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Artikel 1 

Militairen1 van de Krijgsmacht zijn gerechtigd tot het verkrijgen van het 

schermbrevet “Meester op één of meerdere wapens” (het ”Meester-brevet”). 

 

Artikel 2 

De Commandant Nederlandse Defensie Academie (NLDA) tevens Gouverneur van 

de Koninklijke Militaire Academie is bevoegd het schermbrevet “Meester op één of 

meerdere wapens” toe te kennen. 

 

Artikel 3 

Voor het verkrijgen van het schermbrevet legt betrokkene met goed gevolg een 

examen af op sabel, floret of degen. 

 

Artikel 4 

1. Het examen wordt afgenomen door of namens het bestuur van de Koninklijke 

Militaire Schermvereniging; 

2. Het bestuur van de Koninklijke Militaire Schermvereniging wijst een 

examencommissie aan, die bestaat uit ten minste drie leden waaronder de 

voorzitter van de examencommissie; 

3. De aanwijzing heeft betrekking op het afnemen van één of meer examens op 

eenzelfde moment;  

4. De aanwijzing van de leden van de examencommissie wordt gedaan op de 

voordracht van de voorzitter van de technische commissie van de Koninklijke 

Militaire Schermvereniging; 

5. Ten minste twee leden van de examencommissie zijn actief dienende 

militairen; 

6. Ten minste twee leden van de examencommissie voldoen aan de vereisten die 

gesteld worden aan het diploma schermtrainer 3 (KNAS diploma sporttechnisch 

kader niveau 3). 

 

                                                      
1 Als in deze aanwijzing over ´hij´ wordt gesproken, wordt hiermee zowel de mannelijke als vrouwelijke militair bedoeld. 
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Artikel 5 

1. De voorzitter van de examencommissie bepaalt de plaats en de tijd waarop het 

examen wordt afgenomen. 

2. Het examen kan worden afgenomen tijdens het KMSV Assaut of tijdens het 

Nationaal Militair Kampioenschap. 

 

Artikel 6 

1. Het examen, genoemd in artikel 3, is met goed gevolg afgelegd, indien de 

kandidaat: 

a. voldoende kennis heeft van:  

i. de materialen en de kleding, waaronder basiskennis van de 

wapens waarin de kandidaat geen examen aflegt; 

ii. het reglement, waaronder het verloop van een wedstrijd met 

betrekking tot het gekozen wapen; 

iii. de basisbegrippen die gebruikt worden in de schermsport; 

iv. de veiligheid; 

v. de aanvallende en verdedigende handelingen. 

b. met het gekozen wapen zijn kennis kan demonstreren; 

c. in staat is de kennis van de aanvallende en verdedigende handelingen toe 

te passen in een partij waarbij hij laat zien inzicht te hebben in de 

tactische elementen van het gevecht; 

d. in staat is zelfstandig als scheidsrechter een partij en een poule te leiden; 

e. in staat is zelfstandig een zaal met de benodigde apparatuur en 

materialen voor een schermwedstrijd effectief in te richten; 

f. ten minste acht maal aan een officiële wedstrijd van de Koninklijke 

Militaire Schermvereniging of de Koninklijke Nederlandse Algemene 

Schermbond heeft deelgenomen; 

g. ten minste twee maal heeft deelgenomen aan het Nationaal Militair 

Kampioenschap waarbij hij ten minste één maal is geëindigd op een 

plaats bij de beste zestien indien er tweeëndertig of meer deelnemers zijn 

en op een plaats bij de beste vijftig procent bij minder dan tweeëndertig 

deelnemers. 

2. In afwijking van het eerste lid, onder g, is voor een vrouwelijke kandidaat 

vereist dat zij op een plaats eindigt bij de laatste vijfenzeventig procent, indien 

het eindklassement van het Nationaal Militair Kampioenschap geen onderscheid 

maakt tussen mannen en vrouwen. 

3. Op grond van bijzondere omstandigheden kan de examencommissie besluiten 

van de norm gesteld in het eerste lid, onder g, of tweede lid af te wijken. Daarbij 

houdt de examencommissie rekening met de sterkte van de bezetting van het 

kampioenschap en met de bijzondere vaardigheden die de kandidaat tijdens dit 

kampioenschap heeft laten zien.  

4. In de bijlage bij deze regeling worden de exameneisen, genoemd in het eerste 

lid nader uitgewerkt (de bijlage maakt onderdeel uit van deze aanwijzing). 
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Artikel 7 

1. Degene die het examen “Meester op één of meerdere wapens” wil afleggen, 

doet daartoe een aanvraag bij het bestuur van de Koninklijke Militaire 

Schermvereniging. 

2. Bij de aanvraag worden één of meer bewijzen getoond waaruit blijkt dat de 

kandidaat heeft voldaan aan de eisen gesteld in artikel 1, artikel 6, eerste lid, 

onder e en f. Indien de kandidaat tevens kan aantonen dat hij geheel of 

gedeeltelijk aan het vereiste gesteld in artikel 6, eerste lid, onder g, of artikel 6, 

tweede lid, heeft voldaan, toont hij daarvan ook een bewijs. 

3. Voor elk van de onderdelen, genoemd in artikel 6, eerste lid, onder a tot en 

met d, dient de kandidaat naar het oordeel van de examencommissie een 

voldoende resultaat te hebben behaald.  

4. Indien de kandidaat een onvoldoende resultaat heeft behaald voor één van de 

in het derde lid genoemde onderdelen kan de examencommissie besluiten de 

kandidaat toe te laten tot het doen van een herexamen. 

5. Behoudens bijzondere omstandigheden wordt het herexamen afgenomen op de 

eerstvolgende militaire schermwedstrijd. De voorzitter bepaalt dan in overleg met 

de kandidaat de plaats en tijd waarop het herexamen wordt afgenomen. 

 

Artikel 8 

1. Van het examen wordt schriftelijk verslag opgemaakt door een lid van de 

examencommissie. Dit verslag wordt van een dagtekening voorzien. 

2. De leden van de examencommissie ondertekenen dit verslag. 

3. De voorzitter van de examencommissie maakt aantekening van het resultaat 

en zendt dit door aan de Commandant van de kandidaat, waarna aantekening 

wordt gemaakt in het vigerende personeelbeheersysteem.  

4. De oorkonde die het schermbrevet weergeeft, wordt ondertekend door de 

leden van de examencommissie, de voorzitter van de KMSV, alsmede door C-

NLDA. 
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Artikel 9 

De kandidaat die slaagt voor het examen ter verkrijging van het schermbrevet 

“Meester op degen, floret, sabel of alle wapens” ontvangt naast een oorkonde het 

daaraan verbonden onderscheidingsteken. Hij is vervolgens gerechtigd dit 

“Meester-embleem“ op het uniform te dragen conform het kledingvoorschrift van 

het betreffende krijgsmachtonderdeel. Gedurende zijn initiële officiersopleiding 

kan een Meester op één of meerdere wapens de “Meesterdegen” ontvangen van 

de Gouverneur KMA of van de VOKIM. Hij is gerechtigd deze te dragen tijdens zijn 

opleiding. 

 

 

 

DE PLAATSVERVANGEND COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN, 

voor deze 

DE VOORZITTER VAN DE DEFENSIE SPORTRAAD 

 

 

 

B.H. Hoitink 

Commodore-vlieger 
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Bijlage 1 
 

 

Toelichting per artikel (van de eisen voor de toekenning van het 

schermbrevet Meester op één of meerdere wapens) 
 
Artikel 1 
Artikel 1 is ontleend aan onderdeel 1 van de voormalige ministeriële beschikking 
(KL-order nr. 75.273B dd 4 juni 1987). Thans wordt duidelijker gesteld dat alle 
militairen van de krijgsmacht in aanmerking kunnen komen voor het 
schermbrevet.  
 
Artikel 2 
Artikel 2 is ontleend aan onderdeel 2 van de voormalige ministeriële beschikking. 
Duidelijk wordt dat C-NLDA tevens Gouverneur van de KMA bevoegd is het 
schermbrevet te verlenen. 
 
Artikel 3 
In artikel 3 wordt bepaald dat voor het verkrijgen van het schermbrevet een 
examen met goed gevolg moet worden afgelegd. Om voor dit examen te kunnen 
slagen, dient de kandidaat veel tijd aan het schermen te besteden. Het op een 
goede wijze uitoefenen van de schermsport vergt namelijk zoveel vaardigheden 
en competenties dat alleen door grote affiniteit met deze sport een behoorlijke 
resultaat haalbaar is. 
 
Artikel 4 
Het bestuur van de KMSV is bevoegd het examen voor het verkrijgen van het 
schermbrevet af te nemen (eerste lid). De expertise die deze vereniging op het 
terrein van de schermsport heeft of kan aanboren, wordt op deze wijze goed 
benut. Dit draagt bij aan een kwalitatief hoogstaand examenniveau. 
Het ligt in de rede dat het bestuur van de KMSV niet zelf het examen afneemt, 
maar een examencommissie aanwijst die het examen daadwerkelijk zal afnemen 
(tweede lid). In het derde lid is bepaald dat deze aanwijzing betrekking heeft op 
het afnemen van examens op eenzelfde moment. De commissie wordt dus 
aangewezen voor de duur van één examenronde waarbij op hetzelfde moment 
verschillende kandidaten kunnen worden geëxamineerd. Voor elke nieuwe 
examenronde wordt opnieuw een commissie samengesteld. Deze kan gedurende 
enige jaren uit dezelfde personen bestaan. Telkens dient opnieuw te worden 
beoordeeld of de betreffende personen geschikt zijn voor de functie van 
examinator. 
Met het oog op het voorgeschreven examenniveau zullen als lid van de 
examencommissie alleen degenen worden aangewezen die over voldoende 
opleiding, ervaring en vaardigheden beschikken om het examen af te nemen. 
Gelet op de brede kennis van het schermen in het algemeen en van namen van 
potentiële examinatoren in het bijzonder waarover de voorzitter van de 
technische commissie van de KMSV beschikt, wordt in het vierde lid bepaald dat 
hij een voordracht doet van potentiële leden aan het bestuur van de KMSV. 
Daarbij geeft hij ook aan wie van de leden de voorzittersrol kan vervullen.  
Voorstelbaar is dat de voorzitter van de technische commissie zelf deelneemt aan 
de examencommissie. Neemt hij niet deel aan deze commissie dan spreekt het 
voor zich dat hij nauwe contacten met deze commissie onderhoudt.  
 
De examencommissie bestaat uit minimaal drie leden waaronder twee actief 
dienende militairen (vijfde lid). Voorts voldoen ten minste twee leden van de 
commissie aan de eisen die gesteld worden aan het diploma schermleraar 3 
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(zesde lid). Het is evident dat één of beide leden ook over een hogere 
kwalificatiegraad mogen beschikken. Bovendien houdt de regeling in dat niet 
vereist is dat de actief dienende militairen aan deze kwalificatiegraad moeten 
voldoen. Het is ook mogelijk dat het lid van de examencommissie dat geen actief 
dienend militair is over het vereiste minimale niveau beschikt. Het gaat erom dat 
minimaal twee leden over het vereiste niveau beschikken. Tevens kan C-NLDA 
een officier of een onderofficier benoemen die namens hem in de 
examencommissie zitting neemt. 
 
Artikel 5 
In het eerste lid wordt bepaald dat de voorzitter van de examencommissie de 
plaats en de tijd bepaalt waarop het examen wordt afgenomen. Denkbaar is dat 
dit gebeurt op een wedstrijd die mede is georganiseerd door de KMSV, ofwel het 
Nationaal Militair Kampioenschap (NMK) (tweede lid). Het NMK biedt een 
uitgelezen kans om te examineren gelet op het niveau dat daarbij aanwezig is. De 
kandidaten kunnen daar hun kennis en vaardigheden goed laten zien. Het NMK 
wordt tegenwoordig geschermd tijdens het Assaut van de KMSV.  
Het spreekt vanzelf dat een en ander goed wordt afgestemd met de voorzitter 
van de technische commissie van de KMSV. Indien in een jaar niet op het NMK 
kan worden geëxamineerd, wordt een andere wedstrijd van voldoende 
wedstrijdniveau aangewezen. 
 
Artikel 6 
In artikel 6 zijn de exameneisen opgenomen die direct betrekking hebben op de 
schermtechnische aspecten. In deze bijlage zijn deze exameneisen in detail 
opgenomen. 
 
Het examen valt uiteen in een aantal onderdelen. De kandidaat moet aantonen in 
staat te zijn een zaal in te richten met alle benodigde apparatuur voor een 
schermwedstrijd (eerste lid, onder e). De begeleider van de kandidaat kan 
daartoe een mondelinge of schriftelijke verklaring geven. Voorts moet de 
kandidaat acht maal een officiële wedstrijd van de KMSV of de Koninklijke 
Nederlandse Algemene Schermbond hebben geschermd (eerste lid, onder f). De 
beste ervaring doet een schermer op tijdens wedstrijden waarbij de schermer met 
verschillende schermstijlen in aanraking komt. Verder moet de kandidaat 
aantonen ten minste twee maal te hebben deelgenomen aan het NMK waarbij hij 
ten minste één maal is geëindigd bij de beste zestien indien er tweeëndertig of 
meer deelnemers zijn (eerste lid, onder g). Ten overvloede wordt aangegeven dat 
dit betekent dat de kandidaat in het eindklassement moet eindigen bij de eerste 
zestien. Bij een kleiner deelnemersaantal is vereist dat de kandidaat eindigt bij de 
beste vijftig procent. 
In het tweede lid wordt een soepeler norm gesteld voor dames indien er geen 
apart kampioenschap voor dames is. De afgelopen jaren is het aantal dames dat 
deelneemt zo gering dat dit geen apart kampioenschap rechtvaardigt. Zij 
schermen dan met de heren mee in één eliminatiesysteem. In het eindklassement 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen dames en heren. Gelet op het 
onderscheid dat bestaat in niveau tussen het heren- en dameschermen, betekent 
dit vaak dat de dames bij een gemengde indeling niet hoog eindigen. Ter 
compensatie hiervan wordt voor dames de norm gesteld dat zij in het 
eindklassement moeten eindigen bij de beste vijfenzeventig procent. Indien er 
wel een apart dameskampioenschap wordt geschermd, wordt de hoofdregel 
toegepast. Er is dan immers geen reden meer om een versoepeling in deze 
hoofdregel aan te brengen. 
Ondanks het feit dat een kandidaat tijdens het Nationaal Militair Kampioenschap 
niet eindigt op de voorgeschreven plaats kan de examencommissie in bijzondere 
omstandigheden besluiten dat de kandidaat toch voor dit onderdeel is geslaagd 
(derde lid). Gedacht kan worden aan de situatie dat de kandidaat zijn 
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eliminatiepartij met de uiteindelijke winnaar in het eindklassement heeft verloren 
en daardoor op bijvoorbeeld een achttiende plaats is uitgekomen. De 
vaardigheden die de kandidaat tijdens deze eliminatiepartij in het bijzonder en 
tijdens het gehele kampioenschap in het algemeen heeft laten zien in combinatie 
met de sterkte van het deelnemersveld kunnen aanleiding geven om de kandidaat 
voor dit onderdeel te laten slagen. 
 
De exameneisen genoemd in het eerste lid, onder e, f en g toont de kandidaat 
aan bij het doen van zijn aanvraag om een examen te mogen afleggen (artikel 7, 
tweede lid). Indien het examen wordt afgenomen tijdens het Nationaal Militair 
Kampioenschap, kan het vereiste in het eerste lid, onder g, mogelijk pas na 
afloop van dit kampioenschap worden aangetoond. 
 
In het vierde lid wordt bepaald dat in de bijlage de reikwijdte van de 
exameneisen nader wordt uitgewerkt. Voor de onderdelen f en g, of wel de 
deelname aan wedstrijden, behoeft dit geen verdere uitwerking. Indien de 
betrokkene dat kan aantonen, is aan die vereisten voldaan. De verklaring van een 
begeleider dat een zaal kan worden ingericht voor een wedstrijd behoeft ook geen 
uitwerking. De overige vereisten moeten door de examinatoren afzonderlijk 
worden getoetst. Daarbij geldt dat de onderdelen die betrekking hebben op 
uitsluitend kennis, zoals genoemd in artikel 6, eerste lid, onder a, door middel 
van een theoretisch examen worden getest. Naast dit theoretische deel moet de 
kandidaat in staat zijn de begrippen ook praktisch te demonstreren. 
Het onderdeel in artikel 6, onder b, wordt getoetst door een examinator aan de 
hand van praktijkopdrachten. Daarbij kan gedacht worden aan het nabootsen van 
een les of wedstrijdsituatie met specifieke opdrachten. 
De onderdelen in artikel 6, onder c en d, worden getoetst tijdens een wedstrijd. 
Dit kan het NMK zijn, aangezien het niveau daarvan zo hoog is dat een goede 
toetsing kan plaatsvinden. Denkbaar is echter dat ook andere wedstrijden zich 
lenen voor een dergelijke toetsing.  
 
Artikel 6, eerste lid, onder a, onderdeel i 
De kandidaat moet voldoende kennis hebben van de materialen en kleding, 
waaronder basiskennis van de wapens waarin de kandidaat niet geoefend is. 
Dit onderdeel omvat de volgende kenniselementen: 

1. een beknopte uiteenzetting kunnen geven van de schermgeschiedenis; 
2. het kunnen benoemen van de onderdelen waaruit een schermuitrusting 

bestaat; 
3. het kunnen benoemen van de veiligheidseisen van een schermuitrusting; 
4. kennis hebben van het materiaal waarvan de schermkleding is gemaakt; 
5. kennis hebben van de sterkte en eigenschappen van de schermkleding en 

het masker; 
6. het kunnen benoemen van de onderdelen van een degen, floret en sabel; 
7. het kunnen uitleggen van de werking van het gekozen wapen, waaronder 

de werking van de punt, de werkafstand en de druk op de punt voor een 
treffer; 

8. het kunnen benoemen van de verschillen en overeenkomsten tussen het 
degen-, sabel-, en floretschermen; 

9. het benoemen en kunnen verhelpen van vaak voorkomende storingen 
tijdens een wedstrijd op het gekozen wapen. 

 
Artikel 6, eerste lid, onder a, onderdeel ii 
De kandidaat moet voldoende kennis hebben van het reglement, waaronder het 
verloop van een wedstrijd. 
Dit onderdeel omvat de volgende kenniselementen met betrekking tot het 
gekozen wapen, waarvan een beknopte uiteenzetting moet kunnen worden 
gegeven m.b.t.: 
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1. het terrein waar de wedstrijd zich afspeelt; 
2. de indeling van de loper en de betekenis van die indeling; 
3. het trefvlak; 
4. de duur van het gevecht; 
5. de wijze en werking van registratie van de treffers; 
6. de rol en taken van de scheidsrechter; 
7. de betekenis van de gele, rode en zwarte kaarten; 
8. de hoffelijkheid op de loper; 
9. het aantal wapens waarmee de schermer op de loper verschijnt met de 

daarbij behorende uitrusting; 
10. plaats op de loper na oproep; 
11. het verloop van de wedstrijd met de daarbij behorende begrippen in de 

Nederlandse en Franse taal; 
12. de wijze waarop eliminatie- en equipewedstrijden worden geschermd. 

 
Artikel 6, eerste lid, onder a, onderdeel iii 
De kandidaat moet voldoende kennis hebben van de basisbegrippen die gebruikt 
worden in de schermsport. 
Dit onderdeel omvat kenniselementen die aan de hand van de hierna genoemde 
begrippen verklaard en in voorkomend geval gedemonstreerd moeten kunnen 
worden: 
  

1. assaut, partij en ontmoeting; 
2. handhoudingen voor het gekozen wapen; 
3. het begrip “recht van de aanval” 
4. sterk; 
5. zwak; 
6. tempo; 
7. offensieve handeling: 

a. aanval en hervattingen; 
b. riposte en contra-riposte; 
c. arrêt; 

8. defensieve handeling: 
a. ontwijken; 
b. weren (eenvoudig, met kring, boog en diagonaal, slagwering, 

weren door tegenstellen, door toegeven en door de lijn te 
sluiten); 

9. directe lijn; 
10. indirecte lijn; 
11. enkelvoudig; 
12. samengesteld; 
13. passen voorwaarts en achterwaarts, uitval, patinando, ballestra en flèche; 
14. aansluiten in binnen -en buitenlijn; in hoge -en lage lijn; 
15. schermafstanden; 
16. loper; 
17. stellinglijn; 
18. aanwijsapparaat; 
19. fil de corps; 
20. masker; 
21. enrouleur; 
22. corps à corps; 
23. treffer; 
24. trefvlak; 
25. double; 
26. poule; 
27. eliminatie; 
28. voelermaat en gewicht. 
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Artikel 6, eerste lid, onder a, onderdeel iv 
De kandidaat moet voldoende kennis hebben van de veiligheid. 
Kunnen vertellen welke (preventieve) maatregelen er genomen moeten worden 
tijdens trainingen en partijen om ongelukken te voorkomen. 
 
Minimaal benoemen: 

1. veiligheidsbewust zijn; 
2. goed materiaal; 
3. deugdelijke kleding; 
4. sterkte van de kleding; 
5. goede schermtechniek. 
6. maatregelen als niet aan de veiligheidseisen wordt voldaan. 

 
Artikel 6, eerste lid, onder a, onderdeel v 
De kandidaat moet voldoende kennis hebben van de aanvallende en 
verdedigende handelingen. 
Dit onderdeel omvat kenniselementen die aan de hand van de hierna genoemde 
begrippen verklaard en in voorkomend geval gedemonstreerd moeten kunnen 
worden: 
 

1. de verschillende soorten aanvallende handelingen:  
a. de aanval; 
b. riposte; 
c. contra-riposte; 
d. direct en indirect; 
e. enkelvoudig en samengesteld; 
f. tegenaanval/arrêt; 
g. hervattingen (remise, reprise en redoublement); 

2. de verschillende verdedigende handelingen:  
a. ontwijken, parades 4, 6, 7, 8; 
b. enkelvoudig dan wel samengesteld (eenvoudige wering, kring, 

boog en diagonaal); 
3. schijnsteek; 
4. dérobement; 
5. trompement. 

 
Artikel 6, eerste lid, onder b 
De kandidaat moet met het gekozen wapen zijn kennis kunnen demonstreren. 
Dit onderdeel omvat de volgende vaardigheden die in een lessituatie moeten 
worden gedemonstreerd: 

1. voetenwerk (passen voorwaarts en achterwaarts, uitval, pas 
voorwaart/achterwaarts uitval); 

2. patinando, balestra en flèche; 
3. stelling; 
4. balans; 
5. groeten; 
6. “volgen” van de tegenstander; 
7. tempowisselingen; 
8. veranderen van aansluiting; 
9. de aanvalshandelingen: 

a. direct enkelvoudig, zoals: steek rechtuit en steek via het ijzer in 
dezelfde lijn (glijsteek); 

b. indirect enkelvoudig, zoals: steek in een andere lijn; 
c. samengesteld, zoals: 

i. een-twee; 
ii. een-twee-drie; 
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iii. ontwijkingen (steek onderdoor, ontwijk de kring); 
iv. slag wapen gevolgd door steek rechtuit/onderdoor; 
v. druk, gevolgd door indirecte of samengestelde aanval; 

10. arrêt; 
11. de verdedigingshandelingen: 

a. weren van de steek in binnen, buiten, hoge en lage lijn gevolgd 
door riposte; 

b. ontwijken door achterwaarts verplaatsen; 
c. ontwijken door zijwaarts te verplaatsen; 
d. de passata sotto (de ontwijking in de lage lijn). 

 
Artikel 6, eerste lid, onder c 
De kandidaat is in staat de kennis van de aanvallende en verdedigende 
handelingen toe te passen in een partij waarbij de kandidaat laat zien inzicht te 
hebben in de tactische elementen van het gevecht. 
Dit onderdeel omvat: 

1. het kunnen schermen met een plan; 
2. het inzien dat het gaat om niet geraakt te worden; 
3. het omgaan met afstand; 
4. het op een juiste manier toepassen van schijnhandelingen; 
5. het inzien van het belang van een coup double; 
6. weten wanneer de aanval moet worden ingezet; 
7. weten wat een aanval in tweede intentie is; 
8. weten wanneer een samengestelde aanval moet worden ingezet; 
9. weten wanneer verdedigend moet worden geschermd; 
10. weten hoe te schakelen in de partij; 
11. het goed observeren van de tegenstander; 
12. de leiding nemen in een partij; 
13. weten wat je kunt leren van anderen in een poule; 
14. inzicht in de psychologische kant van het schermen. 

 
Artikel 6, eerste lid, onder d 
De kandidaat moet in staat zijn zelfstandig als scheidsrechter een partij en poule 
te leiden. 
Dit onderdeel omvat de volgende onderdelen: 

1. het verloop weten van de wedstrijd met de daarbij behorende begrippen 
in de Nederlandse en Franse taal; 

2. het testen van het gekozen wapen en de controle op de daarbij 
behorende uitrusting; 

3. de betekenis van de lijnen op de loper; 
4. de basisregels met betrekking tot het toekennen van treffers; 
5. handeling bij einde tijd en gelijke stand; 
6. het annuleren van de laatste treffer bij een mankement; 
7. een treffer na halt; 
8. een treffer op de grond; 
9. enkele basisregels van toepassing van de gele, rode en zwarte kaarten: 

a. geen goede kleding; 
b. geen goede wapens; 
c. met slechts één wapen; 
d. geen ondervest; 
e. gebruik ongewapende arm; 
f. weigering om te groeten. 

10. corps à corps; 
11. verbod op omdraaien en gebruik ongewapende arm; 
12. flèche en kruispas bij sabel; 
13. gevolgen passeren tegenstander; 
14. gevolgen bij het van de loper geraken; 
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15. gevolgen passeren achterlijn; 
16. het invullen van de poulestaten waaronder de stand waarbij de winnaar 

geen vijf treffers heeft; 
17. het berekenen van een eindklassering aan de hand van een totaaluitslag; 
18. het leiden van een eliminatiepartij. 

 
Artikel 6, eerste lid, onder e 
De kandidaat moet in staat zijn zelfstandig een zaal met de benodigde apparatuur 
en materialen voor een schermwedstrijd effectief in te richten.  
 
Dit onderdeel omvat: 

1. het bijhouden van het aantal inschrijvingen; 
2. in staat zijn het aantal benodigde lopers juist in te schatten; 
3. wijze van inzet scheidsrechters kunnen inschatten (wanneer wel/niet); 
4. het deugdelijk neerleggen en opruimen van lopers inclusief toestellen en 

bekabeling; 
5. het beoordelen van de juiste afstand tussen de lopers; 
6. het deugdelijk aansluiten van de apparatuur; 
7. het zorg dragen voor werkende apparatuur. 

 
Artikel 7 
In artikel 7 wordt de procedure beschreven voor het verkrijgen van een 
schermbrevet. In het eerste lid wordt bepaald dat de kandidaat die een examen 
wil afleggen voor een schermbrevet een aanvraag moet doen bij het KMSV-
bestuur. In het tweede lid wordt bepaald dat de kandidaat bewijzen moet 
overleggen van die eisen die geen verdere toetsing behoeven. Zie daarvoor ook 
de toelichting bij artikel 6. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het aantal reeds 
afgelegde examens. Indien de kandidaat niet kan aantonen aan de eisen gesteld 
in het tweede lid te hebben voldaan, wordt de kandidaat niet ontvankelijk 
verklaard. Hij zal dan eerst moeten kunnen aantonen aan deze eisen te hebben 
voldaan alvorens voor het resterende deel van het examen in aanmerking te 
komen. Voor de overige delen waarvoor een theorie- of praktijkexamen moet 
worden afgelegd, dient de kandidaat een voldoende resultaat te hebben behaald. 
Het gaat daarbij om de kennis en vaardigheden genoemd in artikel 6, eerste lid, 
onder a tot en met d (derde lid). 
Indien de kandidaat in één van deze onderdelen een onvoldoende behaalt, kan hij 
een herexamen afleggen (vierde lid). Behaalt hij in meer dan één onderdeel een 
onvoldoende dan is de kandidaat gezakt en moet hij het gehele examen opnieuw 
doen. 
Een herexamen wordt zo spoedig mogelijk afgenomen. Dat betekent dat de 
eerstvolgende militaire wedstrijd wordt aangegrepen om het herexamen af te 
nemen (vijfde lid). Daarbij geldt dat de examinatoren daartoe in staat moeten 
zijn. Indien dat niet mogelijk is, zoekt de voorzitter van de examencommissie een 
andere gelegenheid om het herexamen af te nemen. Het ligt in de rede dat een 
en ander met de voorzitter van de technische commissie van de KMSV wordt 
afgestemd. 
 
Artikel 8 
Het resultaat van het examen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door 
de leden van de examencommissie (eerste en tweede lid).  
Indien de kandidaat is geslaagd, wordt de oorkonde die het schermbrevet 
weergeeft, ondertekend door de leden van de examencommissie, de voorzitter 
van de KMSV, alsmede door C-NLDA  tevens Gouverneur KMA (derde lid).  
In dit artikel wordt tevens de administratieve verantwoording geregeld die de 
voorzitter van de examencommissie heeft met betrekking tot het bekend stellen 
en het formeel vastleggen van het behaalde resultaat van de kandidaat. 
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De uitreiking wordt door C-NLDA tevens Gouverneur KMA gedaan of door het 
bestuur van de KMSV namens hem (vierde lid). 
 
Artikel 9  
Het onderscheidingsteken (Meester-embleem) dat behoort bij het schermbrevet 
mag door de kandidaat die slaagt voor het examen blijvend op het uniform 
worden gedragen. Hierbij dient het kledingvoorschrift van het betreffende 
krijgsmachtdeel in acht te worden genomen.  
Van oudsher beschikt de Koninklijke Militaire Academie over een aantal 
“Meesterdegens”, die door de Gouverneur aan aspirant officieren, die het 
schermbrevet tijdens de opleiding haalden, werden uitgereikt. Gedurende de 
opleiding is een Meester op één of meerdere wapens gerechtigd deze eredegen te 
dragen bij het ceremoniële tenue tijdens officiële gelegenheden. 
 
 


