoëfficiënt

de

Opmerking: de waarde wordt afgerond op de centiem (2 cijfer na de komma).

RESULTATEN WAARMEE REKENING GEHOUDEN WORDT
Het nationaal klassement is opgesteld op basis van de 3 beste resultaten g e r e a l i s e e r d op
selectiewedstrijden en/of topcompetities (EK en WK en OS) + de Belgische kampioenschappen junioren
en senioren + de resultaten behaald op het nationaal circuit.

PUNTENTABEL
Formule met tabel zonder herkansing
resultaat
punten
1
1000,00
2
800,00
3/4
650,00
5/8
500,00
9/16
320,00
17/32
160,00
33/64
80,00
de
40,00
4 ronde
de
20,00
3 ronde
de
10,00
2 ronde
ste
0
1 ronde

Formule met tabel met herkansing
resultaat
punten
1
1000,00
2
800,00
3/4
650,00
5/8
500,00
9/12
410,00
13/16
320,00
17/24
240,00
25/32
160,00
33/48
120,00
49/64
80,00
de
40,00
4 ronde
de
20,00
3 ronde
de
10,00
2 ronde
ste
0
1 ronde
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TECHNISCH COEFFICIENT
Wedstrijd
Wereldkampioenschap
Europees kampioenschap
Wereldbeker junior
Belgisch kampioenschap junioren
Belgisch kampioenschap senioren
Belgische circuitwedstrijd (indien competitie enkel voor junioren)
Belgische circuitwedstrijd junioren-senioren (indien competitie voor junioren én senioren)

TC
2,5
1,5
1
0,1
0,2
0,05
0,1

KWALITEITSCOEFFICIENT
1.

Enkel op de FIE wedstrijden (behalve satellietwedstrijden) wordt een kwaliteitscoëfficiënt
toegepast. Het kwaliteitscoëfficiënt varieert in functie van de sterkte van de schermers en hun
aantal dat deelneemt aan de wedstrijd.

2.

Voor de FIE wedstrijden varieert het kwaliteitscoëfficiënt in functie van het aantal schermers
binnen verschillende delen van de wereldranglijst die deelnemen aan de wedstrijd.
FIE klassement
1ste – 8ste FIE
de
de
9 – 16 FIE
Andere schermers

Aantal schermers
A
B
C

Waarde
8
4
0,5

De berekeningsformule van het kwaliteitscoëfficiënt is de volgende:
Kwaliteitscoëfficiënt voor de FIE wedstrijden = 1 + [((8 x A) + (4 x B) + (0,5 x C))/100]
Opmerking: de waarde wordt afgerond op de centiem (2de cijfer na de komma).
3.

Voor de Belgische kampioenschappen en de Belgische nationale circuitwedstrijden is deze
waarde vastgelegd op 1.

GELIJKHEID VAN PUNTEN
In het geval schermers een gelijk aantal punten hebben, worden zij op de volgende manier gerangschikt:
1) In het geval de schermers met een ex-aequo hebben deelgenomen aan selectiewedstrijden: het beste
resultaat (punten) in het meeste recente nationaal klassement wordt in rekening genomen.
2) In het geval de schermers met een ex-aequo enkel punten hebben behaald tijdens Belgische
competities en geen deelnames hebben aan selectiewedstrijden: ze worden gerangschikt op basis van hun
plaats op de meest recente competitie. Indien ze aan deze wedstrijd niet hebben deelgenomen, wordt de
meest recente in rekening gebracht, enzovoort.
3) In het geval een schermer punten heeft behaald op een selectiewedstrijd (>0) en de andere schermer
niet: de schermer die punten behaald heeft op selectiewedstrijden zal als eerste gerangschikt worden.
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2.3.

Cadet

BEREKENINGSFORMULE (idem senioren en junioren)
De punten worden als volgt toegekend:

Gewonnen punten = basispunten x technisch coëfficiënt x kwaliteitscoëfficiënt

de

Opmerking: de waarde wordt afgerond op de centiem (2 cijfer na de komma).

RESULTATEN WAARMEE REKENING GEHOUDEN WORDT
Het nationaal klassement is opgesteld op basis van de 3 beste resultaten g e r e a l i s e e r d op
selectiewedstrijden en/of topcompetities (EK en WK en OS) + het Belgisch kampioenschap + de
resultaten behaald op het nationaal circuit.

PUNTENTABEL
Formule met tabel zonder herkansing
resultaat
punten
1
1000,00
2
800,00
3/4
650,00
5/8
500,00
9/16
320,00
17/32
160,00
33/64
80,00
de
40,00
4 ronde
de
20,00
3 ronde
de
10,00
2 ronde
ste
0
1 ronde

Formule met tabel met herkansing
resultaat
punten
1
1000,00
2
800,00
3/4
650,00
5/8
500,00
9/12
410,00
13/16
320,00
17/24
240,00
25/32
160,00
33/48
120,00
49/64
80,00
de
40,00
4 ronde
de
20,00
3 ronde
de
10,00
2 ronde
ste
0
1 ronde

8

TECHNISCH COEFFICIENT
Wedstrijd
Wereldkampioenschap
Europees kampioenschap
Europees circuitwedstrijd cadetten
Belgisch kampioenschap
Belgische circuitwedstrijd

TC
2,5
1,5
1
0,1
0,05

KWALITEITSCOEFFICIENT
1.

Het kwaliteitscoëfficiënt varieert in functie van het aantal schermers dat deelneemt aan de
wedstrijd.
Kwaliteitscoëfficiënt voor de selectiewedstrijden = 1 + [(aantal deelnemers x 0,5)/100]
Opmerking: de waarde wordt afgerond op de centiem (2de cijfer na de komma).

2.

Maximum coëfficiënt: opdat de wedstrijden met een zeer grote deelname niet overgewaardeerd
worden, wordt het maximum kwaliteitscoëfficiënt vastgelegd op 2,5.

3.

Voor de Belgische kampioenschappen en de Belgische nationale circuitwedstrijden is deze
waarde vastgelegd op 1.

GELIJKHEID VAN PUNTEN
In het geval schermers een gelijk aantal punten hebben, worden zij op de volgende manier gerangschikt:
1) In het geval de schermers met een ex-aequo hebben deelgenomen aan selectiewedstrijden: het beste
resultaat (punten) in het meeste recente nationaal klassement wordt in rekening genomen
2) In het geval de schermers met een ex-aequo enkel punten hebben behaald tijdens Belgische
competities en geen deelnames hebben aan selectiewedstrijden: ze worden gerangschikt op basis van hun
plaats op de meest recente competitie. Indien ze aan deze wedstrijd niet hebben deelgenomen, wordt de
meest recente in rekening gebracht, enzovoort.
3) In het geval een schermer punten heeft behaald op een selectiewedstrijd (>0) en de andere schermer
niet: de schermer die punten behaald heeft op selectiewedstrijden zal als eerste gerangschikt worden.
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3. Reglement
3.1.

Voorwoord

Het wedstrijdreglement van het nationale circuit wordt geïntegreerd in de bestaande reglementen
van de Beker van de Federatie of voor de Coup Wallonie-Bruxelles (voor de wedstrijden die in de
Franstalige gemeenschap georganiseerd worden) of wordt bepaald door de organisatoren (voor de
wedstrijden die in Vlaanderen georganiseerd worden).
Niettemin richten we de aandacht van de technische directies van de wedstrijden op het volgende
punt: een voorronde zonder uitschakeling geeft geen recht op punten. De formules met voorronde(s)
zonder uitschakeling gevolgd door een tabel zonder herkansing heeft tot gevolg dat een groot aantal
schermers geen punten krijgen en niet voorkomen op het nationaal klassement, wat tegenstrijdig is
met één van de doelstellingen van het project.
Alle schermers met een licentie bij de KBFS via één van beide bonden aangesloten, zonder
onderscheid in nationaliteit, worden opgenomen in het Belgische nationale klassement.

3.2.

Nationaal circuit senioren

1. Wedstrijdformule
De keuze van de wedstrijdformule blijft ter appreciatie van de organisator, maar de volgende
formules worden aanbevolen:
1.1.FIE formule: voorronde met 20% tot 30% uitschakeling gevolgd door een tabel zonder
herkansing
1.2. Formule met rondes met x% uitschakeling gevolgd door een tabel zonder herkansing.
1.2.1.Als er twee rondes geschermd worden, geen uitschakeling in de eerste ronde en x%
uitschakeling in de tweede ronde.
1.2.2.Als er één ronde geschermd wordt x% uitschakeling
1.3.Formule met herkansing: één of twee voorrondes met x% uitschakeling gevolgd door een
tabel met herkansing vanaf de volledige tabel.
1.3.1.Als er twee rondes geschermd worden, geen uitschakeling in de eerste ronde en x%
uitschakeling in de tweede ronde.
1.3.2.Als er één ronde geschermd wordt x% uitschakeling
1.4.Gemengde formule: één of twee rondes met x% uitschakeling gevolgd door een tabel zonder
herkansing en ten slotte en tabel met herkansing vanaf de tabel 32 of 16.
1.4.1.Als er twee rondes geschermd worden, geen uitschakeling in de eerste ronde en x%
uitschakeling in de tweede ronde.
1.4.2.Als er één ronde geschermd wordt x% uitschakeling
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2. Samenstelling van de poules
De schermers die in het nationale klassement zijn opgenomen met nul punten worden als niet
geklasseerd beschouwt.
De schermers die in het nationale klassement zijn opgenomen met een gelijk aantal punten zijn
ex-aequo en hun verdeling over de poules gebeurd aan de hand van lottrekking doormiddel van
het informaticaprogramma van de wedstrijd.
•
•
•
•
•
3.

Van 1 tot 100 : het FIE klassement voor de schermers die minstens 4 punten hebben
Van 101 tot 300: het nationale klassement senioren
Van 301 tot 400: het nationale klassement junioren
Van 401 tot x: de beker van de federatie
999: alle anderen

Arbitrage




Alle scheidsrechters van de wedstrijd moeten CAF gebrevetteerd zijn: I/N/S/E of VSC:
A/B/C/D/K1
Indien nodig is de autoarbitrage toegestaan, indien deze gebeurd door gebrevetteerde
scheidsrechters CAF: I/N/S/E of VSC: A/B/C/D/K1
Het eventuele bedrag voor de boete bij een gebrek aan scheidsrechter, wordt bepaald door
de organisator. Het bedrag van deze boete moet vermeld worden in de uitnodiging van de
organisatie.
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3.3.

Nationaal circuit junioren

De meeste wedstrijden die in het nationaal circuit junioren zijn opgenomen betreffen dezelfde
wedstrijden die in het nationale circuit senioren zijn opgenomen en het Belgische kampioenschap
junioren.
1. Wedstrijdformule
-

Voor de seniorenwedstrijden opgenomen in de kalender junioren, zijn dezelfde richtlijnen als bij
de senioren van kracht.
Voor de wedstrijden die specifiek voor de junioren zijn, zijn de richtlijnen van het Belgische
kampioenschap junioren van kracht.

2. Samenstelling van de poules
De schermers die in het nationale klassement zijn opgenomen met nul punten worden als niet
geklasseerd beschouwt.
De schermers die in het nationale klassement zijn opgenomen met een gelijk aantal punten zijn
ex-aequo en hun verdeling over de poules gebeurd aan de hand van lottrekking doormiddel van
het informaticaprogramma van de wedstrijd.
•
•
•
•

3.

Van 1 tot 100: het FIE klassement junioren voor de schermers die minstens 4 punten
hebben
Van 101 tot 300: het nationaal klassement junioren
Van 301 tot x: het nationaal klassement cadetten
999: alle anderen

Arbitrage




Alle scheidsrechters van de wedstrijd moeten CAF gebrevetteerd zijn: I/N/S/E of VSC:
A/B/C/D/K1
De autoarbitrage is verboden
Het eventuele bedrag voor de boete bij een gebrek aan scheidsrechter, wordt bepaald door
de organisator. Het bedrag van deze boete moet vermeld worden in de uitnodiging van de
organisatie
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3.4.

Nationaal circuit cadetten

1. Wedstrijdformule
De keuze van de wedstrijdformule blijft ter appreciatie van de organisator, maar de volgende
formules worden aanbevolen:
1.1.FIE formule: voorronde met 20% tot 30% uitschakeling gevolgd door een tabel zonder
herkansing
1.2. Formule met rondes met x% uitschakeling gevolgd door een tabel zonder herkansing.
1.2.1.Als er twee rondes geschermd worden, geen uitschakeling in de eerste ronde en x%
uitschakeling in de tweede ronde.
1.2.2.Als er één ronde geschermd wordt x% uitschakeling
1.3.Formule met herkansing: één of twee voorrondes met x% uitschakeling gevolgd door een
tabel met herkansing vanaf de volledige tabel.
1.3.1.Als er twee rondes geschermd worden, geen uitschakeling in de eerste ronde en x%
uitschakeling in de tweede ronde.
1.3.2.Als er één ronde geschermd wordt x% uitschakeling
1.4.Gemengde formule: één of twee rondes met x% uitschakeling gevolgd door een tabel zonder
herkansing en ten slotte en tabel met herkansing vanaf de tabel 32 of 16.
1.4.1.Als er twee rondes geschermd worden, geen uitschakeling in de eerste ronde en x%
uitschakeling in de tweede ronde.
1.4.2.Als er één ronde geschermd wordt x% uitschakeling
2. Samenstelling van de poules
De schermers die in het nationale klassement zijn opgenomen met nul punten worden als niet
geklasseerd beschouwt.
De schermers die in het nationale klassement zijn opgenomen met een gelijk aantal punten zijn
ex-aequo en hun verdeling over de poules gebeurd aan de hand van lottrekking doormiddel van
het informaticaprogramma van de wedstrijd.
•
•
•
•

Van 1 tot 100: het CEE klassement cadetten voor de schermers die minstens 4 punten
hebben
Van 101 tot 300: het nationaal klassement cadetten
Van 401 tot 500: de coupe de la FFCEB cadetten
999: alle anderen

3. Deelnemers en leeftijdscategorie
De miniemen mogen deelnemen aan de nationale circuits cadetten. Jongere schermers worden
geweigerd.
4. Arbitrage




Alle scheidsrechters van de wedstrijd moeten CAF gebrevetteerd zijn: I/N/S/E of VSC:
A/B/C/D/K1
De autoarbitrage is verboden
Het eventuele bedrag voor de boete bij een gebrek aan scheidsrechter, wordt bepaald door
de organisator. Het bedrag van deze boete moet vermeld worden in de uitnodiging van de
organisatie.
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4. Kalender nationaal circuit 2014-2015
Cadetten
Degen dames cadetten
14/09/2014

Neufchâteau

Nationaal circuit

Nog te bepalen

Nog te bepalen

Nationaal circuit

14/03/2015

Arlon

Belgisch Kampioenschap

23/05/2015

Hasselt

Nationaal circuit

14/09/2014

Neufchâteau

Nationaal circuit

Nog te bepalen

Nog te bepalen

Nationaal circuit

14/03/2015

Arlon

Belgisch Kampioenschap

23/05/2015

Hasselt

Nationaal circuit

14/09/2014

Neufchâteau

Nationaal circuit

15-16/11/2014

Gembloux

Nationaal circuit

14/03/2015

Arlon

Belgisch Kampioenschap

23/05/2015

Hasselt

Nationaal circuit

14/09/2014

Neufchâteau

Nationaal circuit

8-9/11/2014

Gembloux

Nationaal circuit

14/03/2015

Arlon

Belgisch Kampioenschap

23/05/2015

Hasselt

Nationaal circuit

Degen heren cadetten

Floret dames cadetten

Floret heren cadetten

14

Sabel dames cadetten
14/09/2014

Neufchâteau

Nationaal circuit

20/09/2014

Sint-Niklaas

Nationaal circuit

14/03/2015

Arlon

Belgisch Kampioenschap

23/05/2015

Hasselt

Nationaal circuit

14/09/2014

Neufchâteau

Nationaal circuit

20/09/2014

Sint-Niklaas

Nationaal circuit

14/03/2015

Arlon

Belgisch Kampioenschap

23/05/2015

Hasselt

Nationaal circuit

14/09/2014

Neufchâteau

Nationaal circuit

4-5/10/2014

Arlon

Nationaal circuit

15/03/2015

Arlon

Belgisch Kampioenschap

24/05/2015

Hasselt

Nationaal circuit

4-5/10/2014

Arlon

Nationaal circuit

8/11/2014

Sint-Niklaas

Nationaal circuit

15/03/2014

Arlon

Belgisch Kampioenschap

24/05/2015

Hasselt

Nationaal circuit

Sabel heren cadetten

Junioren
Degen dames junioren

Degen heren junioren

15

Floret dames junioren
15/09/2014

Neufchâteau

Nationaal circuit

16/11/2014

Gembloux

Nationaal circuit

15/03/2015

Arlon

Belgisch Kampioenschap

24/05/2015

Hasselt

Nationaal circuit

15/09/2014

Neufchâteau

Nationaal circuit

8-9/11/2014

Gembloux

Nationaal circuit

14/03/2015

Arlon

Belgisch Kampioenschap

24/05/2015

Hasselt

Nationaal circuit

20/09/2014

Sint-Niklaas

Nationaal circuit

12/10/2014

Leuven

Nationaal circuit

14/03/2015

Arlon

Belgisch Kampioenschap

24/05/2015

Hasselt

Nationaal circuit

14/09/2014

Neufchâteau

Nationaal circuit

20/09/2014

Sint-Niklaas

Nationaal circuit

14/03/2015

Arlon

Belgisch Kampioenschap

24/05/2015

Hasselt

Nationaal circuit

Floret heren junioren

Sabel dames junioren

Sabel heren junioren
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Senioren
Degen dames senioren
4-5/10/2014

Arlon

Nationaal circuit

8/11/2014

Sint-Niklaas

Nationaal circuit

25-26/04/2015

Jodoigne

Belgisch Kampioenschap

Nog te bepalen

Nog te bepalen

Nationaal circuit

Degen heren senioren
4-5/10/2014

Arlon

Nationaal circuit

8/11/2014

Sint-Niklaas

Nationaal circuit

25-26/04/2015

Jodoigne

Belgisch Kampioenschap

Nog te bepalen

Nog te bepalen

Nationaal circuit

Floret dames senioren
15/09/2014

Neufchâteau

Nationaal circuit

16/11/2014

Gembloux

Nationaal circuit

25-26/04/2015

Jodoigne

Belgisch Kampioenschap

Nog te bepalen

Nog te bepalen

Nationaal circuit

Floret heren senioren
15/09/2014

Neufchâteau

Nationaal circuit

16/11/2014

Gembloux

Nationaal circuit

25-26/04/2015

Jodoigne

Belgisch Kampioenschap

Nog te bepalen

Nog te bepalen

Nationaal circuit

17

Sabel dames senioren
20/09/2014

Sint-Niklaas

Nationaal circuit

12/10/2014

Leuven

Nationaal circuit

25-26/04/2015

Jodoigne

Belgisch Kampioenschap

Nog te bepalen

Nog te bepalen

Nationaal circuit

20/09/2014

Sint-Niklaas

Nationaal circuit

12/10/2014

Leuven

Nationaal circuit

25-26/04/2015

Jodoigne

Belgisch Kampioenschap

Nog te bepalen

Nog te bepalen

Nationaal circuit

Sabel heren senioren

Federaal Sportcomité
Augustus 2014
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