
 
 

Kwalificatieprocedure titeltoernooien seizoen 2019-2020 

 
1. Doelstelling Document 
 

In dit document worden de selectieprocedures voor de titeltoernooien in het seizoen 2019-2020 

beschreven. 

 

In zijn algemeenheid geldt voor deelname aan alle titeltoernooien: 

 

a. De schermer/schermster heeft geen uitstaande schulden bij de schermbond die langer dan 30 

dagen openstaan na berichtgeving van deze betalingsverplichting door de KNAS, tenzij dit door 

het bestuur, bij wijze van uitzondering, is toegestaan. 

b. Het bestuur, op advies van de bondscoach en de begeleidingsteams, heeft de mogelijkheid om 

scherm(st)ers niet te selecteren als er sprake is van slecht gedrag op of naast de schermloper in het 

seizoen, wat bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, kan blijken uit disciplinaire sancties of lopende 

disciplinaire procedures. 

c. Als er conflicten blijken te zijn tussen regels in het handboek en/of in dit document en/of in 

andere publicaties van de KNAS, of als er anderszins onverwachte en onvoorspelbare situaties 

ontstaan waarin de regelgeving niet voorziet of onduidelijk over is, dan heeft het bestuur de 

mogelijkheid en de volmacht om beslissingen te nemen ten aanzien van selecties voor 

titeltoernooien.  

 

2. Titeltoernooien 2019-2020 
 

In het seizoen 2019-2020 vinden vijf titeltoernooien plaats waarbij scherm(st)ers Nederland kunnen 

vertegenwoordigen. 

 

a. EK senioren in Minsk (Wit-Rusland) 16-21 juni 2020 

b. Olympische Spelen Tokyo (Japan) in van 25 juli – 2 augustus 2020 

c. EJK in Porec (Kroatië) 22 februari – 2 maart 2020 

d. WJK in Salt Lake City (USA) 3 april – 11 april 2020 

e. EK U23 in Liberec (CZE) 27 mei – 31 mei 2020  

 

In seizoen 2019-2020 zullen de volgende titeltoernooien niet plaatsvinden: 

- Universiade (2-jaarlijks) 

- WK senioren (vanwege Olympisch jaar) 

 

3. EK-selectieprocedure 
 
a. De regels van het handboek voor schermers, zoals gepubliceerd aan het begin (1 september) van 

het seizoen 2019-2020 zijn leidend voor de kwalificatie. 

 

i. De schermers, die meer dan 2500 punten hebben op de senioren ranglijst van 1 mei 2020 

plaatsen zich voor het EK 

ii. Als er meer dan 4 schermers aan de limiet voldoen, dan gaan de eerste 4 op de ranglijst 

van 1 mei 2020 

iii. Mochten er nog plaatsen over zijn, i.e. minder dan 4 schermers hebben aan de eis 

voldaan, dan kan (niet moet) de bondscoach een scherm(st)er uit de U23 categorie 

voordragen voor deelname aan het EK vanuit het oogpunt van ontwikkeling en ervaring 

opdoen. 



 
 

iv. Mochten er dan nog plaatsen over zijn, dan kan (niet moet) de bondscoach (een of twee) 

scherm(st)er(s) voordragen om deelname aan het equipe mogelijk te maken met vier 

deelnemers. 

 

b. De volgende stappen worden genomen in het proces voor kwalificatie en inschrijving, waarbij de 

timing indicatief is (exacte publicatiedatum ranglijsten en benodigde duur van overleg kan 

variëren): 

 

i. Aan het begin van het seizoen vragen de begeleidingsteams (DBT/FBT/SBT) en/of 

bondscoaches aan de beste senioren en top junioren of zij zich willen plaatsen voor het EK. 

ii. 1 mei 2020: Na publicatie van de Nederlandse ranglijst van 1 mei 2020, krijgen de schermers 

tot 5 mei de tijd om eventuele fouten in de ranglijsten aan te kaarten bij de WOR-commissie 

(wedstrijdzaken@knas.nl). 

iii. 6/7 mei 2020: Bestuurslid topsport overlegt, wanneer ranglijst definitief is, met bondscoach 

en/of begeleidingsteam over de selectie. 

iv. 8/9 mei 2020: Bestuurslid topsport legt voor aan het Dagelijks Bestuur en maakt de selectie 

definitief. 

v. 8/9 mei 2020: Begeleidingsteams en/of bondscoaches informeren de niet-geselecteerde 

atleten, die bij aanvang van het seizoen hadden aangegeven zich te willen kwalificeren voor 

het EK en geven hen uitleg voor de gemaakte keuzes indien nodig/gewenst. Indien de niet-

geselecteerde schermer beroep wil aantekenen tegen deze beslissing op formele/procedurele 

gronden, dan kan deze schermer zich onmiddellijk wenden tot het bestuurslid topsport, die dit 

zal inbrengen in het Dagelijks Bestuur van de KNAS voor toetsing uiterlijk op 12 mei.  

vi. 8/9 mei: De KNAS-topsportcoördinator informeert de geselecteerde schermers per mail en 

vraagt om bevestiging van deelname voor 12 mei. 

vii. 12 mei: De selectie voor het EK wordt gepubliceerd door bestuurslid PR 

viii. 12 mei: Bestuurslid Topsport stuurt selectie naar KNAS-internationaal en verzoekt de 

geselecteerde schermers, coaches en eventuele andere leden van de delegatie in te schrijven.  

 

c. Voorwaarden voor deelname: 

i. Uitgangspunt is dat de schermers hun eigen reis, verblijf, inschrijfkosten en 

scheidsrechterbijdrage betalen. De inschrijfkosten en scheidsrechterbijdrages worden 

voorgeschoten door de KNAS en naderhand doorbelast aan de deelnemer. 

ii. De KNAS probeert de (onkosten van) aangewezen coach (bondscoach of coach uit het 

begeleidingsteam) en de inschrijfgelden voor de equipes te betalen. Indien dit niet mogelijk is, 

wordt dit gecommuniceerd aan de deelnemers en volgt overleg. 

iii. Overige (club-)coaches en andere begeleiders worden niet door de KNAS betaald en hun 

onkosten worden niet vergoed. 

 
4. Olympische Spelen kwalificatieprocedure 

 
De kwalificatie route voor de Olympische Spelen in Tokyo 2020 wordt uitgebreid weergegeven in het 

document: 201903_finaal_OS2020_kwalificatie_KNAS.pdf, zoals gepubliceerd op de KNAS-

website. 

 

 

5. EJK-selectieprocedure 

 
a. De regels van het handboek voor schermers, zoals gepubliceerd aan het begin (1 september) van 

het seizoen 2019-2020 zijn leidend voor de kwalificatie. 
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b. Uitgangspunten selectie: 

 

i. Voor de jeugdcategorieën wordt niet geselecteerd op basis van een puntenlimiet op de 

Nederlandse ranglijst. Dit voorkomt dat het wedstrijd- en trainingsprogramma van jeugdige 

talenten vooral wordt afgestemd op maximalisering van de punten op de ranglijst. Doel is 

juist dat het programma van de jonge scherm(st)er met name wordt bepaald door de vraag hoe 

het talent zich het beste, op de lange termijn, kan ontwikkelen, zonder dat dit direct ernstige 

consequenties hoeft te hebben voor kwalificatie. Belangrijk daarbij is dat het trainings- en 

wedstrijdprogramma goed wordt afgestemd door het talent (en zijn ouder/verzorger), het 

betreffende begeleidingsteam en zijn/haar clubtrain(st)er.  

 

ii. Er wordt nog steeds geselecteerd op resultaat. Hierbij wordt met name gekeken naar de 

resultaten die behaald worden op bepaalde internationale toernooien, die door 

begeleidingsteams zijn geoormerkt als ‘kwalificatietoernooien’. Deze kwalificatietoernooien 

zijn voor de cadetten meestal ECC toernooien en voor de junioren kunnen dit naast junioren 

wereldbekers ook bijvoorbeeld EFC U23 of satelliet toernooien zijn. 

 

iii. Naast de resultaten op de kwalificatietoernooien wordt door de bondscoach en de 

begeleidingsteams ook gekeken naar een aantal andere criteria die, onder andere, belangrijk 

zijn voor de lange termijn ontwikkeling van de scherm(st)er: 

- Potentieel van het talent 

- De ontwikkeling in het seizoen 

- Gedrag op en rond toernooien 

- Mentale weerbaarheid bij wedstrijden 

- Inzet bij en deelname aan het programma van de begeleidingsteams 

- Impact van langdurige of recente blessures, (gebrek aan) algemene fitheid 

- Specifieke kwaliteiten binnen het team schermen 

 

iv. Er kunnen maximaal 4 schermers geselecteerd worden per categorie, maar dit kunnen er ook 

minder zijn, of in het uiterste geval zelfs 0. Volledige deelname aan het programma van het 

begeleidingsteam geeft geen automatisch recht op selectie, zelfs als er nog plaatsen over zijn. 

De relatieve prestatie van de schermer ten opzichte van Nederlandse leeftijdgenoten is van 

belang, maar zeker ook het prestatieniveau binnen het internationale veld, zodat er goed 

bepaald kan worden of deelname aan het titeltoernooi zinvol is. Uitgangspunt is dat de 

schermer een goede kans heeft om door de poule te komen op het EJK en een realistische 

kans heeft om de eerste eliminatie te winnen. Deelname aan de kwalificatietoernooien is 

daarvoor van groot belang, omdat daar de scherm(st)er kan aantonen dit niveau aan te kunnen 

en/of kan leren om op dit niveau te gaan presteren. Daarbij geldt dat deelname aan meer 

sterke internationale toernooien een betere indicatie van het niveau en de ontwikkeling van de 

schermer geeft dan bij minder deelnames. Daarnaast wegen de andere criteria (Zie 5/b/iii 

hierboven) ook mee bij de keuze om een talent al dan niet te selecteren.  

 

v. Deelname aan het programma van de begeleidingsteams is een vereiste voor selectie. 

Deelname houdt onder andere in dat het talent een intake formulier instuurt aan de 

topsportcoördinator en deze bespreekt met trainer(s) van het begeleidingsteam en zijn/haar 

clubtrainer. Aanwezigheid bij trainingsstages is verplicht en kan alleen in overleg en met zeer 

dringende redenen worden afgezegd. Trainingsstages stellen de begeleidingsteams in staat om 

de coaching voor te bereiden op de kwalificatie toernooien en titeltoernooien en over de 

voortgang te kunnen communiceren met schermer en clubtrainer. Een topsportovereenkomst 

moet worden ondertekend voor selectie bij het EJK. Het talent moet voldoen aan de 

specifieke eisen ten aanzien van deelname aan de kwalificatiewedstrijden zoals geformuleerd 



 
 

door het desbetreffende begeleidingsteam. Een afwijkend kwalificatieprogramma kan worden 

afgesproken met Nederlandse schermers die in het buitenland woonachtig zijn en/of met 

schermers die zich voor meerdere categorieën willen kwalificeren en/of met schermers die 

een deel van de kwalificatieperiode gemist hebben (bijvoorbeeld vanwege blessures) en/of 

met zeer talentvolle schermers vanuit het oogpunt van hun lange termijn ontwikkeling, ter 

beoordeling van de bondcoach, begeleidingsteam en bestuurslid topsport.  

 

vi. Deelname aan het equipe toernooi van het EJK is verplicht indien de schermer hiervoor 

geselecteerd wordt naast het individuele toernooi. Selectie van equipe kan worden 

voorgesteld door de bondscoach en het begeleidingsteam, maar zal alleen gebeuren bij 

voldoende sterke schermers in die categorie en bij voorkeur na deelnames aan equipe 

toernooien bij ECC’s of Junior Wereldbekers. Als een schermer, na selectie voor het 

individuele en het equipe toernooi, weigert deel te nemen aan het equipe toernooi, dan mag 

hij/zij niet deelnemen aan het individuele toernooi. 

 

vii. De kwalificatietoernooien worden voor de start van het seizoen door de begeleidingsteams 

bekend gemaakt aan de mogelijke deelnemers van het talentenprogramma.  De 

kwalificatietoernooien worden vooral gekozen om de talenten de kans te geven zich te 

ontwikkelen op het vereiste internationale niveau en secundair wordt ook rekening gehouden 

met bijkomende reiskosten. Het is de doelstelling dat bij zoveel mogelijk van deze toernooien 

gezamenlijk wordt gereisd door de talenten en waar mogelijk ook als equipe wordt 

deelgenomen. Een ouder kan hierbij optreden als reiscoördinator en een coach uit het 

begeleidingsteam kan meereizen om de schermers op het toernooi te coachen en te 

beoordelen. Hierbij kunnen de reis- en overige kosten van de coach verdeeld worden over alle 

deelnemers. Op deze wijze wordt gepoogd om de kosten zo laag mogelijk te houden voor de 

talenten en hun ouders. 

 

viii. Sterke cadetten kunnen in aanmerking komen om zowel aan het individuele cadetten als het 

individuele juniorentoernooi mee te doen, mits zij, in overleg met het begeleidingsteam, een 

deel van het kwalificatieprogramma voor junioren volgen. Bij eventuele aanvulling van een 

cadet bij een junioren equipe gelden minder strenge eisen.  

 

ix. De begeleidingsteams overleggen met de bondscoach op of voor de selectiedatum van 6 

januari 2020 en stellen de selectie voor aan het bestuurslid Topsport, die een marginale 

toetsing zal doen. Hierbij wordt gecontroleerd of (i) er geen belangenverstrengeling heeft 

plaatsgevonden bij selectiekeuzes voor trainers die talenten vanuit het begeleidingsteam maar 

ook bij hun club begeleiden en (ii) of de regels ten aanzien van selectie (zoals in dit document 

en in het handboek) gevolgd zijn en (iii) of de gemaakte keuzes uitlegbaar zijn. De marginale 

toetsing voor het wapen floret zal worden gedelegeerd aan een ander bestuurslid dan het 

bestuurslid topsport om belangenverstrengeling te voorkomen. 

 

c. Proces: data zijn indicatief (bijvoorbeeld omdat duur van overleg kan variëren): 

 

i. Voor 1 augustus 2019: kwalificatietoernooien worden bekendgemaakt door de 

begeleidingsteams en intake formulieren worden verstuurd naar de talenten. 

 

ii. Voor 31 augustus 2019: Alle intake formulieren zijn binnen bij de topsportcoördinator en de 

begeleidingsteams. De intake formulieren worden besproken met de coaches bij de eerste 

trainingsstages van het seizoen. 

 

iii. Op of rond 6 januari 2020 worden de selecties door de bondscoach en de begeleidingsteams 

voorgesteld aan het bestuurslid Topsport of zijn vervanger. 



 
 

 

iv. 7-8 januari 2020: marginale toetsing van de selectie. 

 

v. 9 januari 2020: bestuurslid Topsport legt voor aan het Dagelijks Bestuur en maakt de selectie 

definitief. 

 

vi. 9 januari 2020: begeleidingsteams informeren de niet-geselecteerde schermers die op het 

intake formulier hadden aangegeven zich te willen kwalificeren voor het EJK en leggen hen 

de gemaakte keuze uit. Beroep tegen de beslissing op formele/procedurele gronden moet 

onmiddellijk worden gedaan bij het bestuurslid topsport en deze zal het ter toetsing inbrengen 

bij het Dagelijks Bestuur.  

 

vii. 9 januari 2020: Topsportcoördinator informeert de geselecteerde scherm(st)ers en vraagt hen 

deelname te bevestigen. 

 

viii. 12 januari 2020: De selectie voor het EJK wordt gepubliceerd. 

 

ix. 12 januari 2020: Bestuurslid Topsport vraagt KNAS internationaal de inschrijving te 

verzorgen. 

 

d. Voorwaarden voor deelname: 

 

i. Uitgangspunt is dat de schermers hun eigen reis, verblijf, inschrijfkosten (individueel en 

equipe wanneer van toepassing) en scheidsrechterbijdrage (individueel en equipe wanneer 

van toepassing) betalen. De inschrijfkosten en scheidsrechterbijdrages worden voorgeschoten 

door de KNAS en naderhand doorbelast aan de deelnemer. 

ii. De KNAS probeert de bondscoach (en zijn onkosten) en/of een coach van het 

begeleidingsteam (en zijn onkosten) te betalen. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit 

gecommuniceerd aan de deelnemers en volgt overleg. 

iii. Andere eventuele begeleiders worden niet door de KNAS betaald en hun onkosten worden 

niet vergoed. 

iv. Topsportovereenkomst 2019-2020 wordt ondertekend. 

 

 

6. WJK-selectieprocedure 

 
a. De selectieprocedure voor het WJK is vrijwel identiek aan die voor het EJK, zoals beschreven in 

paragrafen 5a, 5b en 5d.  De belangrijkste verschillen worden in de overige paragrafen hieronder 

aangegeven. 

 

b. Aangezien het WJK later plaatsvindt, namelijk in april 2020, wordt het proces voor selectie iets 

later uitgevoerd, zodat talenten de kans krijgen om zich nog op kwalificatietoernooien te laten 

zien in de maand januari. Deze toernooien tellen uiteraard niet meer mee voor de EJK-

kwalificatie. De timing wordt met de begeleidingsteams afgestemd – afhankelijk van het 

wedstrijdprogramma in januari-, maar de doelstelling is om de selecties rond en gepubliceerd te 

hebben op 8 februari 2020. Er zal een vergelijkbaar proces plaatsvinden als weergegeven in 

paragraaf 5c, waarbij kwalificatietoernooien tot en met het weekend van 1 en 2 februari 2020 

meegenomen mogen worden. 

 

c. Het WK vindt dit jaar plaats in de Salt Lake City (VS), waardoor er hoge kosten aan deelname 

verbonden zijn. Er zal gekozen worden voor een kleinere afvaardiging bij het WJK (vergeleken 



 
 

met het EJK) met een beperkt begeleidingsteam. Uitgangspunt voor selectie zal zijn dat het 

waarschijnlijk is dat de poule en de eerste eliminatie doorgekomen wordt en dat er een redelijke 

kans is om twee eliminaties (of meer) door te komen. 

 

d. Bij de WJK is er alleen een equipe per wapen/geslacht voor de junioren categorie, waarbij dit op 

het EJK zowel voor junioren als ook voor de cadetten wordt georganiseerd. Daarom zijn er wel 4 

individuele startplaatsen beschikbaar voor de junioren, maar slechts 3 voor de cadetten. 

 

e. In Salt Lake City wordt voor de cadetten wel een mixed team toernooi georganiseerd, 

waarschijnlijk met 1 deelnemer voor ieder wapen/geslacht (totaal 6). Afhankelijk van de selecties 

voor het individuele toernooi, zal besloten worden door het bestuur in overleg met de 3 

begeleidingsteams en/of bondscoaches of aan dit onderdeel door Nederland zal worden 

deelgenomen. 

 

7. EKU23-selectieprocedure 
 
a. De regels van het handboek voor schermers, zoals gepubliceerd aan het begin (1 september) van 

het seizoen 2019-2020 zijn leidend voor de kwalificatie. 

 

b. Uitgangspunten selectie: 

 

i. Voor de U23 categorie wordt niet geselecteerd op basis van een puntenlimiet op de 

Nederlandse ranglijst. Doel is dat het programma van de U23 scherm(st)er wordt bepaald 

door de vraag hoe het talent zich het beste kan ontwikkelen, zonder dat dit direct ernstige 

consequenties hoeft te hebben voor kwalificatie. Belangrijk daarbij is dat het trainings- en 

wedstrijdprogramma goed wordt afgestemd door het talent, het betreffende begeleidingsteam 

en zijn/haar clubtrain(st)er.  

 

ii. Er wordt nog steeds geselecteerd op resultaat. Hierbij wordt met name gekeken naar de 

resultaten die behaald worden op bepaalde internationale toernooien, die door 

begeleidingsteams zijn geoormerkt als ‘kwalificatietoernooien’. Deze kwalificatietoernooien 

zijn voor de U23 schermers meestal EFC U23 toernooien maar kunnen ook bijvoorbeeld 

satelliet toernooien of World Cups zijn. 

 

iii. Naast de resultaten op de kwalificatietoernooien wordt door de bondscoach en de 

begeleidingsteams ook gekeken naar een aantal andere criteria: 

- Potentieel van het talent 

- De ontwikkeling in het seizoen 

- Gedrag op en rond toernooien 

- Mentale weerbaarheid bij wedstrijden 

- Inzet bij en deelname aan het programma van de begeleidingsteams 

- Impact van langdurige of recente blessures, (gebrek aan) algemene fitheid 

- Specifieke kwaliteiten binnen het team schermen 

 

iv. Er kunnen maximaal 4 schermers geselecteerd worden per categorie, maar dit kunnen er ook 

minder zijn, of in het uiterste geval zelfs 0. Volledige deelname aan het programma van het 

begeleidingsteam geeft geen automatisch recht op selectie, zelfs als er nog plaatsen over zijn. 

De relatieve prestatie van de schermer ten opzichte van Nederlandse leeftijdgenoten is van 

belang, maar zeker ook het prestatieniveau binnen het internationale veld, zodat er bepaald 

kan worden of deelname aan het titeltoernooi zinvol is. Uitgangspunt is dat de schermer een 

goede kans heeft om door de poule te komen op het EKU23. Deelname aan de 



 
 

kwalificatietoernooien is daarvoor van belang, omdat daar de scherm(st)er kan aantonen dit 

niveau aan te kunnen. Daarbij geldt dat deelname aan meerdere sterke internationale 

toernooien een betere indicatie van het niveau en de ontwikkeling van de schermer geeft dan 

een enkele deelname. Daarnaast wegen de andere criteria (Zie C/b/iii hierboven) ook mee bij 

de keuze om een talent al dan niet te selecteren.  

 

v. Deelname aan het programma van de begeleidingsteams is een vereiste voor selectie. 

Deelname houdt onder andere in dat het talent een intake formulier instuurt aan de 

topsportcoördinator en deze bespreekt met trainer(s) van het begeleidingsteam en zijn/haar 

clubtrainer. Aanwezigheid bij trainingsstages is verplicht en kan alleen in overleg en met zeer 

dringende redenen worden afgezegd. Een topsportovereenkomst moet worden ondertekend 

voor selectie bij het EKU23. Het talent moet voldoen aan de specifieke eisen ten aanzien van 

deelname aan de kwalificatiewedstrijden zoals geformuleerd door het desbetreffende 

begeleidingsteam.  

 

vi. De kwalificatietoernooien worden voor de start van het seizoen door de begeleidingsteams 

bekend gemaakt aan de U23 schermers.   

 

vii. Sterke junioren kunnen in aanmerking komen om aan het EKU23 mee te doen, mits zij, in 

overleg met het begeleidingsteam, een deel van het kwalificatieprogramma voor U23 

schermers volgen en/of goede resultaten boeken bij FIE-senioren toernooien.  

 

viii. De begeleidingsteams overleggen met de bondscoach op of voor de selectiedatum van 5 april 

2020 en stellen de selectie voor aan het bestuurslid Topsport, die een marginale toetsing zal 

doen. Hierbij wordt gecontroleerd of (i) er geen belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden 

bij selectiekeuzes voor trainers die talenten vanuit het begeleidingsteam maar ook bij hun club 

begeleiden en (ii) of de regels ten aanzien van selectie (zoals in dit document en in het 

handboek) gevolgd zijn en (iii) of de gemaakte keuzes uitlegbaar zijn.  

 

c. U23 en junioren schermers die zich willen kwalificeren voor het EKU23 in 2020, behoren dit 

aan te geven aan het begin van het seizoen in hun intake formulier van hun begeleidingsteam. 

Middels het intake formulier wordt het wedstrijdprogramma van de U23 schermer afgestemd 

tussen schermer, begeleidingsteam en clubtrainer, om zo goed mogelijk voorbereid aan de start 

van het EKU23 titeltoernooi te kunnen staan bij eventuele kwalificatie.   

 

d. Een equipe mag deelnemen aan het EKU23 indien er 3 of 4 geselecteerden uit dezelfde categorie 

aangeven aan de equipe wedstrijd te willen deelnemen.  

 

e. De volgende stappen worden genomen in het proces voor kwalificatie en inschrijving, waarbij de 

timing indicatief is: 

 

i. Voor 1 augustus 2019: kwalificatietoernooien worden bekendgemaakt door de 

begeleidingsteams en intake formulieren worden verstuurd naar de U23 schermers. 

 

ii. Voor 31 augustus 2019: Alle intake formulieren zijn binnen bij de topsportcoördinator en de 

begeleidingsteams. De intake formulieren worden besproken met de coaches bij de eerste 

trainingsstages van het seizoen. 

 

iii. Op of rond 6 april 2020 worden de selecties door de bondscoach en de begeleidingsteams 

voorgesteld aan het bestuurslid Topsport. 

 

iv. 7/8 april: Marginale toetsing door bestuurslid Topsport 



 
 

 

v. 9/10 april 2020: Bestuurslid topsport legt voor aan het Dagelijks Bestuur en maakt de selectie 

definitief. 

 

vi. 9/10 april 2020: Begeleidingsteams en/of bondscoaches informeren de niet-geselecteerde 

atleten, die bij aanvang van het seizoen hadden aangegeven zich te willen kwalificeren voor 

het EKU23. Indien de niet-geselecteerde schermer beroep wil aanteken tegen deze beslissing 

op formele/procedurele gronden, dan kan deze schermer zich onmiddellijk wenden tot het 

bestuurslid topsport, die dit zal inbrengen in het Dagelijks Bestuur van de KNAS voor 

toetsing uiterlijk op 12 april 2020.  

 

vii. 9/10 april: De KNAS-topsportcoördinator informeert de geselecteerde schermers per mail en 

vraagt om bevestiging van deelname (voor individueel en equipe toernooi) voor 12 april. 

 

viii. 12 april: De selectie voor het EKU23 wordt gepubliceerd door bestuurslid PR. 

 

ix. 12 april: Bestuurslid Topsport stuurt selectie naar KNAS-internationaal en verzoekt de 

geselecteerde schermers, eventuele coaches of andere leden van de delegatie in te schrijven.  

 

f. Voorwaarden voor deelname: 

 

i. Uitgangspunt is dat de schermers hun eigen reis, verblijf, inschrijfkosten en 

scheidsrechterbijdrage betalen (zowel voor individuele als voor equipe wedstrijden). De 

inschrijfkosten en scheidsrechterbijdrages worden voorgeschoten door de KNAS en 

naderhand doorbelast aan de deelnemer. 

ii. De KNAS betaalt geen coach (bondscoach, coach uit het begeleidingsteam of clubtrainer) of 

andere begeleiders en vergoedt voor hen geen onkosten, tenzij anders wordt besloten door het 

bestuur en gecommuniceerd aan de deelnemers. 


