
Als je naar een schermwedstrijd kijkt, waar kijk je dan precies naar? 

Voor de beginnende scherm fan, inclusief ouders en zelfs nieuwe schermers, kan het verwarrend 

zijn om naar schermen te kijken. Dingen gaan snel en de partijen duren maar een paar minuten. 

Het kan een grote uitdaging zijn om te begrijpen wat er gaande is in de snelle handelingen van de 

schermers, en er is geen tijd voor uitleg tijdens de wedstrijd zelf. 

Met deze negen eenvoudige stappen, kun je snel de basis leren van hoe je naar een 

schermwedstrijd kijkt, en de wedstrijd zal veel spannender zijn, omdat je weet wat ze doen! 

Stap 1 - Ken de schermers 

Dit is niet altijd mogelijk, maar als je naar een schermwedstrijd kijkt, helpt het om een idee te hebben 

van wie er aan het schermen is. Je kunt misschien gewoon weten uit welke club ze komen als het een 

lokale wedstrijd is, of als het een nationaal of internationaal toernooi is, kun je veel informatie online 

over hen vinden (zie site www.knas.onzeranglijsten.net voor Nederlandse schermers en site 

www.FIE.org voor internationale schermers) . Het vinden van schermers die je graag bekijkt en kunt 

volgen, helpt je te leren begrijpen waar je in de loop van de tijd naar kijkt. Bovendien helpt het je om 

je meer betrokken te voelen in het hele proces. 

Stap 2 - Ken het wapen 

De eerste stap bij het kijken naar een schermwedstrijd is om te begrijpen dat er grote verschillen zijn 

in de wapens. Floret, sabel en degen worden allemaal gescoord met een elektronisch 

aanraakmechanisme dat van het schermpak naar het scorebord loopt. Dat is de grootste 

overeenkomst tussen de wapens, de regels voor scoren zijn verschillend voor elk (meer daarover 

later). Het wapen kennen voordat je naar de wedstrijd kijkt, is essentieel om te begrijpen wat je ziet! 

Stap 3 - Ken de scoregebieden 

Schermers kunnen elkaar niet overal raken - elk wapen heeft verschillende delen van het lichaam die 

een score kunnen opleveren. Aanrakingen buiten de scoregebieden tellen niet mee. Het is niet alleen 

gebieden van het lichaam die verschillen, verschillende delen van het wapen kunnen scoren of niet 

scoren.  

 Floret 

o Lichaam   romp (inclusief de voorkant, zijkanten en achterkant. Onderste    

     deel van de keellap masker) 

o Wapen   alleen wapenpunt indrukken 

 

 Degen 

o Lichaam   het hele lichaam, inclusief de bovenkant van het hoofd, de rug en    

      zelfs de voetzolen! 

o Wapen   alleen wapenpunt indrukken 

 

 Sabel 

o Lichaam   alles boven de taille, inclusief het masker 

o Wapen   de volledige lengte van de kling door aanraking ander 

  

http://www.knas.onzeranglijsten.net/
http://www.fie.org/


Stap 4 – Ken de spelregels, het "Recht van de aanval" 

Floret en Sabel zijn onderhevig aan spelregels die we het  "recht van de aanval" noemen. In principe 

komt het recht van de aanval neer op het idee dat bij gelijk raken degene die het eerst aanvalt het 

punt bereikt. Het recht kan echter ook overgenomen worden door goed te verdedigen. Wanneer je 

enige discussie ziet tussen scheidsrechter en schermer gaat het vaak hierover. 

Stap 5 - Ken de tijd 

Schermwedstrijden gaan SNEL! Hoewel elk evenement anders is, zal er op nationale evenementen en 

vaak op regionale en zelfs lokale evenementen een tijd bijgehouden worden voor elke partij. De klok 

loopt ALLEEN tussen wanneer de scheidsrechter "ALLEZ!" roept en wanneer hij "HALT!" roept.  

Vóór het gevecht moet je ervoor zorgen dat je weet hoelang de wedstrijd zal duren of bij hoeveel 

punten er gewonnen is. Afhankelijk van het specifieke evenement in het toernooi en specifieke fase 

van het toernooi (poule vs. directe eliminatie), is dit anders. Poule-partijen zijn altijd 3 minuten lang 

of maximaal 5 punten en directe eliminatie-periodes zijn 3 perioden van 3 minuten met een pauze 

van 1 minuut of maximaal 15 aanrakingen (2 periodes of maximaal 10 punten voor de kuiken en 

benjamin jeugd). 

Stap 6 - Ken de signalen van de lampjes 

De kleuren die oplichten en de handsignalen van de scheidsrechter laten je weten wie scoorde en 

welke overtredingen mogelijk zijn opgetreden. Hier is een eenvoudige verdeling: 

• Rood / groen – aanraking (touche) gemaakt in de scoringszone, aan de ene of de andere kant (in elk 

wapen) 

• Wit/Geel - aanraking gemaakt buiten de scorende zone (alleen in floret) 

De scheidsrechter steekt aan het einde van de uitleg zijn handen op om te laten zien aan welke kant 

het punt is gescoord. 

Over het algemeen gaat elke arm naar één van de schermers - de rechterarm naar de schermer 

rechts en de linkerarm naar de schermer links.  

Stap 7 - Weet waar je naar moet luisteren 

Ervaren schermers schreeuwen vaak als ze scoren. (Hoe leuk is dat ?!) In floret en sabel is het niet 

ongebruikelijk voor beide schermers om te schreeuwen om te laten zien dat ze het recht van aanval 

hebben (uiteraard heeft één iemand de aanval, maar ze proberen allebei dominantie te tonen). 

De andere dingen waar je naar luistert is het gezoem van de score machine als er iemand geraakt is 

en de uitleg van de scheidsrechter. Hou je oren en ogen open om niks te missen van de wedstrijd! 

  



Stap 8 - Ken de acties 

Je zult niet alle bewegingen kennen die de schermers maken, en dat is helemaal niet erg. Maar als je 

er een paar kent, dan geniet je nog meer. Hier zijn een paar belangrijke bewegingen om op te letten. 

 Uitval - directe aanval met een voorwaartse beweging 

 Fleche - eigenlijk een uitval met één voet in de lucht. Het lijkt alsof de schermer een sprong 

voorwaarts maakt. 

 Vliegende uitval - een uitval met een sprong (air time!), Maar alleen in sabel, omdat de 

voeten niet mogen kruisen 

 Parade - een blok met het wapen 

 Parade-riposte - een blok gevolgd door een treffer 

 Flick/slagsteek - zweep de kling rond de floret en degen van de ander, door de buiging in de 

lucht kan de punt bij anders niet raakbare plekken komen zoals de rug. (het ziet er echt gaaf 

uit!) 

Stap 9 - Weet wat je moet doen als het stopt 

Als een schermwedstrijd voorbij is en je bent live aanwezig, klap dan luid voor je schermers. Deze 

twee schermers hebben hard gewerkt om de wedstrijd te doorstaan! Niet opstaan en naar hem toe 

rennen tot de uiteindelijke winnaar wordt aangegeven door de scheidsrechter en de schermers naar 

een hand te geven de schermloper verlaten. Als je tv kijkt, luister dan goed naar het commentaar en 

leer van de herhalingen! 

Als je begrijpt wat je ziet wanneer je naar een schermwedstrijd kijkt, kun je er meer uithalen, je eigen 

schermen verbeteren en het geheel in het algemeen meer waarderen. Stop niet met leren! Hoe meer 

tijd je besteedt aan het kijken naar schermwedstrijden, hoe leuker het zal zijn om ze in de toekomst te 

bekijken. 

 

 

 


