Wat is het brassardsysteem?
info: http://www.knas.nl/brassard_systeem

Het systeem werkt als volgt:
1. De leerling kan bij zijn vereniging aangeven dat hij deel wil nemen aan het Brassardsysteem.
2. De vereniging bestelt de boekjes voor haar leerlingen bij het bondsbureau van de KNAS.
3. Na het succesvol afronden van de schermtoets over de inhoud van het boekje, wordt een
mouwembleem (eenmalig), de 'Brassard' (kleur van het behaalde niveau) en een diploma aan
de leerling uitgereikt.
4. Bij elk besteld boekje wordt de Brassard meegeleverd en bij het eerste gele boekje wordt het
tevens het mouwembleem waar de Brassards m.b.v. een strijkbout in gestreken kunnen
worden meegestuurd.
5. De toets van de eerste drie boekjes: geel, rood en blauw, wordt afgenomen door de Maître of
schermleraar van de betreffende vereniging.
6. De laatste drie boekjes: groen, bruin en oranje worden landelijk getoetst door een
examencommissie.
7. In het schermpaspoort kunnen de behaalde Brassards worden opgenomen.
8. Het doel van dit Brassardsysteem is voornamelijk gericht op het behouden en
enthousiasmeren van (jeugd)leden voor de schermsport en ze een uitdaging te bieden om zich
steeds weer verder te bekwamen in de schermsport.

Hoe kan je aan het Brassardsysteem meedoen?
Het eerste (gele) boekje en het tweede (rode) boekje van het Brassardsysteem zijn af en kunnen
(door de vereniging) worden besteld bij het bondsbureau in Zoetermeer. Een boekje kost €12,50
per stuk. Bij de prijs is een diploma, een mouwembleem (eenmalig bij het gele boekje) en een
Brassard inbegrepen.
Registratie:
Op verzoek van het bondsbureau geeft het Trefpunt de namen, de bondsnummers, de kleur van
het Brassard en het wapen van de geslaagde deelnemers door via info@knas.nl. De KNAS kan
dan de kleur van de Brassard op de ledenpas van de geslaagden laten aanpassen.

Wijze van toetsing:
Schermvereniging Trefpunt Vlaardingen toetst de kandidaten per voorkeurswapen op de volgende
onderdelen:
Theorie:
1. 10 meerkeuzevragen uit een totaal van 30
2. Benoemen van alle 10 scheidsrechter gebaren welke worden gedemonstreerd
3. Benoemden van alle wapenonderdelen
Praktijk:
1. Een oefen-opdracht voor tweetallen met aandacht voor uitvoering, techniek en tactiek
2. Partij schermen met aandacht voor uitvoering, techniek en tactiek
Onder uitvoering en techniek worden verstaan: de ‘Basishandelingen’, de Aanvallende
bewegingen, de verdedigende weringen en de Verdedigend-Aanvallende bewegingen uit het
betreffende Brassard boek. Met tactiek wordt bedoeld of de schermer een plan ten uitvoer kan
brengen.

