
Fédération Royale Belge des Cercles d’Escrime asbl. 

Koninklijke Belgische Federatie der Schermkringen vzw.  

Königlicher Belgischer Verband der Fechtvereine V.o.G. 
 

Commission Nationale d’Arbitrage 

Nationale Arbitrage Commissie 

Nationale Kampfrichterkommission 

PRAKTIJKEVALUATIE  
 

☐  Degen  ☐ Cadetten 

☐  Floret  ☐ Junioren 

☐  Sabel  ☐ Senioren 

☐  Dames  ☐ Individueel 

☐  Heren  ☐ Per ploeg 

 

Datum:  Plaats: 

Voorzitter DT:  

Kandidaat:  

 
Aantal 

Poule T 128 T 64 T 32 T 16 T 8 T 4 Finale 

        

 
Beoordeling : 

+++ : uitstekend ++ : goed  + : aanvaardbaar 
- : matig  -- : ondermaats --- : onaanvaardbaar 

NVT: niet van toepassing 
 

ALGEMEEN oordeel opmerkingen 

Kledij   

Algemene houding   

Spreekt met duidelijke stem   

Respecteerd de schermers   

Dwingt respect af van de schermers   

Dwingt respect af van de toeschouwers   

Is consequent in zijn beslissingen   

Is stressbestendig   

Straat autoriteit uit   

Straft zelfvertrouwen uit   
 

TIJDENS HET GEVECHT oordeel opmerkingen 

Gebruikt de officiële terminologie   

Gebruikt de officiële gebaren   

Respecteert het apparaat   

Beheert de chronometer   

Deelt de score mee (geen scoreapparaat)   

Past de sancties toe met verantwoording   

Plaatst zich zo dat hij/zij zowel de actie als 
het apparaat kan zien 

  

Roept tijdig "Halte!"   



Geeft een volledige analyse   

Past de conventies correct toe   

Past het reglement correct toe   

Past de recente reglementswijzigingen toe   

Past de instructies van de DT toe   

Inschatting non-combativité, bousculade,...   

Toont de gegeven kaarten   

Ziet toe op het overschrijden van de 
grenzen van de zijlijnen 

  

Past het reglement correct toe bij het 
overschrijden van de zijlijnen 

  

Plaats de schermers op de juiste plaats bij 
de remise en garde 

  

Respecteert de afstand bij remise en garde   

 
ROND DE PISTE oordeel opmerkingen 

Roept de schermers op   

Kondigt het volgende gevecht aan   

Werkt de poule vlot af   

Voert de wapencontrole correct uit   

Controleert de uitrusting   

Spoort defecten op   

Vult het pouleblad correct in   

Noteert de gegeven kaarten   

Houdt de toeschouwers op een afstand   

Laat de schermers het scoreblad nazien 
en ondertekeken 

  

 
EINDBEOORDELING 

Geslaagd 
Niet geslaagd 

Opmerkingen betreffede de kandidaat 

+ 
 
 

- 
 
 

 

Naam en handtekening evaluator : 
 

 


