
 

 

      

  

  

 

NEDERLANDSE JEUGD KAMPIOENSCHAPPEN SCHERMEN 2021  
  

In verband met nog niet te voorziene maatregelen in het kader van bestrijding Covid-19 behoudt de 
KNAS/organisatie zich het recht voor om dit protocol te wijzigen als dat nodig is. 
  
De KNAS organiseert in samenwerking met Holland Schermen de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen 2021. Het 

toernooi vindt gespreid plaats op 2 dagen: zaterdag 18 september en zondag 19 september 2021. 

Locatie   

Sportcentrum De Meent, Terborchlaan 301, 1816 MH Alkmaar. Telefoonnummer: 072-5489310 

Telefoonnummer wedstrijdleiding (op beide dagen tussen 07.30 en 19.00 uur): 06 5352 3486 (Timon Hagen) 

 

Corona maatregelen 

Het NJK zal worden gehouden binnen kaders van de geldende Coronamaatregelen. Hierin gelden 

boven alles de richtlijnen van de Rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport 

 

 

RICHTLIJNEN VOOR HET NJK 2021 
 

Als basis gelden de algemene corona maatregelen van de overheid : 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-

coronaregels/basisregels  

• Blijft thuis bij klachten (dit geldt voor scheidsrechters, DT, deelnemers, coaches, ouders en 

publiek); 

• Houdt ten allen tijde 1,5 m afstand als dat niet onmogelijk is; 

• Was, desinfecteer je handen zo vaak mogelijk, ook tijdens het evenement; 

• Registreer je als aanwezige van het evenement - zowel als deelnemer, scheidsrechter, 

coach als teambegeleider/toeschouwer. Doe dit door vooraf de KNAS Gezondheidscheck in 

te vullen en die bij de inschrijving in te leveren. [link naar online pdf te downloaden] 

• Volg de aanwijzingen van de Corona-functionaris en organisatoren van het evenement. 

 

Voor deelnemers en coaches: 

• Alle deelnemers en coaches krijgen dit Corona-protocol bij inschrijving en gaan akkoord hier 

kennis van te hebben genomen; 

• Betaal vooraf je deelname geld; 

• Kom met gewassen kleren en schoon scherm materieel 

• Vermijd zo veel mogelijk het gebruik van de lift en van de kleedkamers 

• Volg de aangegeven afstand-lijnen (1,5m) en de looproutes waar van toepassing 

• Houd zoveel mogelijk een mondkapje ook, ook in de zaal. Ten tijde van een actieve 

wedstrijd is het vrij om geen mondkapje te dragen. 

 

Voor teambegeleiders en toeschouwers: 

• Beperk zoveel mogelijk de hoeveelheid teambegeleiders (ouders die kinderen naar het 

toernooi brengen) 

• Vermijd drukke plekken, ook tijdens het toernooi 

• Vermijd zo veel mogelijk het gebruik van de lift en van de kleedkamers 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels


 

 

• Teambegeleiders en toeschouwers mogen niet in de schermhal. 

• Teambegeleiders kunnen plaatsnemen op de tribune boven de grote zaal, op de daarvoor 

aangegeven vaste plekken. Er is zodoende een maximaal aantal beschikbare plekken 

• Teambegeleiders en toeschouwers mogen alleen plaatsnemen op de aanwezige stoelen in 

de voor hen afgebakende gebieden in de kleine zaal en de Finale zaal. Er is zodoende een 

maximaal aantal beschikbare plekken 

• Wie niet tot 1 huishouden behoort moet 1,5 meter afstand houden. 

 

 

Mondkapjes 

Voor iedereen zich vanwege het NJK binnen het sportcentrum De Meent bevindt, geldt het advies 

een mondkapje te dragen. Dit geldt voor iedereen, schermers, scheidsrechters, coaches, organisatie 

en teambegeleiding, tenzij een schermer, scheidsrechter of coach direct bij een [actieve] wedstrijd 

betrokken is. 

 

De organisatie stelt mondkapjes beschikbaar voor de scheidsrechters, wedstrijdbureau, organisatie 

en vrijwilligers, zowel tijdens het toernooi als tijdens de opbouw en afbouw van het toernooi. 

 

Desinfectiepunten  

Desinfectiepunten zijn beschikbaar zijn op de volgende locaties:  

• Ingang van de accommodatie 

• Ingangen van de zalen 

• Inschrijftafel  

• DT-ruimte  

• Scheidsrechtersruimte  

• Toiletten  

 
Corona-functionaris  

De organisatie benoemt een “Corona-functionaris”. Deze functionaris houdt toezicht op naleving van 

alle maatregelen en is aanspreekpunt voor vragen. Hij/zij is door de kleding (bijvoorbeeld een 

veiligheidsvestje) voor iedereen duidelijk herkenbaar. Personen die weigeren de instructies van deze 

functionaris op te volgen, kunnen uit de zaal en/of het complex verwijderd worden. Iedereen van de 

organisatie, de wedstrijdleiding, scheidsrechters en EHBO’ers weten wie de functionaris is, en hoe ze 

die kunnen bereiken. 

 

Maximale bezetting zalen 

Op basis van gangbare aannames zijn dit het maximum aantal personen in de grote zaal 500 mensen, 

in de kleine zaal 80 mensen en in de finale zaal 90 mensen.  

 


