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Informatiebrochure Schermclub Parcival 

Geschiedenis 

Schermclub Parcival werd opgericht in 1992 vanuit de schermvereniging voor studenten van 

de K.U.Leuven, die zelf door maître Minnen opgericht werd tijdens het academiejaar 1985-

1986. Lange tijd gingen ScheKUL en Parcival hand in hand, gebonden door leiding en 

locatie. Maar toen het ledenaantal van Parcival te groot begon te worden voor de faciliteiten 

van het Sportkot, werd er op zoek gegaan naar een ruimere zaal. 

 

Sinds 2007 vindt Schermclub Parcival, mede dankzij de Leuvens sportdienst, onderdak bij 

de KHL in Heverlee. De verhuis heeft de band tussen Parcival, een onafhankelijke 

schermclub, en ScheKUL, een studentensportvereniging die bestuurlijk en financieel 

afhankelijk is van de K.U.Leuven, niet doorgesneden: Parcival levert de trainers voor 

ScheKUL.    

Structuur 

Parcival is een feitelijke vereniging, aangesloten bij de Vlaamse Schermbond, en als erkende 

Leuvens sportclub aangesloten bij de Sportraad van Leuven.  

 

Bovenstaand organigram geeft de bestuursfuncties en ondersteunende rollen binnen Parcival 

weer. Bestuursfuncties (rood kader) worden ingevuld door verkiezingen tijdens de Algemene 

Ledenvergadering, die in de lente plaatsvindt. Bestuursleden worden verkozen bij 

meerderheid van de aanwezige leden. Bij een gelijk aantal stemmen zijn die van de overige 

bestuursleden doorslaggevend. Jeugdleden tot en met de categorie cadet worden 

vertegenwoordigd door een ouder of voogd. De ambtstermijn bedraagt 3 jaar voor de 

voorzitter, 2 jaar voor de secretaris en de technisch directeur, en 1 jaar voor de penningmeester 

en de coördinators jeugd en volwassenen. 

De vaste medewerkers (bestuursondersteunende rollen) worden ingevuld en opgevolgd door 

het bestuur. 
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De Cel Jeugd bestaat uit de coördinator jeugd (coördineert de jeugdgroepen en volgt voor 

het bestuur resultaten en jeugdwerking op, en is de stem van de jeugdgroepen binnen het 

bestuur), het jeugdsecretariaat (verzorgt inschrijvingen allerlei voor de jeugd), en een 

jeugdsportcoördinator (een Bloso gediplomeerd persoon die evolutie en resultaten vanuit 

sporttechnische hoek opvolgt). 

De Trainingstechnische Commissie werd opgericht op het eind van het seizoen 2009-2010, 

en waakt onder leiding van de Technisch Directeur over de kwaliteit van de trainingen en 

trainers, door in de eerste plaats een goede communicatie en coördinatie in stand te houden 

tussen bestuur, trainers, scheidsrechters en materiaalmeester. 

 

Website: www.schekul-parcival.be (wordt www.parcival.be vanaf 2011) 

Algemeen beleid 

Parcival wil op democratische wijze de schermsport aanbieden aan jong en oud. Onze leden 

wordt de mogelijkheid aangeboden om recreatief en/of competitief te schermen, op een of 

meerdere wapens van hun keuze (floret, degen, sabel), onder gepaste begeleiding van 

gediplomeerde trainers. 

Bij Parcival streven we ook naar gelijkheid, zodat bijvoorbeeld recreanten niet moeten 

onderdoen aan competitieve schermers, vrouwen niet aan mannen, ouderen niet aan jongeren 

en vice versa.  

Daarnaast willen we uiteraard ook bijdragen tot de erkenning en herkenning van de 

schermsport bij het grote publiek. Jaarlijks organiseren we de Grote Prijs Stad Leuven, een 

sabeltornooi voor cadetten en senioren, en nemen we ook deel aan de Leuvens Tofsportdag. 

 

Voor beginners wordt grotendeels met groepslessen gewerkt, daarna streven we naar 

minstens één individuele les (van ongeveer 15 minuten) per schermer en per training; de 

resterende tijd wordt dan gevuld met vrij schermen. Uiteraard is 15 minuten per lid per keer 

niet steeds mogelijk. We verwachten dan ook dat onze leden hier oog voor hebben, uit fair 

play en respect voor de andere schermers, en beoefenaars van twee of meer wapens vragen we 

zich te beperken tot 1 les per training. 

Schermen 

Bij Parcival wordt het Olympische schermen beoefend, een sport die zowel fysieke als 

mentale componenten heeft. Schermen is een individuele sport, en competitie is een 

natuurlijk onderdeel van de sport, zowel op recreatief als competitief niveau: uiteindelijk meet 

een schermer zijn eigen vooruitgang het beste aan zijn tegenstanders. Meer uitleg over de 

sport zelf, alsook de reglementering, kan je vinden in de folders De Schermsport (F03) en FIE 

schermen voor Dummies (F04). 

 

Wereldwijd wordt de schermsport beheerd door de FIE (Fédération Internationale d'Escrime; 

www.fie.ch). In België worden clubs verenigd onder de VSB (Vlaamse Schermbond; 

www.vlaamseschermbond.be) en de LFCEB (Ligue Francophone des Cercles d'Escrime de 

Belgique; www.escrime-ligue.be). 
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Lidgelden en licenties 

Onze tarieven kan je terugvinden in de Seizoensbrochure (F01), waar ook de huidige 

invulling van bestuur, ondersteuning en trainerskader, de recentste inschrijvingsprocedure en 

trainingsschema's vermeld staan. 

Voor schermers tussen 12 en 50 jaar geldt in principe dat veranderen van club enkel 

mogelijk is in juni van elk seizoen. Er zijn uiteraard nog verdere mogelijkheden; voor meer 

informatie over transfers kan je terecht op de website van de VSB (onder VSB>Raad van 

Bestuur>Algemeen Reglement, Module B1: Transfers). 

De licentie is de individuele aansluiting van de schermer bij de Vlaamse Schermbond; deze 

moet via de club betaald en aangevraagd worden. Aangezien de licentie ook een 

sportverzekering omvat, moeten schermers jonger dan 18 en ouder dan 60 elk jaar een 

doktersattest afgeven, en alle anderen elke 5 jaar. Een schermer moet steeds zijn licentie bij de 

hand hebben, zowel op trainingen als op tornooien! 

 

Om praktische reden verstaan we onder "lidgeld" enerzijds een bijdrage aan de huur- en 

werkingskosten van de club, anderzijds lesgeld. Dit om makkelijker onderscheid te kunnen 

maken bij "tweede club" leden. 

Parcival geeft gezinskorting: vanaf het 3de lid rekenen we 25% korting op het lesgeld van 

het jongste lid. Door erkenning als sportclub van de Stad Leuven, kan Parcival (Leuvense) 

sportcheques
1 aannemen. Vergeet ook niet bij je mutualiteit na te gaan of je in aanmerking 

komt voor (gehele of gedeeltelijke) terugbetaling van het inschrijvingsgeld. 

Beginnende schermers kunnen tegen vergoeding een masker, vest en wapen huren. De club 

verwacht wel dat schermers na een eerste jaar in hun eigen materiaal voorzien; voor meer 

uitleg rond materiaal en wat dat wel mag kosten: zie onze folder De Schermsport (F03). 

Veiligheid 

We vragen dat tijdens trainingen zoveel mogelijk de reglementaire kledij gedragen wordt, 

hoewel niet verwacht wordt dat je steeds in volledige tenue bent: dit hangt af van categorie, 

niveau en wapen. Er wordt echter nooit zonder masker geschermd, en bij gevechten en vrij 

schermen wordt er nooit zonder vest geschermd. 

 

Veiligheid begint bij de schermer zelf, maar je schermt nooit alleen: kijk steeds je eigen 

materiaal na voor gebruik, maar heb ook aandacht voor dat van je tegenstander. Maak andere 

schermers er attent op wanneer hun keelkap of ritsafdekking omgeplooid is, of wanneer de 

ritssluiting of velcro kraagdichting niet goed gesloten is. 

Beginnende schermers horen voor gebruik steeds hun mechanische wapen na te kijken, of 

het nu eigen of club materiaal is: het rubberen of plastieken dopje moet stevig op de punt 

zitten, en de punt mag niet door het materiaal komen door slijtage. 

Hou steeds rekening met omstanders en andere schermers: we zijn een grote club, en 

meestal is er  wel iemand in de buurt die jouw wapenpunt niet in het oog heeft. Dus, niet wild 

                                                 
1 Lage inkomens en statuten zoals  OMNIO en WIGW woonachtig of verblijvend in Leuven kunnen 

sportcheques (waarde €75) aanvragen bij de Sportdienst Leuven (sportdienst@leuven.be of tel: 016/211 600) 
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schermen, niet rennen met je wapen in de hand, en als je gewoon rondwandelt hou je je 

wapenpunt naar beneden (of beter nog, hou je wapen bij de punt vast). 

Als tijdens vrij schermen omstanders te dicht bij de piste staan, vraag hen dan afstand te 

nemen. Ga steeds rond een piste als deze benomen is, niet enkel uit veiligheid maar ook uit 

respect voor je medeschermers.  

Zorg dat je schoenen proper zijn en kuis gemorst drank onmiddellijk op: zand en vocht op 

de pistes leidt al te gemakkelijk tot glijpartijen! 

Competities 

Er bestaan verschillende niveaus van competitie, wat betekent dat er verschillende eisen 

gesteld worden, zowel aan je niveau als schermer, als de kwaliteit van je materiaal. 

De club biedt haar leden een competitiewijzer aan via de trainers, die leden bijstaan in hun 

keuze van tornooien. 

Verder biedt de club meer uitleg omtrent de officiële reglementen in de folder FIE schermen 

voor Dummies (F04), en ook op de website van de VSB kan je meer informatie vinden. 

Doping 

Doping om vals te spelen komt niet vaak voor in de schermsport. Wellicht omdat weinig 

verboden stoffen effectief zijn (een overwinning bestaat uit gelijke delen snelheid en geduld, 

uithoudingsvermogen en tactiek). Daarbij komt dat, in vergelijking met andere sporten, er 

weinig geld te verdienen valt, zelfs op hoog niveau. Dat neemt niet weg dat er regelmatig 

dopingtests worden uitgevoerd tijdens wedstrijden, en ook trainingen kunnen in principe door 

de dopingcommissie bezocht worden. 

Zorg er dus voor dat je huisarts of apotheker rekening houdt met het feit dat je onderhevig 

bent aan de wetgeving rond doping, zodat ze je medicatie kunnen aanpassen indien nodig. Als 

er geen alternatieve medicatie bestaat kan je toestemming wegens therapeutische noodzaak 

(TTN) aanvragen. Voor minderjarigen volstaat echter het voorleggen van een medisch attest. 

Voor meer informatie rond de TTN alsook de lijst van verboden stoffen (en 

corresponderende, in België geregistreerde geneesmiddelen): www.dopinglijn.be 

 

In onze folder FIE schermen voor Dummies (F04) wordt de procedure van een test in verder 

detail besproken. Hier willen we echter nog meegeven dat Parcival pas ingelicht wordt door 

de betrokken instanties nadat de procedure (dus ook mogelijkheden tot beroep) afgehandeld 

zijn. Mocht je dus voor welke reden dan ook positief testen, licht dan onmiddellijk je 

coördinator (jeugd of volwassenen) in, zodat de club je met raad en daad kan bijstaan. 

Denk er ook aan dat verschillende stoffen (waaronder cannabis) lang na gebruik in je urine 

kunnen voorkomen, en dus kunnen resulteren in een positieve test. 

Andere folders van Schermclub Parcival: 

- Seizoensbrochure (F01) 

- De Schermsport (F03) 

- FIE schermen voor Dummies (F04) 

- Onderhoud van Schermmateriaal (F05) 


