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 VERSLAG VAN DE SECRETARIS. 
 

Op 31 December 2015 had de KNAS 3.086 leden. Een jaar later was dit 3.156. Een stijging van 2.3%. Op zich een goed 

resultaat waar de meeste sportbonden een ledenterugval zien. We dienen er echter rekening mee te houden dat het 

aantal leden dat zowel in 2015 als 2016 lid was 2.417 bedroeg. Ons ledenverloop is dus bijna 25%. En dit verloop zit 

voor het overgrote deel bij de pupillen en cadetten. De grootste groei zit bij de kuikens. Dit heeft alles te maken met 

het “sporthoppen” van de jeugdige generatie. 

Men gaat een tijdje dit doen en dan weer wat anders en dat herhaalt zich een aantal keren. Ik denk dat de meeste 

ouders van jongere kinderen dit beeld wel zullen herkennen. 

Aan de verenigingen dus de taak om het op de club zo leuk te maken dat er meer kinderen blijven hangen. De KNAS 

als organisatie heeft hier erg weinig invloed op. Bestuur en Commissies kunnen het niet echt gezelliger op de club 

maken. Wel zien we dat over het algemeen de clubs die hard werken aan deze zaken door ook extra curriculaire 

activiteiten als club barbecues, feestavonden, weekendkampen etc. te organiseren relatief meer weten vast te 

houden. En natuurlijk de grootste impuls die de club kan hebben is het elke dag open zijn. Veel kinderen doen 2 

sporten tegelijk. En als de club de kans biedt om, als je nieuwe sport per se op dinsdagavond moet plaatsvinden, een 

alternatief kan bieden op andere avonden dan is de kans dat men blijft meteen een stuk groter. Als laatste dienen we 

te beseffen dat we ook niet al te zwaar aan deze zaak moeten tillen, het is een teken des tijds en alle 

sportverenigingen hebben er last van. 

Het bondsbestuur kwam in 2016 in totaal 12 keer in vergadering bijeen. Tevens werden de vergaderingen en 

bijeenkomsten van NOC*NSF bijgewoond en waren wij op de Congressen van FIE en EFC vertegenwoordigd. 

Op de ALV van 2016 trad Joost Kramer af als penningmeester en heeft Uw secretaris op interim basis deze taak er bij 

genomen. Geen ideale situatie, maar de boel moet wel blijven draaien. Als bestuur zijn wij er unaniem van overtuigd 

dat er het nodige zou kunnen verbeteren als wij meer menskracht binnen het bestuur zouden hebben. Helaas 

schijnen er geen KNAS-leden te zijn die deze uitdaging aan willen gaan. Het bestuur zou er minstens 2 leden bij 

moeten hebben. Bij voorkeur 3. Penningmeester, Communicatie en Marketing/sponsoring. 

Tevens waren er zoals altijd de nodige besprekingen met gemeentes en potentiële sponsors. Het laatste nog steeds 

met erg weinig succes. Maar niet geprobeerd is altijd mis. Wel was het prettig dat onze goede verstandhouding met 

de FIE ons een extraatje opleverde. Omdat “de pot” niet geheel was opgegaan, kregen wij het aanbod om nog wat 

extra materiaal aan te schaffen. 

Internationaal waren 4 KNAS leden actief. Etienne Van Cann zit nu in het EFC bestuur. Oscar Kardolus is lid van de 

Veteranencouncil van de EFC, George Ruijsch van Dugteren werd in eerste instantie niet herkozen bij de FIE Medische 

Commissie, maar dat was een typisch geval van iedereen denken “ die haalt het toch wel, daar hoef ik niet op te 

stemmen “ Na afloop kwam de nieuwe commissie er achter dat ze hun enige dopingexpert en contact met WADA 

hadden verloren en werd in allerijl een werkgroep doping opgericht met George als voorzitter. Hij was er dus nog. Als 

laatste Uw secretaris. Ik werd in December gekozen in de FIE Fair Play Council waarna de council mij tot voorzitter 

koos. 

Omdat ik nu ook tijdelijk penningmeester ben zal ik de financiële beschouwingen doen. Maar ik denk dat ik hier al kan 

aangeven dat het er niet goed uit ziet voor onze topsport. Juist nu onze Cadetten en Junioren op floret en degen het 

steeds beter gaan doen. Dat maakt het extra zuur. 
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Als laatste wil ik graag onze commissieleden bedanken die zich ook het afgelopen jaar weer geweldig hebben ingezet. 

Als ik wel eens denk dat ik het zwaar heb dan gaan mijn gedachten naar onze materiaal mensen Kees Boon en Evert 

Jan Smit die constant met al die zware lopers en apparaten van hot naar her rijden en ze tussendoor ook nog 

repareren.  

En Anton Oskamp die week in week uit maar mensen inschrijft, bedenkt of er scheidsrechters mee moeten en regelt 

dat zo goed mogelijk, hetgeen niet makkelijk is gelet op de kleine vijver waaruit hij ze moet vissen. Gelukkig werd er 

ook in 2016 gewerkt aan het uitbreiden van die groep door de scheidsrechtercommissie. En dan is er natuurlijk Oscar 

Kardolus die zich met allerlei commissies bezig houdt en nog steeds een vrijwel onvervangbare kracht is. Chapeau!!! 

Met het noemen van deze mensen wil ik de andere vrijwilligers niets te kort doen, maar ik wou er graag eens een 

paar in het zonnetje zetten, vooral omdat ze het al zo lang doen.. Iedereen hartelijk dank voor jullie inzet. 

Tevens dank aan mijn collega bestuursleden en onze bondsdirecteur. Het was geen gemakkelijk jaar voor mij doordat 

ik zoals sommigen van U weten, in januari een mislukte niertransplantatie kreeg en in april een tweede die 

daarentegen heel goed verliep. Inmiddels ben ik geheel hersteld en kan er weer tegenaan. 
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De Commissies waren gedurende 2016 als volgt bezet: 

 

Veteranen:  

 

Regelementen commissie: 

 

Medische Commissie:  

NK Commissie: 

KNAS Wedstrijden: 

 

Materiaal Commissie:  

 

Scheidsrechterscommissie:  

 

Atletencommissie: 

 

KNAS ranglijsten: 

 

Commissie Topsport:  

 

Financiële Commissie:  

PR-commissie:  

 

Commissie Rolstoelschermen:  

 

 

Oscar Kardolus, Eric Dobbelaar, Lisa Bergsma, 

Birgitta Perton, John Hartings en Pieter van 

Seventer. 

Indra Angad Gaur, Evert-Jan Smit en Oscar 

Kardolus. 

Gerrit Koops, Pieter van Gilst  

Oscar Kardolus. 

Oscar Kardolus. 

 

Kees Boon en Evert-Jan Smit. 

 

Indra Angad-Gaur, Bas Mondt en Martin Ariaans.  

 

Bas Verwijlen en Sebastiaan Borst. 

 

Oscar Kardolus. 

 

Anton Oskamp, Arnaud Holstege, Koen Sizoo, 

Matthijs Rohlfs en Oscar Kardolus. 

Jaap Wassink, Sander Niemeier en Natalie van 

der Putten. 

Valentijn Huijbens, Robert Goossens, Collin 

Oosthof, Symke Haverkamp.  

Gaby Achterberg, Bjorn Blaas,  Erik Bel.  
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TOPSPORT 2016 
 

Het jaar 2016 markeert het laatste jaar uit de Olympische cyclus die synchroon loopt met het 

meerjarenbeleidsplan topsport 2013-2016: het betreft dus een olympisch jaar en dit onderschrijft het 

belang van de gebeurtenissen die zich dit jaar hebben afgespeeld. Het eerste jaar van de cyclus, 2012, 

stond in het teken van het begin van een transitiefase: overgang naar een beleid waarin de KNAS de 

focus legt op investeren in infrastructuur en in kansrijke regio´s topsport stimuleert en de overgang 

naar de realiteit en consequentie van verminderde inkomsten door het aanhouden van de top-10 

agenda door NOC*NSF. In 2013 is deze transitie verder vormgegeven. Het uitblijven van resultaten 

(vooraf vastgelegde performance-indicatoren) bij degen heeft in 2013 geleid tot een herevaluatie van 

de financiering ervoor door NOC*NSF. Verdere stappen die moesten leiden tot meer 

professionalisering in het degenprogramma zijn vervolgens met NOC*NSF overeengekomen en dit 

heeft geleid tot het voortzetten van de financiering. Eind 2013 bleken de genomen stappen geen 

vruchten af te werpen en zijn zowel KNAS als NOC*NSF tot de conclusie gekomen dat verandering 

noodzakelijk was.om tot mogelijke successen tijdens de Spelen in Rio te kunnen komen. Verdere 

financiering van het degenprogramma werd door NOC*NSF alleen gefinancierd indien een nieuwe 

bondscoach werd aangesteld. 2014 stond dan ook in het teken van het afscheid van Roel Verwijlen en 

de komst van dr. Gabor Salamon als bondscoach degen. Ook hier was sprake van een transitiefase: tot 

de zomer van 2014 hebben beide coaches samengewerkt om de overgang van training en coaching 

goed te laten verlopen. De samenwerking in 2015 tussen Gabor Salamon en Bas Verwijlen startte 

goed en na een grondige analyse werden aandachtsgebieden voor verbetering geïdentificeerd op 

zowel fysiek als tactisch vlak. Helaas kwam het niet tot ontwikkeling van deze aandachtsgebieden, 

want Bas koos ervoor om de samenwerking met de bondscoach te beëindigen en met zijn vader 

verder te gaan. Deze beslissing leidde ertoe dat de financiering voor het degenprogramma door 

NOC*NSF werd ingetrokken. De focus van de activiteiten van de bondscoach degen zijn verlegd naar 

talentontwikkeling. In 2015 lag de focus op talentontwikkeling en in het bijzonder op ontwikkelingen 

bij floret. 

In 2016 zijn de wekelijkse trainingssessies voor talentontwikkeling op het wapen floret voor de 

jongsten in Alkmaar en voor de cadetten en junioren in Amsterdam voortgezet. De nationale 

maandelijkse trainingen stonden onder leiding van het trainerscollectief en Andrea Borella. Ter 

ondersteuning van het transitiedoel investering in infrastructuur is door Andrea Borella de bijscholing 

van het florettrainerscollectief tijdens deze maandelijkse sessies geleid. Daarnaast heeft een aantal 

clubtrainers deelgenomen aan de bijscholing.  

Dit jaar is weer gewerkt aan het stimuleren van de wedstrijdontwikkeling van jonge schermers door 

actieve wedstrijdbegeleiding door floretcoaches, de focus op ontwikkelingsperspectief in plaats van 

prestatiecriteria en het verleggen van de focus van schermers van presteren om te kwalificeren naar 

presteren op het titeltoernooi.  

Ter completering van het transitiedoel investering in infrastructuur (uit het topsport 

meerjarenbeleidsplan maar nu voor degen) is dit jaar is ook gestart met het opzetten van een 

degenbegeleidingsteam, analoog aan het floretbegeleidingsteam. Het degenbegeleidingsteam 

bestaat uit een aantal enthousiaste degentalenttrainers met topsportervaring die verder ontwikkeld 

worden door de bondscoach degen en de cadetten en junioren op nationale trainingen samen met de 

bondscoach opleiden. 
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Naast het degenbegeleidingsteam is een talent- en oudercommissie opgezet. De commissie adviseert 

het bestuurslid topsport en faciliteert trainingen en assisteert de talenttrainerbegeleidingsteams bij 

de opzet en uitvoering van jaarprogramma´s. De commissie is gestart met een focus op degen, maar 

zal zich in de komende vierjarencyclus voor alle wapens inzetten. 

 

 

SPORTIEVE HOOGTEPUNTEN 
Wederom is een duidelijk zichtbare verbetering van de prestaties van onze talenten zichtbaar. Met 

name Daniel Giacon en Randy Postma maakten een goed seizoen door. 

In de voorgaande paragraaf werd al bericht over de keuzes die Bas Verwijlen in 2015 heeft gemaakt 

ten behoeve van zijn begeleiding op weg naar de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Hoewel we 

weer een schermer konden afvaardigen, viel het resultaat (18e plaats) helaas tegen. 
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WEDSTRIJDRESULTATEN 
Hieronder staan de deelnemers aan en resultaten op EK's en WK’s. 

EK 2016 Torun 

Heren floret: 

Sebastiaan Borst 35 

Dirk-Jan van Egmond 50 

Job de Ruiter 54 

Team Heren Floret: 11 

 

Heren degen: 

Bas Verwijlen 24 

Tristan Tulen 46 

David van Nunen 72 

Team Heren Degen: 11 

 

Dames degen: 

Kelly Boone 39 

Carmen Berends 67 

Carmel Tulen 67 

Cheryl de Jong 69 

Team Dames degen 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JWK 2016 BOURGES 

JUNIOREN 
Heren degen: 

Randy Postma 40 

Rafael Tulen 63 

Colin Keppel 156 

Team: 28 

Heren floret: 

Job de Ruiter 63 

Julian Fens 82 

Olivier de Jong 86 

Edo Zoons 115 

Team: 21 

Dames degen: 

Valentina Bos 31 

Day de Wijn 79 

Roos Kroese 144 

Team: 28 

Dames floret: 

Sofie van der Heijden 61 

Myrte Zoons 76 

Eline Rentier 79 

Team: 24 
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JWK 2016 Bourges 

Cadetten 

Heren degen: 

Randy Postma 13 

Ruben Derksen 77 

Roy van Gilst 99 

Dames degen: 

Valentina Bos 17 

Caroline van Eldik 74 

Anne Clair Kooiman 76 

Heren floret: 

Daniel Giacon 14 

Olivier de Jong 61 

Edo Zoons 69 

Dames floret: 

Myrte Zoons 67 

Veerle Meulenaar 71 

Sabel heren: 

Bente Obdeijn 84 

Sabel dames: 

Marleen Buitenhuis 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJK 2016 NOVI SAD 

 

JUNIOREN 
 

Heren floret: 

Job de Ruiter 10 

Daniel Giacon 28 

Edo Zoons 32 

Olivier de Jong 42 

Herenfloret team 12 

 

Dames floret: 

Eline Rentier 42 

Sophie van der Heijden 54 

 

Heren degen: 

Randy Postma 20 

Rafael Tulen 72 

Collin Keppel 94 

Rik Theijssen 104 

Herendegen team 15 

 

Dames degen: 

Valentina Bos 15 

Day de Wijn 79 

Roos Kroese 80 

Sofie Honing 85 
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EJK 2016 NOVI SAD 

Cadetten 

Heren degen: 

Randy Postma   15 

Ruben Derksen   62 

Timothy Assmann  92 

Dames degen:  

Valentina Bos   19 

Anne Claire Kooiman  30 

Myrte Zoons   61 

Linda Jans   71 

Team Dames Degen:  17 

Heren floret: 

Daniel Giacon   5 

Edo Zoons   47 

Daan Weber   72 

Olivier Split   78 

Team Heren Floret:  10 

Dames floret: 

Myrthe Zoons   53 

Veerle Meulenaar  69 

Sabel heren: 

Bente Obdeijn   48 

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPISCHE SPELEN 

 

Heren Degen: 

Bas Verwijlen   18 
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BREEDTESPORT 
 

De ontwikkeling van de breedtesport in 2016 stond in het teken van de uitvoering van het 
meerjarenbeleidsplan 2013-2016. 

 

VRIJWILLIGERS: 
De KNAS functioneert alleen door de inzet van veel gedreven vrijwilligers. Door de grote spreiding 
over Nederland en veelheid aan commissies is er permanent behoefte aan kennisuitwisseling. 
Hiervoor is een kaderdag georganiseerd in april 2016. In het ochtendprogramma hebben alle 
commissies zich gepresenteerd aan de hand van 3 aandachtpunten, te weten: 

1. Wat is er afgelopen jaar gedaan,  
2. Wat gaan we komend jaar doen en  
3. Wat is daarvoor nodig.   

In het middag programma sloten zich verenigingsbestuurders aan voor een van de volgende 
workshops: 

A. Intrinsieke motivatie   
B. Plan verbetering scheidsrechters en  
C. Het cashen van de olympische spelen. 

Gezien de licht tegenvallende opkomst van de geïnteresseerden, trainers en verenigingsbestuurders 
zullen in 2017 één of meer decentrale bijeenkomsten georganiseerd worden. 
In diverse commissies zijn er wisselingen geweest van vrijwilligers. Nieuw bloed heeft het aantal 
activiteiten doen vergroten. De commissie “KNAS ranglijsten” en “KNAS wedstrijden” zijn 
samengevoegd tot de commissie “KNAS wedstrijden, ondersteuning en ranglijsten”. Door het 
uitbreiden van het aantal commissieleden is tegemoet gekomen aan de wens om minder afhankelijk 
te zijn van enkele personen.  

 

OLYMPC EXPERIENCE 
Naar aanleiding van de Olympische spelen had het NOC*NSF samen met de gemeente Den Haag een 
groots sportevenement opgezet op het strand van Scheveningen, genaamd “Olympic Experience”. 
Gedurende de gehele Olympische spelen werden er sponsoren ontvangen en waren alle Olympische 
sporten vertegenwoordigd met een stand waar het 
publiek de sport kon proberen of deelnemen aan 
workshops. Op de dag waarop Bas Verwijlen moest 
schermen gaven onze beste schermers demonstraties op 
het hoofdpodium en volgende wij de schermwedstrijden. 
Dankzij de vele vrijwilligers werd het voor ons een 
gedenkwaardig evenement. 
Ter afsluiting van de Olympische spelen was op Papendal 
een ‘meet en greet’ met de sporters. Daar konden 
bezoekers deelnemen aan “Golden clinics” waar Mathijs Rolfs een schermclinic verzorgde, waarvoor 
dank. 

 

VEILIG SPORT KLIMAAT (VSK) 
Sporten in een veilige omgeving is actueler dan ooit tevoren. Ondanks de vele onthullingen over 
seksueel misbruik en intimidatie binnen de sport lijkt de schermsport tot op heden verschoond van 
affaires. Toch is het goed om optimaal aan te sluiten bij het NOC*NSF programma “naar een veilig 
sportklimaat” en de aanpak zoals zij die voorstaan, omdat ongewenst gedrag overal voorkomt, dus 
ook in het schermen.  
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In 2016 is verder gewerkt aan uitbreiding van het aantal verenigingen 
dat deelneemt aan het VSK programma. De verenigingen De Jordaan te 
Amsterdam en PSV te Eindhoven zijn gestart met het programma. De 
KNAS betrekt zijn verenigingsbesturen bij het werken aan een goed 
sportklimaat binnen de schermsport. Ook onze sport is gebaat bij 
besturen die handelen vanuit een visie. Onze sport is gebaat bij maîtres 
die jeugd kunnen opleiden in een sociaal veilige omgeving.  

 
Om de VSK gedachte in de praktijk toe te passen zullen onze besturen, met name van de kleine 
verenigingen, krachtiger moeten worden. Het volgen van de cursus Besturen met een Visie zal 
daartoe zeker bijdragen. 

 

LEDENONTWIKKELING 
Er zijn  veel analyses te maken van de ledencijfers maar hier zijn slechts enkele opgenomen die 

aansluiten bij de speerpunten van 2016.Het ledenbestand gedurende 2016 ziet er als volg uit: 

Aantal 
bondsleden 

Man 
2015 / 2016 

Vrouw 
2015 / 2016 

Totaal  
2015 / 2016 

 < 18 >= 18 < 18 >= 18  

Begin  927 / 1019 887 / 887 234 / 235 301 / 276 2349 / 2417 

Groei 416 / 343  150 / 151 103 / 124 61 / 77 730 / 695 

Eind 1343 / 1362 1037 / 1038 377 / 359 362 / 353 3079 / 31121 

  
Er zij momenteel 70 verenigingen die op 83 plaatsen schermen aanbieden. Er zijn geen nieuwe 
verenigingen opgericht noch ontbonden. 

 
Als we kijken naar de aanwas per categorie dan zien we de volgende verdeling in vergelijking met het 
jaar ervoor: 

Categorie Aantal nieuwe leden 
2015 / 2016 

Aantal vertrekkende 
leden 2015 / 2016 

Resultaat 
2015 / 2016 

Kuikens 296 / 286 111 / 118 185 / 168 

Benjamins 105 / 103 92 / 97 17 / 6 

Pupillen 56 / 37 81 / 85 -25 / -48 

Cadetten 38 / 41 88 / 110 -50 / 69 

Junioren 27 / 33 56 / 33 -29 / 0 

Senioren 96 / 127 131 / 130 -35 / -3 

Veteranen 61 / 76 73 / 96 -12 / -20 

Totaal 680 / 706 641 / 670 39 / 36 

 

Opvallende stijging is te zien in de aanwas van senioren en de uitstroom van de cadetten. 
 

                                                                 
1 Verschil met totaal aantal gerapporteerde leden van 3.156 zijn de persoonlijke leden.  



 14 

In de praktijk blijken veel verenigingen korte introductiecursussen of proeflessen aan te bieden. Pas 
na deze periode worden de deelnemers die lid van de vereniging worden aangemeld bij de KNAS. Dit 
betekent dat de KNAS geen inzicht krijgt in het aantal geïnteresseerden die hieraan deelnemer. De 
conversie van “geïnteresseerde“ naar “lid” is niet te meten. Gaan we uit van 600 nieuwe KNAS leden 
per jaar met een conversie van 50% dan zouden er 1.000 geïnteresseerden aan de poort komen. Om 
meer zicht te krijgen op deze instroom is het “introductielidmaatschap” ontwikkeld. Dit lidmaatschap 
heeft een vaste duur van 3 maanden en een prijs van 5,00 euro.  
In de huidige tijd is men eerder geneigd een product te kopen dan een lidmaatschap voor onbepaalde 
tijd aan te gaan. De vereniging worden aangemoedigd om een introductiecursus aan te bieden van 
circa 10 uur tegen een substantiële prijs, lees commitment.  Om de cursus te ondersteunen ontvangt 
iedere aangemelde deelnemer een introductie boekje. Dit boekje past in het Brassardsysteem en 
bevat achtergrond informatie over het schermen in Nederland. 

 

WITTE VLEKKENPLAN 
De invulling van “Witte vlekken” verliep ook in 2016 op een laag pitje. Ondanks de functionaris 
aangesteld die de initiatief nemers van een “Witte vlek” ondersteund op organisatorisch gebied zijn 
er geen nieuwe plaatsen gestart.  De 2 nieuw gestarte plaatsen in 2015; dependance van Fencingclub 
Almere en  Midden Nederland in zijn beide doorgaan met een 2e jaar en hebben dat succesvol 
afgerond met meer dan 10 leden. 
Om de invulling van witte vlekken te bespoedigen is deze in de lerarenopleiding opgenomen. Op 
niveau 2 is een stage bij een introductiecursus, bij niveau 3 is het een stage bij een witte vlek en bij 
niveau 4 is de invulling van een dependanceplaats bij de vereniging naar keuze. Bij de huidige 
deelnemers is dit op vrijwillige basis en als het mogelijk is, wordt dit in de toekomst een vast 
onderdeel van de portfolio. Ter promotie van het Witte vlekkenplan was ik regelmatig aanwezig op de 
opleidingsdagen. 
 

LERARENONTWIKKELING 
 
Ook in 2016 is door de commissie opleidingen samen met de technische commissie van de NAS hard 
doorgewerkt aan het opleiden van leraren. De opleiding voor schermleraar telde 10 zaterdagen  in 
Almere. Voor de nascholing zijn 3 workshops georganiseerd onder leiding van de NAS. 
 

Niveau Opleidingsdagen 
Excl. Stage 

Deelnemers Ondersteuners 

  Gestart Gestopt Geslaagd Docenten Praktijk- 
begeleiders 

2 10 4 0 1 4 3 

3 20 4 0 0 4 4 

4 20 6 0 0 5 8 

5 - - - - 1 1 

 
De huidige stand van gediplomeerde docenten/trainers ziet er dan als volgt uit: 
 

Opleidingsniveau Totaal # 
personen 

Floret Degen Sabel 

Niveau 2 Animateur 27 21 26 26 

Niveau 3 Prevot 43 43 43 43 

Niveau 4 Maître 37 35 37 34 

Niveau 5  1 1 1 1 
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De inhoud van de cursus is gedurende het jaar bijgesteld. Was de opleiding gericht op het bijbrengen 
van vaardigheden om alle wapens te onderwijzen zo is dat nu op 1 wapen naar keuze. De aandacht 
kan nu meer gericht worden op verschillende de methodes van onderwijs.  Het blijft  
competentiegericht onderwijs zodat behaalde competenties in andere opleidingen b.v. FIE / CIOS/ 
ALO / Fysiotherapie dus niet opnieuw behaald hoeven te worden. 
 
Dat de opleiding en examinering een officiële status van het NOC*NSF heeft, maakt de opleiding 
waardevoller. Hierdoor kunnen trainers ook naar andere sporten op gelijk niveau lesgeven. 
Omdat de termijn afliep is de audit examinering opnieuw ter hand genomen. De kwalificatiestructuur 
(KSS) is hernieuwd naar de norm van 2012. Alle documenten zijn  daarop aangepast. De audit zal 
begin 2017 worden afgerond. 
 
Er zijn geen vorderingen gemaakt bij de implementatie van het licentiesysteem voor leraren. 

 
De deelname aan de generieke sportopleiding niveau 4 van het NOC*NSF voor trainers wordt door 
één kandidaat gevolgd. Helaas was de kandidaat, die om gezondheidsredenen de start heeft moeten 
uitstellen, nog niet in staat om te starten. De deelnemer heeft een aangepast opleidingsprogramma 
kunnen volgen zodat onderwerpen in beide programma’s slecht een maal bestudeerd hoeven worden. 
Er is een kandidaat gestart met de sportopleiding niveau 5 van het NOC*NSF.  
Wij leveren hiermee een bijdrage aan het doel tot verdere professionalisering en harmonisatie van 
het kader in de Nederlandse sportwereld. Dus met oog voor het verschil per sport en oog voor de 
overeenkomsten en gewenste professionalisering  in de sport. 

 

VETERANEN 
De veteranen waren in 2016 weer ruimschoots vertegenwoordigd op internationale 
titeltoernooien. Aan het WK in Stralsund (D) namen  18 schermers deel aan het 
individuele toernooi en 2 equipes aan het teamtoernooi. Op het EK equipe in Gillingham 
– Medway (GBR) was er op elk wapen een team. Ondanks het enthousiasme en de 
tomeloze inzet waren er geen podiumplaatsen. 
Voor de titel op het NK veteranen streden dit jaar 86 schermers. De deelname is met ~ 
10% gestegen.  
Het aantal schermers op de 5 Ferrum Vetums nam gestaag toe tot een gemiddelde van 
70 deelnames per toernooi door 112 personen. 
Bij de Vetcup zagen we een stabilisatie van het aantal deelnemers op ~50. Er waren twee 
rolstoelschermers; Chantal Jonkers en Johan van Bladel.  Zij namen het op floret op tegen 
tegenstanders die voor het eerst plaats namen in een rolstoel. Voor aanvang heeft Erik Bel een uitleg 
gegeven van de wijze waarop geschermd wordt. Menig schermer overwon al snel de koud watervrees 
en kreeg plezier in het rolstoelschermen. 

 

ROLSTOELCOMMISSIE 
In 2016 is het rolstoelschermen verder uitgebouwd. Bij SCA te 
Amsterdam en Schermclub Den Bosch wordt nu ook regelmatig 
getraind in de rolstoel. Op enkele toernooien waren 
rolstoelschermers aanwezig die zorgden voor een aangename 
afwisseling.  
Na het succes van het IWAS Worldcup U17 toernooi in vakantie 
park Pagedal te Stadskanaal is in oktober weer een IWAS 
Worldcup U17 en U23 georganiseerd. Er is een hechte groep 
vrijwilligers ontstaan die met groot enthousiasme de organisatie 
op zich neemt. Door de professionele aanpak en de geweldige, 
familiaire sfeer heeft het IWAS bestuur ons een volgende World 
cup senioren, U17 en U23 in mei 2017 gegund. De samenwerking 
met de IWAS geeft ons de mogelijkheid om te voldoen aan de 
wens van de samenleving tot integratie van de 
gehandicaptensport binnen de reguliere sporters. 
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JEUGDPUNTENTOERNOOI 
Het aantal jeugdige deelnemers bleef ook in 2016 constant waarmee het voorziet in een behoefte aan 
wel schermen zonder directe competitie. Het motto “winnen van jezelf is belangrijker dan winnen van 
de ander” stimuleert menig schermer om te komen tot wedstrijdsport. Dankzij de inzet van de vaste 
organisatoren blijft dit een topactiviteit, waarvoor dank. 
Op het JPT wordt ook structureel aandacht gegeven aan de opleiding tot clubscheidsrechter. Door de 
duidelijke structuur en duidelijke uitleg van Erik Bel is hier een groeiend animo voor. Er nauwelijks nog 
een tekort aan scheidsrechters op het JPT. We zien steeds meer jeugdleden deelnemen. 

 

BRASSARDSYSTEEM 
Het Brassardsysteem is in 2016 aangevuld met het 4e boekje kleur groen. 
2016 is het eerste jaar waarin een lichte stagnering in het aantal 
verkochte sets te zien is. Het systeem laat zich eenvoudig inpassen in het 
lesprogramma van iedere docent omdat het veel vrijheid laat aan de 
wijze van lesgeven. De deelnemers ervaren het examen als een mijlpaal 
en zijn trots op het bereiken ervan. Omdat niet centraal wordt 
geregistreerd wie een Brassard heeft gehaald kunnen we niet met 
zekerheid stellen dat er een positieve trend is in de lengte van het 
lidmaatschap door het systeem. In 2017 zal er meer aandacht zijn om ook 
verenigingen die het Brassardssysteem nog niet gebruiken te overtuigen 
van het nut. 
 

ONDERZOEK 
Er is een uitgebreid onderzoek verricht naar de mogelijkheid van een jeugd equipe 
competitie (JEC). Dit is gedaan in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, 
afdeling Sportmanagement en Marketing. In het onderzoek zijn alle verenigingen 
geënquêteerd en ook alle jeugdleden. Het rapport is beschikbaar op de site in de 
pagina JEC. Er zijn voorbereidingen getroffen om een pilot te starten in de eerste 
helft van 2017. 

 

RANGLIJSTEN 
In 2015 is gestart met een project om de ranglijsten sneller en minder afhankelijk te maken van de 
inzet van één enkele  vrijwilliger. Na een testperiode in de eerste helft van 2016 is het systeem live 
gegaan met ingang van het seizoen 2016/2017. Aangezien het verwerken van uitslagen nog het 
nodige handwerk vraagt én de tijdige verschijning essentieel is, is het aantal vrijwilligers uitgebreid 
naar drie personen. Het verschijnen geschiedt nu al zeer regelmatig in de eerste week van de maand. 
Om de frequentie met zekerheid te verhogen moeten de uitslagen sneller in het juiste formaat 
worden aangeleverd. Voor het samenstellen van de ranglijst is nog wel een gedegen 
reglementenkennis nodig omdat niet alle wedstrijden voldoen aan de regels in het 
handboekschermer.  
De commissie is samengevoegd met de wedstrijdcommissie om een betere integratie met de 
wedstrijd ondersteuning te realiseren. 

 

TOT SLOT 

Als breedtesport bestuurder ervaar ik een groeiend begrip voor het werk dat door onze vrijwilligers  
wordt verzet. Regelmatig hoor ik dat men een nieuwe energiegolf ervaart. Het is dan ook een 
uitdaging om die golf niet te breken maar juist te versterken. De tijdgeest verandert momenteel sterk 
en daar kunnen we niet in achterblijven. Volgens mij is er voldoende interesse voor de schermsport 
voor een sterke groei. Die groei is noodzakelijk om de ambities die wij hebben te realiseren en als 
sport mee te gaan tellen. Door slimmer te organiseren kunnen we meer mensen voor langere tijd 
binden aan de sport. Langzaam vallen de stukjes van de puzzel op z’n plaats. 
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FINANCIËN 
 

De KNAS heeft over 2016 een negatief resultaat gerealiseerd van 11.063 euro.  

INKOMSTEN 
De subsidie van NOC*NSF is voor Algemeen Functioneren (subsidie bedoeld als bijdrage voor een 

kwalitatief goed werkapparaat (i.e. het bondsbureau) en voor breedtesport op gelijk niveau als vorig 

jaar. 2016 is het laatste jaar waarvoor een bijdrage is ontvangen vanuit het actieplan “Samen naar 

een Veilig Sportklimaat”. Bij Topsport is geen subsidie van NOC*NSF ontvangen maar wel een bijdrage 

van de gemeente Almaar voor het RTC floret. Er is een sponsorcontract gesloten met Al Maasa 

waardoor drie sporters in de gelegenheid zijn gesteld om wedstrijden en stages meegefinancierd te 

krijgen.  De contributie is door het iets hogere ledental iets hoger dan vorig jaar.  

TOPSPORT 
Hoewel diverse clubs belangstelling hadden voor een samenwerking t.a.v. het in Nederland houden 

van de Hongaarse bondscoach zijn hiervoor onvoldoende financiële middelen gevonden. Een 

aanzienlijke kostenoverschrijding bij degen is het gevolg maar de poging is door de ALV in 2016 

positief beoordeeld.  

De kosten voor de inzet van scheidsrechters in het buitenland is een tweede post waarop extra geld is 

toegelegd. In 2017 worden in overleg met de ALV hierop maatregelen genomen.  

Ter aanvulling van talentontwikkeling worden trainingsstages georganiseerd. Deze worden door de 

sporters zelf gefinancierd en op een aparte bankrekening bijgehouden. Hierdoor hebben deze geen 

resultaatgevolg voor de KNAS.  

WEDSTRIJDSPORT 
In 2016 heeft de KNAS drie aanwijstoestellen met toebehoren gedoneerd gekregen van de FIE. Een 

groot deel van de oude voorraad koperen lopers is verkocht. De opslag van toernooimaterialen is 

verhuisd. Bij de NK Senioren heeft de gemeente Almere de kosten van de sporthal voor haar rekening 

genomen waardoor de kosten daar meevielen.  

BREEDTESPORT 
Er zijn in 2016 geen nieuwe Witte Vlekken ingevuld. Hiermee loopt er nu slechts één. De gecreëerde 

mogelijkheid van regio-ondersteuning is niet benut. Er is gestart met het introductielidmaatschap en 

meerkosten zijn gemaakt voor promotionele activiteiten, voornamelijk de Olympic Experience 

rondom de Olympische Spelen. Bij het Ferrum Vetum zijn de kosten hoger gebleken dan de inkomsten.  

ORGANISATIE 
Er is een flinke overschrijding van het budget bij ledenfaciliteiten. Dit is voornamelijk door een 

voorziening die is getroffen wegens oninbare vorderingen, de ontwikkeling van online ranglijsten en 

de aansluiting bij DAS waardoor verenigingen gratis eerstelijns juridische ondersteuning kunnen 

krijgen.  
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Exploitatie KNAS 2016

externe eigen Totaal externe eigen Totaal 

financieringmiddelen Budget financieringmiddelen Budget

Degen 

1507 Senioren -           -           

1528 Jeugd 7.250       22.500     9.449       70.729     

Bijdragen sporters -           -           1.570       

Floret (Amsterdam en Alkmaar)

Senioren 8.500       9.128       

1524 Jeugd 6.300       12.600     13.984     

Bijdragen sporters -           -           1.041       785           

Overig

EK 5.000       2.300       2.699       

WK -           -           -           

1545 EJK en WJK 11.000     2.140       15.872     

Talentvolgsysteem 2.000       1.470       

Scheidsrechtersinzet buitenland -           -           8.735       14.905     

FIE / EFC licenties -           -           2.090       4.081       

Topsportondersteuning -           1.200       -           -           

Sponsorgelden 12.555     

Subsidies partners 23.500     42.728     

Totaal 37.050     25.750     62.800     82.607     51.045     133.652   

Materiaal (aanschaf en onderhoud) 2.000       3.283       2.645       

Opslag 3.000       -           3.519       

Organisatie NK 8.000       3.965       8.172       

Organisatie NJK 3.000       5.901       7.667       

Organisatie NK Equipe 1.800       1.800       4.059       

Organisatie NK Veteranen 1.800       1.290       2.746       

Totaal -           19.600     19.600     16.239     12.570     28.808     

Sportparticipatie:

Vergroten bereik:

Witte Vlekken -           7.000       -           -           

Promotie Schermsport -           1.000       -           2.680       

Introductielidmaatschap 2.500       2.500       -           1.500       

Behoud :

Brassard Systeem -           -           5.400       5.400       

Spelregelboekje 2.500       500           237           -           

Ferrum Vetum 4.500       4.000       3.861       5.122       

Vetcup 700           500           780           1.451       

Rolstoelschermen -           750           -           -           

Subsidies recreatieschermen -           1.000       -           2.463       

Sportontwikkeling:

Trainersopleidingen 2.000       8.000       4.060       9.042       

Bijscholingen 2.000       1.500       -           150           

Scheidsrechtersopleidingen 750           2.000       2.025       92             

Scheidsrechterscommissie -           1.500       155           1.293       

Verenigingscongres -           2.000       -           595           

Optimalisering Wedstrijden -           500           -           435           

Materiaaldepot -           1.000       -           -           

Onderzoek / stages 500           1.542       

Regioondersteuning 1.500       -           

Overige inkomsten -           1.210       

Actieplan "Naar een Veilig Sportklimaat" 750           750           5.600       

Bureaukosten inzake subsidie NOC*NSF 5.200       5.200       

Subsidies partners 9.100       -           10.077     -           

Totaal 24.800     16.900     41.700     33.405     3.559       36.964     

Ledenfaciliteiten (passen, verzekeringen etc.) 17.500     30.891     

Communicatie (website, folders, nieuwsbrief) 5.000       -           6.759       

Bondsbureau 24.550     42.500     24.037     39.794     

Bestuur R & V 1.000       6.000       -           6.699       

Bestuur overige 2.000       -           2.199       

Bestuur Internationale vertegenwoordiging 1.000       375           1.711       

Bondsvergadering 2.000       -           1.097       

Totaal 25.550     50.450     76.000     24.412     64.738     89.150     

Totaal : 87.400     112.700   200.100   156.663   131.911   288.575   

Contributie 90.000     95.006     

Sponsoring 19.500     21.300     

Subsidie algemeen functioneren bij organisatie

Inschrijfgelden

Overige (rente, verkopen, etc) 1.200       2.000       -           4.542       

Totaal geoormerkte inkomsten: 87.400     156.663   

Totaal 88.600     111.500   200.100   156.663   120.848   288.575   

Saldo -           Saldo -11.063   

Exploitatie 2016 Begroting 2016 aangepast
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