
Jaardocument Nationale HEMA Kampioenschappen 2019 
 
Dit document is in principe geldig voor de format van de competities van het seizoen van 
kalenderjaar 2019. 
 

Kampioenschapsformats 
 
1. Format Nederlands kampioenschap Open Langzwaard 
Per toernooi kunnen deelnemers punten verdienen met hun plek op de ranglijst. De 
uiteindelijke winnaar van het Nederlands kampioenschap Open Langzwaard zal degene zijn 
die aan het einde van de vier jaarlijkse evenementen de meeste punten heeft verzameld. 
 
Bij het Open Langzwaardtoernooi worden alle deelnemers voor de start van het toernooi 
opgedeeld in twee divisies, in volgorde van hun HEMA Rating. Vervolgens worden met deze 
twee groepen twee losse toernooien uitgevochten. Aan het einde van deze toernooien 
worden de groepen weer samengevoegd, en zal er een totaal-ranglijst ontstaan. Op basis 
van deze ranglijst worden punten uitgedeeld. 
 
1.1 Promotie 
Binnen het Nederlands kampioenschap Open Langzwaard is het mogelijk om tussen de 
divisies te bewegen, op basis van prestaties in individuele toernooien. Dit proces werkt als 
volgt: 
 
Aan het einde van het toernooi worden de top vier van divisie 2 en de laagste vier van divisie 
1 gemarkeerd. De top vier krijgt een ‘token’ waarmee ze automatisch bij divisie 1 ingedeeld 
worden.  De laagste vier krijgt een token waarmee ze automatisch in divisie 2 ingedeeld 1

worden.  
 
Deze tokens blijven geldig tot deze vechters weer onderin respectievelijk bovenin hun divisie 
eindigen aan het einde van een toernooi, waardoor hun token omgeruild wordt. De tokens 
vervallen niet als de vechters besluiten een toernooi over te slaan. De tokens vervallen ook 
niet als de HEMA Rating van de vechter in de tussenliggende periode verandert, extreme 
gevallen uitgezonderd.  2

 
De token betekent dat deze vechters automatisch eerst in hun divisie geplaatst worden.  3

Vervolgens worden de resterende vechters zo gelijk mogelijk over de twee divisies verdeeld, 
gebaseerd op hun HEMA Rating. 
 

1 Met ‘token’ wordt een digitale markering in het vechtersbestand bedoeld; het is geen fysiek object. 
2 Bijvoorbeeld: een vechter met een rating van rond de 150-200 verknoeit toernooi 1, en krijgt een 
token voor divisie B. in het tussenliggende half jaar gaat alles geweldig, en klimt de vechter naar de 
top 50 van de HEMA Ratings. Vervolgens schrijft deze vechter zich in voor een tweede NHK toernooi. 
Deze stijging zou reden voor discussie zijn. 
3 Deze plaatsing zegt nog niets over hun rang binnen de divisie, slechts dat ze hoe dan ook in die 
divisie zullen deelnemen. 



Dit betekent dat na verloop van het aantal toernooien er mogelijk/waarschijnlijk steeds meer 
vechters een token krijgen. Hopelijk resulteert dit aan het einde van het seizoen in een 
divisieverdeling, vooral gebaseerd op interne prestaties. 
 
2. Format Nederlands kampioenschap Dames Langzwaard 
Zie Open Langzwaard m.u.v. divisies. 
 
3. Format Nederlands kampioenschap HEMA 
Voor dit kampioenschap zal gekeken worden naar de gecombineerde prestaties van 
langzwaard en de secundaire toernooien. Enkel de beste prestatie van ofwel het Open 
Langzwaardtoernooi ofwel het Dames Langzwaardtoernooi wordt hierbij opgeteld bij de 
prestaties van de secundaire toernooien, en ook hier zal de uiteindelijke winnaar degene zijn 
met de meeste punten.  
 

Toernooiformats 
 
1.Toernooiformat Open Langzwaard 
Aantal deelnemers 
Voor het open langzwaard toernooi wordt er rekening gehouden met tussen de 40 en 60 
deelnemers. Dit aantal wordt gelijk verdeeld over divisie 1 en divisie 2. In geval van een 
ongelijk aantal wordt de verdeling in het voordeel van divisie 2 gedaan. Voorbeeld: er zijn 47 
inschrijvingen. Dit resulteert in een divisie 2 toernooi van 24 deelnemers en een divisie 1 
toernooi van 23 deelnemers. In het seizoen van kalenderjaar 2019 wordt deze verdeling 
gemaakt op volgorde van de HEMA Rating van de vechters, met uitzondering van de 
vechters die in een divisie geplaatst zijn op basis van het promotiesysteem, zie 
bovenstaand. 
 
Structuur toernooi 
Het toernooi zal eerst een poolfase hebben, waarna er eliminaties plaatsvinden, eindigend 
met finales. De vechters van divisie 1 en 2 worden intern in pools opgedeeld, waarbinnen ze 
tegen elke andere vechter binnen hun pool eenmaal vechten. De resultaten van deze 
gevechten bepalen de twee ranglijsten voor divisie 1 en 2. Op basis van deze ranglijsten zal 
er een eliminatieboom gemaakt worden, waarbij slechts de best presterende vechters 
doorgaan naar de eliminaties. Bij elk gevecht van de eliminaties gaat één vechter door naar 
de volgende eliminatieronde, totdat de laatste vier vechters in de halve finales staan. De 
twee winnaars van deze ronde vechten vervolgens voor goud en zilver, de verliezers van 
deze ronde vechten voor brons. 
 
In het open langzwaardtoernooi zullen er dus twee reeksen van finales gevochten worden, 
waarbij er uiteindelijk ook twee sets van gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt 
worden. 
 
2. Toernooiformat Dames Langzwaard 
Aantal deelnemers 
Voor het dames langzwaardtoernooi wordt er rekening gehouden met minimaal acht en 
maximaal 15-18 vechters. Mocht dit minimum niet gehaald worden, zal het toernooi voor dat 



evenement afgelast worden en zullen de plekken geabsorbeerd worden in het open 
langzwaardtoernooi. Vechters die zich al hebben ingeschreven hebben de optie om alsnog 
aan het open langzwaardtoernooi mee te doen, of hun inschrijving in te trekken. 
 
Structuur toernooi 
De structuur van dit toernooi is gelijk aan dat van het open langzwaardtoernooi, met de 
uitzondering dat in het damestoernooi geen verdeling op basis van divisie plaatsvindt. 
 
3. Andere Toernooiformats 
Dit toernooi is per evenement wisselend, en kan radicaal andere wapensystemen 
hebben. 
 
Aantal deelnemers 
Maximaal 20. 
 
Structuur toernooi 
Afhankelijk van het wapensysteem. 
 


