
HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT  
2020-2021 

Corona Collector’s EdiBon 

 1
Huishoudelijk reglement versie 31 augustus 2020 

Koninklijke Schermmaatschappij Sint-Michel Audenaerde vzw 
Zetel: Jules Bordetlaan 33, BE-9600 Ronse 

Ondernemingsnummer: 0473.376.133 



Inhoud 

Inhoud 2 .................................................................................................................................................

Inleiding 5 ...............................................................................................................................................

Deel 1: Corona-maatregelen 6 ...................................................................................................................

1. Algemene aanpak 6 ........................................................................................................................

2. Dreigingsniveau’s 6 ........................................................................................................................

3. De zaal 7 .........................................................................................................................................

3.1. The LoU 7 ...............................................................................................................................

3.2. ’t Rosco 7 ................................................................................................................................

4. OrganisaVe van de les 7 .................................................................................................................

5. Contact-tracing 8 ............................................................................................................................

6. Corona-gedragsregels 8 .................................................................................................................

6.1. Voor de schermers 8 ..............................................................................................................

6.2. Voor de ouders 9 ....................................................................................................................

6.3. Voor de trainers 9 ...................................................................................................................

6.4. Varia 9 ....................................................................................................................................

Deel 2: Gedragsregels 10 ...........................................................................................................................

1. Gedragscode voor de schermers 10 ...............................................................................................

2. Gedragscode voor de ouders 11 ....................................................................................................

3. Gedragscode voor de trainers 12 ...................................................................................................

Deel 3: Wie? Wat? Waar? 13 .....................................................................................................................

1. Wie is wie? 13 ................................................................................................................................

1.1. De Bestuurders 14 ..................................................................................................................

1.2. De Staf 15 ...............................................................................................................................

1.3. EffecVeve leden 15 .................................................................................................................

2. Opleidingstrajecten 17 ...................................................................................................................

2.1. Jeugd 17 .................................................................................................................................

2.2. Volwassenen 18 ......................................................................................................................

3. Groepen 19 ....................................................................................................................................

3.1. Groepsindeling op basis van de schermvaardigheid 19 .........................................................

3.2. Groepsindeling op basis van de biologische ontwikkeling 19 ................................................
 2

Huishoudelijk reglement versie 31 augustus 2020 
Koninklijke Schermmaatschappij Sint-Michel Audenaerde vzw 

Zetel: Jules Bordetlaan 33, BE-9600 Ronse 
Ondernemingsnummer: 0473.376.133 



4. Wanneer? 20 ..................................................................................................................................

4.1. De jaarkalender 20 .................................................................................................................

4.2. De weekkalender 20 ...............................................................................................................

4.3. Enkele belangrijke data 21 .....................................................................................................

5. De organisaVe van de lessen 22 .....................................................................................................

5.1. LeeUijdscategorieën 22 ..........................................................................................................

5.2. Groepsles 23 ...........................................................................................................................

5.3. Individuele les 23 ...................................................................................................................

5.4. Oefenen buiten de vaste lesmomenten 23 ............................................................................

5.5. CompeVVegroep 23 ...............................................................................................................

6. AdministraVeve verplichVngen 24 .................................................................................................

6.1. Proeflessen 24 ........................................................................................................................

6.2. AansluiVng nieuwe leden 24 ..................................................................................................

6.3. Vernieuwing lidmaatschap 24 ...............................................................................................

6.4. Lidgeld 25 ...............................................................................................................................

6.5. Materiaalservice 26 ................................................................................................................

6.6. Huur iniVaVe-set 26 ...............................................................................................................

6.7. Verzekering 26 ........................................................................................................................

6.8. Vergunning 27 ........................................................................................................................

6.9. GDPR - Privacy 27 ...................................................................................................................

7. Materiaal 28 ...................................................................................................................................

7.1. Normen 28 .............................................................................................................................

7.2. Clubmateriaal 28 ....................................................................................................................

7.3. IniVaVemateriaal 28 ..............................................................................................................

7.4. Eigen Materiaal Aankopen 29 ................................................................................................

7.5. Eigen Materiaal Beheren 30 ...................................................................................................

7.6. Eigen Materiaal Herstellen 30 ................................................................................................

8. Clubtenue 30 ..................................................................................................................................

Deel 4: Specifieke werkingsafspraken 31 ...................................................................................................

1. Koningsschermen en prinsjesschermen 31 ....................................................................................

1.1. Koningsschermen 31 ..............................................................................................................

1.2. Prinsjesschermen (U15) 31 ....................................................................................................

1.3. Keizer en keizerin - kroonprins en kroonprinses 31 ................................................................
 3

Huishoudelijk reglement versie 31 augustus 2020 
Koninklijke Schermmaatschappij Sint-Michel Audenaerde vzw 

Zetel: Jules Bordetlaan 33, BE-9600 Ronse 
Ondernemingsnummer: 0473.376.133 



2. Poule van de maand 32 ..................................................................................................................

Corona-planning wordt later bepaald 32 ...........................................................................................

2.1. TijdsVp en categorieën 32 ......................................................................................................

2.2. Ranking 32 ..............................................................................................................................

2.3. Puntenbepaling 32 .................................................................................................................

3. Wedstrijdschermen 33 ...................................................................................................................

3.1. Engagement 33 .......................................................................................................................

3.2. SelecVe 33 ..............................................................................................................................

3.3. Inschrijving 33 ........................................................................................................................

3.4. Deelname 33 ..........................................................................................................................

3.5. Financieel 33 ..........................................................................................................................

3.6. De SelecVeheer 33 .................................................................................................................

4. Scheidsrechtersopleiding 34 ..........................................................................................................

4.1. Tekort aan scheidsrechters 34 ................................................................................................

4.2. Scheidsrechtersweekend 34 ...................................................................................................

4.3. Erkend scheidsrechter 34 .......................................................................................................

4.4. Vergoeding scheidsrechters 34 ...............................................................................................

5. Trainersopleiding 35 .......................................................................................................................

5.1. Opleidingen 35 .......................................................................................................................

5.2. Vergoeding trainers 35 ...........................................................................................................

6. Verkiezingsprocedures 35 ..............................................................................................................

6.1. Aanwezigheidsquorum en stemmingsmeerderheid 35 ..........................................................

6.2. Algemene regel bij stemmingen 35 ........................................................................................

6.3. Aanvraag statuut effecVef lid 36 ............................................................................................

6.4. Verkiezing van de bestuursfuncVes 36 ...................................................................................

Deel 5: Clubgeschiedenis 38 ......................................................................................................................

1. Geschiedenis 38.................................................................................................................................

 4
Huishoudelijk reglement versie 31 augustus 2020 

Koninklijke Schermmaatschappij Sint-Michel Audenaerde vzw 
Zetel: Jules Bordetlaan 33, BE-9600 Ronse 

Ondernemingsnummer: 0473.376.133 



Inleiding 

Bijzondere Vjden vergen een bijzondere aanpak. 

Vooraan in dit Huishoudelijk Reglement vindt u de maatregelen terug die de vereniging getroffen 
heeU om veilig door te kunnen werken in Vjden van corona-dreiging. 

Daarna volgt ons ‘gewoon’ Huishoudelijk Reglement dat, los van corona, ook een paar belangrijke 
wijzigingen heeU ondergaan. De wijzigingen zijn in de tekst in het blauw opgenomen. 

Dit Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de Statuten van de Koninklijke Schermmaatschappij 
Sint-Michiel Audenaerde vzw - KSSMA Ronse. 

Bij twijfel of tegenstrijdigheden hebben de Statuten voorrang, gevolgd door de corona-afspraken. 

Dit Huishoudelijk Reglement bestaat uit 4 delen: 

Deel 1:  Corona-maatregelen 
               Verplichte lectuur voor al wie betrokken is bij de clubwerking. 

Deel 2:  Gedragsregels 
               Dit deel omvat de gedragsregels die van toepassing zijn voor alle leden van de club.  
               Verplichte lectuur voor al wie betrokken is bij de clubwerking. 

Deel 3:  De club: Wie? Wat? Waar? 
Dit deel omvat de prakVsche info die voor alle leden interessant om weten is. 

Deel 4:  Specifieke werkingsafspraken 
Dit deel omvat specifieke afspraken die maar af en toe eens van nut zullen zijn voor een 
minderheid van de leden.  
Dit omvat afspraken betreffende verkiezingen, transfers, tuchtsancVes, selecVes, … 

Deel 5: Clubgeschiedenis (under construcVon) 
In dit deel vind je een overzicht van onze clubgeschiedenis, behaalde podiumplaatsen, 
koningen en prinsessen, … 

Elke pagina vermeldt de versie van het Reglement. De meest recente versie is steeds te raadplegen in 
het clublokaal en op de website. Wijzigingen worden steeds via mail kenbaar gemaakt aan alle leden. 

Het bestuur en haar medewerkers staan steeds open voor kriVsche bedenkingen, suggesVes, ... bij de 
werking van de club. Aarzel niet om iemand aan te spreken!  
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Deel 1: Corona-maatregelen 

1. Algemene aanpak 

Het clubbeleid steunt op volgende algemeen toegepaste richtlijnen in de strijd tegen corona: 

- Afstand houden 
- Opdelen van groepen en ruimtes in bubbels 
- Goede hygiëne 
- Efficiënte contact-tracing 
- Strikte toepassing van de afspraken 
- Zelnennis en zelfdiscipline 

2. Dreigingsniveau’s 

De club hanteert een eigen kleurcode-systeem om het dreigingsniveau voor de club weer te geven. 

- CODE GROEN 
▪ Geen corona-dreiging. 
▪ Normale werking zoals we die buiten Vjden van corona gewend zijn. 
▪ Het bestuur verwacht niet dat we in het seizoen 2020-2021 zullen kunnen 

werken onder CODE GROEN 
- CODE GEEL 

▪ GemaBgde corona-dreiging. 
▪ De afspraken die in dit deel van het Huishoudelijk Reglement zijn 

opgenomen zijn van kracht. 
- CODE ORANJE 

▪ Verhoogde corona-dreiging. 
▪ Door naVonaal of lokaal opgelegde maatregelen kunnen we niet trainen zoals 

voorzien in CODE GEEL. 
▪ Als de situaVe zich voordoet zal het bestuur aangepaste maatregelen 

uitvaardigen. 
- CODE RODE 

▪ Hoge corona-dreiging, of zelf-quarantaine van de club. 
▪ Er is geen clubwerking mogelijk. 

Wijzigingen van de kleurcode worden aan alle leden meegedeeld samen met de bijhorende 
lesroosters. 
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3. De zaal 

Onze respecVevelijke zalen worden in zones opgedeeld. 
Trainers en kaderleden kunnen in alle zones bewegen mits de voorzorgsmaatregelen te respecteren. 
Schermers wordt een zone toegewezen. 

3.1. The LoA 

De zaal wordt in 3 zones ingedeeld: 

- Zone 1: piste-zone 

o Situeert zich aan de kant van de materiaalkamer 

o Hier worden 2 of 3 pistes uitgezet 

o Hier wordt enkel geschermd op lemmer 5 

- Zone 2: neutrale les-zone 

o Situeert zich in het midden van de zaal 

o Hier worden de beenoefeningen en individuele lessen gegeven 

- Zone 3: piste-zone (wo) of condiVonele zone (za) 

o Situeert zich aan het andere uiteinde van de zaal 

o Hier worden 2 pistes uitgezet 

o Indien er schermers met lemmer 2 aan het werk zijn in de zaal, zijn deze pistes voor 
hen gereserveerd 

- De schermzakken worden geplaatst in de piste-zone waar de schermer werkt, tegen de muur, 
naast de goals. 

3.2. ’t Rosco 

De zaal is in principe ruim genoeg en voldoende gevenVleerd om met één bubbel tot 30 personen te 
werken. 

Indien er meer dan 30 schermers aanwezig zijn wordt de zaal in 2 zones verdeeld. 

4. OrganisaFe van de les 

De aanvangs- en einduren van de lessen worden strikt gerespecteerd.  
Bij aanvang van de les worden de pistes uitgezet door de schermers. Op het einde worden ze ook 
opgeruimd door de schermers. 
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De schermers wordt een piste-zone toegewezen. Ze verlaten deze enkel voor lessen in de neutrale 
les-zone. 

De materiaalkamer wordt niet betreden Vjdens de les. 

Schermen kan zonder mondmasker. Wie niet schermt en onvoldoende afstand kan respecteren moet 
verplicht een mondmasker dragen. Dit geldt enkel voor wie schermt met een lemmer 5. 

5. Contact-tracing 

Leden worden vriendelijk verzocht hun aanwezigheid vooraf te melden. 
Tijdens de training worden foto’s genomen om de aanwezigheden te registreren. 
In het geval van een besmepng kunnen alle nodige aanwezigheidslijsten en contact-gegevens 
opgevraagd worden via: 
 Eugeen: info@kssma.be - 0474-02-69-97 
 Claudine: claudine.geirnaert@kssma.be - 0476-73-19-18 

6. Corona-gedragsregels 

6.1. Voor de schermers 

- Als ik mij verkouden of grieperig voel, of koorts heb, blijf ik thuis. 
- Als ik risico-paVënt ben overleg ik met mijn huisarts over de opportuniteit om te trainen. 
- Als ik scherm met een lemmer 5 neem ik alVjd een mondmasker mee naar de training. 
- Ik respecteer een afstand van 1,5 m tot anderen in de zaal en minstens 2 m tot schermers die 

aan het schermen zijn. Als dat niet lukt zet ik een mondmasker op. 
- Ik maak geen fysiek contact bij het groeten. 
- Bij het aan- en anoppelen neem ik de stekker zelf bij de enrouler. Stekkers worden niet 

rechtstreeks doorgegeven. 
- Ik zorg dat ik Vjdens de training de zaal niet hoef te verlaten. Ik ga nog eens naar het toilet 

voor ik thuis vertrek en eet en drink voldoende. 
- Ik gebruik enkel een vaste set schermmateriaal. Ik wissel geen materiaal uit met anderen. 
- Ik ben er mij van bewust dat ik ter bescherming van mijn clubleden er ook goed aan doe om 

buiten de club mijn medewerking te verlenen aan contact-tracing. 
- Als ik er mij ongemakkelijk bij voel als iemand anders de regels niet respecteert, dan spreek ik 

daar een trainer op aan. 
- Als ik er mij ongemakkelijk bij voel als een trainer met mondmasker te dichtbij komt om 

bijvoorbeeld een houding te corrigeren dan geef ik dat duidelijk aan. 
- Ik was mijn handen voor en na de training. 

 8
Huishoudelijk reglement versie 31 augustus 2020 

Koninklijke Schermmaatschappij Sint-Michel Audenaerde vzw 
Zetel: Jules Bordetlaan 33, BE-9600 Ronse 

Ondernemingsnummer: 0473.376.133 

mailto:info@kssma.be
mailto:claudine.geirnaert@kssma.be


6.2. Voor de ouders 

- Ik betreed de schermzaal niet. 
- Alle contacten met de trainers handel ik af via digitale kanalen. 
- Ik zorg dat mijn Zorro of D”Artagnan nog eens naar het toilet gaat voor hij vertrekt naar de 

training. Ik voed hem of haar voldoende zodat hij of zij Vjdens de training geen proviand 
hoeU te gaan inslaan in de herberg. 

- Ik ben er mij van bewust dat ik ter bescherming van mijn clubleden er ook goed aan doe om 
buiten de club mijn medewerking te verlenen aan contact-tracing. 

6.3. Voor de trainers 

- Als ik mij verkouden of grieperig voel, of koorts heb, blijf ik thuis. 
- Als ik risico-paVënt ben overleg ik met mijn huisarts over de opportuniteit om les te geven. 
- Ik maak geen contact met het clubmateriaal. Ik laat de pistes opbouwen en opruimen door 

de schermers. 
- Ik draag steeds een masker in de zaal. Hetzij een schermmasker, hetzij een mondmasker. 
- Ik ben er mij van bewust dat ik Vjdens een trainingssessie contact heb met meerdere bubbels 

en daarom een cruciale rol heb in de prevenVe van de mogelijke besmepng tussen 
verschillende bubbels. 

- Ik treed kordaat op tegen personen die de afspraken negeren. 
- Ik ben alert voor personen die zich niet kiplekker voelen. 
- Ik ben er mij van bewust dat ik ter bescherming van mijn clubleden er ook goed aan doe om 

buiten de club mijn medewerking te verlenen aan contact-tracing. 
- Ik bestrijd corona te vuur en te zwaard! 

6.4. Varia 

- Enkel schermers van onze club worden toegelaten tot de zaal. 
- Al wie de zaal betreedt als niet-schermer moet een mondmasker dragen (bestuursleden, 

materiaalmeesters, ..) 
- Aan de pistes met lemmer 5 is arbitrage niet toegelaten. 

 9
Huishoudelijk reglement versie 31 augustus 2020 

Koninklijke Schermmaatschappij Sint-Michel Audenaerde vzw 
Zetel: Jules Bordetlaan 33, BE-9600 Ronse 

Ondernemingsnummer: 0473.376.133 



Deel 2: Gedragsregels 

1. Gedragscode voor de schermers 

- Ik begroet de trainers en de clubleden in mijn eigen bubbel voor en na de training, dit zonder 
de les te storen.  

- Ik heb respect voor de scheidsrechter, trainer, tegenstanders, medespelers en publiek.  
- Ik heb respect voor materiaal en laat de kleedkamer en de materiaalkamer na de training of 

wedstrijd netjes achter.  
- Ik help bij de opbouw en arraak van de pistes.  
- Ik ben op Vjd aanwezig voor de training of wedstrijd zodat ik omgekleed ben voor aanvang 

van de les of wedstrijd.  
- Ik betreed de zaal minstens in schermbroek. 
- Mij omkleden voor de training lukt me in minder dan 10 minuten.  
- Ik warm mij alVjd op, ook als ik later de lesgroep vervoeg.  
- Bij afwezigheid of blessure meld ik dit aan de trainer.  
- Ik ben lid omdat ik wil schermen. Ik benut elke mogelijkheid om les te krijgen. Ik spreek 

daarnaast spontaan leden aan om het geleerde in de prakVjk te brengen.  
- Ik ben leergierig. Ik vraag trainers om uitleg en pas de verworven technieken toe.  
- Schermers gebruiken schermtechnieken.  
- Ik ben me bewust van een goede lichaamshygiëne en douch na elke training of wedstrijd.  
- Ik scherm volgens de wedstrijdregels.  
- Ik gedraag me zoals het hoort. Geweld en agressiviteit, zowel verbaal als fysiek, doen het 

plezier van de clubleden teniet. 
- Ik span me in om de ploeggeest te versterken.  
- Ik herinner er mezelf aan dat winnen niet alles is. Het is eveneens belangrijk dat ik me 

amuseer, mijn motorische vaardigheden verbeter, vrienden maak en het beste van mezelf 
geef. 

- Ik zal alle mooie prestaVes erkennen, zowel van mezelf en mijn clubgenoten als van mijn 
tegenstanders.  

- Ik neem deel aan wedstrijden omdat ik dat graag wil. Het is niet de beslissing van mijn ouders 
of onder druk van de trainer.  

- Ik vergeet nooit dat trainers, scheidsrechters en officials er zijn om me te helpen. Ik zal hun 
beslissingen accepteren en respect tonen voor hen.  

- Schermers hebben sVjl. Daar hoort een veilige en verzorgde uitrusVng bij.  
- Defect of gebrekkig clubmateriaal lever ik onmiddellijk in bij een clubverantwoordelijke.  
- Ik verlaat de zaal niet zonder toestemming van een trainer.  
- Ik rook niet Vjdens de trainingen en ik nupg geen alcohol voor of Vjdens de training.  
- De schermzaal is geen speelplaats. Spelcomputers, koptelefoons, … laat ik thuis. 
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2. Gedragscode voor de ouders 

- Ik kies er voor mijn kind te laten groeien en ontwikkelen in de schermsport in een omgeving 
met posiVeve communicaVe en respect.  

- Ik geef blijk van belangstelling en ga af en toe kijken naar de training of wedstrijd van mijn 
zoon of dochter.  

- Ik ben er mij van bewust dat mijn kind een sport beoefent om zich te amuseren en niet om 
mij een plezier te doen.  

- Ik ben enthousiast, sVmuleer mijn zoon of dochter en het team, en laat het coachen over aan 
de trainer.  

- Ik toon mijn kind dat het de spelregels moet respecteren. Ik leer mijn kind dat conflicten 
geregeld worden zonder vijandig of agressief te worden.  

- Ik gun mijn kind kind te zijn. Het moet nog zoveel leren.  
- Ik erken dat de scheidsrechter zijn best doet. Ik bemoei mij niet met zijn beslissingen en trek 

zijn beslissing, eerlijkheid en integriteit nooit in publiek in twijfel.  
- Tips en vragen zijn alVjd welkom.   
- Omdat alles vloser en veiliger verloopt als iedereen oplesend kan zijn Vjdens de les betreed 

ik de zaal niet Vjdens de les.  
- Ik feliciteer mijn zoon of dochter omdat hij/zij fair gespeeld heeU, hard gewerkt heeU, 

gewonnen heeU, waardig gestreden heeU, …  
- Ik maak mijn zoon of dochter niet belachelijk en roep niet op hem/haar als hij/zij een fout 

maakt of de wedstrijd verliest.  
- Ik ben er mij van bewust dat kinderen het meest leren van een goed voorbeeld. Ik 

applaudisseer voor de mooie prestaVes van zowel mijn kind als van zijn tegenstanders.  
- Ik verplicht mijn kind niet tot deelname aan de schermsport.  
- Ik toon respect ten aanzien van de trainers die hun Vjd investeren in de sportacVviteiten van 

mijn kind. Ik weet dat de trainer de taak ook bij mij legt om mee te werken aan de 
ontwikkeling van mijn kind.  

- Ik zorg ervoor dat mijn kind veilig gebracht en opgehaald wordt in de schermzaal. Ik weet dat 
de schermclub geen kinderopvang organiseert.  

- Ik houd er rekening mee dat de schermclub enkel toezicht houdt op de sportvloer en in de 
materiaalkamer. 

- Schermwapens zijn geen speelgoed. Ik zie er op toe dat schermwapens thuis veilig worden 
opgeborgen en uit handen blijven van enthousiaste broertjes of zusjes. 
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3. Gedragscode voor de trainers 

- Ik ben redelijk in mijn eisen ten aanzien van Vjd, energie en enthousiasme van jeugdige 
schermers. Ik weet dat jongeren ook andere interesses hebben.  

- Ik leer schermers dat spelregels afspraken zijn waar niemand zich mag aan onsrekken.   
- Ik leer mijn schermers sporVef schermen, leer hen schermen om te winnen, maar leer hen 

ook een waardig verliezer te zijn.  
- Ik deel, voor zover als mogelijk, groepen kinderen in volgens leeUijd, vaardigheid en fysieke 

ontwikkeling.  
- Ik zie erop toe dat getalenteerde schermers niet buitensporig veel lesVjd krijgen. De minder 

goede schermers hebben ook veel lesVjd nodig en hebben daar ook recht op.  
- Ik schreeuw niet en maak kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd 

verliezen.  
- Ik zie er strikt op toe dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de 

leeUijd en de vaardigheid van de jongeren.  
- Ik maak bij aanvang van het seizoen duidelijke afspraken met de schermers in funcVe van de 

ambiVes die zij willen nastreven. Ik ben daarbij streng, maar rechtvaardig. 
- Ik ontwikkel respect voor de vaardigheid van de tegenstander, voor de beslissingen van de 

scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.  
- Ik volg het advies van een arts op bij het bepalen of een geblesseerde schermer wel of niet 

kan sporten.  
- Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Ik ben gul met lof wanneer het 

verdiend is.  
- Ik ben steeds sVpt en eis sVptheid.  
- Ik maak mijn standpunt ondubbelzinnig duidelijk tegen corrupVe, discriminaVe, inVmidaVe, 

uitsluiVng, pesten en verbaal en fysiek geweld.  
- Ik leer sporters respect te hebben voor het materiaal en de accommodaVe.   
- Ik zie erop toe dat na de training de kleedkamers netjes worden achtergelaten.  
- Ik zie erop toe dat er Vjdens de trainingen niet wordt gerookt en geen alcohol wordt 

genupgd.  
- Ik onderhoud mijn basiskennis EHBO.  
- Ik blijf steeds kriVsch voor mijn aanpak.  
- Ik verlies nooit mijn zin voor humor.  
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Deel 3: Wie? Wat? Waar? 

1. Wie is wie?  

De club is een vzw die volgende organen kent:  

- De Algemene Vergadering van de vzw bestaande uit:  
▪ De Ereleden en een aantal effecVeve leden die samen alle leden 

vertegenwoordigen.  
- De Raad van Bestuur van de vzw bestaande uit:  

▪ Een Voorziser  
▪ Een Secretaris  
▪ Een Penningmeester  
▪ Een aantal bestuurders  

De club organiseert ook algemene ledenvergaderingen om informaVe te delen met alle leden.  
Daarnaast kent de club een paar specifieke funcVes en werkgroepen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de personen die een funcVe bekleden binnen de club met een 
overzicht van hun mandaten (zie ook figuur 1 Organogram KSSMA vzw): 

 
Figuur 1 Organogram KSSMA vzw 
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1.1. De Bestuurders 

Eugeen GRUYAERT – info@kssma.be  
Voorziser  
Contactpersoon Nieuwe Leden 
Dossierbeheerder Statuten, GDPR, IT, boekhouding, procedures, website 

Lieven DE WANDEL - lieven.dewandel@kssma.be 
 Secretaris 
 Dossierbeheerder ledenbeheer, inschrijvingen, informaVe, communicaVe 

Claudine GEIRNAERT - claudine.geirnaert@kssma.be 
 Penningmeester 
 Contactpersoon Stad Ronse 
 Dossierbeheerder financiën, lidgelden, ledenbeheer, inschrijvingen, contracten leveranciers  
 en trainers, subsidies 
  
Johan HANSENNE - johan.hansenne@kssma.be 
 Bestuurder 
 Materiaalbeheer - aanspreekpunt ouders voor materiaal-aankopen en herstellingen 
 CoördinaVe Team Materiaal 

Xavier FOULON - xavier.foulon@kssma.be 
 Bestuurder 
 Dossierbeheerder Trainers, Jeugdwerking, Arbitrage, Clubreglement 

Maurane HANSENNE – maurane.hansenne@kssma.be   
               Bestuurder 

AssistenVe bij administraVe 
  
Thierry D’HAEYER – thierry.dhaeyer@kssma.be 

Bestuurder  
Dossierbeheerder Seniorenwerking  
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1.2. De Staf 

Hoofdtrainer  
Jeroen LABIAU (senioren, compeVVejeugd en jeugd) 

  
Trainers  

Xavier FOULON (Jeugd) 
Maurane HANSENNE (jeugd) 
Werner HUYSMANS (senioren en compeVVejeugd) 
Guy STEURBAUT (jeugd) 
Noa VAN DE VELDE (jeugd) 
Antoon VERCAUTEREN (condiVe) 

   
Scheidsrechters  

Xavier FOULON 
Werner HUYSMANS 
Guy STEURBAUT 
Noa VAN DE VELDE 

  
SelecVeheer Jeugd tot en met Junioren  

Guy STEURBAUT  
  
SelecVeheer Senioren  

Jeroen LABIAU 

1.3. EffecFeve leden 

De Algemene Vergadering van de vzw, de effecVeve leden:  
  

Mieke COETSIER vertegenwoordiger van de ouders. 
Thierry D’HAEYER vertegenwoordiger van de senioren en meer dan 30 jaar lid.  
Claudine GEIRNAERT vertegenwoordiger van de ouders.  
Eugeen GRUYAERT vertegenwoordiger van de ouders. 
Johan HANSENNE vertegenwoordiger van de ouders.  
Maurane HANSENNE vertegenwoordiger van de wedstrijdschermers.  
Jeroen LABIAU vertegenwoordiger van de trainers.  
Viktor OPSOMER vertegenwoordiger van de senioren. 
Guy STEURBAUT vertegenwoordiger van de trainers en scheidsrechters, en meer dan 30 jaar 
lid.  
Koenraad THOOFT vertegenwoordiger van de senioren. 
Ria VAN CAUWENBERGHE vertegenwoordiger van de senioren.  
Noa VAN DE VELDE vertegenwoordiger wedstrijdschermers en scheidsrechters.  

De bestuursfuncVes worden, voor een periode van 4 jaar, ingevuld door middel van verkiezingen ter 
gelegenheid van de algemene vergadering. 
De stafmedewerkers worden aangesteld door de Raad van Bestuur. 
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De kandidaat-effecVeve leden worden voorgedragen. 
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2. Opleidingstrajecten 

De club onderscheidt een jeugdwerking en een volwassenenwerking. 
In overeenstemming met het doel van de vereniging organiseert de club voor de jeugd een recreaVe- 
en een compeVVewerking en voor de volwassenen een recreaVewerking.  

2.1. Jeugd 

De jeugdopleiding bestaat uit 2 parallelle opleidingen die afwisselend worden afgewerkt op 
woensdag en zaterdag. 

2.1.1. Condi)onele training 
Er wordt op zaterdag in groep gewerkt aan de condiVe van alle leden, specifiek gericht op die punten 
waar op een bepaalde leeUijd de meeste progressie kan worden geboekt: reacVevermogen, 
lenigheid, kracht, uithouding, rompstabiliteit, koppelingsvermogen, … 

De lesgroepen zijn opgedeeld per leeUijdscategorie. 

2.1.2. Schermtraining 
De basisopleiding, die door elk jeugdlid wordt doorlopen, omvat 4 stappen die elk samenvallen met 
minstens één schooljaar. 

Stap 1 kan worden aangevat op de leeUijd van 9-10 jaar. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

STAP 1:  Benenwerk & Basistechnieken 

STAP 2: Dynamiek & Afstand 

STAP 3: Inzicht & IniVaVef 

STAP 4: Ijzer & CreaVviteit 

De stappen 1 tot en met 4 worden in niveaugroepen doorlopen. 

Na stap 4 wordt de keuze gemaakt voor een verder doorgedreven compeVVe-opleiding of een 
recreaVeve opleiding. In beide verdere opleidingen wordt er individueel op maat van de leerling 
gewerkt. 

2.1.3. Vrij Schermen 
Naast de technische schermspecifieke lessen wordt, vanaf Stap 2, de schermvaardigheid vooral 
opgebouwd Vjdens het vrije schermen. Dit, zowel op woensdag als op zaterdag, onder toezicht en 
begeleiding van een trainer. 
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2.2. Volwassenen 

2.2.1. Basisopleiding 
Startende schermers worden individueel begeleid in groepjes van 2 à 3 starters. 

De volledige opleiding wordt uitgewerkt op het eigen leertempo van de leerling.  

De minimumleeUijd om te starten in de volwassenen-werking is 17 jaar. 

2.2.2. Schermtechniek 
Er wordt sneller overgegaan tot het aanleren van schermtechniek dan bij de jeugdwerking. De lessen 
bestaan uit een combinaVe van individuele lessen, groepslessen, vrij schermen en clubwedstrijdjes. 

2.2.3. Condi)etraining 
De volwassenen kunnen, naar eigen inzicht en vermogen,  vrij aansluiten bij de condiVetraining van 
de jeugdgroepen. 
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3. Groepen 

De leden worden ingedeeld in 2 reeksen van groepen: 
- Groepen op basis van de schermvaardigheid 
- Groepen op basis van de biologische ontwikkeling in funcVe van de condiVonele training 

3.1. Groepsindeling op basis van de schermvaardigheid 

3.1.1. Overzicht groepen 
- Jeugd: Stap 1 

- Jeugd: Stap 2 

- Jeugd: Stap 3 

- Jeugd: Stap 4 

- Jeugd: Stap 4+ CompeVVe 

- Jeugd en Volwassenen: Stap 4+ RecreaVe en Senioren 

- Volwassenen: Debutanten 

3.1.2. Groepsindeling seizoen 2020-2021 
Wordt apart gecommuniceerd n.a.v. de corona-maatregelen. 

3.2. Groepsindeling op basis van de biologische ontwikkeling 

3.2.1. Overzicht groepen 
- Jeugd: U10 (Poussins) 

- Jeugd: U12 (Pupillen) 

- Jeugd: U14 (Miniemen) 

- Jeugd & Volwassenen: U17+ (Cadesen + Junioren + Senioren) 

3.2.2. Groepsindeling seizoen 2019-2020 
Wordt apart gecommuniceerd n.a.v. de corona-maatregelen. 
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4. Wanneer?  

4.1. De jaarkalender 

Het schermseizoen loopt van 1 augustus tot 31 juli. 

De club organiseert wekelijks trainingen volgens een vast schema van 1 augustus tot 31 mei. 

Trainingen op DINSDAG: van 1 september t.e.m. 31 mei 
Trainingen op WOENSDAG van 1 augustus t.e.m. 31 mei 
Trainingen op ZATERDAG van 1 september t.e.m. 31 mei 

4.2. De weekkalender 

Een leeg vak betekent dat er geen les is. 

De aangegeven uren zijn de geplande lesuren voor de groep. 

De uren die worden aangegeven tussen haakjes zijn opVoneel en steeds vrij toegankelijk. 

Per lesdeel wordt ook de naam van de groepsverantwoordelijke vermeld. 

4.2.1. Training op DINSDAG 
LocaVe: Sporthal ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse 

Wordt apart gecommuniceerd n.a.v. de corona-maatregelen. 

4.2.2. Training op WOENSDAG 
LocaVe: Sportcenter The LoU, Gefusilleerdenlaan 14, 9600 Ronse 

Wordt apart gecommuniceerd n.a.v. de corona-maatregelen. 

4.2.3. Training op ZATERDAG 
LocaVe: Sportcenter The LoU, Gefusilleerdenlaan 14, 9600 Ronse 

Wordt apart gecommuniceerd n.a.v. de corona-maatregelen. 

Om de trainingen voor iedereen opVmaal te laten verlopen, vragen we om steeds de volledige lesVjd 
aanwezig te zijn. Wie de les toch vroeger wil verlaten, meldt dit in het begin van de les aan de 
trainer.  
  
Voor alle categorieën van U10 t.e.m. senioren is het toegelaten om woensdag tot 22u00 en zaterdag 
tot 12u00 vrij te schermen. Indien het mogelijk is voor de trainer, bestaat de kans op een extra 
individuele les. TIJDENS CORONA NIET VAN TOEPASSING. 
  
Als de lessen uitzonderlijk niet kunnen doorgaan door feestdagen, deelname aan tornooien, 
afwezigheid van lesgevers, ... wordt dit zo snel mogelijk via digitale weg gecommuniceerd aan alle 
leden. 
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4.3. Enkele belangrijke data 

Jaarlijks weerkerende evenmenten: 

− NieuwjaarsrecepVe: Zaterdag van de bommelfeesten in Ronse. Doorgaans de 1ste zaterdag 
van januari. 

− Prinsjesschermen: De laatste woensdag voor het koningsschermen 

− Koningsschermen met aansluitend clubetentje: Tweede zondag van mei 
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5. De organisaFe van de lessen 

5.1. LeeAijdscategorieën 

Seizoen 2020-2021: 

De categoriewissel valt samen met de start van het seizoen, namelijk op 1 augustus.  
De hoofdcategorieën zijn Poussin, Pupil, Miniem, Cadet, Junior en Senior.  
U23 en de veteranen-categorieën zijn sub-categorieën van de categorie Senior.  
Opgelet! In andere landen worden soms andere indelingen gehanteerd. Informeer je bij de 
organisaVe over de correcte categorie-indeling.  

Geboortejaar Categorie Naam categorie

2012 en later U10 Poussin

2011 U10 Poussin

2010 U12 Pupil

2009 U12 Pupil

2008 U14 Miniem

2007 U14 Miniem

2006 U17 Cadet

2005 U17 Cadet

2004 U17 Cadet

2003 U20 Junior

2002 U20 Junior

2001 U20 Junior

2000 U23 Senior

1999 U23 Senior

1998 U23 Senior

1997 - … Senior

1971 - 1980 40 - 50 Veteraan I

1961 - 1970 50 - 60 Veteraan II

1951 - 1960 60 - 70 Veteraan III

1950 en vroeger 70 + Veteraan IV
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5.2. Groepsles 

De groepslessen omvasen enerzijds de opwarming en de beenoefeningen - tradiVoneel bij aanvang 
van de les - en anderzijds tacVsche groepsoefeningen, wedstrijdjes, … De groepsoefeningen zijn 
verplicht voor alle aanwezige schermers. Er wordt niet geschermd, gerust, gedronken, … terwijl er 
een groepsles aan de gang is. Nota's nemen mag wel.  

5.3. Individuele les 

In de individuele les werkt 1 trainer met 1 leerling. Gezien dit zeer Vjdrovend is wordt de Vjd opVmaal 
besteed. De leerling zorgt dat hij zich Vjdig en goed uitgerust – in de beide betekenissen van het 
woord - aanbiedt voor zijn lesmoment. 
Niet elke leerling kan elke les een individuele les genieten, maar de trainer ziet erop toe dat elke 
leerling in verhouding tot zijn aanwezigheid in de les door het jaar genomen gemiddeld ongeveer 
even veel individuele les heeU kunnen genieten. 
De hoofdtrainer bepaalt welke leerling bij wie les neemt.  

De trainer plant zijn les in bij aanvang van de les. Schermers die te laat aanwezig zijn kunnen 
mogelijks niet meer worden opgenomen in de lesplanning. Individuele lessen zijn niet ‘opeisbaar’.  

Deelname aan de groepsles bij aanvang van de les is een voorwaarde om individueel les te kunnen 
krijgen. 

5.4. Oefenen buiten de vaste lesmomenten 

Schermoefeningen kunnen enkel doorgaan onder begeleiding van een club-trainer en mits 
goedkeuring door de Raad van Bestuur. 

De club biedt geen privélessen aan. Alle extra lesmomenten buiten de vaste trainingsuren zijn 
vervat in het lidgeld. Er wordt geen extra kost aangerekend voor de les op zich. Er kan wel een kost 
worden aangerekend voor het gebruik van de accommodaVe. 

5.5. CompeFFegroep 

De compeVVegroep is gericht op schermers vanaf de categorie U17 die plannen aan één of meerdere 
wedstrijden van volgend type deel te nemen: 

• Wedstrijden van het naVonaal circuit (NC) 

• Belgische kampioenschappen (BK’s) 

• InternaVonale selecVewedstrijden (Q EK en Q WK) 

Bij aanvang van elk seizoen worden, op individuele basis, duidelijke afspraken gemaakt tussen de 
trainer en de schermer. 

In het geval van geplande deelnames aan Q EK, Q WK, EK en/of WK kan een budget voor begeleiding 
worden aangevraagd bij het bestuur. 
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6. AdministraFeve verplichFngen 

6.1. Proeflessen 

Iedereen die eerder nog geen iniVaVe schermen heeU genoten, kan 3 proeflessen volgen binnen 
dezelfde kalendermaand. Na de kalendermaand vervalt de verzekering voor iniVaVes en moet een 
lidmaatschap aangevraagd worden. De hoofdtrainer beslist wanneer de iniVaVelessen kunnen 
doorgaan. 

De hoofdtrainer beslist, ten laatste na de 3de iniVaVeles, in overleg met de jeugdtrainers als de 
sporter in aanmerking komt om schermlessen te nemen binnen onze vereniging. 

Voor aanvang van de 1ste iniVaVeles moeten volgende administraVeve verplichVngen worden 
voldaan: 

− De voornaam, naam en geboortedatum moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de 1ste les 
gemaild worden naar de club, die de gegevens op haar beurt zal overmaken aan de Vlaamse 
Schermbond 

− Het formulier “exoneraVebeding” moet ingevuld worden 

− Er moet €15 betaald worden. Bij definiVef lidmaatschap wordt dit bedrag eenmalig in 
mindering gebracht van het verschuldigde lidgeld. Eerstegraads familieleden van leden zijn 
hiervan vrijgesteld. 

6.2. AansluiFng nieuwe leden 

Voor nieuwe leden moeten alle administraVeve formaliteiten en de betaling van het lidgeld voldaan 
zijn voor aanvang van de 1ste les als lid van de vereniging. Dit omvat: 

− Indienen van een geldig medisch asest 
− Indienen van de privacyverklaring 
− Betaling van het lidgeld. (Tarief “betaling voor 21 september”) 
− (voor minderjarigen) indienen van het akkoord voor lidmaatschap getekend door een 

wepge vertegenwoordiger 

6.3. Vernieuwing lidmaatschap 

Voor reeds bestaande leden moeten alle administraVeve formaliteiten en de betaling 
van het lidgeld voldaan zijn uiterlijk 14 dagen voor de vervaldatum van de schermvergunning, of 
vroeger indien anders gecommuniceerd door de Raad van Bestuur. Wie na de gestelde 
limietdatum niet in orde is, kan niet verder deelnemen aan de lessen. 

- De privacyverklaring moet ondertekend worden 
- De medische fiche moet ingevuld afgegeven worden indien deze niet meer geldig is 
- Het lidgeld moet betaald worden 
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6.4. Lidgeld 

Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 
Elk lid dient jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage te betalen bij aanvang van het schermseizoen. 

Het lidgeld omvat: 
− Lidmaatschap van KSSMA Ronse 
− Vergoeding voor deelname aan de lessen 
− Gebruik van de pistes 

Het lidgeld omvat NIET: 
− Het clubtenue: T-shirt, trainingskledij, … 
− De kosten voor wedstrijddeelname: inschrijving, scheidsrechter, verplaatsing, logement, ... 

Alle leden die bij ons als 1ste club aangesloten zijn, dienen naast het lidgeld voor KSSMA Ronse ook 
het lidmaatschap voor de Vlaamse Schermbond (VSB) te betalen. In seizoen 2018-2019 bedroeg het 
lidgeld €45 voor een naVonale vergunning en €15 voor een administraVeve vergunning. 
Voor eerstejaars debutanten bedraagt de VSB-bijdrage 25 euro. 

De lidgelden voor het seizoen 2019-2020 bedragen: 

Nieuwe leden die aansluiten na 1 januari genieten van een korVng van €75. 

 Tarief

Jonger dan 18 j € 220 + VSB

Student € 220 + VSB

Volwassene € 250 + VSB

Toeslag CompeBBegroep + € 60

Erelid € 0

Trainer € 0

Scheidsrechter € 0

Bestuurslid € 0

Keizer/kroonprins € 0
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6.5. Materiaalservice 

Aanvullend op het lidgeld kan voor 10 EUR /jaar een aanvullende materiaalservice geboekt worden. 

Deze omvat: 
 - het afregelen en vervangen van punten, vijsjes en veertjes van de gangbare Europese 
merken met uitzondering van Leon Paul. 
 - het bijlijmen van een niet defect wapen. 
 - herstellen van een fil de corps van één van de gangbare klassieke types. 

6.6. Huur iniFaFe-set 

Startende jeugdleden kunnen gedurende 1 jaar een eigen startersset huren voor 50 EUR. 

Deze set omvat: 
 + een masker 
 + een schermvest 
 + een ondervest 
 + een schermbroek 
 + een handschoen 
 + een wapen - blijU op de club 

Deze set omvat NIET: 
 - schermkousen 
 - sportschoenen 
 - fil de corps 
 - opbergzak 
  
6.7. Verzekering  

De club is verzekerd via de Vlaamse Schermbond. 

De schermers met geldig medisch asest, die bij ons als 1ste club zijn aangesloten zijn verzekerd als 
sporter. 

Bestuurders, stafleden en vrijwilligers zijn verzekerd in de funcVe die zij uitoefenen in opdracht van 
de vereniging. 

De verzekeringspolis kan geraadpleegd worden op www.vlaamseschermbond.be. 

Schermers die niet vergund zijn via een erkende schermfederaVe worden niet toegelaten tot de 
lessen. 

Kinderen en debutanten zijn enkel verzekerd als ze oefenen onder toezicht van een gediplomeerde 
trainer. Schermspecifieke oefeningen kunnen enkel onder toezicht van een gediplomeerde 
schermtrainer. 
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KSSMA vzw, de bestuurders, medewerkers, vrijwilligers en onderaannemers kunnen slechts 
aansprakelijk gesteld worden ten belope van het bedrag dat de genomen verzekeringen uitkeren. De 
eventuele contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid van KSSMA vzw, de bestuurders, 
medewerkers, vrijwilligers en onderaannemers voor verlies, schade, kosten of uitgaven ontstaan in 
verband met de uitvoering van de diensten, zal met uitzondering van opzet en bedrog, in elk geval 
beperkt zijn tot het bedrag van dekking door de verzekering van de burgerrechtelijke 
beroepsaansprakelijkheid met polisnummer WE/37.581.486-0200 bij verzekeraar KBC Verzekeringen 
NV, Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven. In ieder geval zien de leden af van elk verhaalrecht tegen 
KSSMA vzw, de bestuurders, medewerkers, vrijwilligers en onderaannemers voor om het even welke 
schade die niet door de verzekering van KSSMA vzw ten laste zou worden genomen of de bedragen 
ervan zou overschrijden. KSSMA vzw zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen, schade, 
kosten of uitgaven die op enigerlei wijze zouden ontstaan uit bedrieglijke handelingen of 
nalaVgheden, weglaVngen, onjuiste of onvolledige verklaringen of onrechtmaVge daden. KSSMA vzw 
behoudt zich het recht voor om eventuele schade op de leden, wiens aansprakelijkheid kan bewezen 
worden, te verhalen. KSSMA vzw is niet aansprakelijk voor handelingen of nalaVgheden die plaats 
vonden voor de aanvang van de uitvoering van de diensten. 

De verzekering Vjdens de lessen is beperkt tot de trainingslocaVes, zijnde The LoU en ’t Rosco. En dit 
enkel Vjdens de vastgelegde trainingsuren. 

Verplaatsingen van en naar wedstrijdlocaVes, stages, andere clubs, … zijn niet verzekerd via de club. 

Ongevallen op erkende wedstrijden zijn verzekerd door de Vlaamse Schermbond. 

6.8. Vergunning  

Alle leden die bij ons als 1ste club zijn aangesloten zijn vergund via de Vlaamse Schermbond.  

Wie als 1ste jaar lid is, beschikt over een clubvergunning die enkel oefening binnen de eigen club 
toelaat. Indien je toch wenst deel te nemen aan schermacVviteiten buiten de club, dient een 
naVonale vergunning aangevraagd te worden via de secretaris, de extra kost hiervoor zal 
aangerekend worden. 

De overige schermende leden hebben een naVonale vergunning.  

Bestuurders, trainers en scheidsrechters beschikken over een administraVeve vergunning.  

6.9. GDPR - Privacy 

Het GDPR-beleid en de daarbij horende documenten kunnen geraadpleegd worden op hsps://
kssma.be/privacy 
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7. Materiaal  

7.1. Normen  

De geldende kledingnormen zijn terug te vinden op vlaamseschermbond.be en zijn ad valvas te 
raadplegen in de materiaalkamer. 

Er wordt nooit geschermd, geoefend, gedemonstreerd, … zonder masker! 

Voor schermers gelden de kledingnormen voor schermers. 

Voor erkende trainers gelden afwijkende normen. 

Voor een schermer die assisteert bij het lesgeven, of iets uitlegt aan een andere schermer, gelden de 
kledingnormen voor schermers. 

7.2. Clubmateriaal 

De club beschikt over eigen clubmateriaal op te delen in 2 types: pistemateriaal en iniVaVemateriaal. 

Het pistemateriaal omvat apparaten, enrouleurs, bekabeling, … De zorg voor het pistemateriaal komt 
alle leden toe. Iedereen helpt met de opbouw van de pistes en iedereen helpt bij het opruimen van 
de zaal. Alle materiaal is per piste geordend. 

Het iniVaVemateriaal omvat maskers, vesten, wapens, fil de corps, … De zorg komt ook iedereen toe, 
maar in het bijzonder zij die er gebruik van maken.  
Kledij, wapens, … worden na de les correct opgeborgen. Defect of gebrekkig materiaal wordt 
onmiddellijk bij een clubverantwoordelijke ingeleverd. 
Het iniVaVemateriaal is exclusief voorbehouden voor debutanten. Het is niet bedoeld als reserve-
arsenaal voor wie al langer schermt. IniVaVemateriaal kan enkel als reserve-materiaal gebruikt 
worden mits toestemming van de materiaalmeester of een trainer. 

Alle nodige materiaal wordt bij aanvang van de les uit de materiaalkamer gehaald. Tijdens de les 
hoort niemand zich op te houden in de materiaalkamer. 

7.3. IniBaBemateriaal 

Beginnende leden kunnen het eerste schermseizoen iniVaVemateriaal gebruiken indien voorradig. Dit 
wordt sterk aanbevolen, zeker bij kinderen. 

Overleg met de materiaalmeester welke kledij je kan gebruiken. 
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7.4. Eigen Materiaal Aankopen  

Bij schermen hoort een uitrusVng. Na verloop van Vjd wordt verwacht dat de schermers over eigen 
materiaal beschikken. Onderstaande tabel geeU een ruwe indicaVe welke aankopen vanaf wanneer 
wenselijk zijn: 

Voor de aankoop van materiaal overleg je best met de materiaalmeester. 

Voorzie je eigen materiaal op een duidelijke manier van je naam. Als wedstrijdschermer is het ook 
nupg een verwijzing naar de club aan te brengen op je materiaal. 

Er wordt uitsluitend geschermd met degelijke sportschoenen. 

Zeker bij jonge kinderen die nog een paar groeispurten zullen doorlopen wordt aanbevolen te 
informeren naar 2de handsmateriaal in de club. Laat je ook adviseren bij aankopen! Veiligheid gaat 
boven alles!  
Een ondervest of een schermbroek mogen best wat op de groei gekocht worden. Een masker 
daarentegen moet steeds nauw aansluiten op het hoofd!  

Vermijd naamprints op de rug als je nog van plan bent je schermvest door te verkopen. 

 U14 U20 Senioren 

Kousen Na 2 maand Na 1 maand Na 1 maand 

Handschoen Na 3 maand Na 3 maand Na 3 maand 

Fil de corps Na 3 maand Na 3 maand Na 3 maand 

Wapen Na 1 jaar Na 6 maand Na 6 maand 

Ondervest Na 1 jaar Na 6 maand Na 6 maand 

Masker Na 1 jaar Na 1 jaar Na 6 maand 

Vest en broek Na 1 jaar Na 1 jaar Na 6 maand 

2de wapen Bij compeVVe Na 1 jaar Na 1 jaar 

3de wapen Niet aanbevolen Bij compeVVe Bij compeVVe 

Schermzak Na 2 jaar Na 1 jaar Na 1 jaar 
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7.5. Eigen Materiaal Beheren 

Schermmateriaal gaat lang mee als het met de nodige zorg behandeld wordt.  
  
Een paar Vps:  

− Was schermkledij nooit met wasverzachter.  
− Steek schermkledij nooit in de droogkast.  
− Steek een schermmasker nooit in een wasmachine of droogkast.  
− Herstel schermkledij niet zelf. Vraag raad in de club!  
− Berg je wapens droog op. Stop ze niet samen met nase en/of bezwete spullen in eenzelfde 

comparVment van je schermzak.  
− Trek aan de stekker, niet aan de kabel. 
− Schrijf je naam in kledij en wapens 

  
Eigen materiaal dat in de zaal wordt gebracht wordt netjes aan de zijkant gezet ter bevordering van 
de orde en veiligheid in de zaal.  

7.6. Eigen Materiaal Herstellen  

Het elektrisch materiaal kan, met de nodige kennis van zaken, zelf hersteld worden.  
Vraag raad aan andere leden. 
  
Er kan ook een beroep worden gedaan op de hersteldienst van de club. Dit brengt 2 kosten met zich 
mee: een materiaalkost en een herstellingskost, a�ankelijk van het type herstelling. Meer info is te 
verkrijgen bij de materiaalmeester. 

8. Clubtenue 

Het clubtenue omvat het wapenschild op de schermvest, het logo van de hoofdsponsor, een club T-
shirt en een club-training of sweater.  
  
Het dragen van het clubtenue is verplicht bij volgende gelegenheden: 

− Deelname aan wedstrijden  
− Prijsuitreikingen  
− DemonstraVes  
− IniVaVes  
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Deel 4: Specifieke werkingsafspraken 

1. Koningsschermen en prinsjesschermen 

1.1. Koningsschermen 

Alle leden die bij ons als 1ste club zijn aangesloten en goedkeuring gekregen hebben van de 
hoofdtrainer, kunnen deelnemen aan het koningsschermen. 

Alle deelnemers worden volgens de ranking van de poule van de maand in poules ingedeeld. Na de 
pouleronde volgt een rechtstreekse uitschakeling, de winnaar wordt voor één jaar koning of koningin. 

1.2. Prinsjesschermen (U15) 

Alle leden tot en met eerste jaar cadet (U15) die bij ons als 1ste club zijn aangesloten en goedkeuring 
gekregen hebben van de hoofdtrainer, kunnen deelnemen aan het prinsjesschermen. 

De tornooiformule en eventuele handicaps worden voor aanvang van de wedstrijd door de 
hoofdtrainer bekend gemaakt. 

De eerste jongen in de ranking wordt voor één jaar prins, het eerste meisje wordt prinses. 

1.3. Keizer en keizerin - kroonprins en kroonprinses 

Indien een lid drie jaar op rij wint, wordt hij/zei keizer/keizerin of kroonprins/kroonprinses. De 
keizer(in) wordt voor 1 jaar vrijgesteld van het betalen van clublidgeld. 

Ter ere van de keizer(in) worden twee idenVeke zilveren medailles vervaardigd waarvan er één 
bevesVgd wordt aan de breuk en één geschonken wordt aan de keizer(in). 
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2. Poule van de maand 

Corona-planning wordt later bepaald 

2.1. TijdsFp en categorieën 

Iedere eerste trainingswoensdag van de maand gaat de poule van de maand door. Alle leden die 
toestemming krijgen van de trainer en als 1ste lid zijn aangesloten bij onze club, kunnen deelnemen 
aan de poule. 

De organiserende trainer bepaalt voor de wedstrijd de wedstrijdformule, bij poules wordt de ranking 
gebruikt voor de indeling. 

Er worden drie categorieën voorzien: 

2.2. Ranking 

De ranking loopt seizoen per seizoen door waarbij de resultaten per maand worden vervangen door 
de meest recente uitslag. De punten per schermer worden bepaald door de som van de 5 beste 
resultaten van de schermer. 

De eindwinnaar van het seizoen klassement is de schermer die na de poule in mei de meeste punten 
heeU.  

2.3. Puntenbepaling  

Punten =  (aantal deelnemers + 1 - plaats) x coëfficiënt 

Coëfficiënt = 6 + (0,2 x aantal aanwezige sterren) 

Het aantal sterren wordt bepaald aan de hand van de ranking van het vorig seizoen. De eindwinnaar 
krijgt 5 sterren, de 2de 4 sterren, de 3de 3 sterren, de 4de 2 sterren en plaatsen 5-10 krijgen elk 1 ster. 

Bij de opstart in seizoen 2018-2019 zullen de sterren verdeeld worden a.d.h.v. de uitslag van het 
koningsschermen. 

U12 U15 Senioren

appel 19u15 19u45

scratch 19u30 20u00

begin 19u45 20u15
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3. Wedstrijdschermen 

3.1. Engagement 

Wie zich opgeeU voor deelname aan wedstrijden engageert er zich toe de clubkleuren eervol te 
verdedigen en de teamspirit te bevorderen door het team te ondersteunen.  
De schermer engageert zich om de wedstrijdreglementen te respecteren en de eventuele sancVes te 
aanvaarden.  
Wie vroegVjdig uitgeschakeld wordt op een wedstrijd blijU ter plaatse zolang er nog andere clubleden 
deelnemen aan de compeVVe. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden toegestaan door de 
hoofdcoach ter plaatse. 

3.2. SelecFe 

Binnen alle categorieën overleggen de schermers met hun trainers om te bepalen aan welke 
tornooien zal worden deelgenomen. Indien er per ploeg wordt geschermd, zijn het - ongeacht de 
categorie - de trainers die de samenstelling van de ploeg bepalen. Indien een selecVe zich opdringt 
beslist de selecVeheer soeverein. 

3.3. Inschrijving 

Inschrijvingen voor tornooien gebeuren steeds op het bord in ons clublokaal, wie niet op het bord 
staat, zal ook niet ingeschreven worden voor het tornooi. 

In de loop van 2020-2021 via Twizzit. 

3.4. Deelname  

Wie zich inschrijU engageert zich voor de deelname. Bij niet-deelname vallen alle daaraan verbonden 
kosten ten laste van de schermer die niet is komen opdagen. Dit omvat o.a. de eventuele boete, 
deelname in de scheidsrechterskost, … 

3.5. Financieel 

De schermers dragen volgende kosten bij deelname aan wedstrijden:  
− Inschrijvingsgeld  
− Verplaatsingskosten coach  
− Eet- en drankbonnen coach  
− Alle eigen kosten voor transport, eten, drank, logement, … 

3.6. De SelecFeheer 

De selecVeheer beslist soeverein over de selecVe(criteria) voor deelname aan de BK’s en andere 
wedstrijden met een beperking op het aantal deelnemers. De selecVeheer beslist ook over de 
samenstelling van de ploeg. 
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Voor elke categorie wordt er steeds een prioritaire wildcard voorzien voor een schermer uit de lagere 
categorie. De selecVeheer van de lagere categorie beslist - Vjdig - of hij al dan niet  gebruik wenst te 
maken van de wildcard. 

4. Scheidsrechtersopleiding 

4.1. Tekort aan scheidsrechters 

Bij veel tornooien wordt een limiet geplaatst op het aantal schermers die toegelaten wordt zonder 
dat de club een scheidsrechter voorziet. Soms kan de limiet afgekocht worden met een boete, soms is 
het aanleveren van een scheidsrechter noodzakelijk en niet anoopbaar. 

Indien de club geen of onvoldoende scheidsrechters kan voorzien voor één of meerdere tornooien, 
zal de selecVeheer beslissen wie er mag deelnemen en/of er een boete door de club betaald zal 
worden. 

Het aanbod van scheidsrechters is klein, daarom is het belangrijk dat onze club zelf kan voorzien in 
voldoende scheidsrechters. 

4.2. Scheidsrechtersweekend 

Ieder lid vanaf het eerste jaar cadet die aan meer dan twee tornooien per schermseizoen wil 
deelnemen, is verplicht om het scheidsrechtersweekend en het theorie-examen van de VSB te 
volgen. De club betaalt per lid eenmalig 50% van het inschrijvingsgeld voor het 
scheidsrechtersweekend terug. 

4.3. Erkend scheidsrechter 

Om erkend te worden als scheidsrechter dient men te slagen voor een theorie-examen en 2 prakVjk-
examens. Eens geslaagd voor een theorie-examen blijU de behaalde score 1 jaar geldig. 

− Na het slagen voor een theorie-examen wordt men kandidaat-scheidsrechter categorie K0. 

− Na het slagen voor een 1ste prakVjk-examen wordt men kandidaat-scheidsrechter categorie 
K1. 

− Na het slagen voor een 2de prakVjk-examen wordt men scheidsrechter categorie N2. 

− Opwaardering naar de categorieën naVonaal scheidsrechter N1 en internaVonaal 
scheidsrechter NI geschiedt op basis van permanente bijscholing en evaluaVe door de VSC. 

− Opwaardering naar internaVonaal scheidsrechter categorie I geschiedt na het slagen voor 
een FIE-examen. 

4.4. Vergoeding scheidsrechters 

De club voorziet een vergoeding voor iedereen (ook niet clubleden) die zich als erkend scheidsrechter 
inzesen voor de club. 
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5. Trainersopleiding 

5.1. Opleidingen 

Bij het slagen voor de cursus (aspirant-)iniVator, trainer B en trainer A betaalt de club het 
inschrijvingsgeld volledig terug. 

Alle extra opleidingen en bijscholingen die door de VSB/VTS worden georganiseerd, worden door de 
club volledig terugbetaald. 

5.2. Vergoeding trainers 

Voor iedereen die ten minste het asest aspirant iniVator schermen bezit, voorziet de club een 
onkostenvergoeding. 

6. Verkiezingsprocedures 

6.1. Aanwezigheidsquorum en stemmingsmeerderheid 

Gewoon aanwezigheidsquorum: Geen minimum aantal van aanwezige of vertegenwoordigde 
effecVeve leden vereist. 

Bijzonder aanwezigheidsquorum: Minimum twee derde van de effecVeve leden dient aanwezig of 
vertegenwoordigd te zijn. 

Geldig uitgebrachte stemmen: Stemmen ‘voor’, ‘tegen’ en ‘onthouding’ en blanco stemmen. 

Gewone meerderheid: Stemming waarbij meer stemmen ‘voor’ worden uitgebracht dan stemmen  

‘tegen’. 

Absolute meerderheid: De helU plus ½ van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

Volstrekte meerderheid: De helU plus ½ van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen waarbij  

blanco stemmen niet in rekening worden genomen voor de bepaling van het totaal. 

Bijzondere meerderheid: Twee derde van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

Gekwalificeerde meerderheid: Vier vijfde van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

Unanieme meerderheid: Alle van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

Staking der stemmen: Even veel stemmen ‘voor’ als ‘tegen’. 

6.2. Algemene regel bij stemmingen 

Bij staking der stemmen wordt de vergadering geschorst voor 10 minuten. 

Bij hervapng van de vergadering wordt er opnieuw gestemd. 
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Doet er zich opnieuw een staking der stemmen voor dan is de stem van de voorziser van de 
vergadering doorslaggevend. Indien de voorziser zich onthoudt is het voorstel verworpen. 

6.3. Aanvraag statuut effecFef lid 

Elk toegetreden lid kan een aanvraag indienen bij de Algemene Vergadering om ingeschreven te 
worden als effecVef lid van de vzw, of daartoe voorgedragen worden door de Raad van Bestuur. 

Niet-leden met een wepg belang (ouders van minderjarigen, externe trainers, …) kunnen eveneens 
door de Raad van Bestuur voorgedragen worden om effecVef lid te worden van de vzw. 

Elke aanvraag moet uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de gewone jaarlijkse algemene vergadering 
schriUelijk meegedeeld worden aan de Raad van Bestuur. 

De Raad van Bestuur deelt de namen van de kandidaten uiterlijk 8 dagen voor de algemene 
vergadering mee aan de leden van de Algemene Vergadering. 

EffecVeve leden kunnen enkel verkozen worden door de Algemene Vergadering ter gelegenheid van 
de jaarlijkse gewone algemene vergadering. Er kunnen geen effecVeve leden voorgedragen worden 
ter gelegenheid van een buitengewone algemene vergadering, tenzij het aantal effecVeve leden van 
de vzw minder dan 4 bedraagt, of tenzij een gekwalificeerde meerderheid van de vergadering zich 
akkoord verklaart met de verkiezing. 

Voor een verkiezing van een effecVef lid geldt het gewone aanwezigheidsquorum en volstaat een 
bijzondere meerderheid. 

6.4. Verkiezing van de bestuursfuncFes 

Kandidatuurstelling 

Kandidaten kunnen uitsluitend schriUelijk hun kandidatuur stellen voor de funcVe ‘voorziser’ of 
‘bestuurder’. Deze dient uiterlijk 14 dagen voor de algemene vergadering gericht te worden aan de 
voorziser of secretaris. 

De dag van de verkiezing zelf kunnen geen nieuwe kandidaturen worden aanvaard, tenzij het aantal 
kandidaten voor alle funcVes samen lager is dan 3, of tenzij een unanieme meerderheid zich akkoord 
verklaart met de kandidatuurstelling. 

Verkiezing van de voorziYer en de bestuurders 

Voor de verkiezing geldt een gewoon aanwezigheidsquorum en volstaat een volstrekte meerderheid. 

Verkiezing van de secretaris en de penningmeester 

Ter gelegenheid van de eerste raad van bestuur volgend op de algemene vergadering waarbij het 
bestuur werd aangesteld worden de secretaris en de penningmeester verkozen onder de 
bestuurders. 

De kandidaturen worden mondeling gesteld op de vergadering 
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De voorziser en twee derde van de verkozen bestuurders moeten minstens aanwezig zijn. Voor de 
verkiezing geldt een volstrekte meerderheid. Er kunnen geen volmachten verleend worden voor de 
stemming. Enkel de namen van de verkozenen worden opgenomen in het verslag. Stemmenaantallen 
worden niet vermeld. 
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Deel 5: Clubgeschiedenis 

(Under construcVon) 

1. Geschiedenis 

“Zoek nooit, Wijk niet!” 

Dit was, en is nog steeds, de kernspreuk van de Confrérie Saint-Michel, zoals de vereniging bij haar 
oprichVng heese. 
Niesegenstaande er in de archieven van de Stad Oudenaarde sporen zijn terug te vinden van 
acVviteiten van een schermgilde in 1514, die trouw had gezworen aan de Graaf Van Vlaanderen, 
wordt op alle officiële stukken van de vereniging 1815 als oprichVngsdatum vermeld. 
Samen met aristocraVsche oudgedienden van Waterloo en andere naarsVge schermers sVchse 
erkend schermmeester L. Bataille de schermgilde waarvan de reglementen en statuten nog tot in 
2000 van toepassing waren. In 1818 erkende het stadsbestuur van Oudenaarde de gilde die toen 46 
leden telde. Hoewel er minder geschermd werd rond de jaren van de Belgische ona�ankelijkheid 
groeide de vereniging aan tot 59 leden. Onder het voorziserschap van de heer P. Raepsaet reikte in 
1878 de faam van de gilde tot ver buiten de grenzen naar Nederland en Frankrijk. Uiteindelijk 
verleende de koning in 1886 een koninklijke Vtel aan de Confrérie Royale Saint-Michel. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog vielen de acVviteiten volledig sVl. Daarna werden de acVviteiten 
hervat en vonden er regelmaVg tornooien plaats en in 1939 zese toenmalig voorziser Van der 
Meersch de eerste stap naar de democraVsering van de schermsport. De gilde telde ondertussen 70 
leden en heese voortaan de Koninklijke Schermmaatschappij Sint-Michiel Audenaerde. 
In 1941 beval de Duitse overheid om alle schermoefeningen te stoppen en verbood alle 
vergaderingen omdat het bestuur weigerde haar ledenlijst kenbaar te maken. 
Pas vanaf 1944 kent de gilde opnieuw een grote bloei met als climax enkele finaleplaatsen op de 
Belgische Kampioenschappen vanaf 1946. De schermers konden zich in die jaren gerust meten met 
de beste naVonale schermgilden. 

Eind jaren ’70 komt er abrupt een einde aan de euforie. Door het verval van het gebouw waarin de 
gilde gehuisvest was – de kapel van Maegdendale – en onenigheid onder de leden, verminderde het 
ledenaantal fel en dreigde de gilde te verdwijnen. In die jaren werden bijna alle historische stukken 
ontvreemd. Enkel het gildeboek en de breuk konden worden gevrijwaard. 

Onder impuls van schermer Antoine Van Nieuwenhuyze maakte de gilde een doorstart op 
verschillende locaVes in de Vlaamse Ardennen. In de jaren ’80 leidde hij een groep van een 15-tal 
geestdriUige recreaVeschermers op, op floret, degen en sabel, waaronder de vrijwilligers die vanaf de 
eeuwwisseling de motor van de gilde vormen. 

De leden nemen tot dan niet deel aan wedstrijden. Vanaf 1990 treedt de club terug naar buiten met 
de gedreven wedstrijdschermers Xavier Foulon, Guy Steurbaut, Thierry D’Haeyer en Guy Fourneau. 
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Vanaf 1995 vesVgde de gilde zich in sportscenter ‘The LoU’ in Ronse, waar het ledenaantal eind jaren 
’90 opliep tot 25. In die periode opteerde de gilde ervoor om zich uitsluitend nog toe te leggen op 
degen. 

In 2000 gaf Antoine Van Nieuwenhuyze als voorziser de fakkel door aan Xavier Foulon die van een 
gestructureerde jeugdwerking een prioriteit maakte. Vanaf dan wordt op tornooien aangetreden 
onder de verkorte clubnaam KSSMA Ronse. Xavier Foulon zet als hoofdtrainer samen met Guy 
Steurbaut de jeugdwerking terug op de kaart in België met vele successen van Jeroen Labiau, Geraard 
Audoore, SVjn Windels en Maurane Hansenne. Vanaf dan worden er ook nauwe vriendschapsbanden 
gesmeed met omliggende clubs en vinden er op regelmaVge basis uitwisselingen plaats. De 
seniorengroep manifesteert zich met wisselend succes op regionale ploegentornooien. 

In 2008 neemt Armand Wijnand de fakkel als voorziser over. Hij investeert in de senioreniwerking en 
onder zijn impuls vervoegt Maitre Gérald Wiliot het trainersteam. Het ledenaantal groeit aan tot 
meer dan 40 leden. De club wordt ook acVef in het Veteranencircuit met successen van Rudy Van 
Coster en Ria Van Cauwenberghe. 

In 2016 wordt de hoofdtrainer Jeroen Labiau ook voorziser. Hij Vlt de jeugdwerking naar een nog 
hoger niveau en behaalt daarmee podiumplaatsen op de naVonale kampioenschappen en laat onze 
jeugdschermers met de besten meestrijden op internaVonaal niveau. Arian Hansenne grijpt net naast 
een EK-selecVe in 2020. Verder worden mooie resultaten neergezet door Cyrille De Bock, Jenne 
Vallez, Thomas Gruyaert en Romane Steurbaut. 
De club is goed vertegenwoordigd in de naVonale jeugdwerking. 
De club neemt vanaf dan ook de verantwoordelijkheid op zich om jaarlijks een Belgisch 
Kampioenschap te organiseren. 
Naast The LoU opent de club een 2de zaal in ’t Rosco in Ronse. 

In 2020 wordt Eugeen Gruyaert voorziser. De clubstructuren worden versterkt. Het aantal vrijwilligers 
neemt toe en de trainers werken zich op naar een hoger niveau. 

Vandaag telt de vereniging een 55-tal leden, waaronder een kleine, maar daarom niet minder 
gedreven, kern van jeugdige wedstrijdschermers, die niet zonder succes deelnemen aan naVonale en 
internaVonale wedstrijden. 
Het doorsnee lid van de gilde heeU een kriVsche, maar open geest, interesseert zich aan kunst en 
cultuur – ook en vooral de Bourgondische – en schuwt een filosofisch debat tussen pot en pint niet. 
Zoek nooit, wijk niet! 
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