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Wat is het Jeugdpuntentoernooi 

Het Jeugdpuntentoernooi of JPT bestaat uit een tiental schermwedstrijden die – in principe – iedere 

derde zaterdag van de maand door één van de deelnemende verenigingen in samenwerking met 

KNAS en sv Vívás georganiseerd worden. Het is een laagdrempelig toernooi waar je kennis maakt met 

wedstrijden zonder dat je er naar toe gaat met het idee van ‘hoe kan ik dit ooit winnen…’ Belangrijk 

om te onthouden is dat er geen winnaars of verliezers bij het JPT zijn, je bent er vooral om kennis te 

maken met het wedstrijdschermen en om ervaring op  te doen. 

Hoe werkt het? 

De formule is dan ook eigenlijk heel eenvoudig: je meldt je aan, je wordt in een poule ingedeeld, en 

je schermt van een uur ’s middags tot vier uur. Voor het aantal gewonnen partijen dat je geschermd 

hebt en het aantal treffers dat je gemaakt hebt krijg je punten die je mee neemt  naar de volgende 

wedstrijd. Bij een bepaald aantal punten (250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, etc.) krijg je 

een diploma uitgereikt. Bij het bereiken van een duizendtal krijg je ook nog eens een vignet voor op 

je vest (brons voor 1000 punten, zilver voor 2000 punten, goud voor 3000 punten). Meer dan 3000 

punten? Haal het eerst maar eens, we gaan er eigenlijk vanuit dat je tegen die tijd uitgeoefend bent 

en hard aan het werk bent voor je positie op de nationale ranglijst. Je bent dan al lang klaar voor 

echte toernooien. 

Het JPT is een toernooi dat helemaal door vrijwilligers georganiseerd en mogelijk gemaakt wordt. 

Iedereen doet dit in zijn vrije tijd en dat is heel belangrijk. Het houdt ook in dat het JPT alleen maar 

mogelijk is als iedereen een handje helpt: de organiserende vereniging helpt met mensen voor de 

opbouw, de verenigingen die schermers sturen leveren een of meer scheidsrechters. Zonder dat zou 

dit niet mogelijk zijn. En jij als schermer? Jij schermt natuurlijk en levert een topprestatie voor je zelf. 

Je zorgt ook dat je uitrusting in orde is (zie het hoofdstuk over materiaal). Als je een paar jaar 

meedraait en zo rond de 16 jaar bent, dan hopen we dat je ook gaat helpen bij voorbeeld door je 

eigen vereniging te helpen als scheidsrechter (het JPT heeft doorlopend een opleiding tot 

scheidsrechter niveau 1 en niveau 2 lopen).  

Deze handleiding 

Deze handleiding geeft je in hoofdpunten aan wat voor alle partijen (schermer, deelnemende 

vereniging, organiserende vereniging, toernooiorganisatie) de belangrijkste aandachtspunten zijn. 

Daarnaast is er een hoofdstuk over het te gebruiken materiaal, de scheidsrechter en de regels, en 

hoe de puntentelling in elkaar zit. Lees door wat voor jou nodig is. Er zijn natuurlijk vragen en 

problemen die hier niet behandeld zijn. Heb je vragen dan kun je die altijd stellen aan de organisatie 

via de e-mail (jpt@knas.nl) of op de dag zelf bij Sjoerd Jaarsma of Lars Kramer, de beide 

wedstrijdleiders. 
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Voor de schermer 

Als schermer moet je een paar stappen maken om deel nemen aan het JPT (en dan gaan we er wel 

van uit dat je dit besproken hebt met je trainer en je ouders).  

 Het eerste is dat je jezelf aanmeldt via Nahouw (zie hieronder hoe je dat doet). 

 Is het de eerste keer dat je deelneemt of is het de eerste keer van het jaar, dan zorg je dat je 

een ingevuld aanmeldformulier bij je hebt (te downloaden via https://knas.nl/jpt).  

 Het aanmeldformulier geeft ons alle benodigde informatie en vertelt ook hoeveel je moet 

betalen. Je kunt: 

o Een abonnement nemen voor alle tien toernooien, de abonnementsprijs staat 

vermeld op het formulier. Betalen kun je contant of met pin. 

o Je kunt ook per keer betalen (de kosten staan vermeld op het formulier). Je betaalt 

overigens nooit meer dan de totale abonnementsprijs, dus duurder is dit niet. Het is 

wel in die zin ongemakkelijker, dat je iedere keer opnieuw een betaalbewijs moet 

laten aftekenen en dit laten zien bij de aanwezigheidsmelding. Het is al met al een 

hoop meer werk (ook voor ons). 

 Heb je dit allemaal op orde dan meld je je aanwezig (dit gaat per wapen), de eerste keer 

moet je ook hier nog even in de administratie gezet worden, maar later gaat dit heel snel. 

Niet vergeten, want als we niet weten dat je schermt, delen we je ook niet in. 

 Daarna ga je jezelf omkleden en klaarmaken voor de wedstrijd. Om 12:45u worden de 

diploma’s uitgereikt en om 13:00u start het afroepen van de loperindeling. 

Het seizoen 

In tegenstelling tot voorgaande edities gaat het seizoen voor het JPT met ingang van 2021 in 

september van start en eindigt met 10e toernooi in juni. In feite gaan we hiermee parallel lopen met 

de wedstrijdkalender die ook in september start en in juni veelal eindigt.  

Het houdt ook in dat je het gehele schermseizoen in dezelfde leeftijdscategorie zult blijven 

schermen. Een mogelijke uitzondering hierop is als je trainer aangeeft dat je als schermer wat meer 

uitdaging nodig hebt en in een hogere leeftijdscategorie moet schermen. Graag horen we dit zoveel 

mogelijk voor de aanvang van het seizoen. Op Nahouw (zie hieronder) kun je zien in welke 

leeftijdscategorie je schermt. 

Op tijd aanwezig 

Op de dag zelf moet je je aanmelden tussen 12:00u en 12:30u, hetzij ter plekke of telefonisch. Loop 

je iets laat, bel dan altijd naar 06-34014152, noem het wapen waarop je schermt, je geboortejaar 

(groot of klein wapen), bij sabel en floret of je elektrisch schermt, en je naam. Gebruik geen voicemail 

of sms. Zet dit nummer in je telefoon, je hebt er niets aan als het thuis ligt! Bent je niet aangemeld 

om 12:30u dan is de kans aanwezig dat je niet mee kunt doen. 

Materiaal 

Je hebt zelf materiaal of je hebt dat van de vereniging geleend. Check of het materiaal dat je gebruikt 

aan de materiaaleisen voldoet (zie verderop in deze handleiding). Als schermer ben je hier zelf voor 

verantwoordelijk! Vindt de scheidsrechter dat je materiaal niet in orde is dan zal hij of zij je vragen 

om dit zo snel mogelijk te vervangen. Hij of zij kan hierbij besluiten dat je niet mee mag schermen 

totdat je materiaal op orde is. De reden hiervoor is dat de scheidsrechter verantwoordelijk is voor de 

veiligheid op zijn of haar loper. 
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Regels kennen, regels leren 

Alle sporten hebben regels en schermen is geen uitzondering. Erger nog: we gaan er vanuit dat je ze 

kent! Nu is het JPT een toernooi waarbij we je kennis laten maken met wedstrijden en dat houdt ook 

in dat de scheidsrechters de tijd zullen nemen om je de regels uit te leggen. Luister dus naar de 

scheidsrechter en als je het niet begrijpt dan vraag je waarom het zo is. Je kunt ook goed onthouden 

wat er gebeurd is en het later bespreken met je trainer. Doe je dit niet, dan zul je altijd dezelfde 

fouten blijven maken.  

Hoe ouder je bent en hoe langer je schermt, hoe meer ook wij er vanuit gaan dat je de regels kent. 

De komende tijd gaan we – met name als je zelf meer dan 1000 punten hebt of schermt in een poule 

met schermers met meer dan 1000 punten – ook gele en rode kaarten gebruiken bij het 

scheidsrechteren. Ook daarvoor is het belangrijk dat je regels leert kennen. Je trainer kent ze en kan 

je daarbij helpen, maar altijd: vragen staat vrij! 

Inschrijven via Nahouw 

Voor de inschrijving via Nahouw ga je naar https://Nahouw.net. Met het lidmaatschapsnummer en je 

wachtwoord kun je jezelf aanmelden op Nahouw (kies voor ‘inloggen met Onze Relaties voor KNAS’). 

Je lidmaatschapsnummer bij de KNAS kun je navragen bij de secretaris van je vereniging (ben je nog 

niet ingeschreven bij de KNAS dan kun je je niet zelf aanmelden, en vraag je je trainer dat te (laten) 

doen). Met je lidmaatschapsnummer ga je naar de site https://knas.onzerelaties.net/. In het 

inlogscherm type je het lidmaatschapsnummer in en klik je op ‘wachtwoord herstellen’. Jij of je 

ouders krijgen dan in de mail een (link naar het aanmaken van) een nieuw wachtwoord.  

Eenmaal aangemeld zoek je het JPT op waar je naar toe wilt op in de lijst met wedstrijden (ze staan 

geordend op datum, maar je kunt ook zoeken op ‘jeugdpuntentoernooi’ in het zoekveld bovenaan). 

Klik op de link. Je ziet dan alle gegevens over de wedstrijd. Bovenaan is een link ‘inschrijfformulier’. 

Als je die opent kunnen je gegevens al zijn ingevuld (is dat niet zo vul dan bv. je leeftijd en je 

lidmaatschapsnummer (KNAS-nummer) in). Deze gegevens kun je overigens door Nahouw laten 

bewaren. Wat je ook aan moet geven is aanvinken op welk wapen je gaat schermen, en wat je 

leeftijdscategorie is. Je leeftijdscategorie vind je als volgt: bovenaan de lijst zoek je bij de 

verschillende categorieën naar de laatste twee cijfers van je geboortejaar (bv. pupillen = 08-09, ben 

je geboren in 2008 of 2009 dan ben je dus een pupil). 

Tot slot verstuur je het inschrijfformulier (onderaan staat een tabblad versturen). Je zult zien dat dit 

eerst naar je vereniging gaat en dat de vereniging het doorstuurt naar ons. 

Gaat er ergens iets mis, vraag dan eerst even na bij je vereniging. Wordt je dan nog niets wijzer dan 

mail of bel je even naar de organisatie (jpt@knas.nl of (06)44892469).  

Op de Nahouw kun je overigens voor jezelf een of meer ‘zoekagenten’ aanmaken met daarin de 

wedstrijden die je leuk denkt te vinden. Als je dit bewaart en aangeeft dat je op de hoogte gehouden 

wilt worden dan krijg je altijd een waarschuwing wanneer je je moet aanmelden voor de wedstrijden 

en je krijgt ook melding van nieuwe vergelijkbare wedstrijden. Check altijd even bij je trainer of de 

wedstrijd die je leuk vindt ook werkelijk voor jou geschikt is. 
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Voor de deelnemende verenigingen 

Ondanks dat het JPT georganiseerd wordt door sv Vívás in samenwerking met de KNAS kan het alleen 

maar bestaan door de inzet van de deelnemende verenigingen. We zijn een vrijwilligersorganisatie 

en de deelnemende verenigingen leveren die inzet. Omgekeerd profiteren de verenigingen ervan 

doordat het de jeugdschermers een laagdrempelig platform biedt om de broodnodige 

wedstrijdervaring op te doen. Het is een cliché, maar schermen leer je vooral door het te doen. 

Wedstrijden houden het schermen interessant voor je leden zodat ze ook langer lid blijven, dat geldt 

bij uitstek voor de jeugd. 

Om alles goed te laten verlopen zijn er vanouds een paar spelregels en hoe minder hier van 

afgeweken wordt hoe beter het is: 

 De deelnemende verenigingen verzorgen de voorinschrijving van de schermers en melden 

deze in de dagen voorafgaand aan het toernooi aan de organisatie. Voor alle betrokkenen is 

het het makkelijkst als de inschrijving via Nahouw gebeurt: alle gegevens komen in één keer 

binnen en het is voor de organisatie ook mogelijk om te checken of er iemand over het hoofd 

gezien is. Het is voor de organisatie belangrijk om vooraf en tijdig te weten hoeveel 

schermers we kunnen verwachten, want dan kan de planning voor benodigde lopers en 

scheidsrechters worden aangepast. 

 Vanaf de eerste deelnemer verwachten we ook een scheidsrechter, dus van 1-5 deelnemers 

1 scheidsrechter, van 6-10 deelnemers 2 scheidsrechters, bij meer dan 10 deelnemers 3 of 

meer scheidsrechters. Van de scheidsrechters wordt verwacht dat ze kennis van en inzicht in 

de reglementen hebben, of bereid zijn hierop getraind te worden. De afgelopen jaren is een 

samenwerking met de KNAS voor de opleiding van scheidsrechters ontstaan, waarbij niveaus 

verenigings- en regionaal scheidsrechter  gedurende het JPT opgeleid en geëxamineerd 

kunnen worden.  

 Neem ook altijd een melderset mee en controleer vooraf of die melderset ook werkt en alle 

onderdelen aanwezig zijn (voorzie ook de onderdelen van merkjes). Bij het opzetten van de 

melderset kun je een naambord voor je vereniging ophalen zodat je je materiaal ook 

makkelijk weer terug kunt vinden. Mochten er reparaties aan jullie meldersets nodig zijn, dan 

kunnen deze afgegeven worden bij Wim van Huijstee. Beleefd verzoek: geef niet de meest 

oude meldersets mee die je hebt liggen. Buiten het risico van storingen, zijn de huidige 

generatie meldersets wezenlijk anders afgesteld dan zeg vijf jaar geleden. Het is goed voor 

jullie eigen schermers dat ze leren schermen op het materiaal dat ze bij wedstrijden gaan 

tegenkomen. 

 Als jullie jeugdschermers materiaal meekrijgen, zorg dan ook dat dit voldoet aan de gestelde 

eisen en dat het elektrisch materiaal werkt. Voor de duidelijkheid – en hier zijn wat 

misverstanden over – elektrisch materiaal wordt pas belangrijk als de schermers meer dan 

1000 punten op hun wapen hebben. Laagdrempelig houdt ook in dat we noch van de 

verenigingen vragen elektrisch materiaal voor alle deelnemers te hebben, noch van de 

ouders hierin te investeren voordat hun kind aangeeft langere tijd bij deze sport te blijven. 

Beneden de 1000 punten mag elektrisch geschermd worden, maar dat is een eigen keuze. 

Voor de materiaaleisen verwijs ik naar de paragraaf over materiaal elders. Of er in een 

bepaalde poule ook elektrisch geschermd wordt, is altijd afhankelijk van het aantal 

deelnemers. Een poule kan – wanneer niet iedereen elektrisch materiaal heeft – ook 

gemengd of mechanisch geschermd worden.  
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Leen je als vereniging materiaal uit aan je jeugd, houd dan in de gaten dat het materiaal 

voldoet aan de materiaaleisen van de KNAS (zie verderop). Het gaat hierbij niet alleen om de 

veiligheid, maar het heeft ook een verzekeringstechnische keerzijde. Gebeurt er een ongeluk 

door gebrekkig materiaal dan is dat niet alleen erg voor de schermer(s) in kwestie en hun 

ouders, maar je kunt als vereniging ook volledig aansprakelijk gesteld worden voor 

ongedekte kosten. Als KNAS toernooi valt het JPT onder de dekking van de 

ongevallenverzekering van de bond, maar alleen als het materiaal aan alle eisen voldoet.  

 

Lijst van deelnemende verenigingen 

De volgende verenigingen nemen deel aan het JPT of hebben dit in 2019 gedaan: 

3 Musketiers Pallas 

AEW Pallos 

Beau Geste Porthos 

Courage Scaramouche 

d'Artagnan Schermcentrum Den Bosch 

De Jordaan Schermzaal Toth 

En Garde SooLancelot 

FCA Surtout 

Fencing Ermelo Trefpunt Vlaardingen 

La Prime TSV Rapier 

La Rapière Vívás 

Midden Nederland Vrijbuiters 

Heb je interesse om deel te nemen en staat je vereniging niet in deze lijst, vraag dan even na bij je 

vereniging of je mag inschrijven. Lukt dat niet, vraag dan even na bij één van de verenigingen die wel 

in deze lijst staan of je via hen kunt inschrijven. 
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Voor de organiserende vereniging 

De organiserende vereniging is op de dag van het JPT de spil van het verhaal en met wat 

voorbereiding is het benodigde werk goed te overzien. Er zijn voor de organiserende vereniging geen 

financiële risico’s of kosten verbonden aan de organisatie (misschien wat kosten voor de koffie …). 

De kosten van de zaal en bijkomende kosten als afplakband zijn te declareren bij de KNAS, maar bij 

voorbeeld vrijwilligersvergoedingen weer niet. Het formulier hiervoor krijg je toegestuurd door de 

organisatie. De KNAS betaalt in principe twee maal per maand de declaraties uit, dus kosten van de 

zaal krijg je uiterlijk binnen zes weken na indienen van de declaratie terug (let wel op het correct 

invullen van het formulier, de meeste vertragingen worden hierdoor veroorzaakt). 

Wat is er nodig? 

Wil alles vlot verlopen is het volgende nodig: 

 De vereniging overlegt met de organisatie voor een mogelijke maand waarin zij het toernooi 

kunnen en willen organiseren. Dit betreft in principe altijd de derde week van de maand. 

 De vereniging reserveert de zaal tenminste drie maanden van tevoren en controleert 

tenminste een maand van te voren of de reservering ook daadwerkelijk in orde is (denk 

daarbij ook aan het op de hoogte brengen van de kantine, meestal doet de verhuurder dat al 

maar het is geen regel). Je huurt de zaal overigens van 11:00 – 16:30/17:00u. 

 Er is/zijn een of meer contactpersonen die de organisatie op de hoogte houden. Het is 

wenselijk dat degene die de opbouw van de zaal organiseert van tevoren contact opneemt 

met Frans Hoeberechts (zaalcoördinator) die advies geeft bij de opbouw (dit kan via de 

organisatie). 

 Er zijn een aantal vrijwilligers beschikbaar voor de opbouw en de afbouw van de zaal. Een 

goed streefgetal hiervoor is 10 personen, waaronder een aantal volwassenen. Zij zijn om 

11:00 uur aanwezig om te helpen met het opbouwen. In principe staat voor de opbouw 

ongeveer een uur en voor het opruimen 30 minuten. 

 Zolang de COVID-19 maatregelen geldig blijven, zijn er ook tenminste twee vrijwilligers 

beschikbaar om de doorstroom van schermers en ouders te regelen bij de inschrijving en toe 

te zien op handhaving van het gebruik van zitplaatsen (1,5 meter) op de tribune. 

Vereisten aan de zaal 

Als we het hebben over een zaal, dan zijn we voor het JPT op zoek naar een sporthal (of deel 

daarvan) ter grootte van tenminste een handbalveld (40 bij 20 meter). Verder moet er een kantine 

aanwezig zijn (die ook open is!) en voldoende parkeergelegenheid. De zaal is als volgt ingedeeld: 
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Lopers 

Hoewel dit uiteindelijk afhankelijk is van het aantal deelnemers (op het moment 60-70 schermers) 

werken we vrij standaard met een maximum van 18 lopers. Deze zijn als volgt verdeeld: lopers 1-4 

degenlopers (alle elektrisch), lopers 5-12 floretlopers (lopers 7-12 elektrisch), lopers 13-17 sabel 

(lopers 13-16 elektrisch). Loper 18 is een reserveloper en kan mechanisch zijn. Afhankelijk van de 

beschikbare ruimte kunnen een of meer lopers vervallen om de leveranciers plaats te bieden, dit 

gebeurt in overleg met de organisatie. Begin de lopernummering standaard voor degen bij 1, voor 

floret bij 5, en voor sabel bij 13 (dit is makkelijk voor de indeling van de poules). 

De lopers hebben een minimale lengte van 9 meter en  breedte van 1,5 meter. Ze zijn telkens 

gegroepeerd per twee lopers met een bank ertussen (meldersets). Let er bij het uitleggen van de 

lopers op dat er goed beweegruimte is voor de scheidsrechters (minstens 5 meter tussen de bij de 

lopers geplaatste banken of van de wand aanhouden). Als er volleybalvelden of badmintonvelden 

ingetekend zijn in de zaal gebruik dan de belijning hiervan bij het uitleggen van de lopers (lengte van 

een dergelijk veld is rond 13 meter, bijna een volle loper). Waar dergelijke belijning aanwezig is 

betreft dit meestal 3 x 3 velden, wat voor onze doeleinden ideaal is (en ook in het bovenstaande 

schema aangehouden). Voor een loper van 13 meter houd je ongeveer de standaard belijning aan: 

stellinglijnen op 2 meter van de middellijn, waarschuwingslijnen op 5 meter van de middellijn. Voor 

een loper van 9 meter is het wat behelpen: stellinglijnen 1,5 meter van de middellijn, 

waarschuwingslijnen 3,5 meter van de middellijn.  

 

Voor het aanbrengen van de belijning wordt afplakband of tape gebruikt. Het kan zijn dat de 

organisatie beschikt over reclametape voor het afplakken. Neem hierover van tevoren contact op 
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met de organisatie (Frans Hoeberechts). Ook weten wij graag van tevoren of de verhuurder eisen 

stelt aan het aanbrengen van tape op de vloer. 

Afbouwen 

Heel vanzelfsprekend: we ruimen achteraf alles op. Houdt praktisch in dat alle tape weer verwijderd 

wordt en dat achtergebleven etensverpakking en flesjes opgeruimd worden. Standaard veegt de 

zaalbeheerder zelf de zaal weer aan, dus daar hoef je waarschijnlijk niet achteraan. Hou er wel 

rekening mee dat er mogelijk een andere huurder direct aansluitend aan de gang wil, dus maak dan 

zo snel mogelijk alles vrij (goed is om dat even na te vragen bij je voorbereiding). Help ook de beide 

leveranciers even met inladen van hun auto’s, dat is meestal het laatste dat moet gebeuren.  

Loop  tot slot ook even door de gebruikte kleedkamers. Mocht de kleedkamer vuil zijn, meldt dat dan 

even bij de zaalbeheerder. Als er kleding is achtergebleven kun je twee dingen doen: (1) of zelf 

dienen als aanspreekpunt voor gevonden voorwerpen, (2) of de voorwerpen met de organisatie 

meegeven. Als organisatie nemen we overigens alleen schermuitrusting mee, geen kleding.  

Zorg dat de zaalbeheerder de contactgegevens van diegene heeft die bij jullie de op/afbouw 

coördineert en dat de coördinator de contactgegevens van de zaalbeheerder heeft op de dag zelf. 
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Hoe werkt de organisatie 

Hoewel ieder JPT het werk is van de lokale, organiserende vereniging speelt de organisatie een 

belangrijke rol in de zin dat we het wiel niet iedere keer opnieuw gaan uitvinden. Elementen die je 

iedere keer ziet – de inschrijving, het wedstrijdbureau, advies bij de opbouw van de zaal, training en 

begeleiding van de scheidsrechters – worden door het team van de organisatie gedaan. Dit bespaart 

veel tijd en maakt het toernooi ook kwalitatief goed en duurzaam. 

Het team 

De organisatie werkt als een team, waarbij de afzonderlijke leden ieder een of meer taken heeft bij 

de organisatie van het JPT. Als je vragen hebt betreffende bepaalde aspecten, dan kun je kijken bij 

wie die taken liggen en de desbetreffende personen benaderen. 

 Voorbereidende werkzaamheden en verwerking uitslagen: 

o Sjoerd Jaarsma – jpt@knas.nl – 06-44892469 

 Inschrijving: 

o Sjoerd Jaarsma 

o Lars Kramer 

o Wim-Jan Hilgenbos 

o Twee vrijwilligers van sv Vívás 

 Opbouw van de zaal: 

o Frans Hoeberechts (leiding) 

o Vrijwilligers van de lokale vereniging. De lokale vereniging zorgt ook voor een 

contactpersoon als aanspreekpunt, ook bij vragen achteraf (gevonden voorwerpen) 

 Leiding wedstrijdbureau: 

o Sjoerd Jaarsma 

o Lars Kramer 

 Begeleiding scheidsrechters / scheidsrechtersopleiding: 

o Erik Bel  

o Frans Hoeberechts 

o Louis Hopstaken (contactpersoon KNAS) 

KNAS 

Het JPT is een KNAS toernooi en dat houdt ook in dat de KNAS een belangrijke, vooral faciliterende 

rol speelt. Belangrijke namen hier zijn Louis Hopstaken als bestuurslid voor breedtesport, Sonja Lendi 

die de PR verzorgt, en Teun Plantinga die als directeur van het bureau van de KNAS de vinger aan de 

financiële pols houdt. Verder moet natuurlijk het team wedstrijdzaken van de KNAS genoemd 

worden die zorgt dat onze toernooien op de Nahouw vermeldt staan. 

Leveranciers 

Een JPT wordt pas makkelijk als je ervoor kunt zorgen dat je materiaal aanwezig is en ook werkt. 

Hiervoor zijn op (bijna) ieder toernooi de volgende leveranciers aanwezig: 

 Wim van Huijstee – reparatie van wapens. 

 Escrime – leveranciers schermuitrusting zowel  nieuw als tweede hands (https://escrime.nl). 
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Wat technische dingen 

De onderstaande informatie is vooral voor de schermers bedoeld, maar is ook van nut voor diegenen 

die bij de verenigingen deelname aan wedstrijden of aan het JPT coördineren. 

COVID-19 

Op het toernooi zijn de geldende maatregelen voor COVID-19 onverminderd van kracht (en dit geldt 

voor schermers èn meereizende ouders/begeleiders): 

- Was vaak en goed je handen (er is ontsmettingsmiddel voorhanden) 

- Houd 1,5 meter afstand van anderen 

- Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen (mocht je kort na een toernooi positief testen 

meld dat dan aan je vereniging en aan de organisatie) 

- Wij proberen zo goed mogelijk een goede ventilatie te garanderen 

Op het moment is bij amateursport publiek toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen. 

Publiek zoekt een vaste zitplaats op 1,5 meter afstand van elkaar.  

Zolang er nog sprake is van COVID-19 maatregelen geldt het volgende: Publiek heeft in principe geen 

toegang tot de zaal. Per deelnemende vereniging is één begeleider of trainer toegestaan. Verder 

kunnen kuikens in de zaal begeleid worden door één (1) ouder. Voor benjamins die voor de eerste 

keer deelnemen aan het toernooi is dat ook eenmalig toegestaan. Ouders/begeleiders kunnen bij de 

inschrijving een polsband halen mits zij hun contactgegevens overleggen. 

De zaal heeft het recht om zelf regels op te stellen. Deze moeten worden nagevolgd en aanwijzingen 

van de zaalbeheerder moeten worden opgevolgd.  

Welk materiaal heb je nodig 

Het JPT is een recreatief toernooi maar staat wel op de KNAS-wedstrijdkalender. De veiligheids- en 

materiaaleisen (2010) stellen hierover het volgende: 

Recreatieve wedstrijden hoeven niet (maar dit wordt wel ten strengste aanbevolen) te voldoen aan 

veiligheids- en materiaaleisen voor wedstrijden. Alle overige wedstrijden in Nederland wel. 

Recreatieve wedstrijden zijn clubkampioenschappen, ontmoetingen tussen clubs (een club nodigt de 

andere uit), het Jeugdpuntentoernooi (JPT) …   

Hoewel voor trainingen en lessen op de club, clubtoernooien of -kampioenschappen, en 

schoolschermen de materiaal-en veiligheidseisen voor KNAS-wedstrijden worden geadviseerd (zie 

bovengenoemde lijst voor meer voorbeelden van recreatiewedstrijden) , gelden mildere maar nog 

wel verantwoorde voorschriften: voor alle leeftijdscategorieën is voor masker en pak *degelijk 

materiaal vereist. *Degelijk materiaal is: Degelijk masker, degelijk pak, degelijke handschoenen, 

stevige broek. Royale overlap van masker over vest en vest over broek.  

Op wedstrijden stelt de scheidsrechter vast of het materiaal deugdelijk is. Als de scheidsrechter het 

materiaal afkeurt dient dit vervangen te worden. Een scheidsrechter zal geen partij leiden, als hij 

vindt dat de veiligheid in het geding is (Veiligheids- en materiaaleisen 2010 – KNAS). 

Omdat de KNAS formeel slechts een aanbeveling doet, is het aan de organisatie met het oog op 

veiligheid om hier toch enige lijn in aan te brengen. Het JPT mag aangemerkt worden als recreatief, 

maar het wedstrijdkarakter ligt beduidend hoger dan bij activiteiten binnen de vereniging, waar met 

name geleend materiaal voor bedoeld is.  

 Voor alle leeftijden en wapens is een ondervest van 800N verplicht. 

 Kuikens en benjamins (beneden 11 jaar – schermen verplicht op een klein wapen): 
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o Sabel en floret: masker en vest 350N (of voldoende stevig materiaal), een 

schermbroek wordt aangeraden. Geen schermbroek, draag dan een lange broek van 

degelijk materiaal.  

o Degen: gebruik van 350N materiaal is verplicht voor masker, vest en broek(!). 

 Pupillen, cadetten, junioren (12 jaar en ouder) schermen op een groot wapen (je mag een 

klein wapen gebruiken, maar dat is je eigen keuze en het geeft je niet het recht om te vragen 

dat je tegenstander(s) ook een klein wapen gebruiken) en dragen op alle wapens het vereiste 

800N materiaal en 1600N masker. Wapens met een FIE keurmerk zijn niet verplicht voor 

cadetten en junioren(voor sabel geldt wel universeel een S2000+ keurmerk). 

De overstap naar een hogere leeftijdscategorie vindt in principe in principe bij het JPT in september 

plaats. Wil je tussendoor naar een hogere leeftijdscategorie om meer tegenstand te hebben, dan kan 

dat maar pas je materiaal wel aan aan de bestaande eisen.  

Ga je mee schermen met de pupillen dan moet je overschakelen naar zwaar (800/1600N) materiaal. 

Je zult een of twee keer met het 350N materiaal mee mogen schermen, maar daarna moet het 

vervangen zijn! 

Er wordt niet standaard op  het materiaal gecontroleerd, maar het staat de scheidsrechter vrij om je 

kleding af te keuren (wanneer deze niet voldoet aan de materiaalvereisten van de KNAS en/of 

onvoldoende degelijk is; zie https://www.knas.nl/node/162 en https://www.knas.nl/node/1136 voor 

de benodigde toelichting en downloads) of je het verzoek mee te geven bij het volgende toernooi te 

zorgen voor reglementair materiaal.  Het oordeel van de scheidsrechter is hierbij bindend, is de 

kleding naar zijn/haar oordeel niet afdoende dan dient er gewisseld te worden van kleding. 

Mocht je van de scheidsrechter mee mogen schermen maar wel het verzoek krijgen het volgende 

toernooi voor reglementair materiaal te zorgen, dan zal een notitie hiervan bij het wedstrijdbureau 

komen te liggen en zal je kleding bij het volgende JPT weer gecontroleerd worden. 

De scheidsrechter en jouw regelkennis 

Als je aan een sporttoernooi deelneemt hoor je op de hoogte te zijn van de daarvoor geldende 

regels. Schermen is daarop geen uitzondering en een belangrijke doelstelling van het JPT is dan ook 

dat je deze regels leert kennen. Je hoeft niet als kuiken of benjamin alle regels te kennen, maar als 

pupil, cadet en junior is dat een andere zaak. Begrijp je een bepaalde actie van de scheidsrechter 

niet, dan kun je altijd aan hem of haar vragen deze uit te leggen (als hij of zij dat niet al gedaan 

heeft). Het is de bedoeling van het JPT dat je leert omgaan met een wedstrijd en een deel daarvan is 

een goede kennis van de regels.  

Nu zijn de meeste scheidsrechters die rondlopen op het JPT vrijwilligers, en hoewel ervaren 

schermers niet altijd ervaren scheidsrechters. Heb je een vraag, benader de scheidsrechter dan 

tussen de partijen door. Komen jullie er gezamenlijk niet uit, dan kun je wat verder kijken. Tijdens het 

JPT worden echter scheidsrechters opgeleid voor hun diploma op niveau 1 (clubscheidsrechter) of 

niveau 2 (regionaal scheidsrechter). Mochten jij en je scheidsrechter een probleem hebben waar je 

geen antwoord op weet, dan kun je altijd ook bij de scheidsrechters vragen die de opleiding 

begeleiden (Erik Bel, Louis Hopstaken, Frans Hoeberechts). Doe dit wanneer ze tijd voor je hebben. Je 

kunt natuurlijk ook altijd met je eigen trainer praten, ook hij zal je kunnen helpen.  

Als je denkt ‘de scheidsrechter ziet niet wat ik doe’, dan kan dat natuurlijk best zo zijn. Maar bedenk 

dan ook dat dit heel wel kan zijn omdat jij niet duidelijk laat zien wat je doet. Het is hetzelfde als met 

iemand praten, als jij onduidelijk spreekt dan zal een ander je niet goed horen. Ligt dat dan aan zijn 

gehoor of aan jouw wijze van praten? Het is met jouw schermen en de scheidsrechter hetzelfde. Als 
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jij kort en strak weert en meteen een duidelijke riposte maakt dan ga je dat punt echt krijgen. Maar 

zwaai jij woest met je wapen om niet geraakt te worden en probeer je zo goed en zo kwaad mogelijk 

daarna te steken, dan is de situatie niet duidelijk voor de scheidsrechter. Hij kan niet goed zien of je 

weert en riposteert of een tegenaanval maakt (en in het laatste geval krijg je geen punt als je 

tegenstander jou ook raakt). Als je de tijd neemt netjes te schermen, dan ga je vanzelf meer treffers 

maken. Omgekeerd: kwaad worden op de scheidsrechter helpt helemaal niet, je gaat er alleen maar 

(nog) slordiger door schermen. 

In de komende tijd zullen – zeker als je pupil of ouder bent of meer dan 1000 punten hebt – meer en 

meer ook de gele en rode kaart langs de loper gebruikt worden. De gele kaart is een waarschuwing 

(en je krijgt er maar één per partij, alles daarna is rood) en een rode kaart betekent een extra treffer 

voor je tegenstander. Ook hier weer: weet je niet waarom je een kaart gekregen hebt, vraag het aan 

de scheidsrechter. Overigens een goede scheidsrechter gebruikt zelden of nooit direct een kaart, 

meestal heeft hij of zij je allang gewezen op iets dat je niet goed doet. Let dus op en luister goed naar 

de scheidsrechter.  

Puntentelling bij het JPT, schermpaspoorten en dergelijke meer 

Bij het JPT scherm je op een groot of klein wapen en wordt je verder naar leeftijd en aantal punten 

ingedeeld. Bij een grote opkomst betekent dit veelal dat je schermt met leeftijdsgenoten, maar is het 

een rustige dag dan kun je in een poule met verschillende leeftijdscategorieën schermen. In het 

uitzonderlijke geval dat kuikens en benjamins mee schermen met pupillen en  hoger zal de 

puntentelling aangepast worden. 

Het JPT werkt anders dan andere toernooien waar we toe werken met een of meer poules en later 

eliminaties naar één uiteindelijke winnaar. Hier ben je voor jezelf bezig om punten te verzamelen. Bij 

verschillende puntenaantallen (250, 500, 750, 1000, en voorbij de duizend per 500 punten) en 

wanneer je een duizendtal passeert een mouwvignet (brons, zilver en goud voor 1000, 2000 en 

3000). Voorbij de 3000 krijg je nog wel diploma’s maar geen vignetten meer, we gaan er vanuit dat je 

dan meer bezig bent met grotere toernooien en bij het JPT vooral nog oefent. 

De puntentelling is redelijk simpel: je krijgt een punt voor iedere treffer die je scoort en 10 punten 

voor een partij die je wint. Om ervoor te zorgen dat iedereen evenveel punten kan scoren of hij nu 

twaalf partijen schermt of maar zes, wordt het aantal punten dat je op een dag scoort omgerekend 

alsof je tien partijen geschermd hebt. Heb je dus in acht partijen er zes gewonnen en 34 treffers 

gemaakt, dan heb je die dag ((6*10)+34)/8*10=117,5 punten gescoord. Je kunt op één dag maximaal 

150 punten verdienen, maar dan moet je ook niets verliezen. 

Kijk altijd aan het einde van de dag na of de scheidsrechter alles goed heeft opgeschreven, een 

schrijffout is snel gemaakt. Maak voor de zekerheid ook even een foto van de poulestaat, misschien 

dat je later nog wat ziet wat niet klopt. Klopt er iets niet, zeg dat dan tegen de scheidsrechter en 

check het ook even met de andere schermer bij die partij.  

De uitslag wordt altijd een paar dagen na het JPT gepubliceerd op de KNAS-site (https://knas.nl/jpt). 

Rechts op de pagina staat een downloadbaar Excel-bestand waar in de dagscores staan. Is hier iets 

fout mee (bij voorbeeld je hebt een ander totaal dan je had verwacht), neem dan even contact op 

met de organisatie (jpt@knas.nl). Stuur als je die hebt een foto mee van de poulestaat. Je krijgt 

hierop zo snel mogelijk antwoord en je puntentotaal zal bij het volgende toernooi aangepast zijn. 

Mocht je een diploma gehaald hebben en je hebt het niet kunnen ophalen, dan kan het zijn dat 

iemand van je vereniging het mee genomen heeft. Is dat niet het geval en wordt je niet bij het 
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volgende toernooi weer afgeroepen, informeer dan even bij het wedstrijdbureau (we bewaren de 

diploma’s een paar maanden).  

Vragen over de puntentelling en je puntentotaal kun je altijd bij het JPT op het wedstrijdbureau 

stellen, maar doe dit niet tijdens de inschrijving of tussen de inschrijving en het begin van het 

toernooi. We hebben dan niet voldoende tijd om je vraag te beantwoorden. Tijdens de wedstrijd of 

een pauze kun je altijd even kijken of er iemand op het bureau is of iemand van de wedstrijdleiding 

vragen. 

Schermpaspoort 

Je deelname aan het JPT kun je ook opnemen in je schermpaspoort. Hiervoor geef je het paspoort af 

wanneer je je aanmeldt of inschrijft en dan hoor je ook of we het direct invullen of dat je het na de 

wedstrijd kunt ophalen (hangt een beetje af van hoe druk het is en hoeveel hulp we hebben). Het 

aantal punten dat je behaalt op de wedstrijd kun je zelf invullen. 

Heb je nog geen schermpaspoort? Vraag er even naar bij je aanmelding of inschrijving. Vaak hebben 

we er een paar liggen. Zo niet, volgende keer nog een keer proberen. 

Brassard-systeem 

Met ingang van 2021 werkt het JPT met de KNAS samen om het brassard-systeem (voor informatie 

zie https://www.knas.nl/brassard_systeem) te bevorderen.  Dit houdt in dat er een verkoopstand 

aanwezig is waar je je eigen brassard-boekjes kunt aanschaffen. 

Tevens zullen er bij voldoende belangstelling tijdens het JPT examens afgenomen worden voor de 

hogere (groene en bruine) brassards.  


