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“Schermen belangrijk in het leven van 
onze sociale sporters”

• Groot verloop onder jeugd bij het 
schermen;

• 20% doet betekenisvol mee aan 
wedstrijden;

• Hoge mate van intrinsieke 
motivatie:

• Eigen vaardigheid
• Karakter

What about the others? Premisse 
Equipe:

• Groepsgevoel;

• Gedeelde verantwoordelijkheid;

• Regelmaat



Pilot 2017:

• 100 deelnemers;

• 14 verenigingen



Mét Feedback van:

• Schermcentrum Noord

• Schermschool De Jordaan

• Holland Schermen

• Lancelot

• Schermclub Den Bosch

• Fencing Club Almere

• AEW Schermen

• SV Vívás

• Tréville

• Pallos Utrecht

• Schermcentrum Amsterdam

Ambassadeurs 
JEC





Format

Uitgangspunten:

1. Begrijpelijk;

2. Aansluiting bij ‘gewone’ regels;

3. Alle gemaakte treffers tellen;

4. Zoveel mogelijk kinderen laten 
meedoen;

5. Zoveel mogelijk equipes;

6. Zo min mogelijk reistijd;

7. Extra t.o.v. regulier wedstrijdaanbod: 
niet in plaats!

8. Verenigingen ondersteunen;



Format
Wedstrijdformule:

 Equipes bestaan uit 3,4 of 5 personen. Er schermen er 3.

Maar:

2 mag ook: dan gelden speciale regels.

 Jongens en meisjes door elkaar.

 2 leeftijdsgroepen, nl onder 14 15 en onder 11 12.

 ‘gewoon schermen’ tot de volgende 5 en 4 treffers. 
Relay systeem tot 45 en 36.

 1x wissel is toegestaan. 

 Winnaars krijgen 100 punten, verliezers het aantal 
gegeven treffers. 

 1 zaterdag per 2 weken (tussen JPT’s in). 2 teams op 
bezoek.

 Poules van 5 of 6 teams (normaal: dubbele poule; 
poulewinnaars naar finale)



Format
Bijzonderheden:
• Gasten zijn toegestaan;
• Regels bij 2 tegen 3: team met 2 begint met 15-0 achter. Bij winst: 

75 punten.
• Regels bij 2 tegen 2: winnaar krijgt 75 punten. Gaat tot 20!

Materiaal:
• 350 NW
• Electrisch
• Vrije keuze in formaat kling U14 U15, verplicht 0 bij U11 U12

Locaties: 

Clubs kunnen hun locatie aanmelden. Als ontmoeting daar wordt 

gepland dan volgt een forfaitaire compensatie van €30,- per 

competitieronde. EHBO koffer aanwezig is verplicht; gediplomeerde 

EHBO-ers ter plaatse niet.

Scheidsrechters:

We willen deze groep bijbrengen dat jureren onderdeel is van het spel. 

We moedigen dan ook aan dat meer ervaren en/of getalenteerde jeugd 

deze rol op zich neemt. (Mentale) begeleiding vanuit de club is nodig. 

Desnoods inzet vanuit clubkader maar dit heeft niet de voorkeur. 

Kosten:

Inspanningen van de bond, site, app, afhandeling betalingen, 

wedstrijdleiding. Doel is 50-50. Sporters betalen €15 per persoon.





Competitiemanagement



Communicatielijn Jeugd Equipe Competitie

Competitieleider KNAS
Wouter Prommel
Mail: jec@knas.nl

Competitiecoördinator
Vereniging

Equipeleider
Vereniging



Communicatielijn Jeugd Equipe Competitie

Competitieleider KNAS
Wouter Prommel
Mail: jec@knas.nl

- Indeling competities
- Kan wijzigingen doorvoeren 
in uitslagen / 
competitieprogramma
- Aanspreekpunt 
competitiecoördinator

Competitiecoördinator
Vereniging

- Aanmelding teams vereniging
- Zaal beschikbaar
-
- Aanspreekpunt 
Competitieleider KNAS
- Aanspreekpunt vragen 
equipeleider vereniging

Equipeleider
Vereniging

- Zorgen voor vervoer
- Score bijhouden 
tijdens wedstrijd
- Einduitslag checken
- Aanspreekpunt 
competitiecoördinator 
vereniging vragen over



Handleiding aanmelding teams JEC -
competitiecoördinator







Site 
jec.knas.nl

- Aanmelden/beheren 
teams

- Liveuitslagen wedstrijden

- Complete uitslagen en 
standen competities



Site knas.nl/jec

Alle documentatie over de JEC, 
zoals:
- Reglementen
- Inschrijfformulier
- Handleiding aanmelden teams
- Dispensatieformulier
- Profielen JEC


