
  
 

 

 
 

KWALIFICATIE VOOR DE  
NK SCHERMEN 2023 INDIVIDUEEL 

zaterdag 22 april 2023 
Amstelveen 

 
NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN  

SCHERMEN 2023 INDIVIDUEEL 
zondag 23 april 2023 

Amstelveen 

 

 

 

in samenwerking met schermvereniging Tréville 

 

Het toernooi om de Nederlandse Kampioenschappen Individueel 2023 vindt gespreid plaats op 2 

dagen:  

• zaterdag 22 april: kwalificatiedag met 3 vrijstellingen per wapen 

• zondag 23 april: finaledag met 18 schermers per wapen.  

 

Vrijstellingsprocedure  

Per onderdeel zijn de 3 hoogstgeplaatste schermers met 1 of meer punten op de wereldranglijst van 

1 april vrijgesteld van de kwalificatie op zaterdag, zo nodig aangevuld tot 3 met de hoogstgeplaatste 

schermers op de Nederlandse ranglijst van 1 april. Zij zijn direct geplaatst voor het hoofdtoernooi op 

zondag.  

Nadat de inschrijving gesloten is, worden de deelnemers gepubliceerd via www.fencingtimelive.com.   

Het overzicht van de tot dan toe vrijgestelde schermers wordt dan op de KNAS-website gepubliceerd.  

 

Wedstrijdformule 

Het kwalificatietoernooi op zaterdag bestaat uit 1 pouleronde met ca. 25% afvallers (afgerond naar 

beneden). Na de voorronde wordt een rangschikking opgemaakt. De eerste 7 schermers van deze 

rangschikking plaatsen zich direct voor het hoofdtoernooi als de nummers 4 tot en met 10. Als meer 

schermers gedeeld op plaats 7 staan, wordt een barrage om 5 punten geschermd.  

De overgebleven schermers schermen een eliminatie zonder herkansing totdat er 8 schermers over 

zijn. Deze 8 plaatsen zich voor het hoofdtoernooi als de nummers 11 tot en met 18.  

Het hoofdtoernooi op zondag begint met een pouleronde (3 poules van 6) met 2 afvallers. De 

overgebleven 16 schermers schermen een eliminatie zonder herkansing.  

 

Bij onderdelen met 18 of minder deelnemers vervalt de kwalificatie op zaterdag. De schermers 

worden op zondag ingedeeld op basis van hun positie op de wereldranglijst (met 1 of meer punten) 

en/of de Nederlandse ranglijst van 1 april. Ook bij 16 of minder deelnemers begint het hoofdtoernooi 

met een pouleronde voor plaatsing op het tableau. 

 

Locatie  

Emergohal 

Langs de Akker 3 

1186 DA Amstelveen 

 

Telefoonnummer wedstrijdleiding (op beide dagen tussen 07.30 en 19.00 uur): 06 1950 4007. 

 



   
 

Tijdschema zaterdag 22 april 

Materiaalcontrole is open vanaf 07:30 uur. 

wapen Appel scratch start 
Degen Heren 08.00 08.30 09.00 
Floret Dames 10.00 10.30 11.00 
Floret Heren 12.45 13.15 13.45 
Degen Dames 13.00 13.30 14.00 
Sabel Dames 14.00 14.30 15.00 
Sabel Heren 14.30 15.00 15.30 

 

Let op: schermers die vrijgesteld zijn van de kwalificatie op zaterdag moeten zich op zaterdag wél 

‘present’ melden vóór het einde van het appel voor dat onderdeel. Dat kan vanaf 08.00 uur 

telefonisch bij de wedstrijdleiding op telefoonnummer 06 1265 0520. 

 

Tijdschema zondag 23 april 

wapen appel scratch start 
Degen Heren 08.00 08.30 09.00 
Floret Heren 08.00 08.30 09.00 
Degen Dames 08.30 09.00 09.30 
Floret Dames 09.30 10.00 10.30 
Sabel Heren 09.30 10.00 10.30 
Sabel Dames 11.00 11.30 12.00 

 

Inschrijven 

Alleen door de vereniging via de Nahouw. Persoonlijke inschrijvingen worden niet geaccepteerd. De 

wedstrijdsecretaris moet de inschrijvingen uiterlijk op 17 april 23.59 uur hebben doorgezet. 

Alle deelnemers moeten lid zijn van de KNAS.  

 

Inschrijfgeld 

U kunt het inschrijfgeld van € 27,50 vooruit betalen via de Nahouw of op de dag zelf (mobiel met een 

QR-code of contant). 

 

Accreditatie  

De wedstrijdvloer is alleen toegankelijk voor schermers, trainers, coaches en officials. Het opvolgen 

van instructies van de zaalwachten is verplicht. Niet opvolgen kan leiden tot verwijdering uit de zaal. 

Schermers en officials krijgen automatisch een accreditatie. De vereniging kan per mail (mailadres 

wordt nog bekend gemaakt) een accreditatie voor coaches en trainers aanvragen. Maximaal 2 per 

wedstrijdonderdeel. Vermeld naam van de vereniging, de naam van de trainer of coach en het 

wedstrijdonderdeel. Aanvragen kan tot en met 16 april. 

De accreditatie van de trainer of coach vervalt op het moment dat zijn of haar schermers 

uitgeschakeld zijn. 

 

Materiaalcontrole 

Op zaterdag moeten alle schermers hun maskers, elektrische vesten en sabelhandschoenen of 

manchetten laten controleren. De schermers die direct voor het hoofdtoernooi geplaatst zijn, 

moeten hun materiaal op zondag laten controleren. De materiaalcontrole is beide dagen vanaf 07:30 

uur geopend.  

 

  



  
 

Scheidsrechters 

Deze worden door de KNAS uitgenodigd. 

 

Dopingcontrole 

Tijdens of na de wedstrijden kan dopingcontrole plaatsvinden.  

 

Materiaalverkoop 

Leon Paul Germany zal aanwezig zijn met materiaalverkoop. 

 

Algemeen 

Kleding- en materiaaleisen conform KNAS-richtlijnen, zie het document onderaan op 

http://www.knas.nl/node/162. De reglementen van de FIE en de KNAS zijn van kracht. De gevolgen 

van ongevallen en/of het zoekraken van eigendommen berusten geheel bij de deelnemer.  

 

Privacy 

Het is niet toegestaan om foto’s en andere opnames van dit evenement openbaar te verspreiden via 

Facebook of andere media zonder de nadrukkelijke toestemming van de personen die herkenbaar op 

de beelden of opnames te zien of te horen zijn. 

De deelnemers en bezoekers gaan ermee akkoord dat de KNAS foto- of filmbeelden, waarop 

deelnemers en bezoekers staan, gebruikt om de schermsport te promoten door deze beelden 

bijvoorbeeld op het internet te plaatsen of te laten afdrukken in kranten en tijdschriften. Hiervoor 

kan geen vergoeding worden geclaimd.  

De geboortedata van de deelnemers worden niet gepubliceerd op deelnemerslijsten en in de 

uitslagen. Wel het geboortejaar. 

http://www.knas.nl/node/162

