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Normen en limieten

Normen en limieten worden jaarlijks opnieuw geëvalueerd om te bezien of ze nog volstaan in het licht
van veranderende omstandigheden of dat voortschrijdend inzicht ingrijpen noodzakelijk maakt. Eén
externe factor heeft geleid tot de noodzaak de limieten drastisch te herzien: de inperking van aantallen
wedstrijden op de internationale wedstrijdkalenders voor junioren en senioren. Daarom wordt een
reductie van de limieten voorgesteld. Daarnaast worden maatregelen voorgesteld die de overgang van
de ene topsportleeftijdscategorie naar de andere moeten vergemakkelijken. De wijzigingen worden
voorgesteld door het bestuur op advies van de topsportcommissie en met dank aan Sebastiaan Borst.

Huidige situatie (revisie handboek Schermer september 2009)
Voor de limieten om deel te nemen aan kwalificatiewedstrijden geldt het volgende:
- Voor deelname aan wereldbekerwedstrijden voor senioren geldt met ingang van het seizoen
2009/2010 een limiet van 1000 punten voor alle wapens. Met ingang van het seizoen 2010/2011 geldt
een limiet van 1400 punten.
- Voor deelname aan wereldbekerwedstrijden voor junioren geldt een limiet van 800 punten (dames
sabel 600 punten), vanaf het seizoen 2010/2011 geldt een limiet van 1200 punten (ook voor dames
sabel). De limieten gelden ook voor deelname aan WB-equipewedstrijden.
- Voor deelname aan satelliet-wereldbekerwedstrijden geldt vanaf het seizoen 2010/2011 een limiet van
500 punten.
- voor deelname aan wedstrijden uit het Europese Cadetten Circuit geldt een limiet van 500 punten voor
het seizoen 2010/2011, dat wil zeggen na het JWK in Bakoe in 2010
Voor deze limieten is gekozen zodat de schermer het betreffende niveau heeft voor het toernooi
waaraan hij of zij deelneemt.
Voor de limieten voor titeltoernooien geldt het volgende
- EJK 2009: 2000 punten.
- ECK 2010: 2800 punten
- JWK 2010: Junioren en cadetten 2800 punten

- WK senioren: 3000 punten voor het seizoen 2009/2010, dus na het WK 2009 in Antalya
- EK senioren: 3000 punten voor het seizoen 2009/2010, dus na het WK 2009 in Antalya
- WK junioren: 3000 punten voor het seizoen 2010/2011, dus na het JWK in Bakoe in 2010
- WK Cadetten: 2800 punten voor het seizoen 2010/2011, dus na het JWK in Bakoe in 2010
- Er is niet langer een eigenkostenlimiet.
Voor deze limieten is gekozen met als achterliggende gedachte dat een schermer die deelneemt aan een
titeltoernooi een reële kans moet hebben om de laatste 16 te kunnen halen. De puntenlimiet kan
gehaald worden door punten te halen op de kwalificatiewedstrijden. Voor de kwalificatiewedstrijden
voor het seizoen 2009/2010 geldt het volgende:
- Senioren: de beste 5 resultaten van alle seniorentoernooien worden geteld.
- Junioren: alleen de beste 5 resultaten, behaald op wedstrijden van het Junioren Wereldbekercircuit
t/m 28 februari 2010, mogen worden geteld.
- Cadetten: alleen de beste 5 resultaten, behaald op wedstrijden van het Europese Cadettencircuit t/m
21 februari 2010, mogen worden geteld.

Nieuwe situatie (revisie handboek Schermer juni 2010)
De internationale wedstrijdkalenders van volgend jaar voor junioren en senioren worden ingeperkt. Dit
betekent dat het aantal wereldbekerwedstrijden waaraan deelgenomen kan worden afneemt en dat de
verwachting is dat de wedstrijden over het algemeen sterker worden. De zwaardere
kwalificatiewedstrijden hebben hun effect op de limieten. Om te voorkomen dat
kwalificatiemogelijkheden afnemen door het verzwaarde wedstrijdcircuit worden de volgende
veranderingen worden voorgesteld:
- Voor deelname aan wereldbekerwedstrijden voor senioren met ingang van het seizoen 2010/2011 een
limiet van 1000 punten voor alle wapens laten gelden. Dus niet meer de verhoging van 1400 punten
invoeren.
- Voor deelname aan wereldbekerwedstrijden voor junioren de limiet op 800 punten laten. Dus niet
meer de verhoging naar 1200 punten invoeren. De limieten gelden dan ook nog steeds voor deelname
aan WB-equipewedstrijden.
- Voor deelname aan satelliet-wereldbekerwedstrijden nog altijd kiezen voor een limiet van 500 punten
voor het seizoen 2010/2011. Uitgezonderd de satelliettoernooien in Nederland.

- Voor deelname aan wedstrijden uit het Europese cadettencircuit nog altijd te kiezen voor een limiet
van 500 punten voor het seizoen 2010/2011.
- Voor alle wapens en categorieën een limiet van 2500 punten invoeren voor titeltoernooien die
behaald kan worden met resultaten bij de kwalificatiewedstrijden. Uitgangspunt blijft verwachte
resultaten op EK’s en WK’s van minimaal laatste 32/16).
Aanpassingen voor jeugdcategorieën
Van schermers in een jeugdcategorie wordt aan de ene kant verwacht dat zij zich tijdens hun laatste jaar
in hun leeftijdscategorie voorbereiden op het wedstrijdniveau in hun volgende categorie. Aan de andere
kant zijn de limieten ook voor jeugdschermers de afgelopen jaren verzwaard waardoor ze zich voor het
behalen van kwalificatie voor internationale titeltoernooien vooral hebben moeten concentreren op het
behalen van punten in hun eigen leeftijdscategorie. Daardoor staan zij op het moment dat zij starten
aan een nieuwe leeftijdscategorie vaak met lege handen (of beter gezegd zonder punten). Om de
overgang naar hun nieuwe leeftijdscategorie eenvoudiger te maken worden de volgende twee
maatregelen voorgesteld:
1 schermers worden gestimuleerd om wedstrijden te schermen in een hogere leeftijdscategorie door de
limiet voor deelname aan wereldbekerwedstrijden voor hen aan te passen
2 eerstejaarsjunioren – of senioren die respectievelijk als cadet of junior aan hun limieten voldeden aan
het eind van het seizoen wordt het mogelijk gemaakt met de helft van de punten voor hun categorie aan
wereldbekerwedstrijden deel te nemen.
Dit leidt tot het volgende:
Indien er plaatsen open zijn bij een WB toernooi kunnen er extra schermers meedoen als zij aan de
volgende criteria voldoen. (nb bij een EFC Cadettentoernooi zijn er altijd open plaatsen)
Cadetten die willen deelnamen aan een WB Juniorentoernooi : 1000 punten op Cadetten Ranglijst en 50%
Junioren WB-limiet = 400 punten
Junioren die willen deelnemen aan een WB Seniorentoernooi : 1200 punten op Junioren Ranglijst en 50%
Senioren WB-limiet = 500 punten
1e jaars Junioren -> WB Juniorentoernooi : 1000 punten op Cadetten Ranglijst vorig seizoen en 50%
Junioren WB-limiet = 400 punten
1e jaars Senioren -> WB Seniorentoernooi : 1200 punten op Junioren Ranglijst vorig seizoen en 50%
Senioren WB-limiet = 500 punten

Indien er hierdoor meer schermers mee zouden kunnen doen dan mogelijk is geldt de volgorde op de
ranglijst van de betreffende wedstrijdcategorie.
Alle aanpassingen zijn gemaakt in 3.5 en 3.11

Overige aanpassingen
-

Inschrijfgelden voor ECK en JEK worden door deelnemers betaald in 3.4 en 3.6
Deelname van JCK is op bondskosten in plaats van op eigenkosten in 3.4 en 3.6
Ter verduidelijking wordt aan 3.5 toegevoegd dat bij internationale titeltoernooien de
bondscoach een niet gekwalificeerde schermer kan toevoegen om een equipe te completeren
indien er nog plaatsen over zijn.

-

De tabel in 3.11 geeft de nieuwe limieten weer

Vorige revisies
Ter herinnering noemen we nog samenvattend nog de belangrijkste veranderingen in de vorige revisie.
-

-

Limieten aangepast naar huidige normen (zie paragraaf huidige situatie)
De functie van Technisch Directeur is benoemd
Bij de samenstelling van selecties voor EK en WK treedt de bondscoach alleen nog sturend op bij
het vaststellen van equipeleden. Voor individuele deelname geldt het principe van de best
presterende deelnemers gaan en niet de voorkeur van de bondscoach. Dit betekent ook dat
marginale toetsing voor individuele deelname aan het individuele deel van internationale
titeltoernooien en wereldbekerwedstrijden niet meer nodig is.
De ranglijst wordt zo mogelijk maandelijks geactualiseerd
Eigenkostenlimiet afgeschaft.
Verruiming van de prestatiebonussen tot €800 per leeftijdscategorie en per wedstrijd.

Gedetailleerde vorige revisies zijn in de vorige versie van het handboek in bijgesloten aanhangsel in te
zien. Ook is bijgesloten de versie van het nieuwe handboek met de in dit document voorgestelde
wijzigingen.

