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Verklarend document m.b.t. de toepassing van t.124 
en FAQ non-combativité (gebrek aan strijdlust) 

Deze FAQ beoogt een vereenvoudiging van het begrip en een eenheid van toepassing van 

deze nieuwe regel m.b.t. de non-combativité (gebrek aan strijdlust) door alle partijen. 

Aarzel niet om contact op te nemen met de Nationale Arbitrage Commissie (NAC) 

(arbitrage@fencing-belium.be) voor bijkomende vragen of onduidelijkheden.  

 

I. Inleiding 

P1. Definitie van de P-kaarten 

• Er bestaat drie verschillende P-kaarten: de gele P, de rode P en de zwarte P. 

• De gele P-kaart is een waarschuwing. 

• De rode P-kaart is een straftreffer. 

• De zwarte P-kaart straf met als gevolg een mogelijk verlies van de 

match/ontmoeting. Er is geen schorsing van 60 dagen t.g.v. een zwarte P-kaart. 

P2. Gebruik van de P-kaarten 

• De P-kaarten worden enkel gebruikt in het kader van t.124. De opgegeven sancties 

voor non-combativité (gebrek aan strijdlust) zijn niet cumuleerbaar met andere 

opgelegde sancties.  

• In individuele competities worden de P-kaarten aan elke schermer afzonderlijk 

toegekend, te beginnen met een gele P-kaart. 

• Indien schermers gelijktijdig een zwarte P-kaart krijgen waarbij de scores gelijk zijn 

(ex æquo), wint de schermer met de beste initiële seeding bij de start van het 

toernooi, dat wordt opgemaakt op basis van de FIE ranking (op FIE toernooien, op 

andere toernooien is dit afhankelijk van het type toernooi zelf. Wel wordt er telkens 

gekeken naar de initiële seeding van de start van het toernooi, diegene dat wordt 

gebruikt om de poulesamenstelling te maken.) de match. 

• Als een zwarte P-kaart gelijktijdig wordt gegeven aan beide ploegen waarbij geen 

van beide ploegen een wissel kan laten plaatsvinden en waarbij de scores gelijk zijn 

(ex æquo), wint de ploeg met de beste initiële seeding bij de start van het toernooi, 

dat wordt opgemaakt op basis van de FIE ranking (cf. supra) de ontmoeting. 

• Als een zwarte P-kaart gelijktijdig wordt gegeven aan beide ploegen waarbij geen 

van beide ploegen een wissel kan laten plaatsvinden en waarbij de scores niet gelijk 

zijn, wint de ploeg met de hoogste score de ontmoeting. 

• In de ploegenwedstrijden worden de gele P-kaarten en de rode P-kaarten aan elke 

ploeg afzonderlijk gegeven, te beginnen met de gele P-kaart. 

• In de ploegenwedstrijden zijn de zwarte P-kaarten aan de schermer gegeven, niet 

aan de ploeg. 
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• (In ploegenwedstrijden) Na de vervanging van een schermer ten gevolge van het 

toekennen van een zwarte P-kaart, zal een andere voorval van non-combativité 

(gebrek aan strijdlust) een andere zwarte P-kaart met zich meebrengen en verliest 

de ploeg in kwestie de ontmoeting. 

• In de individuele- en ploegenwedstrijden, gaat de periode/aflossing door na het 

toekennen van een gele P-kaart of rode P-kaart. 

• In ploegenwedstrijden, na de vervanging van een schermer ten gevolge van het 

toekennen van een zwarte P-kaart, gaat de aflossing door. 

• Geen enkele P-kaart (geel, rood, zwart) kan toegekend worden in individuele 

wedstrijden bij een score van 14:14 of bij ploegenwedstijden bij een score van 44:44 

P3. Geldigheid van de P-kaarten 

• De P-kaarten zijn enkel geldig voor de desbetreffende gevecht/ontmoeting 

(gedurende de 9 aflossingen). Ze zijn niet overdraagbaar naar de volgende 

gevecht/ontmoeting. 

• (In ploegenwedstrijden) Vervanging van een schermer dat een zwarte P-kaart 

toegekend kreeg: 

In ploegenwedstrijden, een schermer dat een zwarte P-kaart toegekend kreeg kan 

vervangen worden door de reserve schermer, als er een is en als de vervanging nog 

niet heeft plaatsgevonden, noch voor tactische, noch voor medische redenen. 

P4. Aankondiging van de non-combativité (gebrek aan strijdlust) 

• In geval van non-combativité (gebrek aan strijdlust) is het de taak van de 

scheidsrechter om het bevel “Halte!” te geven, deze beslissing is een beslissing “in 

feite” (cf. t.136.2). 

• De minuut moet herstarten na elke treffer, elke treffer buiten het geldig trefvlak, 

elke afgekeurde treffer en elke straftreffer (let op: straftreffer ≠ rode kaart). 

• Gedurende de toegevoegde minuut zoals gedefinieerd in t.40.3 en t.41.5, is t.124 

niet van toepassing opdat de tos de winnaar zal bepalen indien er geen treffer wordt 

gezet gedurende deze minuut. 

P5. Klassement en punten na een zwarte P-kaart 

• Zowel in de individuele- als in de ploegenwedstrijden: de schermer/schermers die 

een gevecht/ontmoeting verliest/verliezen ten gevolge van het toekennen van een 

zwarte P-kaart, zullen geklasseerd worden in de eindresultaten van het toernooi 

zoals bij het verliezen van een gevecht/ontmoeting onder normale omstandigheden. 

De schermer/schermers krijgen bijgevolg ook de toe te kennen punten. 
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II. Vragen 

Q1. Bestaat er een eenvoudige manier om deze aangename regel te vermijden? 

• Ja, niet aan non-combativité (gebrek aan strijdlust) doen… 

Q2. Bestaat er één en enkel definitie van de non-combativité (gebrek aan 

strijdlust)? 

• Ja, de definitie is één effectieve schermtijd zonder treffer of treffer buiten het geldig 

trefvlak. Om een gevecht te winnen, wat het doel zou moeten zijn, moet een 

schermer treffen… 

Q3. Wat betekent “indien één of beide schermers aan non-combativité (gebrek 

aan strijdlust) tonen”? 

• De regel definieert dit zoals volgt: een minuut zonder treffer of zonder treffer buiten 

het geldig trefvlak. 

Q4. Als de scheidsrechter een gele P-kaart of rode P-kaart toekent, gaat het 

gevecht/de ontmoeting over naar de volgende periode/aflossing? 

• NEEN. Het gevecht/de ontmoeting gaat door en we gaan niet meer over naar de 

volgende periode/aflossing. 

Q5. Zou de regel t.162 geüpdatet moeten worden om de nieuwe P-kaarten in 

rekening te houden?  

• De gestemde regel zegt duidelijk dat de sancties toegekend i.f.v. de non-combativité 

(gebrek aan strijdlust) niet cumuleerbaar zijn met andere gekregen sancties. 

• Om alle verwarring te vermijden kan de volgende tekst toegevoegd worden aan 

t.162: “Zie de uitzonderingen voor de P-kaarten in artikel t.124”. 

Q5. Bob moet zijn wapen vervangen gedurende het gevecht: de scheidsrechter 

heeft deze gecontroleerd en afgekeurd. Bob kreeg eerder al een gele P-

kaart. Zal Bob een gele of een rode kaart krijgen? 

• De P-kaarten zijn niet cumuleerbaar met andere toegekende sancties en, bijgevolg, 

zal Bob een gele kaart krijgen (mits dit de eerste keer is dat zijn materiaal afgekeurd 

wordt en dat hij geen andere waarschuwing d.m.v. een gele kaart heeft gekregen) 

(de P-kaarten worden apart genoteerd op het pouleblad/matchblad). 
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Q7. Wat gebeurt er als beide schermers niet schermen, bijvoorbeeld, door 

helemaal aan hun einde van de piste te gaan? 

• De scheidsrechter dient de match te onderbreken en de schermers te informeren 

dat, als ze voortdoen, ze zullen gestraft worden conform aan t.112 (weigeren te 

gehoorzamen). Schermen betekent vechten, niet rusten op de piste. 

• De schermers moeten schermen gedurende de hele periode en niet op hun eigen 

beslissen op welk moment ze naar de pauze overgaan. 

• Het is de scheidsrechter zijn plicht om de regels strikt toe te passen. De 

scheidsrechters MOGEN NIET aanvaarden dat de schermers vóór het einde van de 

reglementaire tijd stoppen en moet bijgevolg de sancties opleggen telkens dit nodig 

is. 

Q8. Kan John een rode P-kaart krijgen zonder een gele P-kaart gekregen te 

hebben? 

• Neen! 

Q9. Kan John een zwarte P-kaart krijgen zonder een rode P-kaart gekregen te 

hebben? 

• Neen! 

Q10. In de tekst voor de ploegenwedstrijden in het Engels, c) zegt “schermers”, 

waarbij de voorbij en volgende lijnen het woord “ploegen” gebruikt. De 

Franstalige en Engelstalige gebruiken telkens het woord “ploegen”. Is dit 

een typfout? 

• Het is inderdaad een typfout in de Engelstalige versie van c) en zal aangepast 

worden. 

Q11. Waar moeten de schermers in houding gezet worden wanneer een gevecht 

hervat nadat de scheidsrechter een gele P-kaart heeft toegekend? 

• Het gevecht zal hervatten op de plaats waar de schermers waren bij het bevel 

“Halte!” werd gegeven door de scheidsrechter. 

Q12. De scheidsrechter toont de P-kaarten voor non-combativité (gebrek aan 

strijdlust) aan de schermers en ploegen die weten wat ze bedoelen en de 

gevolgen ervan zijn. Maar hoe kunnen we P-kaarten zichtbaar en 

begrijpelijk maken voor de media en de toeschouwers? 

• Zoals met elke nieuwe regel zullen we moeten communiceren omtrent dit thema. 

De P-kaarten zullen binnenkort afzonderlijk en ondubbelzinnig aangeduid worden op 

de apparaten. 

 


