
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
      
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Schermclub De Tempeliers werd opgericht in 2001 en is dus nog 

een jonge sportclub. Omdat er in de regio Turnhout (Kempen) 
geen mogelijkheid tot schermen was, namen de sportdienst van 

Turnhout en de Vlaamse Schermbond samen het initiatief tot wat 

nu De Tempeliers zijn, een enthousiaste sportclub waar plaats is 
voor iedereen die sportief wil schermen. 

 

                                        

Op de volgende pagina’s vind je een kort overzicht van informatie die belangrijk 

kan zijn.  Indien je nog vragen hebt kan je natuurlijk steeds terecht bij : 

 

Irene, Wout en Marie groep beginners jeugd en volwassenen 

 

Kris      tweede groep jeugd en volwassenen 

 

 
 
De groepen in niveau 

 

Er wordt getraind in drie groepen :  

 

beginners :     vanaf 8 jaar, mechanisch schermen  

(zonder elektrische uitrusting) 

      

tweede groep jeugd :  vanaf ongeveer 12/14 jaar, elektrisch schermen 

    Hier is het noodzakelijk dat een elektrische uitrusting wordt  

    aangeschaft. 

      

volwassenen :   vanaf 18 jaar 

    basisopleiding op floret 

    De korte basisopleiding daargelaten, schermen volwassenen  

    met een elektrische uitrusting. 

 

Het standaard wapen bij de Tempeliers is de Floret.  

 

 

 
 

 

 

 

Locatie van de training 

 

Sporthal HORITO                                          

Hertoginstraat  90 

2300 Turnhout 
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Tijdstip training 

 

De opwarming start steeds om 19.00 uur,  dit zowel voor jeugd als volwassenen.   

 

woensdag jeugd  beginners  19.00 tot 20.30 uur 

    gevorderden  19.30 tot 21.30 uur 

volwassenen    19.30 tot 21.30 uur 

 

vrijdag  jeugd  beginners  19.00 tot 20.30 uur 

    gevorderden  20.00 tot 22.00 uur 

  volwassenen    20.00 tot 22.00 uur 

 

Er zijn geen trainingen tijdens vakantieperiodes en feestdagen,  tenzij anders 

aangekondigd. 

 

 
 

Lidgelden 

Lidgelden dienen overgemaakt te worden op de bankrekening : 

De Tempeliers 

BE38973158637672 

Onder vermelding van je voornaam en achternaam 
 

De eerste drie initiatielessen zijn gratis. De verzekering is hier inbegrepen. 

 

Overzicht van het lidgeld :  

-18 jarigen   230 euro  

studenten   230 euro 

volwassenen   280 euro 

 

Verder bieden wij de mogelijkheid voor het kansentarief volgends de UiTPas Kempen. Het 

voorlaatste nummer op de pas moet dan eindigen op een 1. In dat geval bedragen de 

lidgelden 50% van voornoemde tarieven. 

Tevens maken wij individuele afspraken met studenten op kot die slechts sporadisch 

komen schermen.   

Het lidgeld dient voor aanvang van het nieuwe seizoen, dus voor 1 september te zijn 

voldaan. Voor nieuwe leden geldt dat het lidgeld binnen een maand na aansluiting moet 

zijn voldaan. 
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Privacy 

Uw persoonsgegevens 

Volledigheidshalve verwijzen wij ook naar de privacyverklaring welke u op de website 

aantreft.  

 

Om u aan te kunnen melden bij VSB en de overkoepelende federatie –voor 

wedstrijdschermers kan dit ook FIE zijn- hebben wij enkele persoonlijke gegevens nodig. 

Deze gegevens worden ook gebruikt om als schermvereniging contact met u te kunnen 

leggen, zoals het versturen van een nieuwsbrief, het melden van spontane wijzigingen in 

trainingstijden, en dergelijke. Tevens gebruiken wij uw gegevens voor het aanvragen van 

subsidie bij de gemeente.  

 

Onderstaand zijn de voornaamste gegevens die wij verzamelen: 

- Naam, adres, postcode en woonplaats (bij minderjarige hebben wij ook de naam 

van een ouder/voogd 

- Mailadres, telefoonnummer 

- Geboortedatum, handigheid en medische attest 

- Rijksregisternummer, VSB-aansluitnummer en nationaliteit 

 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om 

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij 

hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te 

voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze 

gegevens. Ook hebben al onze vrijwilligers en bestuursleden die toegang hebben tot de 

gegevens een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 

 

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens? 

Wij gebruiken de gegevens om u aan te melden bij de schermbond (VSB). Deze regelt de 

collectieve verzekering en is onderdeel van de overkoepelende Belgische 

schermfederatie. Tevens vragen wij bij de gemeente een sportvereniging gebaseerde 

subsidie, waarvoor wij gegevens van onze leden moeten aanleveren. 

Periodiek ontvangt u van ons een nieuwsbrief of informeren wij u over afwijkende 

trainingsmomenten. In de nieuwsbrief staan uiteraard ook onze activiteiten, waaronder 

de spaghetti-avond en (VSB-)toernooien die wij organiseren. 

 

Om de kosten zo goed mogelijk in de hand te houden proberen wij collectief materiaal in 

te kopen. Dit kan gaan om schermmateriaal, maar bijvoorbeeld ook trainingstenue’s. 

Voor het bestellen van dit materiaal zullen wij ook de nodige gegevens, maar ook niet 

meer dan nodig, overleggen aan de leverancier. 

 

Maakt u gebruik van de faciliteiten van de UiT-pas Kempen, dan dienen wij uw gegevens 

ook aan te leveren aan de gemeente om de tweede 50% lidmaatschapsgeld te 

ontvangen.  

 

Jaarlijks maken wij voor u een lidmaatschaps- en betaalattest voor uw mutualiteit. Deze 

overhandigen wij u, waarbij u zelf de keuze hebt deze bij uw mutualiteit in te dienen. 

 

Tijdens trainingen en wedstrijden kunnen er foto’s worden gemaakt. Deze kunnen 

worden gebruikt ter publicatie binnen onze facebook of op onze facebookpagina. Het kan 

zijn dat er een naam wordt vermeld binnen de facebookgroep, bijvoorbeeld ter felicitatie 

van een bepaald resultaat. Ook de gemeente vraagt ieder jaar een lid met die een 

resultaat heeft behaald voor te dragen als laureaat voor sportman of sportvrouw.  

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden uit 

te voeren. Uiterlijk tien jaar nadat u geen lid meer bent, vernietigen wij de 

persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.  

 

 

 



 

 

 

Wat zijn uw rechten? 

U bent een lid van onze vereniging. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens 

wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. 

Wij vatten deze hieronder samen. 

U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u 

hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos. 

a) Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze 

administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen 

dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, 

wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn. 

b) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie 

hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te 

verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek. 

c) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen 

gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, 

bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie 

mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek 

zullen wij dan uiteraard voldoen. 

d) Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, 

bijvoorbeeld van de gemeente of de bond dan informeren wij u over de bron waaruit wij 

deze informatie hebben ontvangen 

 

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan 

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw 

persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen 

onze vereniging wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en 

neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze 

vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop onze vereniging met uw 

persoonsgeven is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover 

contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze 

klacht onze aandacht krijgt. 

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw 

persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: 

https://www.privacycommission.be/nl. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Benodigde documenten 
 

In het begin van het seizoen krijgt u twee documenten overhandigd : 

 

inschrijvingsdocument :  onmiddellijk terugbezorgen      

    zorgt voor de verzekering tijdens deze lessen 

medische fiche :  onmiddellijk terugbezorgen  

ingevuld door sportarts of huisarts 

Let op: bij de eerste keuring dient ook een hartfilmpje te 

worden gemaakt. Onze ervaring is dat de huisarts deze kan 

maken.  

 

in grote lijnen geldt voor de medische controle: 

- Tot 14 jaar of ouder dan 55 jaar, keuring om het jaar 

- Tussen 14 en 55, keuring om de 5 jaar 

- Deelname aan selectiewedstijden, ieder jaar 

Het volledige protocol vind je terug op de website van de bond: 

http://www.vlaamseschermbond.be/?q=sportmedische_keuring 

 

 

Materiaal  
 

Beginners : 

- een makkelijk zittende lange trainersbroek 

- sportschoenen met WITTE zool die UITSLUITEND binnen worden gedragen 

- drinken (minimum ½ liter; geen frisdranken maar water of verdund fruitsap) 

 

In de loop van het eerste jaar verzoeken we leden eigen materiaal aan te schaffen.  Tot 

die tijd kunnen de kinderen gebruik maken van het materiaal dat aanwezig is op de club. 

Zeker voor meisjes is de onmiddellijke aanschaf van een borstplaat aan te raden. 

 

Materiaal benodigd na een jaar : 

Een masker   

Floret   

Handschoen 

Ondervest / bovenvest / schermbroek 

Lange kousen 

Voor de meisjes : een borstbeschermingsstuk 

 

Vooraleer je materiaal aanschaft kan je best contact nemen met Kris.  Hij is op de hoogte 

van de laatste eisen qua veiligheid en waar je het materiaal kan aankopen. 

 

Voor tweedehandsmateriaal :  

 

Op internet kan je heel wat tweedehandsmateriaal vinden.  Koop echter nooit wapens via 

internet. Soms vormt de kwaliteit het probleem, maar ook verzendkosten kunnen zeer 

hoog oplopen. 

Op de club proberen we 2 keer per jaar een moment te organiseren om materiaal van 

elkaar over te nemen.  

 

Wedstrijden 

 

Jaarlijks worden er door de Vlaamse schermbond een aantal VSB wedstrijden 

georganiseerd.  Deze wedstrijden zijn op een goed instapniveau waar je kan ontdekken 

of je meer wil dan enkel komen sporten op de wekelijkse trainingen.  Als je hier meer 

informatie over wil kan je best even bij Kris aankloppen.  Grootste voorwaarde om te 

kunnen deelnemen aan deze wedstrijden is dat je in het bezit bent van je volledige 

uitrusting inclusief elektrisch schermmateriaal. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.vlaamseschermbond.be/?q=sportmedische_keuring


 
Site waar je helemaal enthousiast kan worden :   

 

Bond (federaal, nationaal en internationaal) 

www.vlaamseschermbond.be  

www.fencing-belgium.be 

www.fie.org 

 

overzicht alle toernooien binnen en buiten België 

https://fencing.ophardt.online/en/home 

www.nahouw.net  

 

 

Schermsportwinkels   

www.delhem.be   (B) Schilde 

www.lieffertz.com   (D-Köln) 

www.escrime.nl    (NL-Hoogeloon)  Met name tweede hands 

www.leonpaulfrance.com   (F-Seclin, vlakbij Lille) Specifiek merk Leon Paul 

 

 

materiaal: 

www.uhlmann-fechtsport.com 

www.fencewithfun.com 

www.allstar.de 

www.leonpaul.com 

www.prieur-sports.com 

www.pbtfencing.com 

www.cartel-escrime.com 

www.negrini.com 

 

 

 

 

 

     

SCHERMKRING DE TEMPELIERS 

 
Sporthal HORITO 

 

 
Hertoginstraat  90 

2300 Turnhout 
 

Mailadres : scdetempeliers@gmail.com 
 
 

 

www.detempeliers.be 

https://www.facebook.com/groups/642860519076558/?fref=ts 
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