
 Voorstel: Een Nederlandse Nederlandse kampioen 
 
Achtergrond: 
 
Al geruime tijd is er discussie omtrent het laten meedoen van mensen die niet de 
Nederlandse nationaliteit bezitten aan het NK-senioren.  
Het gebeurt zo af en toe dat mensen dan Nederlands kampioen worden. In de afgelopen 10 
jaar is ca 3 keer voorgekomen dat een niet-Nederlander kampioen is geworden. 
 
Graag willen we de ALV een uitspraken laten doen.                                                                          
 
Huidige situatie: 
 
Er zijn een aantal voorwaarden voor deelname aan het NK Senioren. Deze voorwaarden zijn 
erop gericht dat deelnemers aan het NK een binding hebben met de Nederlandse 
schermsport. 
 
Punt 1: Je dient lid te zijn van de bond, als je niet lid bent kan je niet meedoen. 
 
Punt 2A: Indien je beschikking hebt over een Nederlands paspoort kan je ongeacht waar je 
woont altijd meedoen aan een NK, hiervoor dien je wel aan punt 1 te voldoen. 
 
Punt 2B: Wanneer je niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt, dien je een binding te 
hebben met Nederland. Deze bindingsvoorwaarden is: 3 maanden ingeschreven in 
Nederland, te bewijzen door een inschrijvingsbewijs te overleggen.  
 
Voorstel voor aanpassing: 
 
Wanneer mensen aan Punt 1, Punt 2A of Punt 2B voldoen, mogen ze nog steeds meedoen.  
 
Maar om jezelf Nederlands kampioen te mogen noemen moet je beschikken over de NL-
nationaliteit. 
 
De hoogstgeplaatste Nederlander ontvangt de wisselbeker van de KNAS en wordt vermeld 
als Nederlands kampioen. Indien de winnaar niet de Nederlandse nationaliteit bezit, mag 
deze persoon zich niet Nederlands kampioen noemen. Zij zijn wel de winnaar van het 
toernooi. 
 
Overwegingen van het bestuur: 
Schermen is een kleine sport en de aanwezigheid van buitenlandse schermers, met een 
binding met Nederland, wordt gewaardeerd en verhoogt het niveau van het kampioenschap. 
Wel heeft het de sterke voorkeur van het bestuur dat een schermer met de Nederlandse 
nationaliteit de titel Nederlands kampioen mag dragen. 
 
Indien de vergadering het voorstel aanneemt, gaat de regeling in met het kampioenschap 
van 2023. Bij tegenstemmen blijft de situatie zoals hij is. 


