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Inleiding 
Dit document beschrijft de voorgenomen activiteiten van het bestuur en commissies in 2023. Het 

bevat geen uitgebreide evaluatie van 2022 maar wel de aanleiding voor een activiteit. Met diverse 

commissies zijn de wensen van het bestuur besproken en gezamenlijk de activiteiten bepaald. Na 

algemene activiteiten worden per deelgebied de activiteiten benoemd. De volgorde is geheel 

willekeurig. 

Het jaarplan 2023 is het 3e jaar in het kader van het Meer Jaren Beleidsplan 2020-2024. De gezette 

stip op de horizon verlangt ambitieuze activiteiten die wij alleen in samenwerking met de 

verenigingen, NOC*NSF en organisaties binnen en buiten het schermen waar kunnen maken. Het 

bestuur bedankt iedereen die in het 2e jaar een bijdrage heeft geleverd in de discussies, ideeën heeft 

aangedragen en uitvoering van activiteiten ondersteund heeft. 

Naast de in dit jaarplan benoemde activiteiten worden ook andere activiteiten uitgevoerd in 

schermend Nederland. Dit betreft activiteiten die door verenigingen worden georganiseerd, al dan 

niet ondersteund door de KNAS. 
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Algemeen  
 

De Covid-19 pandemie had in 2022 weinig invloed op de KNAS-organisatie. Slechts weinig toernooien 

werden afgelast of verzet en ook internationaal kon weer zonder extra maatregelen worden 

deelgenomen. 

In de voorjaars ALV traden Bert van de Flier en Louis Hopstaken af en kwamen Ynet van der Veen en 

Jan-Willem Lammers voor resp. secretaris en breedtesport in het bestuur. In de commissies zijn de 

nodige personele wisselingen geweest en nieuwe leden toegetreden. Het bestuur bedankt de 

afgetreden commissieleden voor het werk dat zij verzet hebben in de afgelopen jaren. Het aantal 
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verenigingen is gelijk gebleven en het ledenverloop eind december was daardoor minder dan 

verwacht. We zien weer een groot enthousiasme op de schermtoernooien en tijdens trainingen. 

We zien dat de aanwas in het eerste halfjaar achterbleef bij andere jaren maar na de zomer is een 

sterkere stijging te zien. 

De schermverenigingen draaien grotendeels op vrijwilligers die schermen of verwant zijn aan 

schermers. Deze laatste groep hebben wij het Niet Schermend Lidmaatschap ingevoerd en daar 

maken momenteel al 18 personen bij 10 verenigingen gebruik van. Bij de komende nieuwsbrieven 

voor verenigingsbesturen zullen wij hen in de verzendlijst opnemen. Mede uit het oogpunt van de 

privacy (AVG) en Code Goed Sportbestuur hebben wij hen in beeld. 

In de vitaliteitsanalyse zien we dat het aantal groeiende verenigingen is gestegen van 16 in 2021 naar 

26 in 2022 en dan is het jaar nog niet geheel voorbij. 

Afgelopen jaar is het introductielidmaatschap doorgebroken met 122 schermers in 2022 bij 16 

verenigingen. We zijn benieuwd naar de conversie naar volledig lidmaatschap. In 2023 gaan we een 

enquête uitvoeren onder de introductieleden om de ideale introductie te identificeren, en we zullen 

verenigingen hierover feedback geven. Ook de verenigingen gaan we enquêteren over hun wijze van 

de introductie en verwachte conversie. 

De aandacht voor een veilig sportklimaat mag niet minder worden en vraagt van ons allemaal 
alertheid en durf om het te melden of bespreekbaar te maken. Ook wij zijn niet vrij van het gevaar 
dat leden over de grens gaan. Wij sluiten aan bij het beleid van het NOC*NSF. In een vorige 
nieuwsbrief aan de bestuurders van verenigingen hebben wij een artikel gewijd aan Centrum Veilig 
Sport Nederland (CVSN) en hebben de link naar hun site gedeeld. Wij raden iedereen aan deze site te 
bezoeken. Op de najaars-ALV van 2022 wordt een presentatie gegeven door een medewerker van 
het CVSN. 

De sportagenda van het NOC*NSF voor 2032: “Nederland het sportiefste land ter wereld” is heel 
ambitieus en vraagt weer veel aandacht va het bestuur. Het zal de basis zijn voor het nieuwe 
Meerjarenbeleidsplan 2024-2028 waar we in 2023 de voorbereiding voor gaan treffen. De agenda is 
uitgewerkt in een breed scala van activiteiten die alle aspecten van onze sport bestrijken. Wij zullen 
daaruit een keuze moeten maken. 
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Samenstelling bestuur 

De termijnen van de bestuurders zijn volgens het nieuwe schema dat tijdens de vorige ALV is 
aangenomen als volgt: 
 
Voorzitter LP: voorjaar 2021 tot voorjaar 2025, zitting in bestuur tot max tot voorjaar 2026 
Secretaris YV: voorjaar 2022 tot voorjaar 2026, max tot voorjaar 2034 
Penningmeester PM: zomer 2019 tot voorjaar 2023, max tot voorjaar 2032 
Topsport RK: vacant 
Wedstrijdsport TH: voorjaar 2021 tot voorjaar 2025, max tot voorjaar 2032 
Breedtesport JWL: voorjaar 2022 tot voorjaar 2023, max tot voorjaar 2034 
PR en marketing SL: voorjaar 2022 tot voorjaar 2026, max tot voorjaar 2030  
 

 

 
 
Naar aanleiding van de minimale kwaliteitseisen (MKE's) die worden gesteld vanuit het NOC*NSF is 
er begonnen met een evaluatie van het huidige bestuur. De resultaten daarvan zullen worden 
gedeeld met de leden. 
 

De bondsorganisatie  
De bezetting van het bondsbureau wordt niet gewijzigd. De KNAS heeft een 
samenwerkingsovereenkomst met de NTTB die onze directeur faciliteert op het bondsbureau.  
 
Onze directeur heeft zitting in de NOC*NSF werkgroep “Verdelen middelen” in het kader van de 
“Verander agenda”. Hij vertegenwoordigt de kleine bonden, waaronder de KNAS, naar volle 
tevredenheid. Hij is een belangrijke factor in de continuïteit van de organisatie van de KNAS. De 
NOC*NSF vindt professionalisering van bondsorganisaties belangrijk.  
 
Het bondsbureau ondersteunt de bestuurders met de dagelijkse zaken en voorziet hen van adviezen. 
Gezien de beperkte capaciteit moeten de bestuurders veel werk zelf uitvoeren en blijft er weinig tijd 
voor beleidsmatige zaken en het onderhouden van belangrijke contacten in de sportwereld. Om hen 
te ontlasten willen we de bondsorganisatie uitbreiden.  Er is vooralsnog geen financiële ruimte om 
meer beroepskrachten in te zetten.  
 
Een mogelijkheid zou kunnen zijn om meer vrijwilligers met een vrijwilligersvergoeding in te zetten.  
 
 

Jeugd Equipe Competitie:  
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In 2022 is er actief ingezet op twee edities van het JEC te laten plaatsvinden. Teun Plantinga als 

projectleider, Geert Hersbach als stagiair tot de zomer, en Ynet van der Veen als aanjager vanaf het 

voorjaar, hebben zich daarvoor ingespannen.  

Een evaluatie van de eerste JEC-ronde heeft helaas niet plaatsgevonden. Een voorgestelde 

schriftelijke ronde werd door de stakeholders als onvoldoende beschouwd. Een datumprikker die 

werd rondgestuurd heeft geen geschikte datum opgeleverd voor een ontmoeting in persoon. Wel 

zijn er clubs geweest die inhoudelijk feedback hebben gegeven, waarvoor dank. Die input is 

belangrijk bij het door-ontwikkelen van dit concept. 

De voorjaarseditie is door omstandigheden slechts op heel kleine schaal uitgevoerd. De najaarseditie 

was tijdig aangekondigd, maar er waren er weer weinig aanmeldingen, o.a. door haperingen van de 

app en website. Toch hebben zich uiteindelijk voor de U12 najaarscompetitie 3 teams aangemeld, en 

voor de U15 najaarscompetitie 5 teams. De deelnemers zijn opnieuw enthousiast. 

Het idee achter het JEC, d.i. kinderen regelmatig en laagdrempelig een gezellige schermactiviteit 

aanbieden, blijft belangrijk. Op die manier houden we de jeugd (en hun ouders) betrokken bij onze 

mooie sport. De infrastructuur is echter nog niet solide. Wel is het belangrijk om dit ook voor 2023 

weer te blijven organiseren, dus dit gaan we weer organiseren. Het is de bedoeling dat dit een vast 

onderdeel wordt van het totale aanbod aan laagdrempelige wedstrijden voor de jeugd.  

PR en marketing  
 

Inleiding   

De KNAS wil deelnemers aan de schermsport en belangstellenden voorzien van accurate en relevante 

informatie en van het belangrijkste nieuws betreffende de Nederlandse schermsport. Zo kunnen we 

de schermsport stimuleren, de betrokkenheid bij de bond verhogen, en de zichtbaarheid van de 

schermsport in Nederland vergroten. Voor de communicatie worden verschillende kanalen gebruikt. 

De belangrijkste zijn de KNAS-website, Facebook, Instagram en de nieuwsbrief e-Touché. Daarnaast 

worden er persberichten verspreid bij belangrijke prestaties. In 2020 is een YouTube kanaal gestart.  

   

Evaluatie 2022   

KNAS Website (www.knas.nl)   

De website wordt regelmatig voorzien van nieuwe inhoud, maar is aan vernieuwing toe. Het 

onderhoud van de website is afhankelijk van een zeer kleine groep, waarbij bepaalde veranderingen 

slechts door een enkele persoon kunnen worden gedaan. Er is een partij gevonden die de KNAS gaat 

ondersteunen bij het ontwerp van de website.  

  

Facebook (www.facebook.com/Schermbond)   

De KNAS Facebook pagina heeft momenteel 1200 volgers, gelijk aan het jaar ervoor. Facebook wordt 

gebruikt om berichten die op de website staan te versterken. 

  

Instagram (www.instagram.com/schermbond/)   

In 2019 is een Instagram account aangemaakt voor de KNAS dat nu 640 volgers heeft, een toename 

vergeleken met 2021 (550 volgers). Bij EK’s en WK’s zijn er via de officiële fotografen vaak goede 

foto’s te verkrijgen, maar bij andere toernooien moet er meer aan werving gedaan worden om een 

regelmatige aanvoer van content te krijgen. Bij het NK Senioren heeft de lokale vereniging toegang 

http://www.knas.nl/
http://www.facebook.com/Schermbond
http://www.instagram.com/schermbond/
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gekregen tot het Instagram account, zodat zij content konden plaatsen. Dit heeft tot goede content 

geleid die tijdig beschikbaar kwam. 

  

YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCTElxkiuymcnz2kYweYzpNw/)  

Het YouTube kanaal is in 2020 opgezet met als doel het livestreamen van de NK Senioren in dat jaar. 

In 2022 zijn de finales van de NJK gestreamd door de lokale vereniging en zijn interviews met de 

kampioenen gedeeld. Daarnaast kan het kanaal ingezet worden om webinars en openbare 

vergaderingen te delen. 

   

Nieuwsbrief   

In 2022 zijn nieuwsbrieven voornamelijk verstuurd naar verenigingen met voor hen belangrijke 

informatie. Daarnaast zijn jeugdleden aangeschreven over de Jeugd Equipe Competitie.  

   

Persberichten (https://www.knas.nl/node/1235)  

De verstuurde persberichten over de wereldbeker medaille van Daniël Giacon en de zilveren medaille 

van Tristan Tulen zijn goed opgepakt door de media. 

  

Plannen voor 2023   

Uitbreiden vrijwilligers voor PR  

De PR-commissie bestaat uit 3 actieve leden, met daarnaast één persoon voor het technisch 

onderhoud van de website. Omdat we meer willen doen is een uitbreiding van de commissie 

gewenst. Hierdoor kunnen de taken beter verdeeld worden, met vaste contactpersonen voor de 

verschillende kanalen. Naast de vaste commissieleden streven we naar een aantal vrijwilligers die 

voor losse projecten ingezet kunnen worden. We denken hierbij aan stukken schrijven voor de 

nieuwsbrief en het verzorgen van livestreams bij belangrijke toernooien.   

  

Werven van content  

Volg de sporter  

Om meer aansprekende verhalen te kunnen vertellen, willen we schermers, trainers en verenigingen 

gaan betrekken bij de aanlevering van de content. Door meer samen te werken met onze topsporters 

en talenten kunnen “insider” verhalen verteld worden en kunnen grote toernooien vanuit het 

standpunt van de sporter gevolgd worden.  Door schermers en verenigingen te stimuleren het 

account van de KNAS te taggen in hun uitingen, kunnen deze berichten gemakkelijker gedeeld 

worden met de achterban. 

  

Delen van kennis  

Ook verenigingen en trainers kunnen via onze kanalen over de schermsport vertellen en hun 

inzichten delen met anderen die betrokken zijn bij de sport.  

  

Fotomateriaal  

Door betere samenwerking met de fotografen van de lokale organisaties bij grote toernooien kunnen 

foto’s van betere kwaliteit beschikbaar komen voor Instagram en voor later gebruik, zoals in 

persberichten. Er zal actief worden gezocht naar fotografen die foto’s aan kunnen leveren van 

https://www.youtube.com/channel/UCTElxkiuymcnz2kYweYzpNw/
https://www.knas.nl/node/1235
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Nederlandse schermers. Er zijn in Nederland meerdere schermers die fotograferen van schermacties 

als hobby hebben en bereid gevonden kunnen worden om hun foto’s te delen.  

  

Toernooien en uitslagen    

Nederlandse Kampioenschappen   

Binnen het schermen zijn er vier NKs: jeugd, senioren, veteranen en equipe. De NKs voor de jeugd 

en voor senioren zijn hiervan de grotere toernooien, waarvoor binnen het schermen ook de meeste 

belangstelling bestaat. De PR Commissie zal bij deze toernooien de lokale vereniging toegang geven 

tot Instagram zodat er sneller berichten gedeeld kunnen worden. Zelf zal de commissie aanwezig zijn 

om een persbericht ter versturen bij het sluiten van de finales, onder ander ten behoeve van NOS 

Teletekst.   

  

We zullen consistenter livestreams inzetten bij NK Senioren en NJK zal uitgebreid worden. Met Bas 

Mondt zal onderzocht worden wat hiervoor nodig is.  

   

Website   

In 2023 zal een vernieuwing van de website doorgezet worden. De voornaamste doelen die we willen 

bereiken zijn verbetering van het onderhoudsgemak en betere vindbaarheid van informatie. Tijdens 

de vernieuwing zal kritisch worden gekeken naar de huidige informatie en categorisatie van de 

onderwerpen. Ook zal de website verdeeld worden in een openbaar deel voor geïnteresseerden en 

een afgeschermd deel voor leden.  

   

Facebook   

Het beleid en bijhouden van Facebook zal op de huidige voet worden voortgezet. We streven naar 

een verdere toename van het aantal volgers door het leveren van relevante content.   

   

Instagram   

Het plaatsen van aangeleverde foto’s zal onder redactie van de PR Commissie gebeuren. We streven 

naar een substantiële toename van het aantal volgers op Instagram door actieve promotie in de 

andere kanalen.   

   

Nieuwsbrief   

De frequentie van de nieuwsbrief zal langzaam verhoogd worden van twee-maandelijks naar 

maandelijks. Er zal hierdoor ook meer ruimte zijn voor berichten van onze sponsoren. Onderwerpen 

die we blijven publiceren zijn diepte-interviews met onze topsporters en 

aankomende reglementswijzigingen. Voor elke doelgroep, van clubschermer tot topschermer, van 

jeugd tot veteraan, zal in de loop van het jaar een aantal berichten verschijnen die specifiek voor hen 

van belang zijn. 

De commissie zal onderzoek of Mailchimp nog de juiste tool is, met betrekking tot functionaliteit en 

kosten.   

   

Persberichten   

Bij belangrijke toernooien zal vooraf een persbericht uitgestuurd worden naar de relevante media. 

Het gaat hier in ieder geval om EKs en WKs (Senioren en Jeugd) en NK Senioren. Voor deze 
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toernooien zal een PR Commissielid stand-by staan om bij een goed resultaat van een Nederlandse 

schermer snel te kunnen schakelen zodat de resultaten tijdig verspreid kunnen worden.   
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Scheidsrechters    

Begin 2023 staat er een scheidsrechtersdag gepland. Een dag om met elkaar te praten en ervaringen 

uit te wisselen. Daarnaast is per 1-1-2023 de scheidsrechtersvergoeding naar 40 euro per dag 

gegaan. Dit geldt op alle toernooien die de KNAS organiseert, dus alle NK’s en Ferrum Vetus. 

Toernooien die door clubs worden georganiseerd worden kunnen hun eigen vergoedingen bepalen. 

Afgelopen jaar zijn er veel jonge scheidsrechters opgeleid. Dit moeten we in 2023 verder continueren 

zodat we bij jeugdwedstrijden in elk geval uit een grote poule kunnen kiezen. Daarnaast moeten we 

stimuleren dat mensen na hun scherm carrière blijven jureren om betrokken te blijven bij hun sport. 

 

Opleidingen  

Er is een nieuwe opzet gemaakt voor de opleiding tot schermleraar en de wijze waarop de 
scheidsrechteropleiding zal worden vorm gegeven.  
 
De scheidsrechteropleiding blijft een taak van de scheidsrechtercommissie. De 
schermlerarenopleiding gaan we vormgeven in afgeronde modules welke met een certificaat worden 
afgesloten. Iedereen kan deelnemen aan modules naar eigen behoefte. Voor het diploma Trainer 
Coach schermen niveau 2 en 3 wordt bepaald welke modules verplicht gehaald moeten worden. Er 
wordt een jaarplanning gemaakt met de modules en een examenmoment. De modules worden 
individueel geprijsd en bij het behalen van het diploma wordt een bonus gegeven in relatie tot het 
bedrag van de verplichte modules.  
 
De opleidingscommissie gaat het programma voor schermleraar samenstellen op basis van de vorige 
opleidingen. Voor het maken en geven van de schermsport specifieke modules zoeken we 
geïnteresseerden uit eigen geledingen en voor algemene sport modules kijken we ook naar de 
beschikbaarheid bij organisaties buiten het schermen. De commissie zal de voorwaarden waaraan 
een module moet voldoen bepalen en de makers begeleiden bij de opzet. Indien de KSS 2017 in de 
MKE staat zal deze worden toegepast op de verplichte modules voor het schermleraar niveau 3. Voor 
het niveau 4 gaan we onderzoeken hoe wij kandidaten kunnen ondersteunen om de FIE-opleiding 
voor Trainer coach te volgen. In dit seizoen worden de modules gedefinieerd en indien mogelijk al 
getest. Het streven is om in het voorjaar van 2023 te starten met het aanbieden van modules die 
benodigd zijn voor het behalen van het diploma Trainer Coach schermen niveau 3. 
 

Toetsingscommissie  
 
De toetsingscommissie houdt toezicht op de opleidingen schermleraren en scheidsrechters. Tot het 
takenpakket horen de volgende onderwerpen: 

• opstellen en evalueren van toetsingsdocumenten 

• aanwijzen van PVB-beoordelaars, in de praktijk betekent dat het samenstellen van de 

examencommissie 

• verlenen van vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties 

• het treffen van maatregelen met betrekking tot het afnemen van de examens, en de 

beoordeling en uitslag daarvan 

• het evalueren van het proces en de inhoud van de examens 



KNAS JAARPLAN 2023 

 

 - 9 - 

 

In 2022 is er een schermlerarenopleiding niveau 2 georganiseerd. De toetsingscommissie heeft 

meegekeken en -gedacht over de opzet en uitvoering. In 2023 zal er weer een 

schermlerarenopleiding niveau 3 van start gaan. De toetsingscommissie zal betrokken zijn bij de 

organisatie en inbedding daarvan. Ook de voorwaarden zoals verwoord door het NOCNSF in de 

kwalificatiestructuur sport (de KSS) worden daarin meegenomen.  

 

Strategie en innovatie  
 
Omdat er behoefte was aan gedegen voorbereiding voor beleid is de commissie strategie en 
innovatie in het leven geroepen. Hun rol is om het bestuur (gevraagd en ongevraagd) van advies te 
dienen. Op dit moment is de commissie bezig met 2 onderwerpen:   
 
De commissie is bezig met de vraag naar verenigingsondersteuning. Naar aanleiding van de eerste 
enquête is een eerste rapport verschenen, en ter verdieping daarvan is een tweede enquête naar de 
verenigingen gestuurd.  
 
Ook buigt de commissie zich op dit moment over de vraag of, en onder welke voorwaarden 
schermers met een niet-Nederlandse nationaliteit mee zouden mogen doen aan Nederlandse 
kampioenschappen.  

 
Studenten  

Voor de studentencommissie zal er in 2023 gekeken worden naar kansen om banden aan te halen 

tussen hogere onderwijsinstellingen en lokale (studenten) schermverenigingen. Het achterliggende 

idee is dat een significant deel van onze volwassen schermers zijn begonnen met de sport in hun 

studententijd. Als het lukt om het aandeel jongvolwassenen dat begint met schermen te vergroten, 

dan zal dit naar verwachting een positieve invloed hebben op het aantal seniore leden bij 

verenigingen. Hierbij zal er op individuele basis per vereniging gekeken worden wat er wenselijk en 

haalbaar is. 

Daarnaast wil de studenten commissie graag de besturen van de aangesloten studentenverenigingen 

ondersteunen, deze besturen wisselen meestal jaarlijks en de continuïteit en ervaring staan daarmee 

onder druk. Door te fungeren als een laagdrempelige vraagbaak met ervaren studentenbestuurders, 

draaiboeken voor verschillende taken en regelmatige contactmomenten wil de studentencommissie 

de studentenverenigingen op weg helpen. 

Rolstoelschermen    
 

Rolstoelschermen (inclusief sporten) 

  

Kort verslag 2022 

Vanwege Corona zijn activiteiten die gericht waren op wedstrijdsport op een laag pitje gezet. Op 6 

plaatsen kan aan rolstoelschermen worden gedaan. De KNAS heeft materiaal aan verenigingen in 

bruikleen gegeven. Indien dit materiaal niet meer wordt gebruikt in een vereniging kan de KNAS deze 

verplaatsen naar een andere vereniging zodat de mogelijkheid tot rolstoelschermen niet kleiner 

wordt. 
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De criteria voor deelname aan titeltoernooien zijn bijgesteld: een schermer moet actief deel hebben 

genomen aan een aantal wereldbekers in het seizoen om aan een internationaal titeltoernooi deel te 

kunnen nemen. 

Er is een nieuw ontwerp voor spaakbeschermers gemaakt en ingediend bij de IWAS (International 

Wheelchair & Amputee Sports Federation). 

  

  

Plannen 2023 

  

• Ondersteuning van verenigingen bij het verwerven van middelen en kennis om 

rolstoelschermen te faciliteren. Deze ondersteuning zal zowel proactief als reactief zijn. De 

KNAS en de KNAS Rolstoelcommissie zullen werken aan een kenniscentrum waarin 

informatie verzameld wordt over zaken die verenigingen kunnen helpen bij het aanbod van 

rolstoelschermen. De Rolstoelcommissie zal meedenken met verenigingen en helpen met het 

opzetten van lokale netwerken van andere aanbieders van rolstoel- en parasporten. De 

verenigingen worden actief ondersteund bij het verwerven van subsidies bij gemeenten en 

instellingen die zich bezighouden met “inclusief sporten”. Ook komend jaar zal een 

voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd op het bondsbureau. 

  

• Intensiveren van samenwerking met andere organisaties, zoals NOC*NSF, para-sport 

organisaties en in het bijzonder met de Dutch Wheelchair Fencing Foundation (DWFF).  

  

• Nationale emblemen voor internationale wedstrijden: voor all schermers, inclusief 

rolstoelschermers hetzelfde TeamNL logo gebruikt. Omdat in dit logo de Olympische ringen 

verwerkt zijn, moet er een alternatief gevonden worden voor de Paralympics, omdat het 

vertonen van de Olympische ringen daar niet toegestaan is. Een alternatief is het TeamNL 

logo dat voor paralympiërs gebruikt wordt waarin in plaats van de ringen de agitos worden 

gebruikt. Hiervoor moet overleg plaatsvinden met NOC*NSF en IWAS. 

  

• Opstellen van een module “inclusief sporten”. In samenwerking met de commissie 

opleidingen wordt een module voor de opleiding van schermleraren, trainers, 

scheidsrechters en verenigingsbesturen opgezet over inclusief sporten. Hierbij worden 

ervaringsdeskundigen (schermers, trainers en scheidsrechters) betrokken. 

  

• Promoten van de organisatie van rolstoeltoernooien en het organiseren van een 

rolstoeltoernooi dat open is voor alle schermers. Hiertoe zal een projectgroep worden 

samengesteld, waarbij verenigingen waar rolstoelschermen betrokken zijn uitdrukkelijk 

uitgenodigd zullen worden 

  

• Het ondersteunen van de DWFF bij het uitbrengen van een bid voor een world cup toernooi 

als het DWFF hiertoe besluit.  
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Wedstrijden, ondersteuning en ranglijsten (WOR) 
 

Het afgelopen jaar heeft de WOR-commissie een training Fencing Time georganiseerd. Dit is door alle 
deelnemers positief ontvangen. Dus daarom willen we hem in 2023 nog een keer organiseren. De 
ranglijsten lopen zeer goed en komen elke maand netjes op tijd uit. Na de pandemie worden de 
toernooien weer op tijd aangevraagd voor de beschikbare data. Volgend jaar gaan we op zoek naar 
uitbreiding met 1 persoon voornamelijk om de toernooiplanning te helpen. We zien dat het wel 
handig is om een sparringpartner te hebben voor overleg, daarnaast komen er veel vragen binnen. 
Daarnaast komt er een brainstormsessie over wedstrijdformules en de kalender invulling voor de 
komende jaren. De uitnodiging zal breed gedeeld worden.  

Veteranen 
 

De veteranencommissie vergadert  ongeveer 10 keer per jaar. Op basis van het Veteranen Jaar 2022 

wil de commissie in 2023 de aandacht richten op de volgende activiteiten: 

- Communicatie 

- Toernooien 

- Internationaal 

- Activeren grote groep “onzichtbare” veteranen 

- Overleg met liaisons van andere relevante commissies 

  

Communicatie: 

De facebookpagina “Nederlandse Veteranen Schermers” heeft inmiddels een behoorlijke groep 

volgers. Het Veteranen Bulletin is nog in afwachting van een vrijwilliger die dit wil oppakken.  Alles 

valt of staat bij voldoende copy. 

  

Toernooien: 

De Ferrum Vetus-toernooien  blijven nieuwe veteranen schermers trekken en voorzien duidelijk in 

een behoefte. Het streven is de toernooi-data in 2023 tijdig op de Nahouw-kalender te krijgen.  Het 

zou mooi zijn als ook de betalingen via de Nahouw kunnen gaan lopen.  

  

Internationaal: 

Het aantal deelnemers aan het EVF-circuit is nog steeds groeiende. Voor het komende jaar staan de 

Europese Veteranen Kampioenschappen in Thionville (Frankrijk) op de agenda. 

Het voornemen om voor internationale titeltoernooien een Chef de Mission toe te wijzen zal één van 

de actiepunten zijn. De wens om de Vet Cup op de EVF-circuit agenda te krijgen blijft bestaan. 

  

Equipewedstrijden: 

Het voornemen om laagdrempelige equipe ontmoetingen tussen verenigingen te organiseren is niet 

goed van de grond gekomen. Er is inmiddels wel een Ferrum Vetus Equipe-toernooi in Barendrecht 

georganiseerd. Het doel is om hier een jaarlijks evenement van te maken. 

  

Activeren grote groep “onzichtbare” veteranen: 
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Een grote groep veteranen schermt regelmatig bij een vereniging maar komt nooit op een toernooi. 

Hierin ziet de veteranencommissie een opdracht voor zichzelf om deze schermers te 

enthousiasmeren om ook buiten de vereniging aan toernooien en andere activiteiten deel te nemen. 

  

Overleg met liaisons van commissies van de KNAS: 

Het komend jaar zal de veteranencommissie de liaisons van de scheidsrechterscommissie en de PR 

en marketingcommissie uitnodigen om tot een intensivering van de samenwerking te komen. 

 

Nationale kampioenschappen 
 
 
NJK: Na 3 jaar Nederlandse jeugdkampioenschappen in Alkmaar zal het NJK dit jaar in Den Bosch 
worden georganiseerd in de Maaspoort hal. Afgelopen jaar hebben wij al het NK senioren 
georganiseerd bij schermclub Den Bosch. De gemeente heeft een subsidie toegezegd op de zaal 
omdat deze anders te duur is. We gaan voor hetzelfde deelnemers als afgelopen jaar met 280 
deelnames. Dit moet zeker wel haalbaar zijn.  
 
NK senioren: Afgelopen jaar was het Nederlands kampioenschap senioren in Den Bosch, deze 

organiseren in 2023 het NJK. Daarom is de KNAS op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor het NK 

Senioren. Hier zijn we uitgekomen bij schermschool Tréville, gevestigd in Amstelveen en omstreken. 

Tréville en de KNAS hebben de Emergohal in Amstelveen afgehuurd om er samen een prachtig 

evenement van te maken.  

NK equipe: Na 3 jaar Nederlands kampioenschap equipe bij Surtout zal het NK equipe in 2023 in 

Arnhem plaatsvinden bij Schermclub Scaramouche. Daar lopen op het moment van het schrijven 

(begin november 2022) gesprekken mee. Hierbij kijken we of de finales van heren en dames degen in 

het stadhuis van Arnhem kunnen doen; dit moet wel allemaal financieel haalbaar zijn voor de KNAS. 

NK veteranen: We zijn met verschillende partijen in gesprek om het NK veteranen te organiseren. Dit 

is natuurlijk een relatief klein event dat je bijna overal kan organiseren. Het enige wat je hebt is 

genoeg vrijwilligers en plek om 10 lopers neer te leggen. 

 

Topsport en Talentontwikkeling bij de KNAS 
 

Inleiding – Topsport en Talentontwikkeling bij de KNAS 
De Nederlandse schermsport moet blijven bouwen aan een topsportpiramide om duurzaam op een 

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

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

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

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

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

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

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

die actief zullen worden in velerlei rollen, zoals scheidsrechter, trainer en bestuurder, waar de gehele 

Nederlandse schermsport van zal profiteren.  
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Het schermjaar 2022 is minder verstoord door de COVID-19 pandemie dan het geval was in 2020 en 

2021. Meer toernooien zijn doorgegaan, maar schermers zijn toch regelmatig geconfronteerd met 

afgelastingen of wijzigingen van toernooien, extra kosten door testen en vanuit organisatie verplichte 

hotels en in enkele gevallen uitsluiting van deelname door positieve testen. Kosten zijn voor 

topschermers en talenten ook verhoogd door de algemene inflatie en met name de sterk gestegen 

kosten van vliegreizen. Het hoogtepunt van dit jaar was natuurlijk de zilveren medaille van Tristan 

Tulen op het EK schermen. Daarnaast beleefde ook Daniel Giacon een doorbraakresultaat met een 

bronzen medaille op een wereldbekertoernooi. Beide topschermers hebben inmiddels financiële 

steun gekregen voor hun kwalificatietraject naar Parijs 2024.  

Uitgangspunten Meerjarenbeleidsplan voor topsport en talentontwikkeling 
Het jaar 2023 wordt het derde jaar van de cyclus 2021-2024 uit het meerjarenbeleidsplan van de 

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

Talentontwikkeling en topsport zijn belangrijke pilaren van de Nederlandse schermsport. 

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

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

zijn voormalige topschermers en talenten. 

Onze begeleidingsteams, een samenwerkingsverband van Nederlandse toptrainers, organiseren 

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

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

te laten trainen met onze toppers worden zij gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen en 

ontstaat teamgevoel (TeamNL) en een topsportcultuur. Elkaar uitdagen om steeds beter te worden 

en vervolgens individueel en als team steeds beter te presteren. Wij zijn niet elkaars concurrenten in 

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

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

worden. Zo blijven alle talenten uitdagingen vinden in het internationale circuit. Onze topschermers 

ondersteunen we daarnaast zoveel mogelijk op hun reis naar de internationale top met als ultieme 

ambitie om te presteren op de Olympische Spelen. 

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

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

(sub)toplanden en toppers te faciliteren om maximaal te presteren. Samenwerking tussen 

schermers, trainers, begeleidingsteams en ouders/betrokkenen is daarvoor cruciaal. 

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

de media, hebben de schermers naast sportieve ook financiële uitdagingen. 

De belangrijkste ambities uit dit meerjarenprogramma zijn: 

1. Senioren 

o Equipe: degen heren en floret heren top-20 FIE-ranking 

o Deelname van een NL-schermer op iedere Olympische Spelen 

o Individueel: degen heren en floret heren T16 Europa, T32 Wereld 

o Overige categorieën: opstart equipe waar mogelijk, op termijn in iedere categorie 

zinvolle individuele deelname EK/WK  

2. Talenten 

o Equipe: deelname cadetten, heren en dames, degen en floret. T10 EK, T16 WK. 

o Equipe: deelname junioren - heren - degen en floret. T10 EK, T16 WK.  
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o Equipe: deelname sabel heren/dames en dames junioren degen/floret: op 

termijn/incidenteel (vanwege kleinere talentgroep) 

3. Organisatie 

o Realiseren van meer regionale topsportcentra (ieder wapen, spreiding over NL) 

o Begeleidingsteams blijven opleiden, zorgen voor instroom talentvolle trainers 

o Financiële slagkracht verhogen met sponsorcommissie 

Begeleidingsteams: 

Vanaf 2012 is het FBT-talentprogramma gestart onder leiding van bondscoach Andrea Borella. Dit 

programma vereist een commitment van schermers, trainers en ouders. Het veronderstelt dat alle 

deelnemers uitsluitend deel kunnen nemen aan titeltoernooien (EJK en WJK), als zij zich hebben 

gecommitteerd aan het programma. Het FBT bestaat uit trainers van een aantal actieve 

floretverenigingen. In 2022 waren dit 5 trainers: Jeroen Divendal, Matthijs Rohlfs, Daniël Nivard, 

Floris Nonhebel en Pascal Kenter. Daarnaast zijn meerdere talent-trainers actief bij de stages die ook 

soms meegaan met de talenten naar toernooien.  

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

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

bij floret, met als basisidee de ontwikkeling van sterke degentrainers en clubs door samenwerking in 

het land. Het opstarten van het DBT was onderdeel van het beleid uitgezet in het 

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

al zullen uiteraard hier en daar aanpassingen worden gedaan waar nodig. Het DBT bestaat op dit 

moment uit Edwin Treffers, Matthijs de Vries, Cheryl de Jong. Christian Jelders is ook begonnen mee 

te draaien en wordt binnenkort aan het team toegevoegd. 

Het sabelbegeleidingsteam (SBT) bestaat uit de volgende sabeltrainers: Arash Sheikh Hosseini (SCA), 

Georges Derop (Surtout), en Yoslier Salgado Rodriguez (Surtout). Het SBT is regelmatig ondersteund 

bij trainingsstages door Cosimo Melanotti uit Italië, die de ontwikkeling van onze talentvolle sabreurs 

en talenttrainers zal ondersteunen. De sabelgroep is kleiner dan bij floret en degen. 

De begeleidingsteams zijn verantwoordelijk voor talentontwikkeling, met name trainingsstages en de 

kwalificatieprogramma’s voor de cadetten (U17), junioren (U20) en U23. Trainingsstages worden 

meerdere malen per jaar georganiseerd voor alle wapens, met name bij aanvang, midden en eind 

van het seizoen, dit zal ook in 2023 het geval zijn. 

  

Kwalificatie/Selectie titeltoernooien: 

In 2023 zullen verschillende scherm(st)ers zich weer willen kwalificeren voor titeltoernooien zoals 

het EJK, het WJK, het EK U23, het EK en het WK. Daarnaast start begin april 2023 de kwalificatie 

periode voor de Olympische Spelen in Parijs, die loopt tot begin april 2024. De kwalificatieperiode 

voor de titeltoernooien in 2023 lijkt nauwelijks nog gehinderd te worden door de COVID-19 

pandemie.  De kwalificatie- en selectieprocedures voor de titeltoernooien zijn verstuurd aan de 

kandidaten en gepubliceerd op de KNAS-website. Het EJK zal gehouden worden in Tallinn, Estland, 

het WJK in Plovdiv Bulgarije, maar de locatie van het EK U23 (mogelijk Georgië) is nog niet bevestigd 

door de EFC. Het EK senioren is in 2023 onderdeel van de European Games (een soort Europese 

Olympische Spelen), maar de KNAS houdt volledige controle over de selectie van schermers voor dit 

titeltoernooi. Tenslotte is er het WK senioren in juli in Milaan (Italië), die van groot belang is voor de 

Olympische kwalificatiecyclus. Voor het EK en WK gelden de gangbare regels zoals beschreven in het 
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handboek, maar deze zijn verder toegelicht in het eerdergenoemde selectiedocument. Trainers uit 

de begeleidingsteams zullen zoveel mogelijk talentvolle schermers bij de kwalificatietoernooien 

begeleiden om hen te coachen en hun prestaties te monitoren. Bij floret is dit reeds lang standaard 

werkwijze en bij degen worden pogingen ondernomen, met name bij de cadetten, om dit ook in 

toenemende mate in te voeren. Samen reizen met coaches uit begeleidingsteams drukt de kosten, 

versterkt het teamgevoel en zorgt ervoor dat coaches en schermers op titeltoernooien goed samen 

kunnen werken om te presteren.   

Centrale trainingen: 

Bij degen is er bij aanvang van het seizoen 2019-2020 een begin gemaakt met centrale trainingen op 

zondag, met de insteek om die ongeveer 1 keer per maand te houden. Door de pandemie hebben 

deze trainingen onregelmatig plaatsgevonden, al zijn er ook op donderdagen in vakantieweken 

trainingen georganiseerd door het DBT. In 2022 is een start gemaakt met NTC-degen trainingen in 

Arnhem op de locatie van Scaramouche. Hier worden de senioren topschermers en topschermsters 

uitgenodigd en de grootste talenten die op juniorenniveau acteren. Daarnaast worden (veelal 

buitenlandse) sparringpartners voor de heren senioren degen schermers uitgenodigd, zodat zij extra 

uitgedaagd worden. Topsport Gelderland verzorgt fysieke trainingen op de NTC-trainingen, waarna 

de schermtrainingen geleid zullen worden door Arwin Kardolus en Matthijs de Vries. Doelstellingen 

van de trainingen zijn om regelmatig de beste en meest talentvolle schermers van Nederland samen 

te laten trainen en sparren.  Daarmee wordt het trainingsniveau en trainingsintensiteit van de degen 

senioren versterkt en krijgen de top junioren kansen om te groeien naar het niveau van de beste 

senioren. De NTC-trainingen zullen plaatsvinden op zondagen met een doelstelling van minimaal 1 

training per maand tijdens het seizoen.  Mogelijkheden om de cadetten ook extra trainingsfaciliteiten 

te bieden zullen in 2023 opgestart moeten worden.  

Voor floret is er al vele jaren een RTC-programma in Alkmaar bij Holland Schermen, waar de 

fanatieke jonge schermers van deze club en (voor een deel van het programma) van andere clubs 

gebruik van maken. Ook in 2023 zal het RTC Alkmaar weer een belangrijke bijdrage leveren aan de 

ontwikkelingen van talenten en toppers op het wapen floret. Naast de ontwikkeling van techniek en 

tactiek voor het schermen, is er ook veel aandacht voor fysieke en mentale ontwikkeling van de 

talenten. Het RTC Alkmaar en de vereniging Holland Schermen zijn onder leiding van Jeroen Divendal 

een zeer actieve kern van het floret schermen in Nederland en mede daarom vinden er ook 

regelmatig trainingsstages in Alkmaar plaats. Voor de cadetten en oudere talenten zijn er op 

woensdagavond in Amsterdam wekelijkse trainingen onder leiding van Matthijs Rohlfs, die ook in 

2023 voortgezet zullen worden.  Bij de sabel groep zijn de meeste talenten te vinden bij 2 clubs, 

Surtout en SCA, waardoor in feite al veel samen getraind wordt door de talenten en er minder 

behoefte is aan landelijke trainingen.  

 Senioren: 

Nadat het mannen degen equipe in 2019 gesteund is door de sponsoring van het TeamKPN 

sportfonds, vielen de wedstrijden in 2020 en 2021 veelal uit door de pandemie. Het heren 

degenteam is in deze periode gezakt op de wereldranglijst. Individuele prestaties bij degen heren zijn 

echter sterk verbeterd, tenminste van de schermers die actief bleven na het afscheid van Bas 

Verwijlen. Het hoogtepunt bij degen was natuurlijk de zilveren medaille op het EK van Tristan Tulen. 

De kansen voor Olympische kwalificatie lijken gunstiger voor de individuele route dan voor het 

equipe, waar veel grotere stappen gemaakt zouden moeten worden op de wereldranglijst. Bij heren 

floret is een vergelijkbare situatie, hoewel de ranking van floret heren op dit moment beter is. Toch 
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lijkt het waarschijnlijker dat Daniel Giacon zich via een individuele route plaatst voor de Olympische 

Spelen in Parijs dan dat het floret team zich kwalificeert door bij de beste 8 landen te komen. 

Desondanks blijft het beleid staan dat het equipe schermen voor heren senioren degen en floret 

ondersteund wordt. Op deze manier kan progressie gemaakt worden door de equipes en blijft 

equipe schermen een extra uitdaging bieden voor meerdere topschermers in Nederland, zodat de 

allerbeste toppers ook trainingspartners hebben op hoog niveau. NOC*NSF heeft financiële steun 

toegekend aan Tristan Tulen en Daniel Giacon op hun individuele traject naar Parijs toe. Voor de 

heren degen en heren floret equipe betaalt de KNAS in ieder geval de inschrijfgelden voor de equipe 

wedstrijden en de kosten voor 1 extra overnachting die nodig is om aan de equipewedstrijd mee te 

doen. Daarnaast is een budget beschikbaar voor de kosten van coaches, die niet alleen voor 

jeugdwedstrijden en trainingen zal worden ingezet maar ook voor de begeleiding van de senioren 

equipe. Op basis hiervan kan hopelijk een nieuwe stap worden gezet voor de groep talentvolle 

schermers richting de droom van deelname aan de Olympische Spelen van 2024 of 2028. In de 

andere categorieën zijn er geen duidelijke wereldtoppers en wordt niet actief deelgenomen met een 

equipe aan wereldbekerwedstrijden. Kelly Boone, dames degen, zal in 2023 werken aan een 

terugkeer op hoog internationaal niveau en een bredere dames degen groep probeert zich verder te 

ontwikkelen mede met behulp van de NTC-trainingen. Bij dames sabel is Marleen Buitenhuis het 

grootste talent die stappen aan het maken is om aansluiting te vinden bij de wereldtop.   

Topsport Organisatie: 

Op de ALV van begin december 2022 zal Remko Koster terugtreden als bestuurslid Topsport vanwege 

een uitbreiding van verantwoordelijkheden op werk, waardoor het voor hem niet meer mogelijk is 

om als vrijwilliger alle zaken te behartigen voor de toppers en talenten in de Nederlandse 

schermwereld. Er zal een opvolger benoemd worden die zijn rol zal overnemen, dit kan zowel 

iemand van buiten het bestuur zijn als iemand die al in het bestuur zit. Plan is om meer operationele 

verantwoordelijkheid te geven aan de topsportcoördinator en deze te benoemen tot Manager 

Topsport (MT). De taken en verantwoordelijkheden die in het Handboek Schermer bij de Technisch 

Directeur zijn benoemd komen bij de MT. De naamgeving zal in het Handboek worden aangepast. 

Het nieuwe bestuurslid topsport kan zich dan meer concentreren op ontwikkeling van beleid, waarbij 

de MT verantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van bestaand beleid.   

Atletencommissie 

In 2022 is een start gemaakt met de atletencommissie. Tristan Tulen (degen), Teun Jans Köhneke 

(floret) en Marleen Buitenhuis (sabel) zijn hiervoor gevraagd en zij hebben een start gemaakt met de 

activiteiten. Tristan en Teun zijn bij een NOC*NSF meeting geweest voor atletencommissies en zij 

hebben de toezegging van de NOC*NSF atletencommissie gekregen dat zij een ‘charter’ ontvangen 

over de beoogde doelen en werkwijze van atletencommissies, wat de basis zal zijn voor een 

beleidsdocument voor de KNAS. De atletencommissie is al betrokken geweest bij het opstellen van 

selectie- en kwalificatiedoelstellingen en bij de gesprekken met NOC*NSF over aanvullende eisen 

voor kwalificatie voor de OS 2024 in Parijs.  

Veilig Sportklimaat 

Topsport en talentontwikkeling is in het algemeen een prachtige activiteit, maar brengt veel druk en 

soms ook ongewenste situaties met zich mee. In recente jaren is hier in toenemende mate aandacht 

voor en zijn er bij andere sporten in Nederland misstanden naar boven gekomen. Bij de najaars-ALV 

vindt hier een presentatie over plaats, wat een begin moet zijn voor grotere aandacht op dit gebied. 

In het jaar 2023 zal samen met de vertrouwenscontactpersoon van de KNAS en met ondersteuning 
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van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF gekeken worden hoe hiervoor proactief beleid in te 

stellen bij de KNAS, uiteraard in nauw overleg met betrokkenen.  

NOC*NSF: 

In 2023 zullen de contacten met NOC*NSF intensief onderhouden moeten worden voor alle zaken 

over topsport en talentenontwikkeling. Een aantal zaken spelen hierbij een hoofdrol in 2023: 

• Vaststellen en naleven van de eventuele aanvullende kwalificatie eisen van NOC*NSF voor de 

Olympische Spelen 

• Zorgen dat inschrijvingen en begeleiding van het EK schermen, als onderdeel van de 

‘European Games’, soepel verloopt in samenwerking met de organisatie vanuit NOC*NSF. 

• Zorg dragen voor en blijven behartigen van de belangen van de financieel ondersteunde 

atleten. Blijven kijken naar mogelijkheden om voor een bredere groep ondersteuning te 

verwerven. 

 

 


