
  
 

MEMO VOOR SCHERMER EN 
SCHEIDSRECHTER 

Scheidsrechterscommissie, 
29 juli 2003 

 
 
In deze memo aandacht voor de volgende twee zaken:  
 

1. verandering van het type sabelklingen op Nederlandse wedstrijden 
2. de verschillen in materiaal op Nederlandse wedstrijden en buitenlandse 

wedstrijden.  
 

1. DE STERKTE VAN SABELKLINGEN 

 
Tot op heden gold voor het gebruik van sabelklingen in Nederland geen 
beperking, hoewel al sinds enige tijd op buitenlandse wedstrijden en 
wereldbekerwedstrijden de S2000+ (S2000,  S2001,  S2002,  S2003 )  -kling 
verplicht is.  Destijds is besloten om met deze verplichting in Nederland te 
wachten - alleen de actieve wedstrijdschermers beschikten immers over deze 
klingen en een aanpassingsperiode leek wenselijk. Tegenwoordig echter zijn 
de S2000+ klingen overal verkrijgbaar en is harmonisatie met de FIE-regels 
nu mogelijk. Daarom wordt per 1 oktober 2003 de S2000+ kling ook op 
Nederlandse wedstrijden verplicht gesteld vanaf de categorie Cadetten. 
Controle op deze kwalificatie vindt plaats door inspectie van het S2000+ 
symbool op de zijkant van de kling bij de hiel. 

 
 
2. MATERIAAL 

 
Wat de materiaalverplichtingen betreft blijkt er onduidelijkheid te bestaan 
over de verplichtingen die in Nederland gelden en de verplichtingen voor FIE-
toernooien. Hierbij alles nog eens op een rijtje. 
 



Veiligheids- en materiaaleisen voor KNAS-wedstrijden 
 
Leeftijdscategorie Masker Pak Wapen 
Senioren Sabel: S2000+,  normaal overige wapens 
Junioren Sabel: S2000+,  normaal overige wapens 
Cadetten Sabel: S2000+,  normaal overige wapens 
Pupillen 

1600 
 

800 
 

Normaal 
Benjamins 

Kuikens 

Degelijk 
materiaal is 
vereist 

Mini-wapen 

Enkele opmerkingen: 
Een ondervest is in Nederland niet verplicht, doch een pré. 
Eisen voor WK, EK en A-toernooien zijn vanzelfsprekend onverminderd van 
kracht, ook al vinden ze op Nederlandse bodem plaats. (zie onder) 
 
 
 
 
De mini-wapens 

 
Gegevens MINI-SABEL MINI-DEGEN MINI-FLORET 
Lengte kling Max 77 cm. Max 77 cm. Max 77 cm. 
Diameter kom Max 12 cm. 11-12 cm. 9-10 cm. 

 
Diepte kom Max 1.4 cm. Max 4.2 cm. Nvt 
Totale lengte Max 90 cm. Max 97 cm. 

 
Max 97 cm. 
 

Puntdruk Nvt Min 500 gr Min 500 gr. 
 

  
 
 

Veiligheidseisen voor FIE-wedstrijden 
 

Leeftijdscategorie Masker Pak Wapen 
Senioren 
Junioren 

Cadetten 
1600 800 

Sabel : standaardkling max grootte 5 met 
S2000+ stempel,   
Floret: FIE-kling Maraging max grootte 5,  
Degen: FIE-kling Maraging max grootte 5 of 
FIE-N-kling max grootte 5 

Een ondervest is verplicht. (800N) 

 
 
Volledigheidshalve voegen we hieraan toe dat andere bonden hun eigen 
specifieke eisen kunnen hebben voor materiaal.  
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