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Introductie 
Beste Leden, 

Wanneer je graag wedstrijden wilt doen moet dit gebeuren onder het toezicht van de KNAS. Daarom 

dat het belangrijk is dat de aanmeldingen zoveel mogelijk via Nahouw lopen zodat de organiserende 

club kan inschatten hoeveel schermers er komen en vervolgens hoeveel lopers, materiaal en 

scheidsrechters er nodig zijn. 

Om ervoor te zorgen dat de aanmeldprocedure voor wedstrijden  goed loopt hebben we het 

aanmeldproces iets aangepast zodat er meer tijd ontstaat tussen de aanmelding en de uiteindelijke 

wedstrijd. Zo ontstaat er dan ook voldoende tijd om, in geval van een probleem, dit tijdig opgelost te 

krijgen. Ik maak daarin onderscheid in de aanmelding voor reguliere wedstrijden en specifiek JPT. Dit 

is nodig omdat voor het JPT er een aantal zaken extra geregeld moeten worden. Hier kom ik later op 

terug. 

 

Hieronder zie je een overzicht van de JPTs die nu bekend zijn. Dit zal natuurlijk maandelijks 

veranderen : 

 

 

 

Aanmeldproces algemeen 

Om aan een wedstrijd deel te kunnen nemen moet je je aanmelden via Nahouw.  Op de site zie je 

een inlog vak met naam en password en een link naar onze relaties.  Het inloggen kan alleen straks 

via de link onze relaties en niet via het inlog vak. www.nahouw.net/signin  Wanneer je dan ingelogd 

bent zie je alle wedstrijden en kun je bv alle JPTs bekijken. (Zie hierboven) Je ziet dan ook wanneer 

en waar de wedstrijd wordt gehouden en wanneer de uiterste aanmelding binnen moet zijn.  

BV JPT in Utrecht wordt gehouden op 16-04-2022 en de uiterste inschrijfdatum is 14-04-2022.  

Het is goed om te weten dat dit de uiterste inschrijfdatum is bij de organiserende vereniging en niet 

bij Surtout. Surtout moet er dus voor zorgen dat de inschrijvingen op deze datum binnen moeten 

zijn. Dit houdt dus in dat Surtout de inschrijvingen eerder moet hebben 

Om ervoor te zorgen dat alle inschrijvingen tijdig kunnen worden doorgestuurd heb ik jullie 

inschrijvingen de vrijdag voor de uiterste inschrijfdatum in Nahouw nodig. Bijvoorbeeld voor de JPT 

Utrecht waar in Nahouw de uiterste inschrijfdatum 14-04-2022 is heb ik jullie aanmeldingen uiterlijk 

Wedstrijd Wapens Cat. Datum Plaats Land 
Uiterste 

Inschrijfdatum 

       

Jeugdpuntentoernooi  SaFlDe Rec. 19-03-2022 Best Nederland 17-03-2022 

Jeugdpuntentoernooi  SaFlDe Rec. 16-04-2022 Utrecht Nederland 14-04-2022 

Jeugdpuntentoernooi  SaFlDe Rec. 21-05-2022 Baarn Nederland 19-05-2022 

Jeugdpuntentoernooi SaFlDe Rec. 18-06-2022 Lent Nederland 16-06-2022 

 

http://www.nahouw.net/signin
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vrijdag 8 april nodig. Ik stuur altijd in het weekend voor de wedstrijd alle inschrijvingen door. Indien 

je dus te laat bent kun je niet deelnemen aan de wedstrijd!! 

 

Aanmeldproces Jeugd Punten Toernooi (JPT) 

Zoals gezegd het JPT is een heel belangrijk toernooi voor beginnende schermers. Dit is de 

kweekvijver om het spelletje in een ongedwongen omgeving in praktijk te brengen. Al onze toppers 

zijn begonnen met de JPT-wedstrijden. Daarom vindt het bestuur het zo belangrijk dat iedereen die 

wedstrijd wil gaan spelen naar het JPT gaat.  Bij het JPT geldt hetzelfde aanmeldproces zoals 

hierboven beschreven. Het verschil is dat Surtout bij voldoende aanmeldingen ook een elektrische 

loper en een scheidsrechter moet leveren. In het verleden waren bijna altijd een aantal 

topschermers van Surtout bereidt dit op zich te nemen, met dank daarvoor.  

Het proces ziet er dan als volgt uit: 

 

 

 

  

Stap 1 De schermer logt in op nahouw en selecteerd de JPT wedstrijd en meld zich aan.

Let op: aanmelden moet de vrijdag voor de uiterlijke aanmeld datum zoals aangegeven in nahouw.

Stap 2 De wedstrijdcommissaris zet alle aanmeldingen in het weekend  door naar de organisatie van het JPT

Stap 3 De wedstrijdcommissaris bekijkt of er een scheidsrechter nodig is en zorgt dat er iemand wordt aangewezen

Stap 4 In nahouw kun je zien wie er allemaal naar het JPT gaan, zo kun je kijken of je samen kunt rijden

Stap 5 Iemand die naar het JPT gaat neemt de electrische loper mee naar het JPT en brengt deze de woensdag erop weer terug

Stap 6 Je kan de electrische kleding voor € 5 huren bij Georges, indien je niet alles zelf hebt

Bij het JPT is er vaak ook een winkeltje waar je nieuwe en gebruikte spullen kunt kopen.

Stap 7 Op de JPT dag moet je tussen 12:00 en 12:30 aanmelden in de zaal. Als je te laat deigt komen door bv een file bel dan naar 06-44892469

Kosten JPT zijn € 45, voor een heel seizoen, of € 15,- per wedstrijd, locaal te betalen aan de KNAS organisatie

Stap 8 De wedstrijden beginnen om 13:00 en duurt tot maximaal 16:00

Proces
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Account aanmaken in onze relaties 
Om in Nahouw de wedstrijden te bekijken moet je kunnen inloggen. Daarvoor moet er eerst een 

account gemaakt worden. Dit moetje zelf doen. Hier onder staat beschreven wat je nodig hebt en 

hoe je dit kunt doen: 

 

Wat heb je nodig: 

• Je emailadres waarmee je bekend staat bij de KNAS 

• Je relatienummer/ lidmaatschap nummer (dit is een 6-cijferig nummer) die je hebt 

ontvangen van de penningmeester of de KNAS 

 

Account maken bij onze relaties 

Ga naar https://knas.onzerelaties.net 

 

2. Je komt nu op een nieuw scherm 

 

 

 

 

https://knas.onzerelaties.net/
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Inloggen in Nahouw 
Om in te loggen in Nahouw ga naar www.nahouw.net je ziet dan de volgende inlog pagina 

 

 

Klik op de link inloggen met OnzeRelaties voor KNAS 

Nu krijg je onderstaand scherm te zien, hier vul je in je relatienummer en het wachtwoord en klikt op 

inloggen 

 

 

 

 

http://www.nahouw.net/
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Nahouw 
Als je ingelogd bent kom je op de volgende pagina, hier kun je gelijk zien onder welke naam je bent 

ingelogd, in dit geval zie je hieronder dat er is ingelogd met Jasper Hendriks 

 

 

 

Als je nu op wedstrijden klikt krijg je alle wedstrijden te zien die bij de KNAS bekend zijn. 
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Je kan nu een aantal zaken zien: 

De Wedstrijden, wedstrijddag, uiterste inschrijfdag, locatie en land welk wapen er wordt geschermd. 

Om het makkelijker te maken kun je op het trechtertje klikken en je wapen en categorie selecteren, 

zie hieronder: 

 

Nu krijg je alle wedstrijden in jouw categorie en jouw wapen te zien. 
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Wedstrijdinformatie 
Nu gaan we kijken hoe je je moet aanmelden voor een wedstrijd en welke informatie je kan vinden 

bij die wedstrijd. 

In het vorig scherm zagen we het JPT in Best staan daar gaan we nu naar toe door erop te klikken. Je 

krijgt dan het volgende scherm: 

 

Je hebt nu op één pagina alle informatie over de wedstrijd. Soms zit er ook nog een extra pdf-

document bij, de Convocatie, waarin in detail staat beschreven wat de regels zijn die lokaal worden 

gehanteerd. 

Naast het kopje wedstrijden zie je een aantal kopjes waarvan eigenlijk alleen de eerste twee gaat 

gebruiken: 

• Inschrijfformulier: hier klik je op om in te schrijven 

• Inschrijvingen: Hier kun je zien wie zich al heeft ingeschreven 
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Inschrijfformulier 
Als je op inschrijfformulier hebt geklikt krijg je onderstaande scherm. Hier selecteer je je categorie 

en wapen en drukt je op bevestigen. Nu ben je aangemeld bij de wedstrijdcommissaris van Surtout. 

Je krijgt zelf een mail dat je je hebt aangemeld. De wedstrijdcommissaris zal dan je aanmelding in 

het weekend voor de wedstrijd doorzetten naar de KNAS. 

 

 

  



   

 
10 

 

Inschrijvingen 
Als je op inschrijvingen drukt kun je zien wie er al via Nahouw zich hebben ingeschreven van de clubs 

in Nederland. Let op er zijn clubs die niet met Nahouw werken en zich rechtsreeks aanmelden, 

vandaar dat de lijst nooit de complete lijst met aanmeldingen weergeeft. De KNAS is bezig dit te 

veranderen zodat iedereen zich via Nahouw gaat aanmelden. 

 

Tot slot 
Dit is het einde van de procedure. De eerste keer zal het even wennen zijn maar wanneer je een 

aantal keren met Nahouw hebt gewerkt wijst het zich vanzelf. Als er toch nog vragen zijn stuur die 

dan naar de wedstrijdcommissaris.  

Veel schermplezier 

 

 

 


