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3      Inleiding                                                                                  
Voor een sport als schermen is het beschikbaar hebben van voldoende en veilig materiaal van 
essentieel belang: je kunt als nieuwkomer niet zomaar meedoen met je trainingsbroek en een 
meegebrachte bal. Tegelijkertijd is het materiaal kostbaar en vergt het onderhoud en reparatie. 
Hiervoor is weer kennis en tijd voor nodig, die niet altijd even eenvoudig beschikbaar is.

Om het geheel aan verhuur, inkoop, verkoop, voorraadbeheer en reparaties duidelijk vorm te geven,
beschrijven we in dit document em de bijbehorende subdocumenten de uitgangsposities, 
randvoorwaarden, kostenschattingen, risico’s en de verschillende soorten materiaal waar we dit 
beleid op betrekken.

4      Historisch Perspectief  
De situatie qua materiaal bij La Prime is gegroeid vanuit een historische situatie, de schets waarvan 
kan helpen bij het plaatsen van dit beleid. 

Bij oprichting van de vereniging in 1987, als voortzetting van de al bestaande Zaal Wolfers, waren 
er weinig jeugdleden en bestond de club vooral uit een aantal ervaren schermers, met eigen 
materiaal. Iedereen was verantwoordelijk voor onderhoud en aanschaf van dat eigen materiaal en 
wat er aan gezamenlijk materiaal was bestond vooral uit een melderset en kabels. In die tijd werden 
afgeschreven vesten en broeken van de Schermutselaers overgenomen ter aanvulling van het 
verenigingsmateriaal. Alle materiaal wat we nu nog hebben waarin ‘Wolfers’ of ‘LU’  is gemarkeerd
stamt nog uit deze begintijd.

In de jaren ‘90 kwamen er langzaamaan meer jeugdleden bij. Eerst vooral kinderen van schermende
ouders, later ook meer ‘zelfstandig aanwaaiende jeugd’. Als gevolg daarvan werd het nodig meer 
materiaal op voorraad te hebben en zijn de twee houten kasten gebouwd die nu nog dienst doen als 
materiaalopslag in het hok in Wageningen. De vereniging herbergde weinig wedstrijdschermers en 
de materiaaleisen vanuit de bond waren beperkt.

Vanaf het begin van het millenium was de jeugdgroep zodanig gegroeid dat er een onderscheid in 
basisschooljeugd en ‘middengroep’ werd gemaakt. Tussen deze groepen bestaat weinig overlap qua 
maatvoering en aanwas in de ‘middengroep’ bestond vooral uit ervaren schermers, met eigen 
materiaal. De insteek was voor de ‘middengroep’ en de senioren dat men binnen een jaar voorzag in
eigen materiaal. Omdat wedstrijdschermen beperkt was tot een select gezelschap werd er door de 
vereniging niet voorzien in ondersteuning daarin.

Richting de jaren ‘10 kwam daar langzaam maar zeker een verandering in: de materiaaleisen van de
bond werden aangescherpt, meer schermers gingen meedoen met competities en het aantal 
jeugdschermers groeide significant. Het bleek dat het verenigingsmateriaal hiervoor niet toereikend 
was en er zijn wat terloopse aanschaffen gepleegd voor wedstrijdmateriaal. De situatie ontstond dat 
schermers zowel het trainingsmateriaal konden lenen, alsmede incidenteel wedstrijdmateriaal. De 
handhaving dat men na een jaar eigen materiaal moest aanschaffen werd lastiger, met name omdat 
de groeiende jeugdgroep snel uit het materiaal groeide. Verschillende mogelijkheden zijn bekeken, 
zoals een huurkoopregeling en het aanbieden van tweedehands materiaal van leden, maar dit heeft 
nooit een vlucht genomen.
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In de huidige situatie merken we een aantal punten op die betrekking hebben op het verdere 
materiaalbeleid:

– de veiligheidseisen van het materiaal zijn zodanig opgeschroefd dat materiaal uit de begintijd 
niet langer als veilig kan worden beschouwd

– de jeugdgroep is zodanig gegroeid (en meer groei is voorzien) dat het onhandelbaar wordt die 
hoeveelheid materiaal op de club ergens te herbergen

– door de ontwikkeling van een extra lokatie in Ede (en meer ontwikkeling is voorzien) komen 
sommige schermers op beide lokaties, wat tot dubbele materiaalbezetting leidt

– deelname aan wedstrijden en competitie wordt, meer dan in het verleden, gezien als onderdeel
van de sportervaring. Het daarvoor vereiste materiaal is momenteel niet breed genoeg 
beschikbaar.

– ontwikkeling van nieuwe lokaties zou gestimuleerd kunnen worden als deelnemers over eigen 
materiaal kunnen beschikken, omdat het opslaan van verenigingsmateriaal op lokatie niet 
altijd mogelijk of wenselijk is

– de regels omtrent het wel of niet aanschaffen van eigen materiaal zijn onduidelijk; handhaving
is vooral een sociale suggestie

– de consensus is dat snelgroeiende jeugdschermers niet verplicht moeten worden eigen 
materiaal aan te schaffen, omdat die de gebruiksduur van het materiaal niet halen; handhaving 
vindt daarom in de praktijk niet plaats

– de illusie dat de vereniging clinics e.d. kan verzorgen voor grote groepen met echt 
schermmateriaal is losgelaten; de groepsgrootte was altijd beperkt tot 10 à 15 man en dat is te 
weinig voor bijvoorbeeld een schoolklas. Het is daarom niet langer nodig een voorraad 
‘afgeschreven clinicmateriaal’ te herbergen, die in de praktijk ook door leden werd gebruikt

– als onderdeel van de professionalisering van de vereniging is het wenselijk na te denken over 
structureel beleid voor reparatie en aanschaf

Naar inschatting van het bestuur zal in de komende periode een aanzienlijke investering in het 
materiaal moeten worden gedaan om aan bovenstaande punten te voldoen. Dit kan enerzijds door 
een contributieverhoging, of anderzijds door doorschuiven van verantwoordelijkheid richting 
schermers en ouders.

5      Doelstelling en Doelgroepen                                                  
Het primaire doel is dat alle leden, aspirant-leden, clinic/workshop deelnemers en overige sporters 
kunnen worden voorzien van materiaal dat veilig is, werkt en aan de daaraan gestelde eisen voldoet,
zowel in trainingssituaties als in competitie. 

Dit doel moet bereikt worden op een manier die voor alle betrokkenen minimale kosten en risico’s 
met zich meebrengt, maar ook zonder dat er heel veel (reparatie)werk op de schouders van slechts 
enkele vrijwilligers komt te vallen. We zien de volgende doelgroepen in deze overweging:

– jeugdleden-in-de-groei
– volwassen schermers (en praktisch volgroeide adolescenten)
– aspirant schermers (en clinic deelnemers)
– de vereniging
– de materiaalcommissie
– ouders/voogden (derden met een direct belang)
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6      Overwegingen                                                                        
Er zijn ruwweg drie manier om in schermmateriaal te voorzien:

• vereisen dat alle deelnemers aan een activiteit vooraf goed materiaal bemachtigen op eigen 
verantwoordelijkheid

• voorzien in goed materiaal voor alle deelnemers op verantwoordelijkheid van de vereniging
• een combinatie van bovenstaande

Het is uiteraard voor clinic deelnemers en aspirant leden ondoenlijk om vooraf goed materiaal te 
bemachtigen. Het is dus vereist dat de vereniging op een of andere manier in materiaal voor 
deze doelgroep voorziet.

Daarentegen is het voor de vereniging praktisch onmogelijk om voor alle deelnemers onder alle 
omstandigheden te kunnen voorzien in goed materiaal. Met name het zorgen dat materiaal geschikt  
en beschikbaar is voor wedstrijden vereist veel aandacht, zorg en financiële inspanning. Ook de 
diversiteit in maten vest, masker en broek zouden een flinke voorraad vereisen die dan in de 
praktijk maar heel beperkt gebruikt wordt. Het is dus onhoudbaar om voor alle doelgroepen in al
het materiaal te voorzien.

De doelgroep die nog in de groei is heeft om verschillende redenen geregeld nieuw materiaal nodig.
Enerzijds omdat ze eruit groeien, anderzijds omdat de veiligheidseisen wijzigen met de leeftijd. Het
is voor ouders een zware investering als bij elke wijziging of groeispurt nieuw materiaal moet 
worden gekocht. De vereniging kan daarin faciliteren als tussenpersoon.

Facilitering kan op drie manieren: ter beschikking stellen, verhuren, (ver)kopen:
• Bij ter beschikking stellen moeten de materiaalkosten volledig door de vereniging worden 

gedragen, wat terugkomt in een verzwaring van de contributie voor iedereen, inclusief 
degenen die daar geen gebruik van maken (dwz: degenen die eigen materiaal hebben 
gekocht).

• Bij verhuren wordt het financiële risico gedeeld tussen vereniging en gebruiker. De 
vereniging loopt een klein risico in verband met reparaties en aanschaf van verhuurbaar 
materiaal dat beperkt gebruikt wordt. De gebruiker compenseert dat risico met een geringe 
huurprijs.

• Bij kopen wordt het financiële risico volledig op de eigenaar afgewenteld. Dat is voor de 
doelgroep ‘ín de groei’ een fors risico, dat alleen gecompenseerd kan worden door een 
tweedehands markt op te zetten binnen de vereniging. Dat opzetten vergt veel tijd, kennis en
administratie en die is niet altijd beschikbaar. Echter, op de lange termijn is ‘kopen’ voor alle
betrokkenen een goedkopere optie, omdat het financiële risico dat de tussenpartij loopt niet 
hoeft te worden afgedekt. Bovendien blijkt in andere sectoren dat eigenaren zuiniger op hun 
materiaal zijn dan huurders en gaat gekocht materiaal per saldo dus wellicht langer mee.

7      Uitvoering  
Gegeven de overwegingen hierboven, handhaaft de vereniging het volgende beleid:

• volwassen leden worden geacht hun eigen materiaal te kopen. Als alternatief biedt de 
vereniging materiaal te huur aan, maar dat wordt ontmoedigd door een hogere huurprijs

• jeugdleden worden geacht hun materiaal te huren. Zelf aanschaffen mag, maar de vereniging
bemiddelt niet in doorverkoop
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• bepaald materiaal (handschoen, sokken, wapen, etc.) moet door alle leden altijd zelf worden 
gekocht

• de vereniging helpt bij het (zelf) repareren van materiaal door het ter beschikking stellen van
reparatiemateriaal en kennis

• in incidentele gevallen kan de vereniging materiaal terugkopen, als dat past binnen het 
beleid voor de voorraad te verhuren/gebruiken materiaal

• de vereniging voorziet in een coulance regeling voor minima en soortgelijke situaties

De details van deze uitvoering worden beschreven in subdocumenten behorende bij dit 
materiaalbeleid:

Beleid Eigen Materiaal: huurregeling, aan te schaffen materiaal, materiaaleisen, in/verkoop
Beleid Voorraad: voorraadbeheer nieuw en gebruiksmateriaal
Beleid Inkoop: richtlijnen voor eventuele in/verkoop van verenigingsmateriaal

8      Materiaal Beschrijving  
In de bijbehorende documenten wordt het materiaal onderverdeeld in een aantal groepen. Om 
duidelijkheid te scheppen met precies wat voor materiaal we in die groep plaatsen, worden deze 
groepen hier uitgeschreven.

8.1     Basismateriaal  
Basismateriaal is het materiaal dat door schermers zelf moet worden aangeschaft als basis voor de 
schermsport. De eisen hiervoor zijn als volgt:
– of het is sterk individueel qua vorm, kleur of bouw;
– of het is financieel geen zware uitgave;
– of de afschrijvingstermijn is zodanig kort dat verhuur of tweedehands verkoop zinloos is;

Het materiaal dat hieronder valt is het volgende:
– binnensportschoenen zonder zwarte of afgevende zolen
– lange sokken (voetbalsokken)
– sporttas en wapentas
– bidon of waterfles
– handschoen
– wapen

De meeste onderdelen hiervan zijn relatief goedkoop, breed inzetbaar of heel individueel. Het 
wapen is aan deze groep toegevoegd, omdat dat sterk afhankelijk is van de persoonlijke voorkeur 
van de schermer: alleen een trainingswapen of juist een wedstrijdwapen, links of rechtshandig. En 
met name voor senioren: een sabel, degen of floret. Wedstrijdschermers hebben al snel 3 tot 5 
wapens nodig, maar leden die alleen op trainingen schermen hebben aan 1 wapen genoeg.

8.2     Schermmateriaal  
Voor materiaal in deze groep geldt:
– het heeft een significante aanschafprijs en een lange afschrijftermijn
– reparatie en tweedehands verkoop loont
– gebruik is noodzakelijk voor veilige trainingen
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Het materiaal dat onder deze categorie valt is het volgende:
– masker
– vest
– broek
– borstbescherming voor dames
– elecrische vesten in jeudgmaten

8.3     Wedstrijdmateriaal  
Wedstrijdmateriaal omvat al het materiaal dat nodig is om aan wedstrijden en competities mee te 
doen, maar in beginnerstrainingen nog niet per se aan de orde komt. De intentie is om meer leden 
wedstrijdgeschikt materiaal te laten aanschaffen.

Het materiaal in deze categorie omvat (behoudens gewijzigde eisen vanuit de bond):
– aangepaste maskers (floret, sabel)
– aangepaste handschoen (sabel)
– electrische vesten (sabel, floret, behalve jeugdmaten floret)
– wedstrijdwapens (maraging kling)
– fils-de-corps (2-polig, 3-polig, maskerkabel)
– ondervest
– borstbescherming voor heren
– liesbescherming

Niet iedereen heeft al dit materiaal nodig voor zijn of haar specifieke situatie. Voor de 
trainingssituatie is het te accepteren dat leden een niet-maraging kling aanschaffen of met een 
masker-zonder-geleidende keellap schermen. Het ondervest wordt aangeraden, maar is op 
trainingen niet verplicht.

8.4     Gebruiksmateriaal  
Het gebruiksmateriaal beperkt zich tot die onderdelen die nodig zijn voor:
– het ontvangen van proeflesdeelnemers
– het incidenteel wisselen van wapen op de training
– clinics voor interessegroepen

Materiaal in deze groep omvat:
– maskers, vesten, broeken, borstbeschermers (schermmateriaal, zie 8.2)
– handschoenen
– floretten, degens, sabels, zowel maat 0 (mini) als groter, mechanisch en electrisch
– schuimrubberen clinicmateriaal
– lightsabers
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8.5     Reparatiemateriaal  
Reparatiemateriaal wordt centraal door de vereniging aangeschaft en ter beschikking gesteld. In 
deze groep valt:
– reparatiewerktuig (inbussleutels, schroevendraaiers, etc.)
– klein reparatiemateriaal (tips, draadjes, moeren, etc)
– vervangende stiek, klitteband
– naaigarnituren

8.6     Groot Materiaal  
Het ‘groot materiaal’ zijn met name aanwijsapparaten en lesondersteunend materiaal:
– aanwijsinrichtingen
– enrouleurs en kabels
– lesvesten
– trainingsmateriaal (ballen, lintjes, etc.)

8.7     Tweedehands Materiaal  
Tweedehands materiaal in de context van het materiaalbeleid is alleen materiaal van de vereniging 
dat door de vereniging aan haar leden (of derden) voor verkoop wordt aangeboden. Al het hiervoor 
beschreven materiaal kan in theorie onder dit kopje vallen. Het beleid voor in- en verkoop wordt 
beschreven in de documenten Beleid Voorraad en Beleid Inkoop.

8.8     Nieuw Materiaal  
Nieuw materiaal in de context van het materiaalbeleid is materiaal dat door de vereniging ‘als 
nieuw’ wordt aangeboden aan haar leden (of derden) voor verkoop. Al het hiervoor beschreven 
materiaal (uitgezonderd tweedehands materiaal) kan in theorie onder dit kopje vallen. Het beleid 
voor in- en verkoop wordt beschreven in de documenten Beleid Voorraad en Beleid Inkoop.
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