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Voorwoord        48 

Wij schrijven dit verslag op het moment dat de COVID-19 pandemie onder controle lijkt te zijn 49 

en de oorlog in Ukraine in alle hevigheid bezig is. Onze gedachten zijn bij de Oekraïners. Een 50 

bizarre situatie. Één die dichtbij komt bij ons schermers, vanwege de Russische voorzitter 51 

van de FIE, de heer Alisher Usmanov is een oligarch met nauwe banden met president 52 

Poetin. Hij is inmiddels getroffen door sancties vanuit de EU en heeft daardoor zijn 53 

werkzaamheden voor de FIE opgeschort. De voorzitter van de Europese schermbond (EFC), 54 

de Stanislav Pozdyakov heeft zich nog niet teruggetrokken. Diverse Europese 55 

schermbonden, waaronder de KNAS, hebben bij beide organisaties petities ingediend die het 56 

statement van het IOC onderschrijven en zullen uitvoeren. Er wacht een onzekere tijd voor de 57 

internationale schermwereld.  58 

Het jaar 2021 werd wederom gekenmerkt door de problemen veroorzaakt door de COVID-19 59 

pandemie. De overheid zag de vaccinatie als de oplossing om de pandemie te beteugelen en 60 

terug te keren naar het ‘oude normaal’ waarin wij volop konden sporten. De eerste ronde 61 

vaccinatie bleek niet voldoende en er volgde een tweede vaccinatie en een booster ronde. 62 

Tussen de opgelegde beperkingen door konden toch enkele toernooien en de nationale 63 

kampioenschappen plaatsvinden. Wij bedanken de besturen van de verenigingen en alle 64 

vrijwilligers voor hun lef en inzet. Het KNAS-bestuur stelde een corona noodfonds in voor 65 

schermverenigingen maar gelukkig hoefde hier maar twee verenigingen gebruik te maken.   66 

Het bestuur vergaderde in 2021 11 keer in reguliere bestuursvergaderingen en een aantal 67 

keer voor een buitengewone vergaderingen via Teams. COVID-19 stond al op de reguliere 68 

agenda dus ging het over de aanpak rond nationale en internationale toernooien. De 69 

indrukwekkendste was het JWK in Cairo in mei. De KNAS raadde deelname af maar besloot 70 

om de keuze, wel of niet deel te nemen, aan de schermers en ouders te laten en hen daarbij 71 

zo goed mogelijk te ondersteunen met informatie en begeleiders ter plaatse. De schermers 72 

die gingen werden begeleid door drie coaches. Tijdens het toernooi bereikte ons het bericht 73 

dat Robb van Winden, die als begeleider van de schermers van zijn club was meegereisd, ter 74 

plaatste was overleden. Ondanks dat zware verlies hebben de schermers karakter getoond, 75 

hebben geschermd en indrukwekkende resultaten behaald.  76 

Voor het eerst sinds jaren heeft het bestuur besloten om twee algemene ledenvergaderingen 77 

te houden. In April was de evaluatie van het beleid tot en met 2020 het hoofdthema en in 78 

Oktober de plannen en begroting voor 2022. De eerste ALV was via Teams maar de tweede 79 

wilden wij weer op het bondsbureau houden. We ontvingen 14 aanmeldingen maar toen we 80 

ook voor deze ALV niet bijeen mochten komen werd het weer een virtuele vergadering. Na 81 

alle verenigingen geïnformeerd te hebben melden nog eens 21 verenigingen zich. Beide 82 

ALV’s verliepen als gepland. Door het virtuele karakter is de vergadering weliswaar 83 

efficiënter, maar ook veel zakelijker en minder levendig. Daarom streeft het bestuur naar 84 

fysieke bijeenkomsten op het bondsbureau.  85 
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In 2021 is de Code Goed Sportbestuur van NOC*NSF vernieuwd. De KNAS onderschrijft 86 

deze code vrijwel volledig. Op gebied van de bestuurstermijnen maakt de KNAS echter een 87 

uitzondering. De Code beveelt een termijn aan van maximaal 9 jaar. De KNAS houd echter 88 

vast aan de, overigens ook toegestane, 12 jaar.  89 

In 2021 is Inge Schulze gestopt als onze vertrouwenscontactpersoon. KNAS heeft een 90 

deskundige en bekwame opvolger gevonden in Liesbeth van der Meer, die deze belangrijke 91 

functie ook vervuld voor de Nederlandse Tafeltennisbond.  92 

 93 
Leon Pijnappel 94 
Voorzitter KNAS  95 
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1 Samenstelling bestuur. 96 

1.1 Het bestuur 97 

Het bestuur van de KNAS bestond in 2021 uit de volgende leden: 98 

Het bestuur heeft in twee sessies het eigen functioneren geëvalueerd, onder begeleiding van 99 

de Brown Paper Company. Één sessie had plaats in 2020 en de tweede in januari 2021. Deze 100 

evaluatie gaf inzicht in de gewenste en gehanteerde methoden van samenwerken, zowel 101 

onderling als met de vrijwilligers en commissies.  102 

1.2 Het bondsbureau 103 

Het bondsbureau was ondergebracht in een federatie met de Tafeltennisbond. Aanvankelijk 104 

zat daar ook de Squashbond in maar die had de federatie al enkele jaren geleden verlaten. 105 

Met ingang van 2021 is de federatie ontbonden en is een samenwerking bekrachtigd met  de 106 

tafeltennisbond. 107 

Het bondsbureau stond onder leiding van onze directeur Teun Plantinga. 108 

Teun heeft geparticipeerd in de werkgroep “middelenverdeling” van NOC*NSF. Deze 109 

projectgroep heeft als doel om de basisfinanciering van de bonden te herzien. De voorstellen 110 

van deze werkgroep hebben als resultaat dat de basisfinanciering met ingang van 1 januari 111 

2022 voor 2 jaar verhoogd is van 28k naar 50k. In 2024, zo is de bedoeling, komen er extra 112 

voorwaarden voor het verkrijgen van de basisfinanciering.  zo wordt o.a. de maatschappelijke 113 

impact  toegevoegd. Daarnaast komt er een verscherping van de ‘Minimale Kwaliteitseisen’ 114 

(MKE) van het NOC*NSF, waar elke sportbond aan moet voldoen. De MKE is gebaseerd op 115 

de code “Goed sportbestuur”. Elk jaar moet bij de aanvraag voor de basisfinanciering een 116 

evaluatie worden ingeleverd en m.i.v. 2022 zal steekproefsgewijs worden ge-audit.  117 

Het NOC*NSF directeurenoverleg werd i.v.m. Covid-19 wekelijks gehouden.   118 

Voorzitter Leon Pijnappel (tot ALV April a.i.) 

Secretaris Bert van de Flier  

Penningmeester Patrice Masson  

Algemeen bestuursleden Remko Koster  

 Sonja Lendi  

 Louis Hopstaken  

 Timon Hagen 
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2 Financiën 119 

Door de corona pandemie hebben vele activiteiten (opleidingen, wedstrijden, s tages etc.) niet 120 

plaats kunnen vinden. Mede hierdoor heeft de KNAS over 2021 minder kosten en uitgaven 121 

gehad waardoor een positief resultaat is gerealiseerd van 57.916 euro. 122 

2.1 Inkomsten 123 

De subsidie van NOC*NSF voor Algemeen Functioneren (subsidie 1.1 Instandhouding) 124 

bedoeld als bijdrage voor een kwalitatief goed werkapparaat (i.e. het bondsbureau) bedroeg  125 

in 2021 31.976 euro (in 2020 was dit 27,927 euro). 126 

De subsidie van NOC*NSF voor sponsoring team NL bedroeg 5.000 euro (in 2020 was dit  127 

10.000 euro). 128 

Bij Breedtesport hebben we het restant van de subsidie van NOC*NSF, 5.2 Versterken 129 

Sportbonden, gealloceerd voor SOS jeugd equipe competitie dit betrof 7.005 euro.  130 

Bij Topsport zijn de subsidies van KPN Sportfonds voor 2.773 euro, de bijdrage van de 131 

gemeente Almaar voor het RTC floret van 11.000 euro en het sponsorcontract gesloten met 132 

Al Maasa voor 2.285 euro gealloceerd. 133 

De contributies zijn aan het begin van het jaar gefactureerd en de daling t.o.v. 2020 is 134 

beperkt gebleven tot een neagtief resultaat van 8.462 euro. 135 

2.2 Topsport 136 

Door de corona pandemie zijn bijna alle wedstrijden afgelast.   137 

De kosten zijn t.o.v. 2020 met - 12.103 euro gedaald en - 40.484 euro t.o.v. de begroting.  138 

Door de Corona zijn de kosten voor de samenwerking met de bondscoaches en de inzet voor 139 

de scheidsrechters in het buitenland lager uitgekomen.  140 

2.3 Sportparticipatie 141 

Het SOS project had vertraging opgelopen en hierdoor zijn zowel kosten als opbrengsten 142 

gerealloceerd. De kosten zijn hierdoor in 2021 veel hoger dan gebudgetteerd, 10.677 euro vs 143 

1.255, hier staat een subsidie van 7.005 euro tegenover.   144 



Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond Jaarverslag 2021 

 

7 

 

De kosten voor het JPT zijn veel lager uitgekomen dan gebudgetteerd, 2.356 euro vs 7.000 145 

euro.   146 

 147 

Er zijn in 2021 geen nieuwe Witte Vlekken ingevuld en geen regio bijeenkomsten geweest.  148 

  149 

In samenwerking met de Johan Cruyff Foundation is materiaal voor rolstoelschermen 150 

aangeschaft; de kosten in 2021 bedroegen 10.211 euro en deze zijn volledig gesubsidieerd.   151 

2.4 Wedstrijdsport 152 

Ondanks corona heeft de KNAS in 2021 het NK Senioren, NK equipe en NJK   kunnen 153 

organiseren en de kosten waren lager dan gebudgeteerd,  - 2.042 euro.  154 

Voor de veteranen werden meer wedstrijden dan in 2020 georganiseerd.   155 

De totale kosten zijn t.o.v. 2020 met + 6.384 euro gestegen maar zijn lager dan 156 

gebudgetteerd met - 14.356 euro (vet cup; ferrum vetus).  157 

De kosten voor het NK Veteranen waren iets lager dan in 2020 maar de inkomsten iets hoger 158 

door meer deelnemers.  159 

Bij het Ferrum Vetum zijn de kosten gelijk aan de inkomsten.   160 

  161 

De kosten van opslag toernooimateriaal zijn gedaald (doordat in 2020 extra kosten voor 162 

reparatie van de dakgoot zijn gemaakt van 1.555 euro). 163 

2.5 Organisatie 164 

De totale kosten zijn t.o.v. de begroting met - 14,340 euro gedaald (- 21%).  165 

• Bestuurskosten: Weinig onkosten door het vergaderen via “Teams” en voor de fysieke 166 

vertegenwoordiging. Voor het bezoeken van Internationale congressen van EFC en FIE  167 

hebben we een bijdrage van de betreffende organisaties ontvangen. 168 

• Bondsbureau: Lagere kosten  169 

- De functie van ledenadministratie is in 2021 niet ingevuld. Uit de oproep voor vrijwilligers 170 

is nog niets  gekomen.  171 

- Minder dubieuze debiteuren  172 

- Nieuwe bilaterale samenwerking met de NTTB vanaf 2020.  173 

 174 

  175 
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3 Breedtesport 176 

3.1 Inleiding  177 

De corona pandemie heeft een enorme impact gehad op de geplande activiteiten. Er is er 178 

veel tijd besteed aan het vertalen van de veranderende regels van de overheid naar onze 179 

schermsport. Het hele jaar waren er vrijwel geen wedstrijden. Desondanks is het ons toch 180 

nog gelukt om in september het NK senioren te organiseren. Aarzelend werden toernooien 181 

gepland waarvan er veel werden verschoven naar latere tijdstippen en daarna afgelast. 182 

Verenigingen in het land kregen te maken met sluitingen van sportzalen en/of zeer beperkte 183 

mogelijkheden voor sporters ouder dan 17 jaar. Er zijn geen opleidingssessies voor 184 

schermleraren en scheidsrechters is in 2020 geweest. De cursisten van de eerder gestarte 185 

cursussen hebben een certificaat van deelname gekregen. 186 

3.2 Focusactiviteiten 2021 187 

Nationale Kampioenschappen 188 

Door de onzekerheid veroorzaakt door de corona pandemie is de geplande uitbreiding van de 189 

NK commissie uitgesteld. Voor elk van de NK’s is nu een standaard draaiboeken opgesteld 190 

dat de verenigingen kunnen gebruiken. 191 

 192 

NK senioren  193 
 194 
Het NK Senioren is gehouden in de Van der Knaaphal te Ede / Wageningen in samenwerking met 195 
Sv La Prime op 25, 26 september 2021  196 
 197 
Het NK is soepel verlopen ondanks dat de corona maatregelen vlak voor het NK veranderden. Dit 198 
leverde wel wat stress op bij de organisatie omdat je niet weet waar je exact aan toe bent en waar 199 
je alles op moet voorbereiden.  200 
Gelukkig was het in de van der Knaaphal zeer goed geregeld en hebben we veel hulp gehad van 201 
Sv La Prime, waarvoor dank.  202 
  203 
Daarnaast is er tijdens het NK een demo Light Saber gedaan, dit ter promotie van Light Saber in 204 
Nederland.   205 

  206 
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Het aantal deelnemers was bijna hetzelfde als in andere jaren:  207 

  208 

 Wapen   # Deelnemers   Nederlands Kampioen   Club  

 Heren Degen  66  Tristan Tulen   S.V. Scaramouche  

 Dames Degen  26  Kelly Boone   Schermen Rotterdam Zaïr  

 Heren Floret  50  Daniël Giacon   SchermCentrum Amsterdam  

 Dames Floret  16  Saskia van Erven Garcia   SchermCentrum Amsterdam  

 Heren Sabel  31  Alexie Alupei   SchermCentrum Amsterdam  

 Dames Sabel  16  Marleen Buitenhuis   SchermCentrum Amsterdam  

 Totaal:  205     

  209 

 210 

 211 

 212 

NK Jeugd:  213 

  214 
Het NK Jeugd is gehouden in De Meent (Alkmaar) in samenwerking met Hollandschermen op 18, 215 
19 september 2021.  216 
Dit is zeer soepel verlopen.  Er waren maar weinig corona maatregelen, de organisatie had het al 217 
eerder gedaan, hierdoor kan je stappen maken als organisatie.  218 
  219 
In Alkmaar is de mogelijkheid om een aparte finale zaal te maken, dit is heel erg fijn omdat je dan 220 
echt een finale-programma kan creëren. Hierdoor is het allemaal wat specialer, voor de schermers 221 
en hun ouders.  Er waren wel een aantal echt kleine categorieën, hierdoor waren er een aantal 222 
finales niet op elkaar aansluitend, maar dat is helaas niet te voorkomen.   223 
Daarnaast was er ook een livestream beschikbaar. Het is onze wens in het jaar 2022 deze uit te 224 
breiden voor alle NK’s, hierover kan je bij PR meer lezen in Jaarplan 2022  225 
  226 
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   227 

Wapen  Benjamins  Pupillen  Cadetten  Junioren  Totaal  

Degen  6  13  34  40  93  

Floret  25  31  39  30  125  

Sabel  5  8  17  12  42  

Totaal: 36 52 90 82 260 

 228 

NK Veteranen 229 

Het NK voor veteranen is georganiseerd in Roermond, in samenwerking met Sv Elan op 15 230 
en 16 februari 2021. Het was een geslaagd weekend met mooie partijen.  231 

Resultaten 232 

 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 233 

geen kampioenen. 234 
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Deelnemers NK’s 2021  235 

Gelukkig zagen we bij de NK senioren en veteranen weer een toename in het aantal 236 

deelnemers respectievelijk 10% en 37%. Bij het NJK was er helaas een afname van 16%. 237 

 238 

 Deelnemers Jaar Floret  Degen  Sabel  Totaal  

  Heren  Dames  Heren  Dames  Heren  Dames    

NK veteranen  2020 17  3  29  6  12  3  70  

2021 27 3 36 11 15 4 96 

NK senioren  2020 56  12  58  19  26  14  185  

2021 50 16 66 26 31 16 205 

NK senioren 

 

2018 149 123 57 329 

2021 135 99 44 278 

   239 

Jeugdschermen: afronden project JEC en start 1e ronde JEC september 2021 240 

In 2021 is de eerste editie van de Jeugd Equipe Competitie gehouden. Hiervoor is door 241 

projectleider Teun Plantinga en stagiair Geert Hersbach veel werk verzet:   242 

• Een business-case is opgesteld;  243 

• Een projectplan gemaakt;  244 

• Er is met zoveel mogelijk stakeholders gesproken;  245 

• In een aantal Teams-sessies zijn veel ideeën opgehaald die in de formule zijn 246 

toegepast.   247 

• Op verzoek van de deelnemers zijn de benodigde kader profielen opgesteld.    248 

• Op de KNAS-site zijn twee speciale pagina’s ingericht voor de benodigde informatie:   249 

o https://jec.knas.nl/ voor de schermers/familie en   250 

o https://www.knas.nl/jec voor het kader.   251 

• Er is een speciaal ontwikkelde app gerealiseerd waarmee de wedstrijden worden 252 

bijgehouden en de livescore op jec.knas.nl is te volgen.    253 

De jeugd equipe competitie is in oktober gestart met 20 teams van 14 verenigingen.   254 

https://jec.knas.nl/
https://www.knas.nl/jec
http://jec.knas.nl/
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Er is gekozen voor een korte cyclus van 6 ontmoetingen in 2021. Hierdoor is er een 255 

korte  leercyclus en kunnen teams begin volgend jaar instappen  256 

Veteranenschermen: meer regelmaat bij Ferrum Vetus en uitbreiding naar 6 257 

wedstrijden  258 

De corona pandemie heeft ook in 2021 een enorme impact gehad op de geplande 259 

toernooien. Tot begin september hebben vrijwel alle veteranen activiteiten stilgelegen.  260 

Ferrum Vetus (FV): 261 

Door de corona werden alle toernooien in het voorjaar afgelast. Er was een toernooi gepland 262 

in België (Leuven) maar helaas heeft dit ook niet door kunnen gaan. Na de versoepeling van 263 

de coronamaatregelen konden nog twee FV-toernooien georganiseerd worden een in oktober 264 

in  Wageningen door Sv La Prime en een in december in Best door Sv En Garde.   265 

Door de convocatie voor het FV in drie talen op Nahouw te plaatsen verwachten we meer 266 

buitenlandse veteranen aan te trekken.  267 

Vet-cup : 268 

Ook dit toernooi heeft door Corona wederom niet kunnen plaatsvinden. De KNAS heeft de 269 

intentie uitgesproken om van dit toernooi een internationaal veteranentoernooi te maken 270 

welke op de langere termijn wellicht deel zou kunnen uitmaken van EVF-Circuit.   271 

Titel toernooien voor veteranen  272 

Helaas werd ook het WK-veteranen welke gepland stond in Amerika door Corona afgelast.  273 

In samenspraak met de Veteranen commissie is een aanmeldings- en selectieprocedure 274 

opgesteld voor het EK veteranen voor teams dat in  mei 2022 zal plaatsvinden in Hamburg.   275 

Rolstoelschermen: op meer verenigingen aanbieden 276 

In samenwerking met de Johan Cruyff Foundation is materiaal voor rolstoelschermen 277 

aangeschaft en deze zijn in de loop van 2021 uitgereikt aan de verschillende verenigingen 278 

(Ter Weer, La Prime, PSV en Schermcentrum Amsterdam). Het aantal plaatsen waar aan 279 

rolstoelschermen kan worden gedaan komt hiermee op 6. De ontvangende verenigingen 280 

krijgen de materialen in bruikleen. Dit is vastgelegd in een contract. Indien een frame en/of 281 

rolstoelen niet meer worden gebruikt in een vereniging kan de KNAS deze verplaatsen naar 282 

een andere vereniging.   283 

De uitreiking van het materiaal aan Ter Weer werd gedaan in aanwezigheid van de directeur 284 

en een medewerker van Sportservice Den Haag, waardoor daar ook contacten ontstaan zijn.   285 

Internationaal succes was er ook met een bronzen medaille voor Iris Tenkink op de 286 

wereldbeker rolstoelschermen in Pisa in november.   287 
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3.3 Overzicht van de commissies in 2021 288 

KNAS-Opleidingen en toetsingscommissie 289 

De commissie heeft zich toegelegd op de afronding van de reeds gestarte opleiding. Helaas 290 

heeft COVID-19 hier ook voor een nog steeds voortdurende vertraging geleid. Zo gingen de 291 

bijeenkomsten niet door en is het praktijkexamen tot op heden uitgesteld. 292 

De deelnemers hebben een certificaat van deelname ontvangen zodat zij in hun vereniging  293 

aan het werk kunnen. 294 

Er is met diverse trainers en docenten gediscussieerd over een nieuwe opzet die beter 295 

aansluit bij de behoefte van dit moment. Regelmatig melden verenigingen dat hun trainer op 296 

leeftijd wil stoppen. Er is meer behoefte aan breed opgeleide club-docenten dan topsport 297 

trainers. 298 

Materiaalcommissie 299 

De commissieleden hebben weer een voortreffelijke ondersteuning verleend op alle NK’s.  300 

Door COVID-19 waren er weinig toernooien.  Er is een start gemaakt met onderhoud van de 301 

aluminium lopers. Er zijn al een aantal aluminium lopers gereviseerd zodat de platen niet 302 

meer zijdelings verschuiven. De aanschaf van een elektrische vorkheftruck maakt het laden 303 

van de aluminium wedstrijdlopers op het depot een stuk makkelijker en ARBO vriendelijker 304 

wat ook op de toernooien merkbaar is. 305 

KNAS internationaal 306 

Ook deze commissie had een rustig jaar.  307 

Scheidsrechtercommissie 308 

In 2021 is er een nieuwe scheidsrechterscommissie van start gegaan. Helaas door het 309 

minimaal aantal wedstrijden en coronamaatregelen zijn er geen opleiding georganiseerd.   310 

Dit is 1 van de speerpunten van de scheidsrechterscommissie in 2022, zie jaarplannen 2022  311 

Want er zijn dringend meer scheidsrechters nodig in Nederland.  312 

WOR commissie 313 

In het jaar 2021 is er niet veel gebeurd in de wedstrijd commissie. Dit omdat er door de 314 

corona maatregelen bijna geen wedstrijden zijn georganiseerd.   315 

Er zijn ook maar 3 ranglijsten vorig jaar uitgebracht in tegenstelling tot een normaal jaar met 316 

12 uitgebrachte ranglijsten.   317 
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Er is wel een paar keer vergadert over de aanpassingen van de puntentelling van de 318 

ranglijsten maar dit loopt nog.   319 

Veteranencommissie 320 

De Veteranencommissie (VC) heeft als taak om bij alle facetten van het Nederlandse 321 

veteranenschermen het bondsbestuur, gevraagd en ongevraagd, van advies te dienen. Dit 322 

advies betreft onder andere maar beperkt zich niet tot: - de hoogte van de limieten voor 323 

deelname aan EK en WK - de samenstelling van teams voor deelname aan EK en WK - het 324 

veteranen wedstrijdcircuit in Nederland. 325 

De corona pandemie heeft ook in 2021 een enorme impact gehad op de geplande 326 

activiteiten. Tot begin september hebben vrijwel alle veteranen activiteiten st ilgelegen. De VC 327 

is in 2021 desondanks 7 keer bijeengekomen via het medium Teams. In 2021 heeft de 328 

commissie afscheid genomen van de heer Ed Ham die zich heeft teruggetrokken uit de VC. 329 

De ontstane vacature is vooralsnog niet ingevuld.   330 

Door de convocatie voor het FV in drie talen op Nahouw te plaatsen verwachten we meer 331 

buitenlandse veteranen aan te trekken.  332 

Helaas werd ook het WK-veteranen welke gepland stond in Amerika door Corona afgelast.  333 

In samenspraak met de VC is een aanmeldings- en selectieprocedure opgesteld voor het EK 334 

veteranen voor teams dat in ei 2022 zal plaatsvinden in Hamburg.   335 

Verder heeft de veteranen commissie in haar vergaderingen een aantal onderwerpen 336 

besproken die niet hebben geleid tot een concreet voorstel of advies aan het KNAS bestuur. 337 

Het ging hierbij onder meer over onderstaande onderwerpen als Futuri op Ferrum Vetus 338 

toernooien, Handicapsysteem  Ferrum Vetus, Communicatie met betrekking tot veteranen 339 

activiteiten.  340 

  341 



Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond Jaarverslag 2021 

 

15 

 

2.4 Stand van de KPI’s 342 

KPI  Peildatum: 1-1-2021 

of in 2020 

 

 31-12-2021 

1 Aantal bondsleden 2109 2551 

2 Aantal leden bij verenigingen 2105 2155 

3 Aantal TIL-lidmaatschappen - verenigingen 100 - 9 135 - 24 

4 Aantal NSL-lidmaatschappen - verenigingen n.v.t. 2 -2 

5 Aantal jeugdleden op een of meerdere 

ranglijsten 

287 261 

6 Aantal deelnemers JPT 221 225 

7 Aantal equipes in het JEC n.v.t. 20 – 14 

8 Aantal nieuwsbrieven - opens % 11 – 53% 15  – >60% 

9 Aantal verenigingen op schermlocaties 64 - 77 64 - 77 

10 Aantal vrijwilligers in KNAS-commissies + 

begeleidingteams 

53 67 

11 Aantal personen in bestuursfunctie (s) bij 

verenigingen (V – S – P – B) 

140 147 

(43 – 55 – 42 - 28)  

  343 

Toelichting ontwikkeling KPI’s 344 

Ondanks de onzekerheden in verband met Covid-19 zagen we een redelijke toename van  345 

het aantal bonds- en verenigingsleden. Het bondslidmaatschap is voor het gehele of 346 

resterende kalenderjaar maar de duur van het vereniginslidnaatschap wordt door de 347 

vereniging bepaald waardoor er verschil in aantal tussen beide ontstaan. 348 

Het aantal verenigingen is gelijk gebleven. We konden Zaal treffers verwelkomen als nieuwe 349 

vereniging. Helaas werd KLM schermvereniging opgeheven en moesten de leden 350 

overstappen  naar een andere verenigingen. Het aantal locaties bleef gelijk.  In het kader van 351 

het Witte vlekkenplan zijn er geen nieuwe locaties bijgekomen. 352 
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Het aantal TIL leden is sterk gestegen. Door COVID-19 zijn cursussen in maart afgebroken 353 

en in september kort hervat, hierdoor ontstonden er dubbele lidmaatschappen. De dubbele 354 

zijn uit de aantallen gehaald. 355 

Lengte gemiddelde lidmaatschapsduur is momenteel niet te berekenen. Er is wel een rapport 356 

dat het aantal leden weergeeft in een categorie. 357 

Het aantal leden op de ranglijsten is licht gedaald wat te verwachten was door de pandemie. 358 

Ondanks de pandemie hebben 4 JPT doorgang kunnen vinden waardoor het aantal 359 

deelnemers nagenoeg gelijk bleef aan 2020. De equipe competitie is in september van start 360 

gegaan met 20 teams. Doordat de teams niet altijd uit dezelfde personen bestonden deden er 361 

ongeveer 80 kinderen mee.  362 

Er zijn 15 E-Touche nieuwsbrieven verstuurd waarbij ook onderscheid is gemaakt naar 363 

doelgroepen: alle leden (2), bestuursleden van verenigingen (6), scheidsrechters (1), 364 

veteranen (1) en JEC (5). 365 

Het percentage dat wordt geopend ligt altijd boven de 60% tot een uitschieter van 92%.  366 

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

commissieleden toegetreden. 368 

Het aantal personen in een bestuursfunctie is licht toegenomen maar nog lang niet op het te 369 

verwachten niveau. Gaan we ervanuit dat elke vereniging minimaal een voorzitter, secretaris en 370 

penningmeester zou hebben dan zijn er 192 bestuursleden nodig. Momenteel zijn in deze functies  371 

functies vervuld door 140 personen. Wij verwachten dat met het nieuwe lidmaatschap voor 372 

bestuurders die niet schermen het aantal zal toenemen. Na de goedkeuring van dit lidmaatschap 373 

op de ALV in november zijn er al 2 nieuwe aanmeldingen. 374 

  375 
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4 Topsport 376 

Inleiding – Topsport en Talentontwikkeling bij de KNAS  377 

De Nederlandse schermsport blijft bouwen aan een topsportpiramide om duurzaam op een hoog 378 

internationaal niveau te acteren. Er is daarom in de afgelopen jaren met name focus gelegd op de 379 

ontwikkeling van talenttrainers, onder leiding van gerenommeerde buitenlandse coaches, en van 380 

de topjeugd in de categorieën cadetten (U17) en junioren (U20). Op dit moment zijn er enkele 381 

topschermers bij heren degen en beginnen talenten, met name voortgekomen uit het floret 382 

programma, ook te presteren bij floret heren op seniorenniveau. Verbreding van de top van 383 

onderaf blijft nodig om resultaten structureel te versterken. Dit leidt niet alleen tot aanhoudende en 384 

betere prestaties op de langere termijn, maar zal ook een broedkamer zijn van goed opgeleide 385 

schermers die actief zullen worden in velerlei rollen, zoals scheidsrechter, trainer en bestuurder, 386 

waar de gehele Nederlandse schermsport van zal profiteren.   387 

Ook het schermjaar 2021 is ernstig verstoord door de COVID-19 pandemie. Met name in de 388 

eerste helft van het jaar zijn er nauwelijks (internationale) toernooien geweest. Het hoogtepunt van 389 

dit jaar was natuurlijk de deelname van Bas Verwijlen in Tokyo, waar hij voor de vierde keer 390 

Nederland vertegenwoordigde op de Olympische Spelen – een unieke prestatie. In het tweede 391 

helft van het jaar zijn de trainingsmogelijkheden sterk verbeterd, waren nationale competities 392 

tijdelijk mogelijk, maar werden nog steeds veel internationale toernooien afgelast. 393 

  394 

Uitgangspunten Meerjarenbeleidsplan voor topsport en talentontwikkeling  395 

Het jaar 2021 was het eerste jaar van de cyclus 2021-2024 van het meerjarenbeleidsplan van de 396 

KNAS. In de topsport sectie van dit meerjarenbeleidsplan staat het volgende:  397 

“Talentontwikkeling en topsport zijn belangrijke pilaren van de Nederlandse schermsport. 398 

Topschermers willen het beste uit zichzelf halen en inspireren daarbij weer anderen. De hele 399 

schermwereld profiteert daarvan mee, want veel van onze trainers, scheidsrechters en 400 

bestuurders zijn voormalige topschermers en talenten.”  401 

Onze begeleidingsteams, een samenwerkingsverband van Nederlandse toptrainers, organiseren 402 

trainingsstages en kwalificatieprogramma’s. Elk wapen heeft een team van coaches die zich 403 

kunnen ontwikkelen door begeleiding of workshops van topcoaches uit grote schermlanden. Door 404 

talenten te laten trainen met onze toppers worden zij gemotiveerd om het beste uit zichzelf te 405 

halen en ontstaat teamgevoel (TeamNL) en een topsportcultuur. Elkaar uitdagen om steeds beter 406 

te worden en vervolgens individueel en als team steeds beter te presteren. Wij zijn niet elkaars 407 

concurrenten in Nederland, maar helpen elkaar beter te worden in het internationale speelveld.  408 

Equipe schermen is daarbij een belangrijk instrument, waar nog meer de nadruk op gelegd gaat 409 

worden. Zo blijven alle talenten uitdagingen vinden in het internationale circuit. Onze topschermers 410 
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ondersteunen we daarnaast zoveel mogelijk op hun reis naar de internationale top met als ultieme 411 

ambitie om te presteren op de Olympische Spelen.  412 

Nederland is een relatief klein schermland: het doel binnen topsport/talentontwikkeling is om 413 

iedereen het maximale uit zichzelf te laten halen en gestaag de aansluiting te vinden bij de 414 

(sub)toplanden. Samenwerking tussen schermers, trainers, begeleidingsteams en 415 

ouders/betrokkenen is daarvoor cruciaal.  416 

Aangezien schermen momenteel geen focus-sport is bij NOC*NSF en er relatief weinig exposure 417 

is in de media, hebben de schermers naast sportieve ook financiële uitdagingen.  418 

De belangrijkste ambities uit dit meerjarenprogramma zijn:  419 
-  Senioren  420 

o Equipe: degen heren en floret heren top-20 FIE-ranking  421 
o Deelname van een NL-schermer op iedere Olympische Spelen  422 
o Individueel: degen heren en floret heren T16 Europa, T32 Wereld  423 
o Overige categorieën: opstart equipe waar mogelijk, op termijn in iedere categorie zinvolle 424 

individuele deelname EK/WK   425 
-  Talenten  426 

o Equipe: deelname cadetten, heren en dames, degen en floret. T10 EK, T16 WK.  427 
o Equipe: deelname junioren - heren - degen en floret. T10 EK, T16 WK.   428 
o Equipe: deelname sabel heren/dames en dames junioren degen/floret: op termijn/incidenteel 429 

(vanwege kleinere talentgroep)  430 
-  Organisatie  431 

o Realiseren van meer regionale topsportcentra (ieder wapen, spreiding over NL)  432 
o Begeleidingsteams blijven opleiden, zorgen voor instroom talentvolle trainers  433 
o Financiële slagkracht verhogen met sponsorcommissie  434 

 435 
 436 

Evaluatie 2021 - algemeen  437 

  438 
Organisatie:  439 

Ook het jaar 2021 is ernstig verstoord door de impact van de COVID-19 pandemie. In de 440 

eerste helft van het jaar waren er lange tijd ernstige beperkingen om te trainen en waren er 441 

geen wedstrijden mogelijk in Nederland of in het buitenland. Op het eind van het jaar was er 442 

helaas ook weer een periode van lockdown met geen of beperkte mogelijkheden voor onze 443 

sport. Voormalig top degenschermster Sonja Tol heeft haar activiteiten als Topsport 444 

Coördinator voor de KNAS voortgezet. Leden van de Talent Ouder Commissie (TOC), die de 445 

jeugdige schermers en hun ouders vertegenwoordigen bij de KNAS, hebben hun vertrek 446 

aangekondigd aangezien het merendeel van hun kinderen niet meer actief is in de 447 

jeugdcategorieën. Wiebe Mokken, Ria Zoons en Frans Schaafsma hebben zich in de 448 

afgelopen jaren ingezet voor de stem van de jonge atleten en hun ouders, waarvoor veel 449 

dank van het bestuur. De zoektocht naar nieuwe leden voor de voor de TOC is in volle gang 450 

en deze wordt begin 2022 voltooid. In 2021 is de Atletencommissie van NOC*NSF benaderd 451 
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om te ondersteunen bij de opzet van een Atletencommissie bij de KNAS. Initiële gesprekken 452 

zijn gevoerd met een aantal atleten om zitting te nemen in deze commissie.   453 

Bondscoaches:  454 

De samenwerking met de bondscoach voor floret - Andrea Borella is voortgezet in 2021, al is 455 

het activiteitenniveau wederom op een wat lager niveau geweest vanwege de pandemie. Het 456 

Sabel Begeleidings Team (SBT) is samenwerking blijven zoeken met Cosimo Melanotti uit 457 

Italië, die in augustus een trainingsstage heeft begeleid. Op degen neemt het DBT het 458 

voortouw om bij de stages om ervaren maîtres uit binnen- en buitenland in te schakelen bij 459 

trainingsstages, waarbij dit jaar Rorik Janssen workshops heeft geleid tijdens de stage, die 460 

deels ook open waren voor alle degentrainers uit Nederlands.   461 

Prestaties:  462 

Het jaar 2021 was een Olympisch jaar, door het uitstel van Tokyo 2020 met 1 jaar. Bas 463 

Verwijlen heeft een unieke prestatie geleverd door voor de 4e keer kwalificatie af te dwingen 464 

voor de Olympische Spelen, waar hij de ronde van 16 haalde. In deze rond werd hij helaas 465 

uitgeschakeld door de latere Olympisch kampioen Cannone uit Frankrijk. Individuele plaatsing 466 

vanuit het sterke continent Europa is slechts weggelegd voor de beste 2 Europese schermers 467 

van de geschoonde wereldranglijst, wat nog eens onderschrijft hoe uniek de prestatie van 468 

Bas is om zich weer te kwalificeren voor de Olympische Spelen. In 2021 heeft slechts 1 469 

regulier titeltoernooi van de FIE doorgang kunnen vinden; het jeugd-WK in Cairo, Egypte. 470 

Gezien alle afgelastingen van FIE en EFC toernooien in dezelfde periode was het een 471 

verrassend besluit van de FIE om dit toernooi wel door te laten gaan. Verschillende 472 

schermers hebben besloten, ondanks de lastige Covid situatie en de strenge eisen in de 473 

bubbel van het WJK, toch deel te nemen aan het WJK in Cairo. Dit toernooi werd 474 

overschaduwd door het tragische overlijden van maître Robb van Winden. De aanwezigheid 475 

en het adequate handelen van chef de delegation Shahram Massoumi mag niet onvermeld 476 

blijven, daar zijn wij zeer dankbaar voor. De schermprestaties, met name voor de direct 477 

getroffen degengroep, waren op dit toernooi daarom even secundair. Er zijn twee individuele 478 

top 16 resultaten behaald, maar in het algemeen was het lastig om topprestaties neer te 479 

zetten gezien de beperkte trainingsmogelijkheden in de voorbereiding in eigen land en de 480 

dramatische gebeurtenis ter plekke. Bij de start van het seizoen 2021-2022 konden de 481 

talenten eindelijk weer de onderlinge strijd aangaan bij het NJK en NK-senioren, die beiden in 482 

september plaatsvonden. In het laatste kwartaal van 2021 zijn ook de internationale 483 

toernooien opgestart, al werden er nog vele toernooien afgelast of uitgesteld of verplaatst. In 484 

december ging de sport ook weer tijdelijk op slot, wat weer voor verdere limiteringen zorgde 485 

voor de ontwikkeling van onze talenten en toppers, zeker omdat in vrijwel alle andere landen 486 

er gewoon wel gesport kon worden in die periode.   487 

In de komende paragrafen zal per begeleidingsteam, i.e. per wapen, een kort verslag van 488 

2021 gegeven worden.  489 

  490 
 491 
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Degen - DBT  492 
 493 
Achtergrond DBT:  494 

In 2016 is het degenbegeleidingsteam (DBT) van start gegaan onder leiding van toenmalig 495 

bondscoach Gabor Salamon.  Ambitie was om een ontwikkelmodel op te zetten, zoals eerder 496 

gedaan bij floret, met als basisidee de ontwikkeling van sterke degentrainers en clubs. Het 497 

opstarten van het DBT was onderdeel van het beleid uitgezet in het meerjarenbeleidsplan 498 

2017-2020 en het beleid wordt doorgezet in het huidige meerjarenbeleidsplan, al zullen 499 

uiteraard hier en daar aanpassingen worden gedaan waar nodig.  500 

 501 
Verslag 2021:  502 

In 2021 zijn er minder activiteiten geweest door de COVID-19 pandemie, zoals ook in 2020 503 

het geval is geweest. In het begin van 2021 kon er nog niet binnen getraind worden en waren 504 

er geen/ nauwelijks toernooien in binnen- en buitenland. Gelukkig kon Bas Verwijlen samen 505 

met meerdere topschermers in Den Bosch trainen doordat dit een topsportlocatie is. 506 

Gedurende de lente werden de regels minder streng en kon er ook op andere locaties binnen 507 

getraind worden. Internationale wedstrijden zijn er echter nauwelijks geweest in de eerste 508 

helft van 2021. Het jeugdwereldkampioenschap in Cairo is voor de degenploeg, onder leiding 509 

van Arwin Kardolus en Edwin Treffers, een zeer emotionele week geworden door het 510 

tragische verlies van begeleider Robb van Winden. De deelnemers hebben zelf besloten om 511 

wel in actie uit te komen in Cairo om Robb te eren en hebben zich daarbij kranig geweerd. Bij 512 

aanvang van het seizoen 2021-2022 zijn er verschillende centrale trainingsmomenten 513 

geweest; een trainingsdag in augustus verzorgd door Edwin Treffers, een trainingsweekend in 514 

september onder leiding van Ynet van der Veen en Arwin Kardolus en een trainingsweekend 515 

in december onder leiding van Edwin en Ynet. Ook werden er trainingen verzorgd door Arwin 516 

Kardolus tijdens de herfstvakantie. Cheryl de Jong en Matthijs de Vries hebben als trainer 517 

deelgenomen aan de meest recente DBT-stages en de insteek is om deze samenwerking 518 

voort te zetten. Het kwalificatie programma voor de jeugdtiteltoernooien in 2022 is opgestart 519 

met vertraging doordat de internationale kalender pas heel laat gepubliceerd is door FIE en 520 

EFC. Daarbij bleek ook de kalender nog zeer dynamisch te zijn door meerder afgelastingen 521 

en verplaatsingen in tijd en locatie. Het is verheugend dat ondanks de bijna anderhalf jaar 522 

durende onderbreking er veel inschrijvingen waren voor de internationale toernooien bij de 523 

talenten.  524 

  525 

Floret- FBT  526 
 527 
Achtergrond FBT:  528 

Vanaf 2012 is het FBT-talentprogramma gestart onder leiding van bondscoach Andrea 529 

Borella. Dit programma vereist een commitment van schermers, trainers en ouders. Het 530 

veronderstelt dat alle deelnemers uitsluitend deel kunnen nemen aan titeltoernooien (EJK en 531 

WJK), als zij zich hebben gecommitteerd aan het programma. Het FBT bestaat uit trainers 532 
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van een aantal actieve floretverenigingen. Bij aanvang van het seizoen 2021-2022  is Pascal 533 

Kenter toegevoegd aan het FBT. Daarnaast waren 3 talent-trainers actief bij de stages en 534 

gaan zij ook soms mee met de talenten naar toernooien. Het FBT is met name actief voor 3 535 

leeftijdscategorieën: cadetten, junioren en U23. Daarnaast zijn de trainers, samen met 536 

bondscoach Andrea Borella, ook betrokken bij de begeleiding van de senioren die uit het 537 

talentprogramma voortkomen.   538 

 539 
Verslag 2021:  540 

Na het door de pandemie geplaagde jaar 2020, was het in 2021 voor het FBT niet veel beter 541 

gesteld met de mogelijkheden om activiteiten te ontplooien. Bij de start van het jaar kon er 542 

niet binnen gesport worden. Wel is er de mogelijkheid gecreëerd voor de heren floret selectie 543 

om in Amsterdam (FOS) te trainen nadat deze in overleg met NOC*NSF tot topsportlocatie 544 

was uitgeroepen. Op het eind van het voorjaar kon er weer binnen getraind worden. Dit was 545 

echter te laat om tot een goede voorbereiding te komen voor het enige internationale 546 

titeltoernooi – WJK in Cairo – dat doorgang vond in 2021. Er werden toch nog redelijke, doch 547 

wisselende, prestaties geleverd op het JWK in Cairo met als positieve uitschieter een top-16 548 

van Ava Emanuel bij dames cadetten. In de eerste week van september is weer een stage 549 

gehouden, waarbij ook Andrea Borella aanwezig was. Vervolgens is een enigszins normale 550 

start gemaakt van het internationale seizoen. De publicatie van de internationale kalenders 551 

van FIE en EFC was zeer laat en daadwerkelijke doorgang van de toernooien bleef  onzeker. 552 

Desondanks zijn er voor de meeste groepen voldoende kwalificatietoernooien doorgegaan om 553 

de selecties op te baseren voor EJK (Servië) in februari/maart 2022 en WJK (Dubai) in april 554 

2022. Voor de U23 en senioren bleven de mogelijkheden vooralsnog nog beperkter en zijn 555 

maar een beperkt aantal toernooien daadwerkelijk doorgegaan in het laatste kwartaal van 556 

2021. De gangbare wereldbekers in Duitsland en Japan zijn afgelast. De afgelopen anderhalf 557 

jaar waren een periode waarin zeer weinig competities hebben plaatsgevonden. Er zijn 558 

daardoor weinig schermers met competitie ervaring in de jongste categorieën en voor de 559 

jonge cadetten is de stap naar ECC’s ook plotseling heel groot. De oudere talenten en 560 

senioren hebben weinig anders kunnen doen dan onderling trainen waardoor dit ook voor hen 561 

een periode van stilstand is geweest. Vanuit het FBT en de bondscoach is er dan ook de 562 

wens richting de topflorettisten om in de komende periode zo veel mogelijk in het buitenland 563 

weerstand en competitie op te zoeken. Ondanks de zorgen naar aanleiding van de periode 564 

van stilstand, zijn er relatief weinig uitvallers uit het programma geweest. De deelname aan 565 

de eerste stage en de inschrijvingen voor de internationale toernooien in het laatste kwartaal 566 

lagen op een vergelijkbaar niveau als in voorgaande jaren.  567 

  568 
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Sabel- SBT  569 
 570 
Achtergrond SBT:  571 

Sabel schermen neemt historisch gezien een belangrijke plaats in binnen de Nederlandse 572 

schermwereld, maar op dit moment is het wapen het kleinste qua aantal beoefenaars. Sabel 573 

is het wapen waarop Nederland de grootste afstand heeft tot de wereldtop en in de afgelopen 574 

jaren zijn er dan ook geen Nederlandse deelnemers geweest op de EK’s en WK’s senioren. 575 

Er zijn minder verenigingen waar sabel wordt beoefend en er zijn maar weinig plaatsen waar 576 

voldoende uren kunnen worden getraind om een volwaardig programma te volgen met uitzicht 577 

op aansluiting met Europese subtop. Echter, er zijn in de afgelopen jaren voldoende 578 

talentvolle jeugdsabreurs opgestaan die het opzetten van een programma analoog aan de 579 

twee andere wapens heeft gerechtvaardigd. In de afgelopen jaren zijn er enkele Nederlandse 580 

jeugdschermers in toenemende mate actief en succesvol op sabel, waardoor er eind 2017 581 

een start is gemaakt met het opzetten van het Sabel Begeleidingsteam SBT. Het 582 

sabelbegeleidingsteam wordt ondersteund bij trainingsstages door een buitenlandse coach, 583 

Cosimo Melanotte uit Italië, die de ontwikkeling van onze talentvolle sabreurs en 584 

talenttrainers zal ondersteunen. 585 

 586 
Verslag 2021:  587 

Helaas zijn er vanwege de pandemie ook voor de sabelgroep weinig wedstrijden en andere 588 

activiteiten geweest in 2021, nadat dit in het voorafgaande jaar ook al het geval was. De 589 

sabelgroep is relatief klein, maar de participatie in het programma is zeer goed met hoge 590 

opkomst bij alle activiteiten. Een paar toptalenten heeft in de afgelopen jaren veelbelovende 591 

resultaten behaald met als meest succesvolle exponent Marleen Buitenhuis. Marleen heeft 592 

gekozen om in Hongarije te schermen en te studeren, waar zij ook tijdens de pandemie veel 593 

meer mogelijkheden heeft gehad om te trainen en tegen sterke dames te schermen. Het 594 

enige titeltoernooi dat afgelopen jaar is doorgegaan is het jeugdwereldkampioenschap in 595 

Cairo, Egypte. Marleen Buitenhuis heeft daar een knappe prestatie geleverd door de laatste 596 

16 te halen. In Nederland zijn er in de eerste helft van het jaar grote beperkingen geweest 597 

voor binnensporten waardoor normaal trainen en wedstrijden meestal niet mogelijk waren. Bij 598 

aanvang van het seizoen 2021-2022 heeft het SBT enthousiast de draad weer opgepakt door 599 

een stage in Arnhem te organiseren. Maître Cosimo Melanotte was ook bij deze stage 600 

aanwezig om te helpen in de begeleiding. In november werd nog een extra trainingsdag 601 

georganiseerd waarbij alleen de Nederlandse SBT trainers aanwezig waren. De internationale 602 

kalender is ook weer met horten en stoten opgestart waardoor deelname aan ECC’s en 603 

junioren wereldbekers weer mogelijk was en talenten de kans hadden om zicht te laten 604 

gelden met het oog op kwalificatie voor de titeltoernooien van 2022.   605 

 606 

  607 
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5. Communicatie  608 

De website (www.knas.nl) wordt regelmatig voorzien van nieuwe inhoud, maar is aan 609 

vernieuwing toe. Het onderhoud van de website is afhankelijk van een zeer kleine groep, 610 

waarbij bepaalde veranderingen slechts door een enkele persoon kunnen worden gedaan. Dit 611 

is geen wenselijke situatie dit komend jaar aangepakt moet worden. Er is contact met een 612 

extern bureau die ons hiermee zal assisteren. Er zijn ook een aantal vrijwilligers buiten de PR 613 

commissie die hebben aangegeven hierbij te willen helpen.  614 

De KNAS Facebook pagina (www.facebook.com/Schermbond) heeft momenteel 1150 vind-ik- 615 

leuks (likes), een lichte toename ten opzichte van vorig jaar. De pagina wordt gebruikt voor 616 

het versterken en onder de aandacht brengen van belangrijke mededelingen op de website 617 

(denk aan aanpassingen van de Covid-19 regelgeving). Daarnaast is, met het opstarten van 618 

de wedstrijden, het kanaal weer ingezet voor wedstrijdverslagen.  619 

Bij het NJK zijn livestreams van de finales verzorgd, die later ook via ons Youtube kanaal 620 

(https://www.youtube.com/channel/UCTElxkiuymcnz2kYweYzpNw/) terug te kijken waren.  621 

Het Instagram account (www.instagram.com/schermbond/) heeft nu 560 volgers heeft (vorig 622 

jaar 408). Het kanaal gebruikt voornamelijk foto’s die bij grote toernooien door de officiële 623 

fotografen gemaakt worden.  624 

De nieuwsbrief heeft nu verschillende edities die toegespitst zijn op de verschillende 625 

doelgroepen. Zo is er een nieuwsbrief voor verenigingsbesturen en voor veteranen, naast de 626 

algemene nieuwsbrief voor alle leden.   627 

In maart, rond de tijd dat Bas Verwijlen zich kwalificeerde voor de Olympische Spelen is de 628 

pers op de hoogte gehouden via persberichten. Deze zijn breed opgepikt door de media.    629 

In juli en augustus (tijdens de Olympische Spelen) is een social media campagne gehouden 630 

met betaalde advertenties op Facebook en Instagram om schermen te promoten. Deze 631 

campagne leidde geïnteresseerden naar de verenigingspagina op onze website. Het gebruik 632 

van deze pagina was tijdens de campagne vele malen hoger dan normaal: van 10 per dag 633 

naar 150 per dag gedurende een periode van vier weken. Of dit  ook heeft geleid tot instroom 634 

bij de verenigingen is niet onderzocht.  635 

De PR Commissie bestond in 2021 uit Ashley Ophorst, Jayantee Assmann, Julius Wagenaar 636 

en Paul Water. Helaas heeft Ashley vanwege persoonlijke omstandigheden een pauze 637 

genomen. We bedanken haar van harte voor al het werk dat ze voor de KNAS heeft gedaan. 638 

Daarnaast heeft Jayantee door een nieuwe baan minder tijd voor het commissie werk. Dit 639 

betekent dat er nieuwe PR leden gezocht moeten worden.  640 

 641 

http://www.facebook.com/Schermbond
https://www.youtube.com/channel/UCTElxkiuymcnz2kYweYzpNw/
http://www.instagram.com/schermbond/
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6 Ereleden, Commissieleden en vrijwilligers  642 

Het bestuur bedankt alle ereleden, commissie leden, leden van de begeleidingsteams en 643 

vrijwilligers in de aangesloten verenigingen voor de inzet en creativiteit om deze lastige 644 

periode het schermen te ondersteunen. We hebben veel nieuwe initiatieven gezien en hopen 645 

dat deze in de toekomst ook nog worden toegepast. 646 

 647 

 Op de ALV in April 2021 werd Rob Wolthuis tot erelid benoemd. 648 

 649 

 650 

 651 

 652 

 653 

 654 

 655 

De commissies in willekeurige volgorde: 656 
 657 

Commissie  Wie  Specifieke taak  

WOR Liesbeth Oskamp Convocaties en wedstrijdbureau 

Christian Jansen Ranglijsten en wedstrijdbureau 

Henri Faber Ranglijsten en wedstrijdbureau 

KNAS International Anton Oskamp Inschrijving titeltoernooien 

Remco Middelveld Coördinatie scheidsrechter internationaal 
Opleiding scheidsrechters 

Talent en ouder 
commissie 

Wiebe Mokken * voorzitter 

Ria Zoons Floret 

Frans Schaafsma Sabel 

 Michel Derksen * Degen 

Financiële commissie Karin Fens  

Paul Edrige  

Melle Berg  

Rolstoelcommissie Gaby van Achterberg Algemeen en sponsoring 

Erik Bel Scheidsrechter 

Henk Abbink *  

Toetsingscommissie Frans Postuma  

Floris Nonhebel  

Veteranen commissie Rick van der Weide  Voorzitter  
Beheerder Facebookpagina   
Nederlandse Veteranenschermers +  
Aanspreekpunt voor Floret heren /Sabel 
heren  

Paul van den Berg  Selectieproces EK/WK  

Ereleden 

Bert van de Flier 

Wiebe Mokken 

Etienne Van Cann 

Anton Oskamp 

Henk kenter 

Rob Wolthuis 
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Aanspreekpunt voor Degen heren  

Paul van Dam  Organisatie Ferrum Vetus wedstrijden  
Aanspreekpunt voor Floret dames  

Ynet van der Veen  Redacteur veteranenbulletin  
Aanspreekpunt Degen dames  

Ed Ham *  

Esther Groenheide *  

Opleidingscommissie Rorik Jansen  

Medische commissie Pieter van Gils  

Scheidsrechtercommissie Nico Speelman  

Hugo Jan Dulfer  

Katje Schober  

Pieter Pieters  

Erik bel Opleiding op JPT 

  

Reglementen commissie Bela Roesink  

Evert-Jan Smit  

Materiaal commissie Kees Boon  

Evert-Jan Smit  

Commissie van beroep Teun Plantinga  

Wim Vreeburg  

Commissie strategie en 
innovatie 

Etienne Van Cann voorzitter 

Ineke Kapen  

Cheryl de Jong  

Gerard Pfann  

Siebren Tichelaar  

Spencer van Erven  

PR-commissie Ashley Ophorst  Toernooiverslagen 

Yantee Assman Toernooiverslagen 

Paul Water Website beheerder 

Julius Wagenaar Website 

Studentencommissie   

  

  

Atleten commissie Bas Verwijlen  

Sebastiaan Borst  

Topsport commissie Anton Oskamp   

Siebren Tichelaar  

Koen Sizoo  

Sebastiaan Borst  
De personen met een * hebben gedurende het jaar de commissie verlaten. 
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 658 

De begeleidingsteams in willekeurige volgorde: 659 

  660 

Begeleidingsteam Personen Vereniging  

Floret Jeroen Divendal Holland schermen 

Floris Nonhebel Sv Ter Weer 

Matthijs Rohlfs Schermcentrum Amsterdam 

Daniel Nivard Schermcentrum Amsterdam 

Pacal kenter sv Treville 

Degen Arwin Kardolus sv Scaramouche 

Edwin treffers Zaal treffers 

Ynet van der Veen * Schermacademie Zair 

Sabel Arash Sheikh Hosseini Schermcentrum Amsterdam 

Yoslier Salgado 
Rodriguez 

sv Surtout 

Georges Derop sv Surtout 

Algemeen Sonja Tol Topsport coordinator 

  De personen met een * hebben gedurende het jaar de commissie verlaten.  

De vertrouwencontactpersoon van de KNAS is mw. Liesbeth van der Meer 661 

 662 


