Veiligheidsreglement Schermvereniging En Cavant:
Artikel 1
Draag bij het schermen en het oefenen met een tegenstander altijd een masker. Voer nooit een
schermactie uit als een van de schermers geen masker draagt, ook niet om iets eenvoudigs uit te leggen.
Spreek iedereen aan die geen masker draagt.
Artikel 2
Houd de punt van een wapen dat je niet gebruikt altijd gericht naar de grond. Door onachtzaamheid is het
mogelijk dat men een ander onbedoeld op kwetsbare plekken raakt met kans op (ernstige) verwondingen.
Als u niet aan het schermen bent, zal een ander zich veilig wanen als hij langs u loopt en is hij/zij mogelijk
niet alert op een achteloos uitgestoken wapenpunt.
Artikel 3
Draag voldoende beschermende kleding, ook tijdens de training. Deze kleding beschermt het lichaam tegen
kneuzingen door stoten op het lichaam en steekwonden door het doordringen van een gebroken kling. De
schermkleding is daarom de belangrijkste risicobeperkende maatregel. Stel uzelf op de hoogte van de
verkrijgbare soorten beschermende kleding en van de materiaalvoorschriften en maak voor uzelf (of uw
kind) een verantwoorde keuze. Naast het dragen van een masker, is het dragen van een schermvest en
trainingsbroek verplicht is. Voor meisjes en dames zijn borstbeschermers verplicht.
Artikel 4
Scherm beheerst, zonder te rammen of te stoten. Alhoewel de grens van ruw spel moeilijk te trekken is,
moet iedere schermer er rekening mee houden dat wapens pijnlijk kunnen zijn en zelfs verwondingen
kunnen veroorzaken. De beschermende kleding is geen harnas en voorkomt niet dat u de treffers niet voelt.
Heb altijd respect voor uw tegenstander. Uw tegenstander proberen te intimideren door zeer hard te raken
is niet alleen onsportief, maar verhoogt ook de kans op blessures.
Artikel 5
Volg altijd de aanwijzingen op van het bestuur en de trainer.
Artikel 6
Houd afstand van schermers in gevecht. Loop vooral nooit vlak achter een schermer langs. Schermers in
actie kunnen slecht waarnemen wat er om hen heen gebeurt. Het risico van verwondingen bij omstanders
die te dichtbij komen is dan ook zeer groot.
Artikel 7
Spreek elkaar aan als niet voldaan wordt aan de veiligheidsvoorschriften. Iedereen mag/moet dit doen. Is
iets niet duidelijk of vertrouwt u de situatie niet, vraag het dan aan de trainer of een ervaren schermer.
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