
KNAS Kaderdag 2016

Commissies
9.30



Dagindeling tot de lunch

• Doel kaderdag en commissie-bijeenkomst (Wiebe Mokken 9.30)

Medische Commissie 
 Commissie Rolstoelschermen
Materiaalcommissie
 PR Commissie
 Reglementscommissie
 NK Commissie
 Toetsingscommissie
Financiële Commissie

P-A-U-Z-E

 Scheidsrechters-
commissie

 Commissie Veteranen
 KNAS Opleidingen
KNAS Internationaal
KNAS Ranglijsten
 KNAS Wedstrijden

09.40 – 09.45
09.45 – 09.55
09.55 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 10.25
10.25 – 10.35
10.35 – 10.40
10.40 – 10.45

11.00 – 11.15

11.15 – 11.25
11.25 – 11.40
11.40 – 11.45
12.00 – 12.15
12.15 – 12.30



(Etienne Van Cann)

• Atletencommissie

• Topsportcommissie



Medische Commissie
(Etienne Van Cann)

• Pieter van Gilst, fysiotherapeut

• Remco de Cuijper, radioloog (stelt plek beschikbaar)

• Gerrit Koops, sportfysiotherapeut



Huidige inzet fysio

• NK’s / KNAS toernooi: 
• Equipe

• Senioren

• Veteranen

• Vet-cup

• EK’s en WK’s (degen-programma)

• JWK (t/m 2014)



Handelingen op NK’s:

• Acuut: Pleisters, coldspray / coldpack

• Acuut / preventief: Tapen

• Verstrekken medicatie

• Screenen blessures, vaststellen behandeling en of doorspelen 
verantwoord is.

• Advies voor thuis / training



Handelingen op EK/WK/JWK:

• Specifieke W-up voor licht geblesseerden

• Bewaking gesteldheid schermers (drinken / eten / koelen)

• Uitvoerige behandelingen in hotel, evt. massage / advies hoe met 
blessure om te gaan.

• Medicatie verstrekking indien in overleg met een arts in NL

• Water – stoel drager, mentale ondersteuning, opvang, … (onderdeel 
van gehele team)

• Vertrouwenspersoon



Analyse cadetten & junioren JWK 
2012-2013-2014:

• Mentale kracht

• Fysiek algemeen / atletisch vermogen

• Fysiek specifiek: Kracht / lenigheid / stabiliteit



JWK/EJK & Floret programma

• Wens team = aanwezig zijn van fysio

• Afgelopen 2 EJK’s: 25 schermers: geen medische begeleiding: grote 
ziekenboeg

• Afgelopen JWK: geen begeleiding (evaluatie onbekend)



Wat heeft fysio te bieden:

• Reguliere begeleiding

• Vraagbaak voor trainers / schermers: 365dgn/pj

• Frequent onderdeel team: 
• Fysieke training 

• Screening fysieke status met persoonlijk advies / training

• Metale focus

• Begeleiden / aanleren W-up

• Blessure preventie



Kosten Fysio begeleiding 

• JWK / EJK = 2 x +10 dagen

• 3 a 5 kwalificatie toornooien WB = weekend

• Reis, verblijf en onkosten vergoeding:
• € 10.675 - €15.000

Vergoeding vanuit NOC*NSF?

Declaraties fysiotherapie

• Excl. Degen senioren programma (WK – EK)



Bronnen

• Meerjaren beleidsplan KNAS

• Evaluaties JWK’s 2012-2014

• Persoonlijke afstemming met: 
• Ouders

• Trainers / (bonds-)coach 

• Schermers

• PPP: Info KNAS Floret 2014-2015

• Jaarverslag & Jaarrekening 2013



Commissie Rolstoelschermen
(Leon Pijnappel)

Leden:
• Gaby van Achterberg

• Erik Bel

• Björn Blaas

Afgelopen jaar:
- Wisseling van commisieleden
- Orientatie op positionering binnen KNAS
- Verenigingen: Vrijbuiters, SV Pallas, Lancelot SV, 

Scaramouche en Holland schermen
- Gezamenlijke trainingen 
- Wedstrijden: 

 JPT, 
 Slag on Den Bosch
Muggen Equipe Toernooi
 ParaGames Breda
 ParaSportBreda
 ParaSportGouda

- Internationaal: 
 Intensieve contacten met IWAS

- Clinic voor schermers en coaches.



Commissie Rolstoelschermen
(Leon Pijnappel)

Komend jaar:

• 1e WC in Stadskanaal

• Rolstoelschermen op 5 
voetganger toernooien

• Advies over beleid van KNAS

• Vergroten fondswerving

• Uitbreiden publiciteit PR

• Ondersteunen van verenigingen

Nodig:
• Ondersteuning bij WC Stadskanaal
• Positionering rolstoelschermen als techniek
• Opname regels in spelregelboekje
• Meer voetgangers die rolstoelschermen
• Meer frames en stoelen voor spreiding
• Clinics van/met topschermers



Materiaalcommissie
(Joost Kramer)

• Evert-Jan Smit

• Kees Boon



Materiaalcommissie
(Joost Kramer)

Gedaan afgelopen jaar:

- Verhuizing van Nieuwegein naar IJsselstijn

- Opruiming materialen

- Uitbreiding aanwezigheid op toernooien.

- Advies aangepast regels FIE

- Aanvraag materiaal FIE 5 aanwijstoestellen met kabels. 

- Lopers voor rolstoelschermen. 

- Aantal x uitleen: 20



Materiaalcommissie
(Joost Kramer)

Komend jaar:

- Koperen lopers opruimen

- Nieuwe kunststoflopers (verlaging vervoerskosten)

- Inzet nieuwe apparaten FIE

- Koppeling aanwijsapparatuur aan Engarde

Nodig:

- Extra capaciteit logistiek

- Meer materiaal voor uitleen.



PR-Commissie
(Wiebe Mokken)

Samenstelling van de commissie

Collin Oosthof Valentijn Huybens Elisa Ostet Symke Haverkamp



PR-Commissie
(Wiebe Mokken)

Hoogtepunten seizoen 2015/2016: 

- Uitbreiding commissie naar 4 leden: Valentijn Huybens, Collin Oosthof, Elisa Ostet, Symke Haverkamp 

- Opstellen communicatieplan + overkoepelend communicatiebeleid. 

- JWK Bourges: real-time berichtgeving, dagelijks wedstrijdverslag, fotoreportage en video. 
Heeft gezorgd voor 3* meer bereik en interactie via social media en aandacht van de pers + positieve reacties 
vanuit schermend Nederland. 

- Verspreiden aandacht over diverse wapens: afnemen van interviews met schermers, aparte berichtgeving voor 
degen, floret en sabel (en breedtesport). 

- Externe projecten: promotie schermfilm CODE M, NOC NSF, Telesport. 

- Ondersteuning in doorontwikkeling Nationaal Programma floret & degen dmv workshops en presentaties. 



PR-Commissie
(Wiebe Mokken)

- Uitbreiding samenwerking Talentboek. Talentvolle schermers kunnen deelnemen aan een workshop 
crowdfunding. 

- Verbetering mbt berichtgeving titeltoernooien. Wedstrijdresultaten, achtergrondinformatie en foto’s worden op 
vaste basis snel gedeeld met de achterban. 



PR-Commissie
(Wiebe Mokken)

Plannen voor komend seizoen: 

- Werving nieuw commissielid ivm vertrek Elisa Ostet

- Projectplan KNAS website 

- Sponsorwerving 

- Ontwikkelen KNAS nieuwsbrief 

- Continueren berichtgeving wedstrijden & titeltoernooien 



Reglementencommissie
(Etienne Van Cann)

Doelstelling

De commissie heeft als taak het bondsbestuur te adviseren 
over invoering van de F.I.E. reglementswijzigingen in 
Nederland. 

Afgelopen jaar 2015

Voorstellen gedaan aan het bondsbestuur over de invoering 
van de F.I.E. reglementswijzigingen uit 2015 in Nederland.

Dit jaar

Voorstellen doen aan het bondsbestuur over de invoering van 
de F.I.E. reglementswijzigingen uit 2016 in Nederland.

Leden
• Indra Angad-Gaur 

KNAS Scheidsrechters
• Evert-Jan Smit 

KNAS Materiaal
• Oscar Kardolus 

KNAS Wedstrijden vz



Reglementencommissie
(Etienne Van Cann)

De wijzigingen werden tot nu toe op de KNAS-site en op de KNAS Facebook 
pagina gepubliceerd. In de praktijk bleek dat toch niet iedereen op de 
hoogte was van de wijzigingen en/of van de invoerdatum daarvan. 
Voorbeeld is de invoering van de 800 N handschoen voor Sabel.

Er gaat bekeken worden hoe de communicatie hierover verbeterd kan 
worden. Bijvoorbeeld door het sturen van een bericht van het bondsbureau 
naar alle verenigingen en persoonlijke leden.



NK-Commissie
(Etienne Van Cann)

Taak van de commissie
Het organiseren van de NK Senioren. De NK-commissie roept daarbij de hulp in van een schermvereniging, zodat 
deze de kans krijgt om het schermen in haar regio te promoten. 
Uitgangspunten zijn: 

- Het NK moet een uithangbord zijn voor het Nederlandse schermen en het mooiste laten zien wat Nederland te 
bieden heeft 
- Het brengt de top van Nederland samen 
- Maximaliseren PR-waarde 

Samenstelling van de commissie
Voorzitter Bestuurslid KNAS Topsport
KNAS Wedstrijden
KNAS Scheidsrechters
KNAS PR
KNAS Materiaal
Lokale representatie 



NK-Commissie
(Etienne Van Cann)

NK 2015  Rotterdam Topsporthal

- Zeer goed verlopen toernooi
- Van alle kanten complimenten ontvangen

NK 2016  Almere Topsporthal

- Voorbereidingen zijn in volle gang.
- Moet weer een visitekaartje voor de schermsport worden.
- Er wordt geëxperimenteerd met een herkansingsronde. 
- Indien dit bevalt, wordt dit ook zo in 2017 in Almere georganiseerd.



Scheidsrechterscommissie
(Leon Pijnappel)

Wat is er afgelopen jaar bereikt?
• 4 nieuwe scheidsrechters succesvol opgeleid en geëxamineerd op 

Nationaal niveau

• 4 mensen gestart met een upgrade van niveau 3 (Nationaal)naar 4 
(Internationaal)

• Coaching tijdens NK

• Begeleide trainingssessie bij decemberstage floret



Scheidsrechterscommissie
(Leon Pijnappel)

• Minimaal 5 Cursisten succesvol opleiden en examineren

• Minimaal 2 Cursisten doorontwikkelen naar een hoger niveau

• Scheidsrechters uit de “nieuwe doos” voor NK’s en Internationale 
uitzendingen klaarstomen door o.a.:

• Begeleide trainingssessies op 3 wapens organiseren (1x p wapen/jaar)

• Motivatiestuk scheidsrechters implementeren: afspraken over beloning van 
scheidsrechters van alle niveaus bij álle wedstrijden (bezoek ook de 
workshop!)

• 1 FIE gelicenseerde scheidsrechter erbij

Wat zijn de activiteiten voor komend jaar?



Scheidsrechterscommissie
(Leon Pijnappel)

• Breed besef dat de scheidsrechters een onmisbaar onderdeel van de 
wedstrijd zijn (en dus geen sluitpost)

• Nauwe samenwerking met o.a. KNAS wedstrijden aangaande 
wedstrijdformules

• Breed gedragen idee over motivatie en beloning (dus naast een 
financiële vergoeding, goede informatievoorziening en verzorging op 
de wedstrijddag, óók de uitgesproken waardering)

Wat is er nodig om het uit te voeren?



Commissie Veteranen
(Leon Pijnappel)

Doelstelling

De commissie heeft als taak om bij alle facetten van het 
Nederlandse veteranenschermen het bondsbestuur, 
gevraagd en ongevraagd, van advies te dienen. 

Dit advies betreft onder andere maar beperkt zich niet 
tot: 

• de hoogte van de limieten voor deelname aan EK en 
WK Veteranen.

• de samenstelling van teams voor deelname aan EK en 
WK Veteranen. 

• het veteranen wedstrijdcircuit in Nederland. 

Leden
Eric Dobbelaar

Sonja Lendi

Pieter van Seventer

Rick van der Weide

Oscar Kardolus vz



Commissie Veteranen
(Leon Pijnappel)

2015
NK Veteranen 2015 : 91 deelnemers
EK Veteranen 2015 Individueel : 19 deelnemers, nieuw record na invoering limiet
WK Veteranen 2015 Individueel : 22 deelnemers, nieuw record
WK Veteranen 2016 Teams : 2 Teams ; Degen Heren en Sabel Heren 

2016

NK Veteranen 2016 : 86 deelnemers
EK Veteranen 2016 Teams : 3 Teams ; Floret Dames, Floret Heren en Sabel Heren



Commissie Veteranen
(Leon Pijnappel)

Het Veteranen schermen wint nog steeds aan populariteit in Nederland. Dit sluit mooi aan 
bij de doelstelling ‘Een leven lang schermen’.

Helaas is het nog niet zo dat we onze voormalige topsporters hebben kunnen overhalen 
om mee te doen aan NK’s, EK’s en WK’s Veteranen. Hopelijk zijn de wijzigingen in het 
Handboek schermer een stimulans voor deze categorie om wel mee te gaan doen.

- Om de deelname van oud-topsporters aan internationale titeltoernooien te bevorderen 
is de volgende uitzondering opgesteld: veteranenschermers die ooit Nederlands 
Kampioen zijn geweest als senior worden vrijgesteld van de deelnamelimiet voor de EK-
Veteranen.

- Ter stimulering van prestaties op EK en WK voor veteranen ontvangen winnaars van een 
eerste, tweede of derde plaats op een EK of WK voor veteranen een bonus van 500 euro.

Verbeterpunt is de aandacht die het WK, EK en NK Veteranen krijgen van KNAS PR. 
Die is nu minimaal.



KNAS Wedstrijden
(Etienne Van Cann)

Taken van de commissie

Het organiseren van de NK Equipe, NJK en NK Veteranen en VetCup. 
Daarbij de hulp in van een schermvereniging, zodat deze de kans krijgt 
om het schermen in haar regio te promoten. 

Het coördineren en up-to-date houden van de Nederlandse 
wedstrijdkalender

Adviseren Wedstrijdorganisaties

Samenstelling van de commissie
• Oscar Kardolus



KNAS Wedstrijden
(Etienne Van Cann)

2015 
NK Equipe 2015 : Den Bosch i.s.m. Schermclub Den Bosch
NJK 2014/2015`: Duiven i.s.m. Scaramouche
NK Veteranen 2015 : Zwolle i.s.m. Valliant
VetCup 2015 : Nijmegen i.s.m. de Drie Musketiers

2016
NK Equipe 2016 : Purmerend i.s.m. En Cavant
NJK 2015/2016 : Breda i.s.m. Pallas
NK Veteranen 2016 : Groningen i.s.m. Schermcentrum Noord
VetCup 2016 : nog niet bekend

2017
NK Equipe 2017 : nog niet bekend
NJK 2016/2017 : Breda of Duiven i.s.m. Scaramouche
NK Veteranen 2017 : nog niet bekend
VetCup 2017 : nog niet bekend

De animo om samen met de KNAS één van deze wedstrijden loopt terug. De rode
wedstrijden zijn na extra oproep of op verzoek van de KNAS georganiseerd. Voor de 
groene wedstrijden is er nog geen organisator gevonden .



KNAS Wedstrijden
(Etienne Van Cann)

Verbeterpunt is de aandacht die het NK Equipe, NJK en 
NK Veteranen krijgen van KNAS PR. Die is nu minimaal.

Toekomst

Naast de 4 bestaande NK’s een 5e NK organiseren ; het NK 
Rolstoel (Format en datum moeten samen met de 
Rolstoelcommissie nog worden bepaald)



KNAS Ranglijsten
(Etienne Van Cann)

Taken van de commissie

Het bijhouden van de Nederlandse Ranglijsten en KNAS Cup standen 

Samenstelling van de commissie
Oscar Kardolus

Het afgelopen jaar zijn de ranglijsten niet elke maand kunnen 
verschijnen. Oorzaken zijn o.a. het steeds groter wordende bezoek aan 
buitenlandse wedstrijden en drukke andere werkzaamheden.|

Er wordt gewerkt aan een ander systeem van het bijhouden van de 
ranglijsten. Dat systeem moet het  handmatig werk verminderen

Dit systeem is in de testfase.



KNAS Opleidingen
(Leon Pijnappel)

• Ad van der Weg



Toetsingscommissie
(Joost Kramer)

Samenstelling Commissie

Rob Wolthuis

Jean-Paul VanderVoodt

Rorik Jansen



Toetsingscommissie
(Joost Kramer)

Wat is er afgelopen jaar bereikt.
De commissie is betrokken geweest bij de examens voor 
scheidsrechters en trainers in 2014.

De commissie was bij beide examens aanwezig teneinde een volledig 
beeld te hebben van de gevolgde procedure. Hierdoor kon worden 
getoetst of er een discrepantie zou zijn tussen wat op papier staat en 
de praktische uitvoering.

Dit heeft geresulteerd in een verslag met daarbij duidelijke 
aanbevelingen die vooral tot gevolg moeten hebben dat bij iedere 
kandidaat exact de zelfde procedure wordt gevolgd en dat 
beïnvloeding van de examinatoren onderling niet mogelijk is bij het 
bepalen van het  oordeel.

Het verslag en de aanbevelingen gaan hierbij (Bijlage 1)



Toetsingscommissie
(Joost Kramer)

In november 2015 was een nieuw examen voor trainers.

Hierbij werden de aanbevelingen van de toetsingscommissie in de 
praktijk goed gebruikt.

Dit had positieve gevolgen voor het verloop van het examen en het 
bepalen van de eindresultaten.

Rapportage van het examen 15 november 2016 gaat hierbij.(Bijlage 2)

In november 2015 is Rob Wolthuis (Voorzitter van de 
toetsingscommissie) naar een tweetal bijeenkomsten geweest van de 
NSF. Deze bijeenkomsten gingen over de auditprocedure van de NSF, 
waarbij ze de toetsingsprocedure van de aangesloten bonden 
monitoren.



Toetsingscommissie
(Joost Kramer)

De activiteiten voor het komend jaar.
De toetsingscommissie is volgend t.o.v. de activiteiten van de 
Commissie van Opleidingen.

Zodra er nieuwe opleidingen voor trainers en/of scheidsrechters 
worden uitgeschreven komt de toetsingscommissie op de achtergrond 
in aktie. Opleidings eisen en protocollen worden getoetst. Zo ook die 
van de examens. De toetsingscommissie vindt het noodzakelijk dat er 
bij ieder examen minstens 1 lid van de commissie bij de examens 
aanwezig is.

Wat is er voor nodig om goed te kunnen uitvoeren

De toetsingscommissie is vooral erg gebaat bij een goede 
communicatie vanuit de commissies die de opleidingen verzorgen. 

Tijdig melden van data, toezending van portfolio’s, kandidaten, 
deadlines enz. enz. zijn van groot belang voor een goede 
samenwerking.



KNAS Internationaal
(Etienne Van Cann)

• Anton Oskamp



Wat doet KNAS Internationaal?

• Verzorgt de internationale inschrijvingen van de KNAS voor FIE- en EFC-
wedstrijden

• Zorgt voor de FIE- en EFC-licenties en toevoegingen FIE/EFC databases

• Verzamelt informatie over wedstrijden

• Publiceert wekelijks een overzicht van resultaten op FIE- en EFC-wedstrijden

• Zoekt scheidsrechters voor FIE WB, FIE SAT, EFC Cad en EFC U23

• Informeert betrokken verenigingen wanneer een scheidsrechter nodig is oor
overige wedstrijden

• Voorziet het bureau van informatie tbv het factureren van de 
scheidsrechtersbijdrage

• Schrijft op verzoek bestuur in voor titelwedstrijden

• Verzorgt IWAS inschrijvingen



Workflow – aanmeldingen

Aanmelding voor FIE en
EFC wedstrijden

Correct en
op tijd

In quotum
en

punten-
limiet

Scheids-
rechter
nodig

Zoek scheidsrechter

Licentie
nodig

Licentie EFC/FIE

Melden BB
Scheids-
rechters-
bijdrage

Terugmelden

Bevestigen

Inschrijven EFC/FIE
Overzicht publiceren

ja

ja

ja

ja

ja

nee nee

nee nee

nee

Aanhouden en
terugmelden



Workflow – afmeldingen

Afmelding voor FIE en
EFC wedstrijden

Op tijd > 4 
weken

Op tijd > 7 
dagen

Scheidsrechter-
consequentie

Bevestigen
Afmelden EFC/FIE

Overzicht publiceren

Force majeure 
verklaring opvragen

ja

neenee

ja

Van scheidsrechters-
bijdragelijst



Volumes

2012/13 2013/14 2014/15 (t/m april)

Aanmeldingen 409 338 456

Geaccepteerd 400 332 448

Afmeldingen 63 23 43

Scheidsrechters 12 17 32

FIE Licenties 79 71 41*

UEE Licenties 57 52 67

*In seizoen 2014/15 was het SISTA-MMIT HF en HS toernooi geen Satelliet



Verbeterpunten

• Verder automatiseren

• Verbeteren voorlichting

• Nahouw kan geen verplichting zijn, maar voor niet FIE/EFC 
wedstrijden wel noodzakelijk



Financiële Commissie
(Joost Kramer)

Leden:

• Jaap Wassink

• Nathalie van der Putten

• Sander Niemeijer

Statutaire commissie


