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De regels voor rapier zijn gelijk aan die voor langzwaard, met de volgende uitzonderingen:  
  
Puntentelling  

● Steek op hoofd en torso is 3 punten.  
● Steek op armen en benen, slag op hoofd is 2 punten.  
● Slag op benen is 1 punt.  
● Slag op torso en armen is 0 punten en niet toegestaan.  
● Slag of steek op de hand is 0 punten en niet toegestaan.  

  
Semafoor voor rapierpunten is als volgt:  
/ vlag schuin omhoog: 3  
- vlag horizontaal: 2  
\ Vlag schuin omlaag: 1  
  
Worstelen  
Worstelen is niet toegestaan; geen worpen, geen houdgrepen, geen ontwapeningen. Wat wel 
toegestaan is, is het vasthouden van het wapen of de wapenhand/arm van de tegenstander 
teneinde een dominante positie te krijgen, en een punt aan te zetten of aan te geven.  
  
De ongewapende hand  
Het is toegestaan om steken met de ongewapende hand te pareren door ze ‘weg te vegen’. Het 
is niet toegestaan om slagen met de hand (of arm, welk ander verboden doelwit dan ook) te 
pareren. Dit toch wel doen staat gelijk aan het bewust het achterhoofd naar de tegenstander toe 
keren, in de zin dat een verboden doelwit bewust in het pad van een slag gebracht wordt, en 
kan bestraft worden door de scheidsrechter.  
  
Vereiste uitrusting  
De vereiste uitrusting voor rapier is gelijk aan die voor langzwaard, met de volgende 
uitzonderingen:  

● Jas: beschermende schermjas is vereist. Dit hoeft niet een gewatteerde jas te zijn á 
la Spes AP. Een jas die tegen penetratie getest is tot een bepaalde Newton-norm is 
aangeraden, maar niet verplicht. Minimaal toegestaan is een schermjas voor 
Olympisch schermen, maar een speciaal voor HEMA-doeleinden gemaakte jas 
geniet de voorkeur.  

● Harde borstbeschermer is verplicht.  
● Handschoenen: Lichte rapierhandschoenen zijn toegestaan. Als de rapier echter 

grote openingen in het gevest heeft, wordt het aangeraden om een beter 
beschermende vingerhandschoen te dragen, zoals een Red Dragon. Het wordt met 
klem aangeraden om een goed beschermende handschoen op de ongewapende 
hand te dragen.  



● Rapier: Staal, zelf mee te nemen. Maximale bladlengte 115 cm van pareerstang tot 
punt. De snijkanten dienen bot genoeg zijn om veilig mee te vechten. Het wordt 
aangeraden om een rapier met een beter beschermend gevest te gebruiken, zoals 
een komgevest of Pappenheimer. De rapier dient een verdikte of omgekrulde punt te 
hebben; is dit niet het geval, dan dient er een rubberen of metalen veiligheidsdop op 
de punt geplaatst te worden. De punt mag ook onder deze dop niet scherp zijn!  

  
 


