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1  Voorwoord Voorzitter a.i. en Secretaris 45 

Het jaar 2020 werd vooral gekenmerkt door de problemen veroorzaakt door de COVID-19 46 

pandemie. Waar het jaar rustig begon, kwamen er midden februari meer en meer berichten 47 

dat het nieuwe virus dat rondwaarde aanzienlijk ernstigere consequenties had dan de 48 

jaarlijkse griepgolf. Nadat de situatie in Italië dramatische vormen begon aan te nemen werd 49 

binnen Europa besloten om diverse landsgrenzen te sluiten. Voor de schermers werd dit het 50 

eerst zichtbaar tijdens de Jeugd EK in Porec. 51 

Ook Nederland ontkwam niet aan deze problemen en al snel besloot de overheid om hier ook 52 

quarantainemaatregelen in te voeren. Dit hield onder meer in dat sportwedstrijden en 53 

bepaalde vormen van training tot nader order verboden werden. Schermen ontkwam hier ook 54 

niet aan. Het eerste nationale slachtoffer werden de NK die eind april gecanceld werd, 55 

waarbij het bestuur aangaf dat men hoopte deze later in het jaar alsnog te organiseren. 56 

Hetzelfde lot troffen de Nederlandse Jeugdkampioenschappen en een aantal wedstrijden die 57 

door verenigingen zouden worden georganiseerd. In eerste instantie werden de beperkende 58 

maatregelen steeds strikter, maar toen er een daling kwam in het aantal nieuwe besmettingen 59 

gaf de overheid groen licht om weer voorzichtig te beginnen. Het bestuur besloot om zo snel 60 

mogelijk de Nederlandse kampioenschappen weer op de kalender te krijgen. Eind september 61 

werd de NK in Amsterdam gehouden onder strikte regels die in overleg met de autoriteiten 62 

werden vastgesteld. De lokale organisatie lag in handen van SCA en het SISTA team. Deze 63 

kampioenschappen zijn zonder incidenten verlopen.  64 

De week na dit NK verslechterde de situatie in Nederland opnieuw en voor de rest van het 65 

jaar vonden er geen wedstrijden meer plaats. De pandemie passeerde de jaarwisseling en is 66 

ten tijde van dit schrijven nog steeds actief en de beperkingen tot en met een avondklok zijn 67 

van kracht. De verenigingen konden af en toe nog wel met de jeugd trainen, maar onze 68 

volwassen leden zaten vanaf maart vrijwel zonder trainingsmogelijkheden. Het is voor de 69 

hand liggend dat een dergelijke situatie een negatieve impact heeft op ons ledenbestand. De 70 

gevolgen zullen echter pas in 2021 duidelijk worden. Het bestuur heeft via een voorzichtig 71 

financiëel beleid kunnen zorgen dat er voldoende reserves zijn om deze klap op te kunnen 72 

vangen en de continuïteit van onze wedstrijden, trainingen en opleidingen te kunnen 73 

realiseren. 74 

Het bestuur kwam in 2020 11 keer bijeen met reguliere bestuursvergaderingen en 18 keer 75 

met buitengewone vergaderingen in verband met gewijzigde COVID-19 protocollen etc. Om 76 

dezelfde reden waren er erg veel besprekingen met NOC*NSF, overheid en gemeentelijke 77 

instanties. Waar tot maart nog daadwerkelijk bij elkaar gekomen werd op het bondsbureau 78 

werden deze vergaderingen om voor de hand liggende redenen vanaf dat moment vervangen 79 

door virtuele vergaderingen via MS Teams. De voor eind april voorziene ALV werd uitgesteld 80 

tot het najaar omdat wij hoopten dat we dan weer gewoon bij elkaar mochten komen. Dat is 81 
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helaas niet het geval geweest. Het bestuur heeft zo lang als toegestaan gewacht, maar 82 

uiteindelijk is op 31 oktober een virtuele ALV gehouden. Het verslag treft U separaat aan.  83 

De COVID-19 problemen hadden ook effect op de samenstelling van het bestuur. In juni 84 

moesten wij noodgedwongen afscheid nemen van onze voorzitter Jean-Pierre Vandervoodt. 85 

In eerste instantie nam ondergetekende op interim basis de rol van voorzitter op zich, maar 86 

daar ik in Frankrijk woon leek mij dit iets wat niet zou passen wanneer de quarantaine- 87 

maatregelen ten einde kwamen. Een voorzitter dient vaak op wedstrijden te zijn en 88 

verenigingen te bezoeken etc. Dat gaat niet wanneer je te ver weg woont. Daar het bestuur 89 

veronderstelde dat eind oktober de pandemie voorbij zou zijn werd besloten dat de rol van 90 

interim-voorzitter vanaf dat moment zou worden vervuld door algemeen bestuurslid Leon 91 

Pijnappel. Het bestuur besloot derhalve unaniem om hem tot vicevoorzitter te benoemen en 92 

vanaf 31 oktober werd Leon Pijnappel dus de nieuwe voorzitter a.i. Het bestuur heeft 93 

voorlopig gepland om de ALV 2021 op 24 april te houden en daar zal dan officiëel tot 94 

verkiezing van de nieuwe voorzitter worden overgegaan. Verder waren er dit jaar geen 95 

bestuur mutaties. 96 

Het bestuur van de KNAS bestond derhalve in 2020 uit de volgende leden:  97 

Voorzitter Jean-Pierre Vandervoodt (tot juni) 

 Bert van de Flier a.i. (juni t/m oktober) 

 Leon Pijnappel a.i. (vanaf november) 

Secretaris Bert van de Flier  

Penningmeester Patrice Masson  

Algemeen bestuur Remko Koster  

 Sonja Lendi  

 Louis Hopstaken  

Het bondsbureau stond onder leiding van onze directeur, Teun Plantinga. 98 

  99 
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Financiën 100 

Door het coronavirus hebben vele activiteiten (opleidingen, wedstrijden, stages etc.) niet 101 

plaats kunnen vinden. Mede hierdoor heeft de KNAS over 2020 een positief resultaat 102 

gerealiseerd van 35.483 euro. 103 

1.1 Inkomsten 104 

De subsidie van NOC*NSF voor Algemeen Functioneren (subsidie 1.1 Instandhouding) 105 

bedoeld als bijdrage voor een kwalitatief goed werkapparaat (i.e. het bondsbureau) is op 106 

hetzelfde niveau als vorig jaar (27.927 euro). Vanaf 2020 wordt deze subsidie volledig op 107 

“organisatie” geboekt en niet meer voor een gedeelte (7.300 euro) op Sportparticipatie. 108 

Een deel van de subsidie voor het SOS project (2.021 euro) was in 2019 op organisatie 109 

geboekt maar staat vanaf 2020 volledig op sportparticipatie. 110 

De subsidie van NOC*NSF voor sponsoring team NL is ook gelijk als vorig jaar (10.000 euro). 111 

Bij Breedtesport hebben we de subsidie van NOC*NSF 5.2 Versterken Sportbonden 112 

gealloceerd voor de SOS jeugd equipe competitie (8.298 euro). 113 

Bij Topsport zijn de subsidies van KPN Sportfonds voor 4.830 euro, de bijdrage van de 114 

gemeente Almaar voor het RTC floret van 11.000 euro en het sponsorcontract gesloten met 115 

Al Maasa voor 6.064 euro gealloceerd. 116 

De contributies zijn aan het begin van het jaar gefactureerd en de daling t.o.v. 2019 is 117 

beperkt tot -€ 7.376. 118 

1.2 Topsport 119 

Door de pandemie zijn vanaf maart 2020 bijna alle wedstrijden afgelast. De kosten zijn met - 120 

43.457 euro gedaald (-40%) en de inkomsten met -26.587 euro. 121 

Door de COVID-19 zijn de kosten voor de samenwerking met de bondscoaches en de inzet 122 

voor de scheidsrechters in het buitenland laag geweest. 123 

1.3 Sportparticipatie 124 

Het SOS project heeft vertraging opgelopen en de kosten zijn veel lager dan gebudgetteerd 125 

(5.626 euro vs 17.245) zoals de kosten voor JPT (2.517 euro vs 4.000).  126 
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Er zijn in 2020 geen regiobijeenkomsten geweest. 127 

In samenwerking met de Johan Cruyff Foundation is materiaal voor rolstoelschermen 128 

aangeschaft; de kosten in 2020 bedroegen 18.311 euro en zijn volledig gesubsidieerd.  129 

Een deel van de subsidie van NOC*NSF voor Algemeen Functioneren (7.300 euro) was op 130 

Sportparticipatie geboekt maar wordt vanaf 2020 naar “organisatie” verschoven.  131 

1.4 Wedstrijdsport 132 

2De kosten zijn met –26.100 euro gedaald (-52%) en de inkomsten met -15.250 euro. 133 

Ondanks COVID-19 heeft de KNAS in 2020 de NK Senioren bij de gemeente Amsterdam 134 

kunnen organiseren en de kosten waren veel lager (7.904 euro) dan in 2019 (17.051 euro).  135 

Helaas hebben geen NK equipe en NJK kunnen plaats vinden. 136 

Ook werden voor de veteranen veel minder wedstrijden georganiseerd. De kosten voor het 137 

NK Veteranen waren net zo hoog als in 2019 maar de inkomsten iets lager door minder 138 

deelnemers. Bij het Ferrum Vetus zijn de kosten iets hoger dan de inkomsten. 139 

De kosten van opslag toernooimateriaal zijn gestegen door een factuur voor reparatie van de 140 

dakgoot (+1.555 euro). 141 

1.5 Organisatie 142 

De totale kosten zijn met -10.151 euro gedaald (-15%). 143 

• Bestuurskosten: Weinig onkosten door het vergaderen via “teams” en geen fysieke 144 

Internationale vertegenwoordiging.  145 

• Bondsbureau: Lagere kosten 146 

o Na nieuwe samenwerking contract vanaf 2020 met NTTB. 147 

o Omdat de functie van ledenadministratie in 2020 niet ingevuld is en uit de 148 

oproep voor vrijwilligers nog niets is gekomen.  149 

 150 

 151 

 152 

 153 

 154 

 155 

 156 

 157 

 158 
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1.  Exploitatierekening:

Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting

2019 2020 2020 2021

€ € € €

OPBRENGSTEN

Contributies 114.920  113.000  107.544  100.000  

Opbrengsten leden en verenigingen 59.521    62.293    29.688    63.428    

Subsidies 87.460    91.822    68.377    70.182    

   -Algemeen 34.306    33.277    38.185    25.627    

   -Breedtesport 13.055    23.545    8.298       9.555       

   -Topsport 40.099    35.000    21.894    35.000    

Algemeen 11.153    21.000    6.064       21.000    

Degen 21.446    -                4.830       -                

Floret 7.500       14.000    11.000    14.000    

Overige opbrengsten 7.519      4.350      22.881    4.450      

TOTAAL OPBRENGSTEN 269.420  271.465  228.490  238.060  

-               -               

KOSTEN

Algemeen 69.456   71.400   59.305   68.320   

Bestuur 4.990      6.300      1.968      6.330      

Leden 5.469      5.600      5.268      5.740      

Organisatie 58.997    59.500    52.069    56.250    

Breedtesport 80.772   95.295   62.568   77.655   

Opleidingen 12.472    16.850    2.823      14.550    

Sportparticipatie 18.140    31.545    35.685    18.305    

Wedstrijdsport 50.160    46.900    24.060    44.800    

Communicatie 1.046      3.700      5.165      3.700      

Topsport 109.427 101.070 65.969   94.350   

EK/WK 22.186    20.600    17.704    19.300    

Project Al Maasa 7.110      10.000    6.064      10.000    

Stages 33.368    40.100    25.462    36.000    

Wereldbekerwedstrijden equipe 21.446    2.400      6.030      2.400      

Scheidsrechtersinzet buitenland 16.874    12.250    4.284      12.500    

Overige topsport 8.443      15.720    6.425      14.150    

Totaal kosten 260.702  271.465  193.007  244.025  

Exploitatiesaldo: 8.719      0 35.483 -5.965 

TOTAAL
 159 

 160 

 161 

 162 

 163 

 164 

 165 

 166 

 167 

 168 

 169 

 170 

 171 

 172 

 173 

 174 

 175 

 176 

 177 

 178 

 179 

 180 

 181 

 182 

 183 

 184 

 185 

 186 

 187 

 188 

 189 

 190 

 191 

  192 
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2 Breedtesport 193 

2.1 Inleiding  194 

De COVID-19 pandemie heeft een enorme impact gehad op de geplande activiteiten. Er is er 195 

veel tijd besteed aan het vertalen van de veranderende regels van de overheid naar onze 196 

schermsport. Vanaf maart hebben vrijwel geen wedstrijden plaatsgevonden. Desondanks is 197 

het ons toch nog gelukt om in september het NK senioren te organiseren. Toernooien werden 198 

eerst verschoven naar latere tijdstippen en daarna afgelast. Verenigingen in het land kregen 199 

te maken met sluitingen van sportzalen en/of zeer beperkte mogelijkheden voor sporters 200 

ouder dan 17 jaar. Het opleiden van schermleraren en scheidsrechters is in 2020 gedaald 201 

naar een dramatisch dieptepunt. Enerzijds was dit een gevolg van bestuurlijke wisselingen en 202 

anderzijds zorgde uiteraard de pandemie er voor dat bijenkomsten, praktijklessen en 203 

wedstrijden niet meer mogelijk waren. 204 

2.2 Focusactiviteiten 2020 205 

Nationale Kampioenschappen 206 

Het NK-veteranen heeft in februari plaatsgevonden. Het NK senioren kon na uitstel door 207 

COVID-19 toch in september plaatvinden. Het NJK en NK equipe konden geen doorgang 208 

vinden. Door de onzekerheid veroorzaakt door de pandemie is de geplande uitbreiding van de 209 

NK commissie uitgesteld. Voor de organisatie van een NK zijn nu standaard draaiboeken 210 

opgesteld. 211 

NK senioren  212 

In eerste instantie zou het NK Senioren in april 213 

plaatsvinden. Vanwege COVID-19 werd het 214 

toernooi uitgesteld, en uiteindelijk werd het 215 

toernooi op 26 en 27 september gehouden in 216 

Sporthallen Zuid Amsterdam in samenwerking 217 

met Schermcentrum Amsterdam en Stichting 218 

SISTA. Vanwege de strenge coronamaatregelen 219 

kon er geen publiek bij zijn. Om dit op te vangen 220 

werd een livestream georganiseerd en zijn alle 221 

finales live uitgezonden met commentaar. 222 
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 223 

Resultaten 224 

 Floret Degen Sabel 

Dames Saskia van Erven Garcia Isaura Sizoo Enli Chiang 

Heren Daniel Giacon Bas Verwijlen Robbert Goossens 

 225 

NK Veteranen 226 

Op 15 en 16 februari 2020 zijn de NK voor veteranen georganiseerd in Groningen, in 227 

samenwerking met Schermcentrum Noord. Het was een geslaagd weekend met mooie 228 

partijen en veel ondersteuning van Schermcentrum Noord.  229 

  230 
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Resultaten 231 

 Algemeen 

klassement 

Cat. A 40-49 Cat. B 50-59 Cat. C 60-69 Cat. D 70+ 

Dames 

Degen 

Nathalie van der 

Putten 

 Ans Hom Ineke Knape  

Heren 

Degen 

Julius Wagenaar Michel 

Shuqair 

Julius 

Wagenaar 

Bert van Til Gerrit 

Beekhuizen 

Dames 

Floret 

Mieke de Graaf-

Stoel 

  Mieke de 

Graaf-Stoel 

 

Heren 

Floret 

Hans Rijsenbrij Floris 

Nonhebel 

Hans 

Rijsenbrij 

Bas Mondt  

Dames 

Sabel 

Esther 

Groenheide 

Eva Weijers    

Heren 

Sabel 

Aleh Pimenau Marijn de 

Jong 

Aleh Pimenau László Marácz  

*Noot: in verschillende categorieën was slechts 1 deelnemer. Voor die categorieën zijn er geen 232 

kampioenen. 233 

Deelnemers NK’s 2020  234 

Bij de NK senioren is de deelname in 2020 gelijk aan die van 2019. Bij de NK veteranen is dat 235 

anders: het aantal deelnemers is met 18 minder, bijna 20% lager dan in 2019. Mogelijk heeft 236 

dit te maken met de locatie. Voor sommige veteranen li jkt Groningen te ver weg, jammer want 237 

de sfeer in Groningen is altijd erg goed. 238 

 239 

 2020  Floret  Degen  Sabel  Totaal  

  Heren  Dames  Heren  Dames  Heren  Dames    

NK veteranen  17  3  29  6  12  3  70  

NK senioren  56  12  58  19  26  14  185  

  240 
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2019  Floret  Degen  Sabel  Totaal  

 Heren Dames Heren  Dames Heren  Dames   

NK veteranen  22  6  35  8  12  5  88  

NK senioren 45  13  65  23  20  16  182  

  241 

Jeugdschermen: afronden project JEC en implementatie JEC september 2020 242 

Het project heeft na april grote vertraging opgelopen. In samenwerking met een 243 

Consultancybureau zijn de data van de pilot uit 2017 geanalyseerd. Uit deze data blijkt 244 

(zonder er te diep op in te gaan) dat kinderen die al meededen aan JPT’s en ook aan de pilot 245 

van de competitie meededen, gemiddeld iets meer dan 1 jaar lid blijven van de club. Uit de 246 

data blijkt ook dat kinderen die nog niet meededen aan JPT’s, maar wel meededen aan de 247 

pilot competitie, gemiddeld meer dan 2 jaar (!) lid blijven van de club.  248 

Er is tevens een voorlopig wedstrijdformat bedacht. Er zal een U11 (onder 11) en een U14 249 

(onder 14) competitie georganiseerd worden. Binnen de regels van COVID-19 was het niet 250 

mogelijk om een competitie op te starten omdat er veel ouders bij betrokken zijn en afgeraden 251 

werd om te reizen. Als de regels het weer gaan toe laten zal de competitie worden opgestart.  252 

Veteranenschermen: meer regelmaat bij Ferrum Vetus en uitbreiding naar 6 253 

wedstrijden 254 

Om de deelname aan veteranenwedstrijden te verhogen werden de wedstrijden in het Ferrum 255 

Vetus circuit vroeg in het jaar gepland. Hiermee wilden we meer buitenlandse schermers 256 

trekken. Er werden 6 Ferrum Vetus wedstrijden gepland. Helaas hebben we 5 toernooien 257 

moeten afzeggen door COVID-19. Gemiddeld genomen nemen er ongeveer 70 veteranen 258 

deel aan deze toernooien waaronder ook enkele Belgische en Duitse deelnemers. Om de 259 

internationale deelname te vergroten was er ook een wedstrijd gepland in Leuven maar deze 260 

kon helaas niet doorgaan. 261 

Rolstoelschermen: Uitbreiden locaties voor rolstoelschermen en ondersteunen 262 

wedstrijdorganisaties 263 

In samenwerking met de Johan Cruyff Foundation is materiaal voor rolstoelschermen 264 

aangeschaft. Door onvoorziene kosten was de levering vertraagd, maar de materialen zijn 265 

inmiddels aangekomen. Gelukkig heeft de Foundation ook een bijdrage geleverd in de 266 
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onvoorziene kosten. De uitreiking van de materialen zal in samenwerking met de Foundation 267 

gerealiseerd worden. Het aantal plaatsen waar aan rolstoelschermen kan worden gedaan 268 

komt daarmee op 6. De ontvangende verenigingen krijgen de materialen in bruikleen. Dit zal 269 

worden vastgelegd in een contract. Indien een frame en/of rolstoelen niet meer worden 270 

gebruikt in een vereniging kan de KNAS deze verplaatsen naar een andere vereniging.  271 

De verenigingen zijn actief ondersteund bij het verwerven van subsidies bij gemeenten en 272 

instellingen die zich bezig houden met “inclusief sporten”.  Ook komend jaar zal een 273 

voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd op het bondsbureau. Er is tevens een 274 

samenwerking opgezet met de Dutch Wheelchair Fencing Foundation (DWFF). 275 

Aanpassingen ondersteunende systemen 276 

Uitbreiden registratie ledengegevens in OnzeRelaties voor het paspoort  277 

Schermpaspoorten worden door schermers gebruikt om de wedstrijden waaraan ze 278 

deelnemen en hun resultaten hierin bij te houden. Vooral jeugdschermers maken hier gebruik 279 

van. De voorraad schermpaspoorten was medio 2020 uitgeput. Er is een nieuwe sponsor 280 

gevonden in Leon Paul UK voor de tweede druk. De inhoud is uitgebreid zodat nu ook het 281 

lidmaatschap van een commissie, deelname aan equipe wedstrijden, scheidsrechter- 282 

opleidingen, introductiecursus en spelregeltest geregistreerd kunnen worden. 283 

De registratie in OnzeRelaties is nog niet geregeld. Door het wegvallen van een medewerker 284 

op het bondsbureau was er geen capaciteit om deze registratie uit te voeren.  285 

Uitbreiding OnzeRanglijsten met o.a. registratie van de JPT punten en inschrijfgeld  286 

Er is een uitgebreide discussie gevoerd om het Jeugd Punten Toernooi (JPT) verder te 287 

integreren in OnzeRanglijsten in een aparte categorie en uiteindelijk is dit voorstel 288 

aangenomen. Na de integratie kunnen de deelnemers aan het JPT ook de huidige ranglijst 289 

zien en worden ze uitgedaagd ook aan reguliere toernooien deel te nemen. Gezien de 290 

compleet andere opzet van een regulier toernooi kan de uitslag ook niet gebeuren op basis 291 

van de huidige puntentelling. Een software aanpassing is dus noodzakelijk. Hiervoor is een 292 

offerte gevraagd.  293 

Verbreding van de scheidsrechtercommissie qua omvang en activiteiten 294 

Begin 2020 hebben diverse leden van de commissie opgezegd. In het bestuur is een nieuwe 295 

opzet besproken en wij zijn bezig met het werven van nieuwe commissieleden. In 2021 zullen 296 

via Teams bijeenkomsten georganiseerd worden waarbij de huidige scheidsrechters worden 297 

uitgenodigd om te brainstormen over de vorm van de commissie. Centraal thema is het 298 

uitbreiden van het aantal scheidsrechters en het vormgeven van de opleiding. 299 



Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond Jaarverslag 2020 

 

13 

 

2.3 Activiteiten van de commissies in 2020 300 

KNAS-Opleidingen en toetsingscommissie 301 

De commissie heeft zich toegelegd op de afronding van de reeds gestarte opleiding. Helaas 302 

heeft COVID-19 hier ook voor een nog steeds voortdurende vertraging geleid. Zo gingen de 303 

bijeenkomsten niet door en is het praktijkexamen herhaaldelijk uitgesteld.  Er is met diverse 304 

trainers en docenten gediscussiëerd over een nieuwe opzet die beter aansluit bij de behoefte 305 

van dit moment. Regelmatig melden verenigingen dat hun trainer op leeftijd wil stoppen. Er is 306 

meer behoefte aan breed opgeleide club-docenten dan topsport trainers. 307 

Materiaalcommissie 308 

De commissieleden hebben weer een voortreffelijke ondersteuning verleend bij de NK’s en 309 

hebben het materiaal goed onderhouden. Door COVID-19 waren er weinig toernooien. Er is 310 

besloten om een elektrische vorkheftruck aan te schaffen om het laden van de aluminium 311 

wedstrijdlopers op het depot, dat doorgaans door 1 persoon wordt gedaan, te verlichten.  312 

KNAS internationaal 313 

Ook deze commissie had een rustig jaar. De commissie is uitgebreid met een commissielid 314 

voor de coördinatie van de inzet van scheidsrechters op de internationale toernooien.  315 

Scheidsrechtercommissie 316 

Deze commissie heeft een lastig jaar achter de rug. Diverse commissieleden hebben zich 317 

teruggetrokken. In overleg met de scheidsrechters zal er een nieuwe opzet gemaakt worden 318 

en zullen de taak en verantwoordelijkheden opnieuw vastgesteld worden.  319 

WOR commissie 320 

2020 was een relatief rustig jaar voor de WOR-commissie. Dit kwam voornamelijk door 321 

COVID-19 crisis. De ranglijst is van april tot september en van oktober tot februari 2021 322 

bevroren omdat er geen wedstrijden georganiseerd werden. Door de afwezigheid van 323 

toernooien was het ook niet mogelijk om trainingen te organiseren voor het gebruik van 324 

FencingTime. De review van de puntentelling voor de ranglijst is regelmatig aan de orde 325 

geweest. Gezien de complexiteit zijn er nog geen aanpassingen doorgevoerd. 326 

Veteranencommissie 327 

Gezond en sportief oud worden. Dit is terug te vinden in de populariteit van het 328 

veteranenschermen. Steeds meer (oud)schermers halen hun outfit uit de mottenballen en 329 
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gaan enthousiast aan de slag, hetzij op recreatieve basis, hetzij in competitieve zin. De 330 

veteranencommissie van de KNAS komt op voor de belangen van de veteranenschermers en 331 

heeft in 2020 veel initiatieven getoond om het veteranenschermen op een hoger plan te tillen.  332 

Afgeronde activiteiten in 2020 van de veteranencommissie 333 

1. Verbetering van de opzet en structuur van de veteranencommissie 334 

2. Aanpassing van de selectiecriteria voor EK en WK 335 

3. Aanstelling van gecertificeerde scheidsrechters bij veteranenwedstrijden in 2021 336 

4. Plan opgezet voor aanschaf van een elektrische palletwagen voor onze materiaalman  337 

5. Houden van een professionele enquête onder de veteranen om te zien wat er onder 338 

hen leeft (de gemeente Spijkenisse was bereid ons op dit punt te ondersteunen)  339 

6. Benoemen van een vrijwilliger die verantwoordelijk is voor de PR en Marketing van het 340 

veteranenschermen 341 

7. Opzetten van een eigen Facebookpagina voor de Veteranen 342 

8. Lanceren van een eigen bulletin voor het Veteranenschermen in Nederland 343 

9. Het intensiveren van de contacten met de veteranenschermers door het aanstellen 344 

van aanspreekpunten voor alle categorieën 345 

10. Er is contact gelegd met de Europese veteranen schermbond (EVF) om toestemming 346 

te krijgen in 2021 een internationale EVF-wedstrijd te organiseren  347 

2.4 Stand van de KPI’s 348 

KPI  Peildatum: 1-1-2020 

of in 2019 

 

 31-12-2020 

1 Aantal bondsleden 2230 2075 

2 Aantal leden bij verenigingen 2230 2075 

3 Aantal TIL-lidmaatschappen - verenigingen 132 - 14 100 - 9 

4 Lengte gemiddelde lidmaatschapsduur . . 

5 Aantal jeugdleden op een of meerdere 

ranglijsten 

287 249 

6 Aantal deelnemers JPT 184 221 

7 Aantal equipes in het JEC n.v.t. n.v.t. 

8 Aantal nieuwsbrief: verzonden - lezers % 1598 – 60% 1277 – 53% 
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9 Aantal verenigingen op schermlocaties 65 - 79 64 - 85 

10 Aantal vrijwilligers in KNAS-commissies 48 53 

11 Aantal bestuursleden in functie bij 

verenigingen 

147 140 

  349 

Toelichting ontwikkeling KPI’s 350 

Het aantal bondsleden is langzamer gegroeid dan voorgaande jaren en minder afgenomen 351 

dan gebruikelijk. Het aantal leden bij verenigingen heeft een vlakkere trend met het 352 

voorgaande jaar. Het aantal verenigingen is gelijk gebleven en er zijn 2 locaties bijgekomen: 353 

s.v. Hollandschermen opende een dependance in Heemskerk en s.v. La Prime in Ede. 354 

We zien dat door de onzekerheid van COVID-19 over wanneer er weer vol gesport kan 355 

worden, het traditionele uitschrijven van leden nu in december heeft plaats gevonden in 356 

plaats van januari in het volgende jaar. 357 

Het aantal TIL leden is sterk gestegen bij gelijke verenigingen. Door COVID-19 zijn cursussen 358 

in maart afgebroken en in september kort hervat, hierdoor zijn er dubbele lidmaatschappen. 359 

De dubbele zijn uit de aantallen gehaald. 360 

Lengte gemiddelde lidmaatschapsduur is momenteel niet te berekenen. Er is wel een rapport 361 

dat het aantal leden weergeeft in een categorie. 362 

Het aantal leden op de ranglijsten is gelijk gebleven. Het aantal leden dat deel neemt aan het 363 

JPT is langzaam gegroeid. De equipe competitie is nog niet van start gegaan.  364 

Er zijn 6 nieuwsbrieven E-Touche’s verstuurd waarbij ook onderscheid is gemaakt naar 365 

doelgroepen: algemeen, scheidsrechters, veteranen en JEC. 366 

Er hebben in de loop van dit jaar 6 commissieleden het werk neergelegd en er zijn 10 nieuwe 367 

commissieleden toegetreden, waarvan 5 in een nieuwe commissie voor studenten.  368 

Gaan we ervanuit dat elke vereniging minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester 369 

heeft dan zouden er momenteel 237 bestuursleden moeten zijn. In deze functies zijn 370 

momenteel 158 functies vervuld door 138 personen. Er zijn 30 algemene bestuursleden bij 24 371 

verenigingen.  372 
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3 Topsport 373 

Het jaar 2020 was het laatste jaar van zowel de Olympische cyclus voor Tokyo 2020 als van 374 

het meerjarenplan van de KNAS. Het jaar 2020 zal vooral herinnerd worden als het jaar van 375 

de COVID-19 pandemie. Vanaf maart 2020 zijn bijna alle wedstrijden afgelast en zijn er ook 376 

in verschillende periodes sterke beperkingen geweest in de mogelijkheden om te trainen als 377 

ook om bij elkaar te komen voor overleg. 378 

De samenwerking met de bondscoach voor floret, Andrea Borella, is voortgezet in 2020, al is 379 

het activiteitenniveau natuurlijk op laag geweest. Het Sabel Begeleidings Team (SBT) blijft 380 

samenwerking zoeken met Cosimo Melanotti uit Italië, maar in 2020 is dit door de pandemie 381 

helaas niet mogelijk geweest om dit doel te verwezenlijken. De samenwerking met Gabor 382 

Salomon op degen is, na evaluatie met het DBT, op een lager pitje gezet om het team en de 383 

degentalenten van nieuw elan en inspiratie te voorzien. 384 

Er zijn maar weinig mogelijkheden in 2020 geweest voor de topschermers en de talenten om 385 

zich te onderscheiden. Toch is er een zeer bijzondere prestatie geleverd aan het begin van 386 

het jaar: Bas Verwijlen won de World Cup degen in Vancouver, waarmee hij zich in een 387 

uitstekende positie wist te brengen op de ranking, waardoor kwalificatie voor de Olympische 388 

Spelen kansrijk is. Door het uitstel van de Olympische Spelen naar 2021, is op het moment 389 

van schrijven nog niet bekend of hij zich uiteindelijk plaatst. Kwalificatie hangt af van de 390 

uitkomst van de equipe wedstrijden in het laatste World Cup event dat hopelijk in maart 2021 391 

kan plaatsvinden. Slechts 1 titeltoernooi heeft doorgang kunnen vinden en wel het EJK in 392 

Porec, Kroatië. Het beste resultaat is daar geleverd door Daniel Giacon, die op zijn laatste 393 

EJK een 7e plaats heeft behaald. Helaas voor hem en de andere geselecteerde talenten, kon 394 

het WJK in Salt Lake City geen doorgang vinden. Na een lange periode zonder 395 

schermtoernooien zijn er enkele nationale toernooien gehouden waaronder het NK-senioren 396 

in september in Amsterdam. In het laatste kwartaal van 2020 lagen alle toernooien weer stil, 397 

zowel in binnen- als buitenland. 398 

Voormalig top degenschermster Sonja Tol heeft haar activiteiten als Topsport Coördinator 399 

voor de KNAS voortgezet. Binnen de Talent Ouder Commissie (TOC), die de jeugdige 400 

schermers en hun ouders vertegenwoordigen bij de KNAS, is ook een wijziging doorgevoerd. 401 

Michel Derksen heeft zich teruggetrokken, als vertegenwoordiger voor degen, uit de TOC 402 

aangezien zijn zoon de senioren leeftijd heeft bereikt. Verder bleef de commissie bestaan  uit 403 

voorzitter Wiebe Mokken, Ria Zoons (Floret), en Frans Schaafsma (Sabel). Gezien de te 404 

verwachten doorstroming in de komende jaren, zullen nieuwe leden voor de commissie 405 

aangezocht moeten worden.  406 

De begeleidingsteams, die per wapen georganiseerd zijn, hebben vanwege de pandemie 407 

alleen stages kunnen organiseren aan het begin van het jaar (sabel in januari) en in de 408 
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periode september-oktober (floret en degen). In januari en februari hebben talenten nog 409 

deelgenomen aan kwalificatiewedstrijden om zich voor EJK en WJK te plaatsen, onder 410 

begeleiding van coaches uit de begeleidingsteams. Nationale en regionale trainingen hebben 411 

doorgang kunnen vinden op verschillende locaties, al is dit in sommige periodes alleen 412 

mogelijk geweest voor de jeugd of zelfs helemaal niet. Het is duidelijk dat 2020 een zeer 413 

moeilijk jaar was voor de topschermers en talenten.  414 

3.1 Wedstrijdresultaten 415 

Hieronder staan de deelnemers aan en resultaten op het enige titeltoernooi van 2020. 416 

 417 

 418 

 419 

EJK Porec EJK Porec

Individueel Heren Dames Equipe Heren Dames

Junioren Ruben Derksen 56 Junioren Ruben Derksen

Timothy Assmann 83 Timothy Assmann

Niels Roubaillo 84 Niels Roubaillo

Kevin van Rooij 88 Kevin van Rooij

Cadetten Daan Warreman 22 Jocy Celie 18 Cadetten Daan Warreman

Niels Roubaillo 47 Luca van Grinsven 40 Niels Roubaillo

Maurits Remmen 103 Maurits Remmen

Konrad Veenenbos 121 Konrad Veenenbos

EJK Porec EJK Porec

Individueel Heren Dames Equipe Heren Dames

Junioren Daniel Giacon 7 Junioren Daniel Giacon

Quincy Dualeh 32 Quincy Dualeh

Teun Jans Kohneke 33 Teun Jans Kohneke

Axel Zoons 61 Axel Zoons

Cadetten Suhayl Nawar 40 Ava Emanuel 32 Cadetten Suhayl Nawar Ava Emanuel

Koen Walet 48 Valerie Buijse 38 Koen Walet Valerie Buijse

Sam Wanyama 56 Tessa Koster 53 Sam Wanyama Tessa Koster

Michael Dijkstra 69 Michael Dijkstra

EJK Porec EJK Porec

Individueel Heren Dames Equipe Heren Dames

Junioren Dirk-Jan Bouwman 33 Marleen Buitenhuis 32 Junioren Dirk-Jan Bouwman

Bote Schaafsma 51 Bote Schaafsma

Quinton Faas 54 Quinton Faas

Jimi Buser 64 Jimi Buser

Cadetten Ryan Waasdorp 69 Fleur van Laere 74 Cadetten

Nathan Butin Bik 77

6

12

Degen

Floret

Sabel

Degen

Floret

Sabel

19

1410

17
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4 Communicatie  420 

De website (www.knas.nl) wordt regelmatig voorzien van nieuwe inhoud, maar is aan 421 

vernieuwing toe. Het onderhoud van de website is afhankelijk van een zeer kleine groep, 422 

waarbij bepaalde veranderingen slechts door een enkele persoon kunnen worden gedaan. Dit 423 

is geen wenselijke situatie dit komend jaar aangepakt moet worden.   424 

De KNAS Facebook pagina (www.facebook.com/Schermbond) heeft momenteel 1100 vind- 425 

ik-leuks (likes), een lichte toename ten opzichte van vorig jaar. Door COVID-19 is de focus 426 

van de Facebook pagina verschoven van wedstrijdverslagen naar het versterken van de 427 

COVID-19 mededelingen van de website. Doordat bij het NK Senioren in september geen 428 

publiek kon worden toegelaten, is besloten om een livestream te verzorgen van beide dagen. 429 

Op dag 1 was dit alleen op Facebook, en op de finaledag zowel via Facebook en Youtube. De 430 

livestreams op Facebook zijn ieder meer dan 1000 keer bekeken. 431 

In 2019 is een Instagram account (www.instagram.com/schermbond/) aangemaakt voor de 432 

KNAS dat nu 408 volgers heeft (vorig jaar 255). Bij EK’s en WK’s zijn er via de officiële 433 

fotografen vaak goede foto’s te verkrijgen, maar bij andere toernooien moet er meer aan 434 

werving gedaan worden om een regelmatige aanvoer van content te krijgen.  435 

Het YouTube kanaal (https://www.youtube.com/channel/UCTElxkiuymcnz2kYweYzpNw/) is in 436 

september opgezet met als doel het livestreamen van de NK Senioren. De livestream is 1200 437 

keer bekeken op de dag zelf, en daarna nog 300 keer. De gemiddeld kijkduur was ruim 20 438 

min. Deze livestream werd zeer op prijs gesteld door de leden. 439 

Na jaren van afwezigheid is de nieuwsbrief in 2019 weer opgestart. Met deze nieuwsbrief wil 440 

de KNAS de leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de schermwereld. De 441 

nieuwsbrieven zijn elke twee maanden verstuurd. De nieuwsbrief wordt door gemiddeld 55% 442 

van de ontvangers geopend. In de nieuwsbrief zijn onder andere interviews met talenten 443 

verschenen, commissies voorgesteld en zijn reglementswijzigingen aangekondigd. 444 

In januari en februari, tot de internationale wedstrijden werden stilgelegd, zijn er drie 445 

persberichten verstuurd. Deze zijn opgepikt door NOS Teletekst en verschillende media. Na 446 

het NK zijn de resultaten verzameld in een persbericht. 447 

 448 

http://www.knas.nl/
http://www.facebook.com/Schermbond
http://www.instagram.com/schermbond/
https://www.youtube.com/channel/UCTElxkiuymcnz2kYweYzpNw/

