Algemene voorschriften voor
schermkledij en materiaal
Doelgroep
a) Deze normen zijn van toepassing voor alle schermers die een licentie hebben bij de
Vlaamse Schermbond vzw.
b) Tevens dienen deze normen opgelegd te worden aan alle schermers die deelnemen
aan activiteiten georganiseerd door een club die aangesloten is bij de Vlaamse
Schermbond vzw.

Minimumnorm
a) De normen opgenomen in de bijgevoegde tabellen zijn MINIMUM-normen.
b) Het staat clubs, trainers en de inrichters van tornooien vrij om strengere normen op te
leggen.
c) In alle situaties die niet expliciet opgenomen zijn in deze normen dient men te voldoen
aan de “Kledijnormen voor wedstrijden”.

Lesgevers
In een vorige editie van deze voorschriften stond vermeld dat enkel de lesgevers die erkend zijn
door het Bloso worden verzekerd als lesgever. De verzekeringspolis van de Vlaamse
Schermbond voorziet echter geen speciale of bijkomende dekking voor lesgevers als dusdanig.
Lesgevers aangesloten bij de VSB zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen waarvan zij zelf
het slachtoffer zouden zijn. Zij zijn echter niet gedekt voor hun aansprakelijkheid als lesgever.
Het is aan te bevelen dat elke lesgever zelf een dergelijke verzekering neemt, of hun club.

Groepslessen en individuele lessen
a) Bij groepslessen en individuele lessen dient de lesgever erop toe te zien dat de
leerlingen voldoende beschermd zijn voor de oefening die zij dienen uit te voeren.
b) De voorgeschreven normen dienen ook hier als minimumnormen te worden beschouwd.

Verantwoordelijkheid
a) Het is de verantwoordelijkheid van de schermer zelf om de veiligheid van zijn uitrusting
op regelmatige tijdstippen na te zien.
b) De clubverantwoordelijken moeten op regelmatige tijdstippen de veiligheid van hun
clubmateriaal nazien.
c) De clubverantwoordelijken dienen er op toe te zien dat deze normen strikt worden
nageleefd.
d) De organisatoren van een tornooi en de clubverantwoordelijken hebben ten allen tijde
het recht om het gebruik van bepaald schermmateriaal om veiligheidsredenen te
verbieden. De betrokken schermer kan hiertegen niet in beroep gaan.
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