
 

NEDERLANDSE   
KAMPIOENSCHAPPEN 

SCHERMEN 
VETERANEN  

 
2019 

 
9 en 10 februari 2019, Groningen 

Organisatie: 
KNAS en SchermCentrum Noord 

 

 

 

De Nederlandse Kampioenschappen Schermen voor Veteranen 2019 staan open voor schermers die 

geboren zijn in 1979 of eerder. Deelnemers moeten aangesloten zijn bij de KNAS. 

 

Locatie 
SchermCentrum Noord, Van der Hoopstraat 6, 9716 JM Groningen. 
Op de dag van de wedstrijd zijn de wedstrijdleiding en het DT, vanaf een half uur voor het appel tot 

19.00 uur, telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06 1265 0520. 

 

Wedstrijdschema 

Eerst wordt geschermd om het algemeen kampioenschap per wapen en geslacht. Mogelijk worden 

dames en heren in de voorronde samengevoegd.  

Na het algemeen kampioenschap wordt geschermd om de 4 kampioenschappen in de 

leeftijdscategorieën. Het precieze wedstrijdschema zal voor het begin van elk wapen bekend worden 

gemaakt.  

 

In 2019 zijn de categorieën:  

 

A) geboortejaar 1970-1979  

B) geboortejaar 1960-1969 

C) geboortejaar 1950-1959 

D) geboortejaar 1949 en eerder 

 

Wapen Datum Appel Scratch 
Floret Dames en Heren zaterdag 9 februari 09:00 09:30 
Sabel Dames en Heren zaterdag 9 februari 14:00 14:30 
Degen Dames en Heren zondag 10 februari 10:00 10:30 

 

Inschrijven 

Alleen door de vereniging via de Nahouw. Persoonlijke inschrijvingen worden niet geaccepteerd. De 

wedstrijdsecretaris moet de inschrijvingen uiterlijk op 5 februari om 23.59 uur hebben doorgezet. 

 

Inschrijfgeld 

€ 20,- per persoon per wapen, vooraf te betalen bij aanmelding via de Nahouw of op de wedstrijddag 

zelf (contant of per pin). 



Scheidsrechters 

De scheidsrechters worden door de KNAS uitgenodigd.  

 

Algemeen 

Kleding- en materiaaleisen volgens de geldende KNAS-richtlijnen. De gevolgen van mogelijke 

ongevallen en/of zoekraken van eigendommen berusten geheel bij de schermer. De reglementen van 

de FIE en de KNAS zijn bij deze NK van kracht. Tijdens of na de wedstrijden kan dopingcontrole 

plaatsvinden. 

Bij onvoorziene omstandigheden beslist de wedstrijdleiding.  

 

Privacy 

Het is niet toegestaan om foto’s en andere opnames van dit evenement openbaar te verspreiden via 

Facebook of andere media zonder de nadrukkelijke toestemming van de personen die herkenbaar op 

de beelden of opnames te zien of te horen zijn. 

De deelnemers en bezoekers gaan ermee akkoord dat de KNAS foto- of filmbeelden, waarop 

deelnemers en bezoekers staan, gebruikt om de schermsport te promoten door deze beelden 

bijvoorbeeld op het internet te plaatsen of te laten afdrukken in kranten en tijdschriften. Hiervoor 

kan geen vergoeding worden geclaimd. 

De geboortedata van de deelnemers worden niet gepubliceerd op deelnemerslijsten en in de 

uitslagen. Wel het geboortejaar. 

 

 

 

 

 

 

KNAS-commissie Wedstrijden, Ondersteuning en Ranglijsten 

cc: Scheidsrechterscommissie / Medische & Dopingcommissie / Materiaalcommissie 

 

 


