BIJLAGE XI AGENDAPUNT ##. VASTSTELLING REVISIES HANDBOEK-SCHERMER

De volgende revisies zijn reeds verwerkt in het Handboek zoals dat op de site staat: versie mei
2009.

In 1.1 Status
“Het handboek moet op de ALV van 2005 vastgesteld worden” wordt gewijzigd in: “Het
handboek is op de ALV van 2005 vastgesteld”

In 1.2 Definities
Topsportbeleidsplan
“Het vigerende Topsportbeleidsplan (thans is dat het Topsportbeleidsplan 2005-2008)” wordt
veranderd in “Het vigerende Topsportbeleidsplan (thans is dat het Topsportbeleidsplan 20092012).”
Topsportcoördinator
“KNAS-functionaris belast met de supervisie over de kernploegen en JO, hun wedstrijd- en
trainingsprogramma’s en resultaten en de topsportbudgetbewaking.” wordt veranderd in:
Technisch Directeur
KNAS-functionaris belast met de aansturing van de bondscoaches, supervisie over de
kernploegen en JO, hun wedstrijd- en trainingsprogramma’s en resultaten en de
topsportbudgetbewaking.

KNAS-internationaal
“KNAS-functionaris belast met het doorverwijzen naar en het verzamelen van informatie ten
aanzien van wedstrijden in het wereldbekercircuit individueel en equipe (A-toernooien,
Grand-Prixwedstrijden en Satelliettoernooien) en het EFC cadettencircuit, het voorzien van
verenigingen van relevante informatie ten aanzien van deze wedstrijden, het in- en uitschrijven van KNAS-leden voor deze wedstrijden, het verstrekken van relevante informatie ten
behoeve van KNAS-ranglijsten.” wordt gewijzigd in: “KNAS-internationaal
KNAS-functionaris belast met het doorverwijzen naar en het verzamelen van informatie ten
aanzien van wedstrijden in het wereldbekercircuit individueel en equipe (A-toernooien,
Grand-Prixwedstrijden en Satelliettoernooien) en het EFC cadettencircuit, het voorzien van
verenigingen van relevante informatie ten aanzien van deze wedstrijden, het in- en uitschrijven van KNAS-leden voor deze wedstrijden, het verstrekken van relevante informatie ten
behoeve van KNAS-ranglijsten.”
toegevoegd wordt:
EFC Cadettencircuit
Met ingang van seizoen 2008-2009 is er een apart Europees circuit voor cadetten. De regels voor
aanmelding voor toernooien uit dit circuit zijn dezelfde als voor de WB-wedstrijden.

Titeltoernooien
Europese
kampioenschappen
(EK),
Europese
junioren
kampioenschappen
(JEK),
wereldkampioenschappen (WK) en wereldkampioen-schappen voor junioren en cadetten (JWK), EK
Veteranen, EK U23, WK Veteranen.
wordt gewijzigd in:
Europese kampioenschappen (EK), Europese junioren kampioenschappen (JEK), Europese cadetten
kampioenschappen (ECK), wereldkampioenschappen (WK) en wereldkampioenschappen voor
junioren en cadetten (JWK/CWK), EK Veteranen, EK U23, WK Veteranen

In 2.1 Wedstrijden en punten
“of
in het geval het een wereldbekerwedstrijd betreft, wereldranglijstpunten hebben
verdiend;”
wordt geschrapt. Deze wijziging gaat in vanaf de start van het seizoen 2009/2010.
“of

op het NK de eliminatie halen (compleet of incompleet tableau”
wordt aangevuld met: dit geldt niet voor NKs waarvoor het deelnemersveld ingeperkt is.
“punten kunnen alleen behaald worden op:
- Nederlandse wedstrijden wanneer die zijn aangemeld bij KNAS-wedstrijden EN
waarvoor alle Nederlandse verenigingen zijn uitgenodigd EN waarvoor geen
deelnamerestrictie geldt;”
wordt gewijzigd in:
“punten kunnen alleen behaald worden op:
- Nederlandse wedstrijden wanneer die zijn aangemeld bij KNAS-wedstrijden EN
waarvoor alle Nederlandse verenigingen zijn uitgenodigd EN waarvoor geen
deelnamerestrictie geldt EN die niet het predicaat recreatief hebben gekregen;”

“voor NK's geldt een vastgesteld percentage van 40%;”
wordt aangevuld met:
“Dit geldt niet voor NK’s waarvoor een deelnemersinperking geldt (dus waarvoor geen
punten te verdienen zijn);”

In 2.2 Resultaten buitenlandse wedstrijden
“Het doorgeven van de behaalde resultaten aan KNAS-ranglijsten dient zo spoedig mogelijk
na afloop van de betreffende wedstrijd te gebeuren, maar in ieder geval binnen vier weken
gerekend vanaf de eerste werkdag na de wedstrijd.”
Wordt toegevoegd:

“Dit geldt niet voor wereldbekerwedstrijden.”
De tekst:
“De regels ten aanzien van inschrijven en afmelden voor WB-wedstrijden betekenen impliciet
dat men moet kunnen aantonen dat men op de wedstrijd aanwezig was. Dus ook als er geen
punten werden verdiend, moet er toch een deelnemerslijst ingeleverd worden. Wordt er geen
lijst ingeleverd, dan wordt ervan uitgaan dat de betreffende schermer niet op de wedstrijd is
geweest, met alle consequenties van dien (zie hoofdstuk 4). Deze regel geldt ook ten aan-zien
van WB-equipe-wedstrijden. “
wordt geschrapt.

In 2.4 De ranglijst en het gebruik ervan
“De ranglijst wordt gebruikt bij het vaststellen van de pre-ranking ten behoeve van de NK’s ),
bij het vaststellen van eventuele vrijstellingen bij voorrondes van NK’s en voor het bepalen of
een schermer voldoet aan de deelnamelimiet voor het WB-circuit en titeltoernooien”
wordt gewijzigd in:
“De ranglijst wordt gebruikt voor de kwalificatie voor NK’s (indien van toepassing), bij het
vaststellen van eventuele vrijstellingen bij voorrondes van NK’s en voor het bepalen of een
schermer voldoet aan de deelnamelimiet voor het WB-circuit en titeltoernooien.”
De tekst: “De ranglijst wordt … t/m (www.kardolus.org)”
wordt vervangen door:
“De ranglijst wordt maandelijks geactualiseerd: rond de 1e. De ranglijst van de eerste van de
maand wordt rondgestuurd aan abonnementhouders en functionarissen;. De ranglijsten worden gepubliceerd op KNAS-website.”
De tekst: “Dit kan zowel een ranglijst van de 1e als van de 16e zijn. In voorkomende gevallen
wordt een tussentijdse ranglijst gemaakt.”
wordt geschrapt.

In 3.1 Marginale toetsing

“Het selectiebeleid van de bondscoach wordt in alle gevallen marginaal getoetst door het
Bestuurslid Topsport en de Topsportcoördinator”. wordt gewijzigd in:
“Het selectiebeleid van de bondscoach wordt in alle gevallen marginaal getoetst door het Bestuurslid Topsport en de Technisch Directeur.”
“het topsportbeleidsplan 2005-2008” wordt gewijzigd in “het topsportbeleidsplan 20092012”.

In 3.3 Selecties voor wereldbekertoernooien
“De bondscoach wijst voor elke wereldbekerwedstrijd – na consultatie met eventuele wapencoördinatoren – welke schermers aan de wedstrijd zullen deelnemen.” wordt gewijzigd in:
“De bondscoach bepaalt voor elke wereldbekerwedstrijd – na consultatie met eventuele
wapen-coördinatoren – welke schermers aan de wedstrijd zullen deelnemen.”
“Het selectiebeleid wordt marginaal getoetst door de Topsportcoördinator en het Bestuurslid
Topsport.” wordt gewijzigd in: “Het selectiebeleid wordt marginaal getoetst door de
Technisch Directeur en het Bestuurslid Topsport

In 3.4 Selecties voor titeltoernooien
1.4 “(Zie voorstel 1)” wordt geschrapt
“2.4” wordt gewijzigd in “2.3”
1.4 “(Zie voorstel 1)” wordt geschrapt

“Het selectiebeleid van de Bondscoach wordt marginaal getoetst door de Topsportcoördinator
en het Bestuurslid Topsport. “ wordt gewijzigd in: ”Het selectiebeleid van de Bondscoach
wordt marginaal getoetst door de Technisch Directeur en het Bestuurslid Topsport.”
“Voor uitzending naar OS, Universiade en WYG gelden normen die buiten de zeggenschap
van de KNAS vallen. Zodra de KNAS nadere informatie krijgt, zal deze worden gepubliceerd
in de Touché en op de website.” wordt gewijzigd in:
“Voor uitzending naar OS,en WYG gelden normen die buiten de zeggenschap van de KNAS
vallen. Zodra de KNAS nadere informatie krijgt, zal deze worden gepubliceerd in de Touché
en op de website. Voor uitzending naar de Universiade zullen in samenwerking met het
NOC*NSF en Studenten Sport Nederland Topsport tijdig kwalificatiecriteria worden
gepubliceerd.”

In 3.6 Op eigen kosten deelnemen aan titeltoernooien
“Deelnemers die op eigen kosten wensen mee te gaan wanneer zij niet door de bondscoach
worden geselecteerd, dienen zich uiterlijk 3 maanden voor de eerste dag van het toernooi met
een schriftelijke intentieverklaring te melden bij de Topsportcoördinator.” wordt gewijzigd in:
“Deelnemers die op eigen kosten wensen mee te gaan wanneer zij niet door de bondscoach
worden geselecteerd, dienen zich uiterlijk 3 maanden voor de eerste dag van het toernooi met
een schriftelijke intentieverklaring te melden bij de Technisch Directeur.”

In 3.7 Op eigen kosten deelnemen aan een WB-individueel
“Voor gewone WB-wedstrijden geldt een door de FIE vastgesteld deelnamequotum (8 per
land)” wordt gewijzigd in “Voor gewone WB-wedstrijden geldt een door de FIE vastgesteld
deelnamequotum (12 per land)”
"Nederland mag maximaal 8 personen inschrijven, plus het aantal Nederlanders, dat bij de
eerste 32 staat op de wereldranglijst aan het begin van het seizoen. Voor GP-wedstrijden geldt
een deelname limiet van 8 schermers per land." wordt geschrapt.

In 3.9 Internationale FIE-licentie
", zelfs als deze nog niet fysiek is afgeleverd bij de betreffende schermer"
wordt geschrapt.
"Er worden door de FIE geen papieren licenties verstrekt, ze worden alleen nog digitaal ter
beschikking gesteld" wordt toegevoegd.
“Het is een misverstand – levend gehouden in met name Duitsland – dat voor andere dan de
hierboven genoemde toernooien ook een FIE-licentie vereist is” wort gewijzigd in:
“Het is een misverstand – levend gehouden in met name Frankrijk en Duitsland – dat voor
andere dan de hierboven genoemde toernooien ook een FIE-licentie vereist is”.

3.11 tabel aanmeldingen en deelname wedstrijden
tabel is toegevoegd
Wedstrijd
OS
JOS

Limiet
NOC*NSF
NOC*NSF
eigen kosten
bondskosten

WK

Top100 WR of
WR+1200

BC bepaalt
+ 1200
of 2800

EK
EJK
ECK

Top100 WR of
WR+1200
1200
1200

BC bepaalt
+ 1200
of 2800
nvt
nvt

WJK

WCK
EFC

1200

BC bepaalt
+ 1200
of 2400

1200

BC bepaalt
+ 1200
of 2000

Laatste
ranglijst 4
weken voor
inschrijving
of als anders
bekend
gemaakt

Inschrijven via
Bestuurslid Topsport, NOC*NSF
Bestuurslid Topsport, NOC*NSF

Inschrijftermijn KNAS
NOC*NSF
NOC*NSF

Inschrijftermijn
FIE/EFC

Schermer bij BC > Bestuur
Schermer bij TD > Bestuur
Schermer > Bestuur

Zie handboek

3.4, 3.5, en 3.6

-

WB

800
DS600

BC bepaalt
+ 800

GP

800
DS600

BC bepaalt
+ 800

WBEq
EKU23
EKVet
WKVet

Limietdatum
1 mei

800
DS600
1200
-

Gebruikte afkortingen:

BC bepaalt
nvt
nvt
nvt

Laatste
ranglijst 4
weken voor
inschrijving

nvt
nvt

Vereniging > KNAS Int.
4 weken

BC, TD, Bestuurslid > KNAS Int.
BC, TD, Bestuurslid > KNAS Int.
KNAS Veteranen of KNAS Int
KNAS Veteranen of KNAS Int

3,7
7 dagen
3,8

6 weken
4 weken

OS
JOS
WK
EK
EJK
ECK
WJK
WCK
EFC
WB
GP
WBEq
EKU23
EKVet
WKVet
DS
BC
KNAS Int

Olympische Spelen
Jeugd Olympische Spelen
Wereld Kampioenschappen
Europese Kampioenschappen
Europese Kampioenschappen voor Junioren
Europese Kampioenschappen voor Cadetten
Wereld Kampioenschappen voor Junioren
Wereld Kampioenschappen voor Cadetten
Europese Cadetten circuit
Wereldbeker wedstrijden
Grand Prix wedstrijden
Wereldbeker equuipe wedstrijden
EK onder 23
EK voor veteranen
WK voor veteranen
Dames Sabel
Bondscoach
KNAS Internationaal

In 4

Deelname aan wedstrijden

"In- en uitschrijven voor WB-wedstrijden (inclusief satellietwedstrijden!) verloopt
centraal via KNAS-internationaal"
wordt gewijzigd in:
"In- en uitschrijven voor WB-wedstrijden (inclusief satellietwedstrijden en het UEE
cadetten-circuit!) verloopt centraal via KNAS-internationaal.

In 4.2 Inschrijven voor WB-wedstrijden
wordt “4.2 Inschrijven voor WB-wedstrijden” gewijzigd in “4.2 Aanmelden voor WBwedstrijden”
"De inschrijving voor een WB-equipe geldt het equipe, niet de deelnemende schermers
zelf. Vanwege FIE-regels moet de samenstelling-op-naam van het equipe uiterlijk 18
dagen voor aanvang van de wedstrijd aan KNAS-internationaal worden gemeld."
wordt gewijzigd in:
"De inschrijving voor een WB-equipe geldt het equipe, niet de deelnemende schermers
zelf. Vanwege FIE-regels moet de samenstelling-op-naam van het equipe uiterlijk 8
dagen voor aanvang van de wedstrijd aan KNAS-internationaal worden gemeld."

-

later afmelden dan 8 dagen voor de wedstrijd kan alleen in geval van blessure, ziekte of
sterfgeval. In alle gevallen kan de FIE een bewijsstuk eisen;

In 4.3 Deelname EC voor landskampioenen
“Inmiddels is duidelijk geworden dat de EC-subsidie van NOC*NSF is afgeschaft.
Omdat de KNAS deelname aan de EC's wil stimuleren is besloten dat de KNAS een deel
van de kosten voor deelname voor haar rekening zal nemen. Het gaat hierbij uitsluitend
om de kosten die gemaakt worden voor de scheidsrechter die een vereniging verplicht is
te leveren bij deel-name. De maximale subsidie die de KNAS voor de gezamelijke
deelname beschikbaar heeft is 500 euro. Dit bedrag wordt naar evenredigheid verdeeld
over de deelnemende equipes. Uiteraard worden alleen daadwerkelijk gemaakte kosten
vergoed. Afrekening vindt plaats via de scheidsrechterscommissie met behulp van het
daarvoor bestemde formulier.” wordt geschrapt.

In 5.1.1

Geldstromen

“Alle te maken kosten die niet kunnen worden gedekt uit bovenstaande subsidiestromen
moe-ten worden gedekt door sponsoring of moeten worden bekostigd door de
participerende schermers.
Wanneer de subsidietoewijzingen binnenkomen (dat is voor sommige subsidies in
december en andere pas in maart) maakt het bestuurslid topsport een verdelingsvoorstel
in overleg met de topsportcoördinator en de bondscoaches.”
wordt gewijzigd in <EVC>

In 5.2 Beloningsysteem
In 5.2 Beloningsysteem
Na
“Schermers die niet zijn opgenomen in een kernploeg resp. JO, kunnen geen aanspraak
maken op vergoeding van gemaakte kosten. Voor deze schermers is er echter wel een
systeem van financiële stimulansen.”
wordt het volgende toegevoegd:
Jaarlijks wordt aan de hand van het aantal schermers dat voor het afgelopen jaar in
aanmerking is gekomen voor tegemoetkoming uit het beloningssysteem en aan de hand
voor het verwachte aantal niet-kernploeg leden voor het volgend jaar een budget
vastgesteld voor het beloningssysteem. Vergoedingen uit zowel het budget voor het
beloningssysteem voor niet-kernploegleden als uit het budget voor wedstrijdbezoek voor
de kernploeg worden uitgekeerd zolang de budgetten toereikend zijn.

In 9

Scheidsrechters

"De KNAS is verantwoordelijk voor het uitzenden van scheidsrechters naar gewone
wereld-bekerwedstrijden, satelliettoernooien, EK en JEK"
wordt gewijzigd in:
"De KNAS is verantwoordelijk voor het uitzenden van scheidsrechters naar gewone
wereld-bekerwedstrijden, satelliettoernooien, EK en JEK en wedstrijden uit UEE
Cadettencircuit"

Bijlage 2 Functionarissen
Namen functionarissen en contactgegevens zijn aangepast.

