
Het idee achter het logo 

Waarom een nieuw logo? 

De KNAS is een van de 29 bonden die zich gebundeld hebben om samen met NOC*NSF een gezicht aan 

TeamNL te geven. Deze gezamelijke uitstraling willen we graag zichtbaar maken op het Nederlandse 

schermtenue, en we hebben ervoor gekozen om het TeamNL logo aan te melden als officiële logo bij de 

FIE met ingang van seizoen 2018/2019. 

Zijn aan TeamNL ook voordelen verbonden of levert het alleen verplichtingen op? 

Natuurlijk zijn er voordelen voor de schermsport. Het schermen is, doordat er bij het schermen weinig 

medailles bij Olympische Spelen en Werelkampioenschappen worden behaald géén zgn focussport van 

NOC*NSF. Door de associatie met TeamNL blijft schermen in het zicht van de nationale sportpers en –

consument. Voor individuele sporters wordt het mediabereik hierdoor veel groter waardoor het minder 

moeilijk wordt eigen sponsoren te werven en te binden. Daarnaast zorgt de exposure voor het schermen 

via de kanalen van TeamNL voor meer bekendheid voor de sport en toeloop van geïnteresseerden naar 

verenigingen toe. Dit is misschien niet meteen duidelijk, maar op termijn zal de samenwerking zeker zijn 

vruchten afwerpen. 

Hoe leg ik als niet-Olympische deelnemer die Olympische ringen uit? 

We mogen er best trots op zijn dat het schermen op alle moderne Olympische spelen vertegenwoordigd 

is geweest. Er zijn slechts 4 andere sporten die dit ook voor elkaar hebben gekregen. Daarnaast is het nu 

eenmaal het logo dat NOC*NSF heeft gekozen en mogen wij niet zelfstandig aan dit logo sleutelen.  

 

Praktische zaken 

Het formaat 

Het formaat van de eerste lichting is zodanig gekozen dat het bij broeken met een tulpenopdruk deze 

volledig bedekt. Dit oogt in vergelijking met de oude tulpen vrij fors en de tweede lichting van het logo 

zal dan ook iets kleiner zijn. (20cm lang in plaats van 22 cm).  

Waarom is het logo zo stug en wordt dat beter? 

Het logo is stug door de lijmlaag. Als je ervoor kiest om het logo op de broek te naaien, was het dan 

eerst even zodat de lijmlaag verdwijnt. Het logo laat zich dan ook beter op de broek bevestigen en zal 

prettiger aanvoelen. Raadpleeg vooral ook de meegezonden gebruiksaanwijzing.  

Kan het logo ook op de broek gedrukt worden? 

Het zal inderdaad mogelijk zijn om broeken met het logo te laten bedrukken. Het logo is naar 

verschillende leveranciers gestuurd (Allstar/Uhlmann, Leon Paul, Negrini, PBT, Prieur en Lieffertz). 


