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1. Bericht van de voorzitter
Terugkijkend op 2019 kunnen we vaststellen dat in dit jaar weer zowel in de topsport als de
breedtesport goed is gepresteerd. In de topsport is natuurlijk zeer significant geweest dat Team
KPN Sportfonds het heren-degenteam unieke mogelijkheden heeft gegeven om de wereld door
ter reizen en op internodiale toernooien haar potentie te bewijzen. Onze topschermer, Bas
Verwijlen, is door de NOC*NSF op goede wijze gefaciliteerd en heeft zich daardoor ook
optimaal kunnen voorbereiden voor een plaatsing als olympisch kandidaat.
Opvallend is, dat de PR onder leiding
van Sonja Lendi veel meer profiel
heeft gekregen. Hopelijk zal dit nog
meer aanzien krijgen als één van mijn
langverwachte wensen, namelijk een
geheel nieuwe bijdetijdse website
wordt gerealiseerd.
Rolstoelschermen heeft zich in 2019
ook ontwikkeld tot een serieuze tak
van sport, waarbij het niet aflatend
enthousiasme
van
Gaby
van
Achterberg een doorslaggevende rol
heeft gespeeld in deze ontwikkeling.
Vele leden van onze bond hebben
geholpen bij de realisering van het
door
haar
georganiseerde
wereldbekertoernooi.

Samenstelling bestuur en directie:
Voorzitter:
- Dhr. J.P. Vandervoodt
Secretaris:
- Dhr. B. van de Flier
Penningmeester:
- Dhr. P. Masson
Algemeen Bestuurslid:
- Dhr. R. Koster
- Dhr. L. Hopstaken
- Dhr. L. Pijnappel
- Mw. S. Lendi
Directeur:
- Dhr. A.J.H. Plantinga

De veteranen onder ons ontwikkelen
zich steeds meer en treden ook op de
voorgrond in de organisatie van
veteranenwedstrijden. De voorzitter
prijst zich gelukkig dat de commissie zo actief is.
Op het scheidsrechtersvlak blijven er toch wat zorgen. De ontwikkeling van het aantal op
nationale wedstrijden in te zetten scheidsrechters zou moeten worden vergroot. Het moet een
vanzelfsprekendheid worden dat schermers, die naar een wedstrijd gaan, hun scheidsrechters
daar naartoe meenemen. Ook op het gebeid van de internationale scheidsrechters dient de
aandacht te worden vergroot.
De samenwerking met de tafeltennisbond wordt in juridische zin ontvlochten. Dit betekent dat
de KNAS middels bilaterale afspraken de samenwerking met de tafeltennisbond voortzet.
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Voor mij als voorzitter blijft een enorme overhead aan kosten wel een zorg. Een bezinning op
kosten is altijd goed daar waar dit ten voordele van de schermsport kan worden gerealiseerd.

Jean Pierre Vandervoodt,
Voorzitter

1. De KNAS stelt zich ten doel in Nederland leiding te geven aan de
beoefening van de schermsport in welke verschijningsvorm dan
ook, alsmede om zowel de beoefening van de schermsport als van
de belangen van de leden te bevorderen.
2. De KNAS tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het bevorderen en het doen houden van wedstrijden en
competities;
b. het doen houden van demonstraties ter bevordering van de
schermsport;
c. voorts alles te doen wat tot het gestelde doel bevorderlijk
kan zijn.
Statuten KNAS

Dit jaarverslag doet dienst als bestuursverslag als bedoelt in de richtlijn RJK C1 en hoort bij
de jaarrekening 2019 die tegelijk met dit verslag aan de leden ter beschikking wordt gesteld.

J.P. Vandervoodt

R. Koster

E.M.J. van der Flier P. Masson

L.L.H. Pijnappel

S. Lendi

L. Hopstaken

Nieuwegein 14 mei 2020
4

2. Bestuursverslag
De KNAS heeft in 2019 gewerkt naar de voornemens die zijn vastgelegd in het Jaarplan 2019.
Veel van de doelstellingen zijn gehaald: hierover kunt u meer lezen in de hoofdstukken
“Breedtesport”, “Topsport” en “PR – Communicatie”.
Naast bijdragen voor Topsport van het TeamKPN Sportfonds en maatwerkbudget van
NOC*NSF en het IOC voor Bas Verwijlen is er ook een subsidie verworven in het kader van
het sportbrede programma Slagvaardig Ontwikkelen Sport. Doel van deze subsidie is de opzet
van een structurele Jeugd-Equipe Competitie. Het project loopt voor een belangrijk deel door
in 2020 dus is hiervoor reallocatie aangevraagd.
Bij de ALV in juni 2019 is Patrice Masson als penningmeester tot het bestuur toegetreden.
Mede dankzij zijn inzet en expertise van de financiën is het jaar afgesloten met een positief
saldo van ruim zevenduizend euro. Voor meer informatie wordt verwezen naar het hoofdstuk
“Financiën”.
Het bestuur kwam 10 maal bijeen. Zij heeft in het voorjaar van 2019 een evaluatie gehouden
van haar eigen functioneren. Als conclusie is getrokken dat het bestuur collegiaal opereert. Dit
betekent dat verschillende bestuursleden eigen meningen hebben en deze soms ook houden na
beraadslaging. Evengoed zullen bestuursleden met een dissidente mening zich in woord en
gedrag loyaal opstellen naar elkaar en naar derden, in lijn met de genomen besluiten.
Helaas heeft Gerard Burema in november het bestuur verlaten. Hij was o.m. aanjager van het
proces om te komen tot een nieuw meerjaren-beleidplan. Dit traject zal in 2020 worden
afgerond. Het bestuur is dankbaar voor zijn inzet en hoopt hem op en rond de loper nog
veelvuldig tegen te komen.
Totdat het nieuwe meerjarenbeleid is vormgegeven zal de KNAS géén significante
investeringen doen of wijzigingen aanbrengen in de omvang van de formatie. De gedetailleerde
plannen zijn vastgelegd in het jaarplan 2020.

DE KNAS IS AANGESLOTEN BIJ:
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3. Topsport
Het jaar 2019 was het derde jaar van zowel de Olympische cyclus voor Tokyo 2020 als
van het meerjarenplan van de KNAS. De Nederlandse schermsport bouwt 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 catego riën
cadetten (U17) en junioren (U20). In 2019 was de top bij de senioren nog tamelijk smal,
waar Nederland vooral bij degen heren meedoet internationaal en bij floret heren de
aansluiting probeert te vinden met de internationale top. Bij de jeugd zijn er in de
afgelopen jaren goede resultaten, waaronder medailles, op titeltoernooien behaald. Door
begeleidingsteams, per wapen samengesteld, is hard gewerkt om op termijn minder
afhankelijk te zijn van individuele successen en om herhaalbaar op een hoog niveau te
kunnen blijven acteren.
De begeleidingsteam werken hard met de talenten bij centrale trainingen en op stages,
zodat deze op termijn het maximale potentieel kunnen bereiken. Deelname aan sterke
internationale toernooien wordt gestimuleerd om bij het internationaal gevraagde niveau
te kunnen aanhaken. Bij het Jeugd EK in Foggia (Italië) zijn over het algemeen redelijke
resultaten bereikt met een paar zeer positieve uitschieters: Daniel Giacon met een 6e plaats
bij heren floret junioren, Bote Schaafsma met een 9e plaats op heren sabel cadetten en een
knappe 5e plaats voor het heren junioren equipe floret. Op het Jeugd WK in Torun (Polen)
werd wederom de het beste resultaat behaald door Daniel Giacon (heren floret junioren)
die een 14e plaats bereikte. Bij de senioren zijn er verschillende sterke resultaten geboekt
op World Cups en Grand Prix in de categorie heren degen. Tristan Tulen veroverde een
knappe bronzen plak op de Grand Prix in Cali die meetelt voor de Olympische kwalificatie
cyclus. Bij de EK’s en WK’s voor senioren werden meerdere prachtige resultaten geboekt,
zowel individueel als equipe. Op het EK in Düsseldorf werd een 8e plaats behaald door
Bas Verwijlen op degen en bij heren floret hebben de twee talentvolle schermers Elisha
Yuno en Daniel Giacon de laatste 16 bereikt (respectievelijk 12e en 15e), een unieke
prestatie resultaat op dit wapen. Kelly Boone (dames degen) liet ook van zich spreken met
een 22e plek. Tenslotte schermden de equipes voor heren degen en heren floret zeer
verdienstelijk op het EK met een 9e en een 11e plaats als resultaat. Het WK vond plaats
in Boedapest en weer was het Bas Verwijlen die een hoofdrol voor zich opeiste met een
uitstekende 7e plaats. De 18-jarige Daniel Giacon schermde ook sterk op het mondiale
podium en eindigde als 27e op heren floret. Tenslotte behaalde Eline Rentier een
verdienstelijke 36e plek bij dames floret. Het lukte de mannen degen en floret equipes
helaas niet om de laatste 16 te bereiken op het WK. Het heren degen equipe heeft
desondanks in 2019 goede vooruitgang geboekt op de wereldranglijst, mede dankzij de
financiële ondersteuning door het TeamKPN Sportfonds. In april 2019 is het Olympische
kwalificatie traject voor Tokyo 2020 begonnen en verschillende Nederlandse schermers
doen er alles aan om ons land te vertegenwoordigen op het hoogste podium. Op dit moment
heeft Bas Verwijlen, de huidige nummer 12 van de wereldranglijst, de beste kans om zich
6

te plaatsen voor Tokyo, maar ook Tristan Tulen en andere schermers zullen hun uiterste
best doen om op het hoogste podium actief te kunnen zijn.
In 2019 zijn de wekelijkse trainingssessies voor talentontwikkeling op het wapen floret
voor de jongsten in Alkmaar en voor de cadetten en junioren in Amsterdam voortgezet.
Voor het wapen degen zijn ook centrale trainingen opgestart die op enkele zondagen in
Arnhem en in Oegstgeest zijn gehouden. Uiteraard zijn er ook weer voor alle wapens
meerdere trainingsstages geweest onder leiding van de bondscoaches (Borella voor floret,
Salamon voor degen, Melanotti op incidentele basis voor sabel) en de begeleidingteams.
Door een groep talenten is deelgenomen aan sterke internationale competities (ECC en
JWB) onder leiding van coaches van de begeleidingsteams om zich verder te ontwikkelen
en zich te meten met de internationale top jeugd. Daarbij ligt de focus niet alleen op
resultaten om zich te kwalificeren voor titeltoernooien, maar juist om zich te ontwikkelen
en daardoor uiteindelijk daadwerkelijk op titeltoernooien te presteren.
Wedstrijdresultaten
Hieronder staan de deelnemers aan en resultaten op EK's en WK’s.

JWK 2019 Torun
Junioren
Heren degen:
Randy Postma 44
Ruben Derksen 54
Niels Roubailo 95
Dames degen:
Katelijn Kroese 76
Heren floret:
Daniel Giacon 6
Olivier Split 33
Quincy Dualeh 39
Teun Jans-Kohneke 51
Heren floret team 5
Heren sabel:
Bote Schaafsma 43
Dirk-Jan Bouwman 53
Qyinton Faas 67
Jimi Buser 68
Heren sabel team 14
Dames sabel:
Marleen Buitenhuis 22

Cadetten
Heren degen:
Niels Roubailo 43
Daan Warreman 90
Dames degen:
Klaartje Kardol 79
Jocy Celie 87
Heren floret:
Suhayl Nawar 24
Ashwan Joemrati 26
Olof Vermeulen 64 33
Sam Wanyama 71
Team Heren Floret: 13
Dames floret:
Elise Butin-Bik 30
Rachika Yoshimori 52
Tessa Koster 61
Sabel heren:
Bote Schaafsma 9
Sabel dames:
Enli Chang 40
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WK Senioren Boedapest

EK Senioren Duesseldorf

Heren Degen:
Bas Verwijlen 7
Tristan Tulen 104
Colin Keppel 151
Rafael Tulen 158
Heren degen team: 21
Danes Degen:
Kelly Boone 119
Dames Floret:
Eline Rentier 36
Heren Floret:
Daniel Giacon 27
Dirk-Jan van Egmond 76
Elisha Yuno 100
Quincy Dualeh 140
Heren floret team 28

Heren Degen:
Bas Verwijlen 8
Tristan Tulen 50
Randy Postma 55
Rafael Tulen 56
David van Nunen 89
Heren degen team 9
Dames Degen:
Kelly Boone 22
Dames Floret:
Eline Rentier 43
Heren Floret:
Elish Yuno 12
Daniel Giacon 15
Dirk-Jan van Egmond 44
Sebastiaan Borst 60
Heren floret team 11

EK U23 2019 Plovdiv
Heren degen:
Colin Keppel 8
Rafael Tulen 28

Dames degen:
Day de Wijn 63
Eveline van den Bergh 71
Dames floret:
Eline Rentier 18

4. Breedtesport
Inleiding
Onder breedtesport valt een groot scala aan activiteiten: van wedstrijdorganisatie tot
scheidsrechtersopleidingen. Breedtesport richt zich op schermers van alle leeftijden. Zowel
jeugdschermers als veteranen worden ondersteund door activiteiten.
Algemene activiteiten
Vrijwilligers
De schermbond heeft een constant aantal vrijwilligers die zich met passie inzetten voor de
sport. Zoals elk jaar zijn er de nodig wisselingen geweest: 6 commissieleden zijn gestopt, en er
zijn 5 nieuwe commissieleden bijgekomen. Enkele commissie zijn beter bezet dan het jaar
ervoor. Bovendien is er een nieuwe Commissie Strategie en Innovatie in het leven geroepen,
die het bestuur zal adviseren over ontwikkelingen en innovaties in de schermsport.
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Verenigingsondersteuning
Er zijn regiobijeenkomsten georganiseerd in Eindhoven, Hoofddorp en Zwolle. De opkomst
liep uiteen maar in de aangedragen onderwerpen zat veel overeenkomst. Twee concrete
onderwerpen sprongen er sterk uit. Dit waren de opleidingen en de puntentelling voor de
ranglijst. Algemene feedback was dat de communicatie en informatievoorziening
tekort schoot. Om de informatievoorziening te verbeteren is de elektronische nieuwsbrief eTouché ontwikkeld. Er zijn twee edities verschenen en met enthousiasme ontvangen door de
leden.
Uitbreiden registratie ledengegevens
Er zijn plannen gemaakt voor het uitbreiden van de ledengegevens in OnzeRelaties.
Ten eerste gaat het om het registreren van de ontvangst van een schermpaspoort. Momenteel
worden de schermpaspoorten gratis verspreid. Om het effect van het schermpaspoort te meten
zouden we in OnzeRelaties moeten vastleggen wie er een heeft en wanneer deze is uitgereikt.
Bij vooreur wordt een schermpaspoort uitgereikt na het deelnemen aan het eerste
ranglijsttoernooi of een Jeugd Punten Toernooi (JPT).
Verder is er voor de schermdocenten is geen aparte registratie aanwezig in OnzeRelaties. Voor
gerichte communicatie is deze registratie noodzakelijk.
Kerngetallen
Aantal bondsleden
Aantal leden bij verenigingen
Aantal TIL-lidmaatschappen - aantal
verenigingen
Aantal leden op een of meerdere ranglijsten
Aantal verenigingen/schermlocaties
Aantal vrijwilligers in KNAS-commissies
Aantal bestuursleden in functie bij
verenigingen

1-1-2019
2436
2400
37 - 11

31-12-2019
3041
2310
53 - 10

Verandering
605
-90

610
69/81
47
182

633
65/79
46
192

23
-4/-2
-1
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Het aantal bondsleden is langzamer gegroeid dan voorgaande jaren. Het aantal leden bij
verenigingen heeft een vlakkere trend.
Het aantal verenigingen is mede afgenomen door fusies. Herenleed ging samen met
Schermcentrum Noord, en PSV met s.v. Courage. De leden van KLM s.v. zijn overgegaan naar
s.v. Treville, die hiermee twee locaties krijgt. Schermvereniging Heerooms is opgeheven.
Het aantal bestuursleden bij verenigingen is lager dan te verwachten is op basis van het aantal
verenigingen. Bij 3 bestuursleden per vereniging (voorzitter, secretaris, penningmeester)
zouden er 237 bestuursleden moeten zijn. In deze functies zijn momenteel 158 rollen vervuld
door 138 personen.
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Wedstrijden
Commissie Wedstrijdorganisatie en Ranglijsten
De Commissie Wedstrijdorganisatie en Ranglijsten (WOR) voert diverse taken uit voor onze
toernooien. Belangrijke zaken voor de schermers zijn de wedstrijdkalender, ranglijst,
wedstrijdleiding en ondersteuning van wedstrijdorganisaties.
De implementatie van FencingTime is verder doorgezet en steeds meer wedstrijdorganisaties
werken ermee. Zowel het online publiceren van de resultaten op internet als het gebruik van
beeldschermen tijdens en na het toernooi wordt zeer gewaardeerd. Het gebruik van
beeldschermen op het toernooi voor de poule-indeling en eliminaties wordt als heel
professioneel ervaren.
Ook dit jaar is de commissie erin geslaagd om de ranglijst binnen enkele dagen na het begin van
de maand te publiceren. Om de verwerking te verbeteren zijn een groot aantal veranderingen
geïnitieerd in het ranglijstensysteem. Er is een goede samenwerking met de ontwikkelaar van
de software.
Nederlandse Kampioenschappen
De NKs waren ook dit jaar voor veel schermers het hoogtepunt. Het aantal deelnemers is
afgenomen, wat te verwachten is gezien de afname van het aantal actieve schermers.
De NK Senioren was in Rotterdam en werd mede georganiseerd door Schermacademie Zaïr.
De wedstrijdformule van 2018 was verder verfijnd. Tijdens het NK is een reünie gehouden
voor oud-kampioenen. De aanwezigen kregen een gepersonifieerde prent gemaakt door George
Derop.
De NJK vond plaats in Alkmaar en was mede georganiseerd door HollandSchermen. Dit
toernooi liep op rolletjes. De vereniging had medailles laten maken en iedere deelnemer kreeg
een certificaat met zijn eindklassering. Aan de prijsuitreiking ging een leuke act
toneelschermen vooraf met een verrassende wending. De jeugd zat geboeid te kijken waarna
de winnaars in de spotlight stonden.
De NK Veteranen was in Groningen, mede georganiseerd door Schermcentrum Noord. Het
aantal deelnemers bedroeg 60.
Aan het NK equipe in Apeldoorn deden 48 teams mee van 12 verenigingen.
Het Nederlands Studenten Kampioenschap (NSK) in Eindhoven werd georganiseerd
door s.v. Hoc Habet. Helaas zagen we hier een behoorlijke afname van het aantal deelnemers.
Het bestuur bedankt de verenigingen voor de uitstekende organisatie.
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NJK
NSK
NK Senioren
NK Veteranen
NK Equipe

Dames
2019
100
10
55
20
13

NJK
NSK
NK Senioren
NK Veteranen
NK Equipe

Floret
2019
158
7
61
28
10

2018
99
17
58
19
16

Heren
2019
140
25
145
71
26

2018
144
19
62
28
11

Degen
2019
124
16
100
45
19

2018
180
33
134
73
31

Totaal
2019
240
35
200
91
39

2018
118
19
91
46
22

Sabel
2019
58
12
39
18
10

Verandering
-39
-15
8
-1
-8

2018
11
12
39
18
14

Wedstrijd deelname
We onderscheiden hier twee wezenlijk verschillende typen wedstrijden: enerzijds het
Jeugdpuntentoernooi (JPT) en anderzijds de toernooien voor de ranglijst.
De organisatie van het JPT is aan het begin van 2019 overgedragen aan een nieuw team onder
leiding van Sjoerd Jaarsma. Hierdoor zijn een aantal schermers afgevallen en was de deelname
lager dan verwacht. Met name het aantal degenschermers viel tegen. Gedurende het jaar zagen
we een gestage toename van het aantal schermers. Het vinden van organiserende verenigingen
bleek lastig.
Voor de analyse over andere wedstrijddeelname is gebruik gemaakt van OnzeRanglijsten. Door
verbeterde analyse mogelijkheden in OnzeRanglijsten kunnen de ontwikkelingen van
wedstrijd-deelname gevolgd worden. Er is een analyse gemaakt van de “individuele”
ranglijsten zijnde de algemene Nederlandse ranglijst. Het aantal schermers is toegenomen
van 503 naar 637, maar het aantal verenigingen met schermers op de ranglijst is gelijk
gebleven.
Ontwikkeling Jeugd Equipe Competitie
Er is een project voorstel ingediend bij het NOC*NSF in het kader van de SOS subsidie, zodat
een jeugd equipe competitie kan worden ontwikkeld. Deze subsidie is toegekend.
De waarde van de subsidie is 50k, waarvan een deel bedoeld is voor de externe begeleiding.
Het restant (20k) zal aan de KNAS betaald worden en is bestemd om de uren van de
projectleider te bekostigen. Het project is in september gestart met een 2- daagse opleiding
voor de projectleider, Teun Plantinga. Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest met de
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begeleider van het externe bureau. In december heeft ook Leon Pijnappel de cursus gevolgd
om daarmee de projectleider Teun te kunnen ondersteunen.
Rolstoelschermen
Het doel voor 2019 was het uitbreiden van plaatsen waar rolstoelschermen gegeven wordt met
ongeveer 3 verenigingen. In Eindhoven is voortvarend gestart met rolstoelschermen. Mede
door subsidie en ondersteuning van de gemeente en sportservice kon er een frame worden
aangeschaft.
Op verzoek van de IWAS heeft de Worldcup rolstoelschermen in Amsterdam plaatsgevonden,
in plaats van in Stadskanaal. Hiermee viel de financiële en organisatorische ondersteuning van
Pagedal weg. Omdat de KNAS het financieel risico niet kan dragen, is op initiatief van en door
Gaby van Achterberg de stichting “Dutch Wheelchair Fencing Federation” opgericht naar
voorbeeld van de Basketbalbond.
Er is een bijeenkomst georganiseerd op het bondsbureau voor verenigingen die willen starten
met rolstoelschermen. Hierop zijn 9 verenigingen aanwezig geweest. Er zijn 5 plannen
ingeleverd ter ondersteuning van de aanvraag sponsoring.
De Johan Cruijff foundation heeft 4 frames en 5 rolstoelen gesponsord voor uitleen aan de
startende verenigingen Ter Weer en La Prime, en ter vervanging van bestaand materiaal bij
SCA en Pallas.
Veteranen
De afgelopen jaren is het veteranenschermen zowel nationaal als internationaal steeds meer in
de belangstelling komen staan. Op nationaal niveau zijn de Ferrum Vetus toernooien niet meer
weg te denken en op internationaal niveau is er met ingang van het seizoen 2019 – 2020 een
Europees circuit gestart.
Veteranencommissie
De veteranencommissie is in 2019 vijf keer bij elkaar gekomen. Meestal vindt het overleg
plaats tijdens een van de Ferrum Vetus toernooien.
Vanuit de commissie is een discussie opgang gekomen met betrekking tot de status van
veteranentoernooien. Bovendien werden de limieten voor deelname aan titeltoernooien aan de
orde gesteld. Een en ander had tot gevolg dat het bestuur heeft besloten om alle veteranenactiviteiten te benoemen onder breedtesport, dus ook de internationale titeltoernooien. De
limieten voor het EK werden aangepast naar 100 punten plus 5 deelnames aan toernooien of
1000 punten. De limieten voor het WK bleven onveranderd. De commissie bestond in 2019
uit: Paul van Dam, Esther Groenheide, Paul van den Berg, Rick van der Weide, Henk Uijting
en Erik Dobbelaar, met Louis Hopstaken als liaison.
Ferrum Vetus
Begin 2019 heeft een nieuwe groep vrijwilligers de organisatie van de Ferrum Vetus toernooien
overgenomen. Paul van Dam verzorgt de algemene coördinatie. Het wedstrijdbureau werd
opgepakt door Christian Jansen en Henri Faber.
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Er werden in dit jaar vijf Ferrum Vetus toernooien georganiseerd in Gorssel, Utrecht, Arnhem,
Zwolle en Veldhoven.
Het streven was om het aantal toernooien in deze reeks te vergroten. De nieuwe organisatoren
zijn voortvarend van start gegaan maar heeft nog niet geleid tot een vergroting van het aantal
toernooien.
Ook is de naam van deze toernooienreeks veranderd van Ferrum Vetum naar Ferrum Vetus
(oud ijzer). De oude naam bleek een verkeerde verbuiging te zijn.
Het Ferrum Vetus Futuri maakt onderdeel uit van de Ferrum Vetus toernooien. Deze
wedstrijden zijn bedoeld voor schermers die op latere leeftijd gestart zijn met de sport.
Voorwaarde voor deelname is dat zij niet behoren tot de top 30 van de Nederlandse
seniorenranglijst.
VetCup
Binnen het breedtesportbeleid is opgenomen dat de KNAS elk seizoen tenminste één
internationaal veteranentoernooi wil organiseren en ondersteunen. Dit toernooi is de VetCup.
Voor het seizoen 2019-2020 zal dit toernooi wederom georganiseerd worden, in samenwerking
met schermvereniging Elan uit Roermond. Het toernooi staat tevens open voor
rolstoelschermers.
Resultaten NK Veteranen

Dames
degen
Heren
Degen
Dames
Floret
Heren
Floret
Dames
Sabel
Heren
Sabel

Algemeen
klassement
Ynet van der
Veen

Cat. A 4049
Nathalie van
der Putten
Gilles
Schmitt
Ursula
Dammroff
Floris
Nonhebel

Peter Bijker
Mieke de
Graaf-Stoel
Yam
Michaeli
Jean Marie
StokkermansStam
Eline Snoek
Teun
Teun
Plantinga
Plantinga

Cat. B 50-59
Ynet van der
Veen
Jan Somers

Cat. C 60-69 Cat. D 70+
Ineke Knape
George van Gerrit
Heerde
Beekhuizen
Mieke de
Graaf-Stoel
Martin
Broodbakker

Anja Henke
Hans
Rijsenbrij
Jean Marie
StokkermansStam
Aleh
Martin
Pimenau
Broodbakker

Resultaten EK Veteranen Cognac
In mei 2019 name maar liefst 33 veteranen deel aan het EK voor veteranen dat werd gehouden
in Cognac, in Frankrijk.
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Zeer succesvol was Hans Rijsenbrij die brons wist te behalen in de categorie Heren Floret 5059 jaar. Verder waren er nog top 8 prestaties voor:
• Jannis Vitsas, 6e bij Heren Degen 75+
• Teun Plantinga, 8e bij Heren Sabel 40-49
• Mieke de Graaf-Stoel, 8e bij Dames Floret 60-69
Resultaten WK Veteranen Cairo
Een groep van 12 veteranen reisde in oktober af naar Cairo voor deelname aan de WK
Veteranen. Met name de florettist Koos Zijlstra zorgde voor een uitstekende prestatie. Hij won
de bronzen medaille in de categorie Heren Floret 70+.
Scheidsrechters
In 2019 werd door een toename van het aantal deelnemers aan internationale toernooien
wederom een groot beroep gedaan op scheidsrechters die bevoegd zijn om internationaal te
jureren. Dit jaar waren wij als Nederland 41 maal verplicht een internationale scheidsrechter
uit te zenden. Omdat wij al jaren in Nederland een tekort hebben aan internationale
scheidsrechters was het noodzakelijk om ook buitenlandse scheidsrechters in te huren om aan
onze verplichtingen te kunnen voldoen. De kosten van de internationale uitzendingen waren in
2019 fors hoger dan de opbrengsten. De opbrengsten bestaan uit de scheidsrechtersbijdrage die
iedere schermer moet betalen indien hij/zij wil deelnemen aan een ECC, JWC, U23 of FIEsatelliet toernooi.
Om te voorkomen dat er in 2020 wederom een financieel tekort ontstaat zal het KNAS-bestuur
zich in het voorjaar van 2020 moeten beraden over de te nemen maatregelen. De
scheidsrechterscommissie heeft hieromtrent reeds in augustus 2019 enkele aanbevelingen
gedaan.
Ook in eigen land zien we een toename van het aantal toernooien, voor bijna alle categorieën.
Uiteraard juichen wij dit van harte toe. Dit succes brengt echter wel met zich mee dat we ook
moeten beschikken over voldoende en goed opgeleide scheidsrechters. Iedere schermer die
deelneemt aan een toernooi, of dat nu het Jeugdpuntentoernooi (JPT) is of het NK Senioren,
heeft belang bij een goede scheidsrechter.
Scheidsrechtersopleidingen
Opleiding scheidsrechters niveau 1 en 2
De scheidsrechtercommissie heeft reeds in 2017 besloten om meer aandacht te schenken aan
het opleidingen van scheidsrechters voor niveau 1 en 2. Dit gebeurt voornamelijk tijdens het
JPT. In 2019 hebben wij dit voorgezet en is Erik Bel werd benoemd als opleider. Op elk JPT
krijgen kandidaatscheidsrechters instructie en praktijkbegeleiding van Erik Bel en of een
ervaren scheidsrechter. Deze opleiding richt zich met name op jeugdschermers die interesse
hebben om scheidsrechter te worden, en op ouders en begeleiders die graag een actieve bijdrage
willen leveren aan het goed laten verlopen van het JPT. Tweemaal per jaar, in mei en november,
vindt er een examen plaats tijdens een JPT. De positieve effecten daarvan waren in 2019
duidelijk merkbaar. Veel jeugdige schermers maar ook ouders en begeleiders verdiepten zich
in het technische reglement.
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Opleiding scheidsrechters niveau 3, 4 en 5
Eind 2018 is er binnen het bestuur een discussie ontstaan over het niveau en de kwaliteit van
de scheidsrechtersopleiding. Dit heeft ertoe geleid dat in het voorjaar van 2019 de
scheidsrechteropleiding onder verantwoordelijkheid kwam van de opleidingscoördinator. Door
het voortijdig vertrek van de opleidingscoördinator heeft de scheidsrechtersopleiding een
periode stil gestaan. In december 2019 heeft de scheidsrechterscommissie een plan opgesteld
om de opleiding zelf weer op te pakken volgens een nieuw concept.
Opleiden van scheidsrechters een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Het opleiden van scheidsrechters op niveau 3 en 4 is in 2019 achtergebleven. De
scheidsrechterscommissie wil graag benadrukken dat het opleiden van scheidsrechters niet
alleen een zaak is voor de scheidsrechterscommissie maar dat in feite alle schermverenigingen
en schermleraren hierbij een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid moeten dragen.
Het is daarom goed om waar te nemen dat de samenwerking tussen de
scheidsrechterscommissie, wedstrijdorganisaties en talentbegeleidingsteams steeds beter
verloopt. Zo is er onder meer tijdens schermstages en bijvoorbeeld het Randstadtoernooi
aandacht besteed aan het opleiden van scheidsrechters.
Daarnaast hebben leden van de scheidsrechterscommissie instructie en workshops gegeven bij
diverse schermverenigingen.
Opleidingsresultaten 2019
Onderstaand treft u aan het resultaat van de opleidingen in 2019. In totaal zijn 7 personen er in
geslaagd om een examen met positief resultaat af te ronden. Er werden geen examens
afgenomen voor niveau 3 en 4.

Sabel

Degen

Floret

Niveau 1
Club
Melle Berg
Enrique
Endedijk
Elise Butin
Bik
Koen
Versteijnen
Emma van
Rijnswou

Niveau 2
Regio
Melle Berg
Enrique
Endedijk

Niveau 3
Nationaal

Niveau 4
Nat./Int.

Niveau 5
FIE

Elise Butin
Bik
Chris Smael
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Toepassen e-learning
Er is onderzocht of e-learning toegepast kon worden voor de reglementskennis ten behoeve
van de scheidsrechtersopleidingen. De kosten van het systeem zijn substantiëel hoger dan
verwacht, en daarom zal er gezocht worden naar alternatieven.
Scheidsrechtersbestand, bijscholing & binding scheidsrechters
Jaarlijks wordt de lijst met geregistreerde scheidsrechters door de scheidsrechtercommissie in
beschouwing genomen. Hierbij wordt bekeken hoeveel en welke scheidsrechters regelmatig
actief zijn. Helaas worden wij geconfronteerd met ervaren scheidsrechters die aangeven niet
meer beschikbaar te zijn. Het bestand bevat momenteel 60 scheidsrechters die inzetbaar zijn
op regionale toernooien.
Ter bevordering van de kwaliteit van de scheidsrechter is het voornemen om jaarlijks 1 à 2
bijscholingsbijeenkomsten te organiseren. Dit is in 2019 niet mogelijk geweest. Voor 2020 zal
dit weer opgepakt worden. Wel is er tijdens briefings op de NKs en andere toernooien ingegaan
op reglementswijzigingen vanuit de FIE.
Samenstelling scheidsrechterscommissie
De commissie bestond in 2019 uit de volgende leden: Béla Roesink, Martijn de Haas, Remco
Middelveld, Melle Berg (deels) en Eric Bel, met Louis Hopstaken als liaison.

5. PR/communicatie
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, die recent gestart is. Daarnaast worden er persberichten verspreid
bij belangrijke prestaties.
De PR commissie, bestaande uit Ashley Ophorst, Jayantee Assmann en Rachid Coldenhof,
speelt een belangrijke rol hierbij, waarbij Ashley een leidende rol neemt.
Activiteiten 2019
KNAS-Website (www.knas.nl)
Er is fors vooruitgang geboekt met het opschonen en vernieuwen van de informatie op de
website. Sterk verouderde informatie is verwijderd of geactualiseerd.
Facebook (www.facebook.com/Schermbond)
De KNAS Facebookpagina heeft momenteel ruim 1000 vind-ik-leuks (likes). De regelmaat
waarmee wedstrijdverslagen en -uitslagen verspreid worden is verhoogd. Hier wordt positief
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op gereageerd door de Nederlandse schermers en heeft geleid tot een 8% toename in het aantal
likes vergeleken met januari 2019.
Instagram (www.instagram.com/schermbond/)
In 2019 is een Instagram account aangemaakt voor de KNAS dat nu 280 volgers heeft
(ongeveer 10% van ons ledenbestand). 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.
Nieuwsbrief
Na jaren van afwezigheid is de nieuwsbrief weer in ere hersteld. De eerste nieuwsbrief is in
september verstuurd naar ruim 2000 KNAS leden, en de tweede editie volgde in december.
Ongeveer 70% van de ontvangers heeft daadwerkelijk de mail geopend. Deze nieuwsbrief zal
in 2020 elke twee maanden verstuurd worden. Met deze nieuwsbrief zal de KNAS de leden
voortaan op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de schermwereld.
Persberichten
Er is een template ontwikkeld voor persberichten en een mailinglijst samengesteld met
landelijke en regionale media. Er is een verzendmail adres beschikbaar gemaakt zodat de
berichten vanuit een officiëel KNAS mail-adres verstuurd kunnen worden. In 2019, zijn bij
aansprekende resultaten van de topschermers ongeveer 10 persberichten verstuurd. Bij een
aantal heeft dit tot nieuwsberichten in verschillende media geleid (bijvoorbeeld NOS, AD,
Telegraaf). Daarnaast worden de persberichten ook op de KNAS-website geplaatst in de
bibliotheek (https://www.knas.nl/node/1235).

6. Financiën
In het financieel verslag van 2018 werden de kosten en opbrengsten voor de rubrieken topsport,
breedtesport en algemeen per jaar en per kostensoort (loonkosten, verblijfskosten, materiaal,
huur
etc.)
verdeeld.
Vanaf dit jaar laat het financieel verslag deze kosten en opbrengsten per kostenplaats zien
waardoor de NK/EK/WK, opleidingen, commissies, stages, scheidsrechters kosten etc. beter
geanalyseerd kunnen worden.
De exploitatie van het jaar 2018 is met terugwerkende kracht per kostenplaats verdeeld.
De verdeling per rubriek is gewijzigd:
•
•

de kosten/opbrengsten van EK en WK veteranen zijn van de rubriek “topsport” naar
“breedtesport” verplaatst.
de kosten voor ranglijsten/nahouw zijn van de rubriek “algemeen” naar “breedtesport”
verplaatst.
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t.o.v. het budget laat het jaar 2019 een positief resultaat van € 8.719,- zien waarvan:
• Organisatie
= + € 6.773
• Breedtesport
= + € 1.568
• Communicatie
= - € 446
• Topsport
= + € 824
Hierna is de balans en de exploitatie weergegeven. Voor een meer gedetailleerd inzicht in de
financiën over 2019 alsmede een indeling van de exploitatie op de manier zoals deze tot 2018
werd gehanteerd, wordt verwezen naar de Jaarrekening 2019.
De begroting 2020 is naast de exploitatie weergegeven. Bij het schrijven van dit jaarverslag is
de sport deels stilgelegd vanwege de Covid-19 pandemie. De KNAS voorziet weliswaar
mogelijk minder contributie-inkomsten maar dit effect blijft beperkt. De begroting zal op dit
moment niet hoeven worden aangepast.
De nog niet gehouden NK’s worden verplaatst naar het najaar. Hiervoor zullen
voorzichtigheidshalve alléén verplichtingen worden aangegaan welke kosteloos kunnen
worden geannuleerd.
Het bestuur heeft een aantal malen met de financiële commissie gesproken om hen te
informeren over het verloop van de exploitatie over 2019. De financiële commissie zal een
verslag van haar bevindingen aanbieden aan de ALV in 2020. De financiële commissie bestond
in 2019 uit Karin Fens, Paul Edridge en Melle Berg.
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Balans

31 dec. 2019
€

31 dec. 2018
€

ACTIEF
Vaste activa
Materiële vaste activa
Scherminventaris

2.864

4.539

7.260
11.841

9.658
3.313
7.251

215.832

146.829

234.933

167.051

237.797

171.590

91.311
15.774
7.083
114.168

84.603
13.762
7.083
105.448

34.037
2.100
25.305
7.954
9.338
44.895
123.628

23.442
4.285
6.956
31.459
66.142

237.797

171.590

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Rekening Courant Federatie
Overlopende activa
Liquide middelen

Totaal activa
PASSIEF
Eigen Vermogen
Overige vrije reserves
Bestemmingsreserve Brassardsysteem
Bestemmingsreserve vervanging toernooimateriaal

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Subsidies
RC Federatie Samenwerkende Sportbonden
RC Nederlandse Tafeltennisbond
Overlopende passiva

Totaal passiva
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Exploitatierekening:

TOTAAL
Werkelijk
2018
€

Begroting
2019
€

Werkelijk
2019
€

Begroting
2020
€

115.000
55.850
85.177

114.920
59.521
87.460

113.000
62.293
91.822

31.827

34.306

33.277

OPBRENGSTEN
Contributies
117.147
Opbrengsten leden en verenigingen 67.598
Subsidies
57.890
-Algemeen
-Breedtesport

31.526
7.800

7.800

13.055

23.545

18.564

45.550

40.099

35.000

Algemeen

9.464

9.500

11.153

21.000

Degen

1.600

28.550

21.446

Floret

7.500

7.500

7.500

14.000

Overige opbrengsten

6.648

6.700

7.519

4.350

249.283

262.727

269.420

271.465

Algemeen
Bestuur
Leden
Organisatie

71.460
5.162
5.411
60.887

73.550
6.500
6.000
61.050

69.456
4.990
5.469
58.997

71.400
6.300
5.600
59.500

Breedtesport
Opleidingen
Sportparticipatie
Wedstrijdsport

76.168
17.584
11.869
46.714

75.607
18.400
13.107
44.100

80.772
12.472
18.140
50.160

95.295
16.850
31.545
46.900

577

600

1.046

3.700

87.221
19.151
8.120
36.329
971
15.135
7.514

112.970
18.500
8.000
39.000
27.500
12.000
7.970

109.427
22.186
7.110
33.368
21.446
16.874
8.443

101.070
20.600
10.000
40.100
2.400
12.250
15.720

235.425

262.727

260.701

271.465

-Topsport

TOTAAL OPBRENGSTEN

-

KOSTEN

Communicatie
Topsport
EK/WK
Project Al Maasa
Stages
Wereldbekerwedstrijden equipe
Scheidsrechtersinzet buitenland
Overige topsport
Totaal kosten
Exploitatiesaldo:
dotatie bestemmingsreserve:
toe te voegen aan algemene reserve:

13.858
2.893
10.965

0

8.719
2.012
6.707

0
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