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Bericht van de Voorzitter: 
 
2014: uitvoeren van het plan. Een stap verder. 
 
In 2014 heb ik het stokje weer over mogen nemen van Peter Sorber die al eerder in het jaar door 
toenemende zakelijke besognes gedwongen zijn functie als voorzitter had moeten opgeven. Uiteraard is de 
KNAS Peter zeer dankbaar voor zijn inspanningen voor de bond. Dat zijn vertrek noodzakelijk was wegens 
zakelijk succes in (weer!) zo’n economisch kommervol jaar stemt ons allen tot vreugde. Dat Etienne Van 
Cann gedurende enkele maanden op zo’n uitstekende manier als vicevoorzitter zijn plaats heeft 
overgenomen, toont maar weer eens aan hoe belangrijk het is dat een bestuur te allen tijde ook ervaren 
leden kent die goed in de materie zijn ingewerkt.  
 
Over oud voorzitters gesproken: ons bestuurslid Bert van der Flier is toegelaten tot de Internationale 
Fencing Hall of Fame van de F.I.E. Samen met oud F.I.E. en KNAS-voorzitter George van Rossum en George 
Ruijsch van Dugteren is hij één van de drie Nederlanders in The Hall.   
 
Voor de toekomstige lezer is het belangrijk te vermelden dat door de alsmaar aanhoudende crisisachtige 
situatie -waarin er op bedrijfs- en macro-economisch niveau van alles mis is, maar het onmogelijk is een 
tafel te boeken in een restaurant- de bond voortdurend wordt geconfronteerd met de zich terugtrekkende 
overheid en een verschraling van het subsidielandschap. Meer dan ooit, moeten we ‘alles’ zelf doen. 
Natuurlijk zijn er nog via de Lotto/NOC*NSF middelen beschikbaar, maar de praktijk is dat de bijdragen jaar 
op jaar op jaar minder worden. Waarbij ook nog eens de focus ernstig versmalt. De missie van de overheid 
lijkt: optimalisatie van de hoeveelheid Olympisch eremetaal per euro. Breedtesport, niet-Olympische 
sporten, topsport zonder medaillekansen: het wordt niet hardop gezegd, maar het boeit niemand in Den 
Haag. Hier en daar wordt nog maatschappelijke relevantie met de mond beleden en is er nu en dan een 
schaamlapproject, maar als je realistisch de balans opmaakt, is er maar een conclusie mogelijk: de 
medaillespiegel in Rio is waar het om draait. 
 
2014 kenmerkt zich als een jaar waarin de KNAS op alle terreinen het in het meerjarenplan weergegeven 
beleid verder heeft uitgevoerd.  
Op Breedtesport gebied is weer belangrijke vooruitgang geboekt. Als we zouden kunnen terugkijken naar 
de situatie van tien jaar geleden zouden we pas goed beseffen hoeveel er is gebeurd. Onlangs werd tijdens 
een kaderdag de hele lijst van producten gepresenteerd die de KNAS nu voor haar leden ter beschikking 
heeft: het is een heel lange lijst waar we erg trots op moeten zijn. Voorwaar wel meer dan ‘een 
verzekering’. We moeten dat echter nog wel beter, vaker en via de juiste kanalen vertellen. Het ledental 
groeide in 2014 niet en nam zelfs wat af. We zijn er echter van overtuigd dat we de groei van de afgelopen 
10 jaar, zo’n 25% waar bijna alle bonden krimpen, zullen kunnen vasthouden en op termijn verder zullen 
kunnen groeien. Niet heel snel, maar zo vlot als we gekwalificeerde leraren en grotere en ook nieuwe zalen 
en verenigingen kunnen krijgen.  
Het veteranenschermen staat op de kaart en is er om te blijven. Dat was er 10 jaar geleden ook niet. 
Nieuwe mensen met nieuw elan zijn als mede-organisator toegetreden. Mooi om te zien. 
Ook de ontwikkelingen in het rolstoelschermen gaan gewoon door. Meer en meer ‘voetgangers’ komen 
een kijkje nemen en dragen zo bij tot verdere integratie van deze tak. 
Op het gebied van Topsport kunnen we in 2014 niet bogen op grote resultaten. Een nieuwe bondscoach 
Degen, Gabor Salamon, is begonnen en zal hopelijk in staat zijn onze topschermers dat ene zetje extra te 
geven waardoor we ook een keer Gouden medailles zullen mogen bejubelen. Verder houdt hij zich bezig 
met de opleiding van talenten en de jeugd. Andrea Borella blijft onze florettisten begeleiden en hun 
trainers nog betere trainers maken. Het ritselt van het talent, nog een paar jaar en dan gaan er mooie 
dingen gebeuren. 
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Financieel was het weer een evenwichtig jaar. Het blijft schipperen, maar de KNAS blijft kalm en rustig op 
de woelige baren. We hebben een kleine winst gemaakt die wordt toegevoegd aan de reserve die we naar 
verwachting in 2015 en 2016 wat zullen moeten aanspreken. 
De samenwerking met de Squash- en Tafeltennisbond loopt voorspoedig. De huidige situatie blijkt 
werkelijk een stap vooruit in vergelijking met het verleden. Natuurlijk kan het nog veel scherper en beter, 
maar het is een stap vooruit. 
Het is eigenlijk een wonder dat dit allemaal kan bestaan in deze sobere tijden. Hoe dat kan? Omdat we zo’n 
geweldig corps aan vrijwilligers hebben, mensen die veel van hun tijd aan onze prachtige sport geven. Wij 
moeten ze allemaal zeer dankbaar zijn. Tenslotte: natuurlijk wordt er veel gevloekt op de terugtredende 
overheid, maar we moeten wel even melden dat het geld dat via de Lotto tot ons komt ons bereikt via de 
inspanningen die onze partners bij NOC*NSF voor ons doen. Zij maken het beleid niet en hebben het niet 
gemakkelijk met het dagelijks implementeren van impopulaire maatregelen die ze niet zelf hebben 
verzonnen. Ook zij verdienen onze dankbaarheid en respect. Bij dezen wil ik ze voor hun inzet bedanken. 
 
 
Wiebe Mokken 
Voorzitter 
 

 
 

Bericht van de Secretaris: 
 
In het jaar 2014 kwam het Bondsbestuur in totaal 10x in vergadering bijeen. Daarnaast werd een ALV 
gehouden en een discussieavond. 
Tevens bezochten bestuursleden en directeur de diverse bijeenkomsten en ALV van NOC*NSF en was er 
overleg met enkele gemeenten c.q. steden t.a.v. mogelijke subsidiering van KNAS evenementen als 
wedstrijden en trainingen. Ook was de KNAS vertegenwoordigd bij de Congressen van FIE en EFC.  
Binnen het bestuur traden enkele mutaties op. De heer Peter van Dalen trad op de ALV van 2014 af en in 
zijn plaats werd de heer Leon Pijnappel gekozen. 
Tevens diende de vergadering een nieuwe Voorzitter te benoemen i.v.m. het tussentijdse aftreden van de 
heer Peter Sorber die de activiteiten met zijn nieuwe bedrijf helaas niet langer kon combineren met de 
zware rol van KNAS Voorzitter. 
Gelukkig vond het bestuur de heer Wiebe Mokken bereid om terug te keren op zijn oude positie en 
opnieuw de voorzittershamer op te nemen. Evenals de heer Leon Pijnappel werd hij bij acclamatie 
gekozen. 
Verder stond de ALV stil bij het feit dat de heer Oscar Kardolus nu al zoveel jaar non stop voor de KNAS 
bezig is in allerlei functies en besloot de vergadering op voordracht van het Bondsbestuur om de heer 
Oscar Kardolus van Lid van Verdienste te promoveren tot Erelid. 
Een hoge onderscheiding viel Uw secretaris ten deel. Na in 2013 tot Erelid van de FIE te zijn verkozen werd 
hij in 2014 op het Congres van de Wereldschermbond in Rome geïnstalleerd als lid van de Hall of Fame. De 
heer Bert van de Flier is naast wijlen de heer George van Rossum en de heer George Ruijsch van Dugteren 
de derde Nederlander die in de Hall of Fame is opgenomen. 
Het ledental van onze bond nam voor het eerst sinds jaren wat af. Op 31-12-2014 hadden wij 3090 leden 
(-68). De verwachting is dat wij dit jaar weer gaan stijgen.  
Gedurende het jaar zijn 2 nieuwe Commissies in het leven geroepen.  
De Toetsingscommissie die zich buigt over alle aan de opleidingen gerelateerde vragen en kwaliteitseisen. 
Deze Commissie bestaat uit de volgende personen. De heer Rob Wolthuis. Educatieve zaken en Voorzitter. 
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Maître Rorik Janssen vanuit de invalshoek “schermleraren” en Mr. Jean-Pierre Vandervoodt die de 
juridische kant van zaken onderzoekt. De Commissie werd opgezet door de Secretaris, en is per 1-1-15 
overgedragen aan de Penningmeester die als liaison fungeert. 
De Reglementencommissie: zij onderzoekt de wenselijkheid en haalbaarheid van de reglementswijzigingen 
die door de FIE aan de leden worden opgelegd. Sommige daarvan zijn bindend, maar in andere gevallen is 
de KNAS soeverein om te bepalen of zij dit wel of niet gaat doorvoeren en wanneer. Deze Commissie dient 
het hoofdbestuur van advies. De leden zijn Oscar Kardolus, wedstrijdorganisatie en Voorzitter, Indra Angad 
Gaur namens de scheidsrechters en Evert-Jan Smit voor de zaken waar het materiaal betreft. 
 

 

De overige Commissies waren gedurende 2014 als volgt bezet: 
 
Veteranen:  
 
 
 
Optimalisering wedstrijden: 
 
Medische Commissie:  
 
 
NK Commissie: 
KNAS Wedstrijden: 
 
Materiaal Commissie:  
 
Scheidsrechterscommissie:  
 
 
Atletencommissie: 
 
 
 
Commissie Topsport:  
 
 
Financiële Commissie:  
 
 
PR-commissie:  
 
 
Commissie Rolstoelschermen:  
 
 
 
 
 

Oscar Kardolus, Eric Dobbelaar, Lisa Bergsma, 
Birgitta Perton, John Hartings en Pieter van 
Seventer. 
 
Maître Ad van der Weg. 
 
Gerrit Koops, Pieter van Gilst en Remco de 
Cuijper. 
 
Oscar Kardolus. 
Oscar Kardolus. 
 
Kees Boon en Evert-Jan Smit. 
 
Indra Angad-Gaur, Bas Mondt, Ischa Mooren, 
Remco Middelveld en Martin Ariaans.  
 
Bas Verwijlen, Arnaud Holstege, Ilja van 
Heiningen en Sebastiaan Borst. 
KNAS ranglijsten: Oscar Kardolus. 
 
Anton Oskamp, Arnaud Holstege, Koen Sizoo, 
Matthijs Rohlfs en Oscar Kardolus. 
 
Jaap Wassink, Sander Niemeier en Natalie van 
der Putten. 
 
Ursula van den Anker, Ilja van Heijningen, Robert 
Goossens, Valentijn Huijbens. 
 
Gaby Achterberg, Jelle Klein,  Erik Bel.  
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Onderstaand enige grafieken met interessante informatie over onze verenigingen en ledenaantallen: 

 
    Top 72 Ledenverloop per Vereniging 
    2014-01-01 - 2014-12-30     

  Grootste verenigingen absoluut op 30 dec 2014   

Plaats Vereniging Leden Plaats 

op 

2014-

01-01 

1 1006 Schermcentrum Amsterdam 200 2 

2 2008 s.v. Scaramouche 164 1 

3 1025 s.v. Tréville 139 4 

4 2007 s.v. Pallós 123 3 

5 1019 HollandSchermen 100 5 

6 5021 s.v. de Vrijbuiters 75 7 

7 5014 s.v. Ter Weer 73 6 

8 2019 s.v. Vívás 66 19 

9 4011 schermgroep La Rapière 63 19 

10 1020 Fencing Club Almere 61 10 

11 4008 s.v. Pallas 59 10 

12 1013 s.v. Rana 57 8 

12 2003 s.v. La Prime 57 18 

14 5001 s.v. A.E.W. 55 12 

15 2012 s.v. Surtout 54 17 

15 3011 s.v. Heerenleed 54 13 

17 4012 Schermclub Den Bosch 52 9 

18 4009 s.v. P.S.V. 51 23 

18 5006 Schermvereniging Zaal Kardolus 51 16 

20 2001 s.v. Déropement 50 13 

21 4010 TSV Rapier 49 15 

21 5018 Schermen Rotterdam Zaïr 49 25 

23 5010 s.v. Prometheus 45 28 

24 2004 s.v. de Drie Musketiers 43 19 

25 5016 s.v. Trefpunt 42 19 

26 3005 s.v. Desperado 41 24 

26 6006 K.M.S.V. 41 28 

28 1005 s.v. K.L.M. 38 25 

28 4005 s.v. Elan 38 34 

30 4003 s.v. Beau Geste 34 41 

30 4020 s.v. Robbschermen 34 39 

32 4001 s.v. d' Artagnan 33 36 

32 4004 s.v. Courage 33 31 

34 6007 Persoonlijk lidmaatschap 32 31 

35 1014 s.v. Hoorn 31 41 

35 1021 Zaal Amsterdam Zuid 31 35 

35 2017 NSSV Don Quichote 31 31 

35 5025 s.v. Delft Fencing Club 31 45 
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39 2002 Deventer Schermvereniging 29 25 

39 2020 Twentsche sv Agilité 29 44 

41 3004 s.v. Bras de Fer 27 28 

41 4013 s.v. ArgOss 27 38 

43 2009 Fencing Ermelo 25 39 

43 2010 s.v. Valiant 25 36 

45 3006 GSSV Donar 1881 24 41 

46 1001 ASV van den Berg 22 53 

46 1023 ASSV Esprit 22 55 

46 3008 Fed. s.v. Schermkring Friesland 22 52 

49 2022 Schermclub Harderwijk 21 59 

49 3010 s.v. Ter Apel 21 47 

49 5012 s.v. l' Assaillant 21 54 

52 2013 Maestro's KLUP-Team 20 49 

53 4017 s.v. ESTEC Fencing Club 19 58 

53 5022 s.v. M.V.O. 19 51 

55 3007 Gascogne 18 45 

56 1011 MSV Zeemacht 17 56 

57 1028 Schermclub Enkhuizen 15 49 

58 4019 s.v. Porthos 14 56 

59 1004 s.v. Zaal Heerooms 9 47 

59 2021 s.v. Pegasus Escrime 9 59 

61 5009 s.v. O.K.K. 8 59 

62 4014 MAS Incontro 6 62 

62 4015 E.S.S.V. Hoc Habet 6 62 

62 5008 s.v. Masque de Fer 6 62 

65 4002 s.v. Axionikos 5 62 

65 5026 EPO Fencing Club Destreza 5 67 

67 1022 s.v. Des Villiers 4 68 

67 3001 Schermzaal Tóth 4 62 

69 1008 s.v. U.S. 2 69 

69 5002 RSV E.M.M. 2 69 

69 6004 N.A.S. 2 69 

72 2011 W.S.V. de Schermutselaers 1 72 

72 5007 L.U.S.V. 1 72 
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Grootste absolute ledenstijging 

Plaats Vereniging Leden   

1 1006 Schermcentrum Amsterdam 70   

2 1025 s.v. Tréville 41   

3 2019 s.v. Vívás 22   

4 4011 schermgroep La Rapière 19   

5 5018 Schermen Rotterdam Zaïr 14   

5 5021 s.v. de Vrijbuiters 14   

7 2022 Schermclub Harderwijk 13   

8 2003 s.v. La Prime 12   

9 5010 s.v. Prometheus 11   

10 4003 s.v. Beau Geste 10   

11 1019 HollandSchermen 9   

11 4009 s.v. P.S.V. 9   

11 4017 s.v. ESTEC Fencing Club 9   

11 4020 s.v. Robbschermen 9   

11 5025 s.v. Delft Fencing Club 9   

16 1023 ASSV Esprit 8   

17 1014 s.v. Hoorn 7   

17 2012 s.v. Surtout 7   

17 4005 s.v. Elan 7   

17 6006 K.M.S.V. 7   

21 2020 Twentsche sv Agilité 6   

22 1001 ASV van den Berg 5   

22 1020 Fencing Club Almere 5   

22 4001 s.v. d' Artagnan 5   

22 5012 s.v. l' Assaillant 5   

22 5014 s.v. Ter Weer 5   

27 1011 MSV Zeemacht 4   

27 3008 Fed. s.v. Schermkring Friesland 4   

29 1005 s.v. K.L.M. 3   

29 4008 s.v. Pallas 3   

29 5006 Schermvereniging Zaal Kardolus 3   

32 1021 Zaal Amsterdam Zuid 1   

32 2021 s.v. Pegasus Escrime 1   

32 3011 s.v. Heerenleed 1   

32 4004 s.v. Courage 1   

32 4013 s.v. ArgOss 1   

32 4019 s.v. Porthos 1   

     

  In omvang gelijk gebleven:   

38 1008 s.v. U.S. 0   

38 1022 s.v. Des Villiers 0   

38 2009 Fencing Ermelo 0   

38 2011 W.S.V. de Schermutselaers 0   

38 2013 Maestro's KLUP-Team 0   

38 3005 s.v. Desperado 0   
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38 3006 GSSV Donar 1881 0   

38 3010 s.v. Ter Apel 0   

38 4014 MAS Incontro 0   

38 4015 E.S.S.V. Hoc Habet 0   

38 5001 s.v. A.E.W. 0   

38 5002 RSV E.M.M. 0   

38 5007 L.U.S.V. 0   

38 5008 s.v. Masque de Fer 0   

38 5009 s.v. O.K.K. 0   

38 5022 s.v. M.V.O. 0   

38 5026 EPO Fencing Club Destreza 0   

38 6004 N.A.S. 0   

38 6007 Persoonlijk lidmaatschap 0   

 

 

Grootste procentuele ledenstijging 

    

Plaats Vereniging %   

1 2022 Schermclub Harderwijk 163%   

2 4017 s.v. ESTEC Fencing Club 90%   

3 1023 ASSV Esprit 57%   

4 1006 Schermcentrum Amsterdam 54%   

5 2019 s.v. Vívás 50%   

6 4011 schermgroep La Rapière 43%   

7 1025 s.v. Tréville 42%   

8 4003 s.v. Beau Geste 42%   

9 5025 s.v. Delft Fencing Club 41%   

10 5018 Schermen Rotterdam Zaïr 40%   

11 4020 s.v. Robbschermen 36%   

12 5010 s.v. Prometheus 32%   

13 5012 s.v. l' Assaillant 31%   

14 1011 MSV Zeemacht 31%   

15 1001 ASV van den Berg 29%   

16 1014 s.v. Hoorn 29%   

17 2003 s.v. La Prime 27%   

18 2020 Twentsche sv Agilité 26%   

19 5021 s.v. de Vrijbuiters 23%   

20 4005 s.v. Elan 23%   

21 3008 Fed. s.v. Schermkring Friesland 22%   

22 4009 s.v. P.S.V. 21%   

23 6006 K.M.S.V. 21%   

24 4001 s.v. d' Artagnan 18%   

25 2012 s.v. Surtout 15%   

26 2021 s.v. Pegasus Escrime 13%   

27 1019 HollandSchermen 10%   

28 1020 Fencing Club Almere 9%   

29 1005 s.v. K.L.M. 9%   

30 4019 s.v. Porthos 8%   

31 5014 s.v. Ter Weer 7%   
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32 5006 Schermvereniging Zaal Kardolus 6%   

33 4008 s.v. Pallas 5%   

34 4013 s.v. ArgOss 4%   

35 1021 Zaal Amsterdam Zuid 3%   

36 4004 s.v. Courage 3%   

37 3011 s.v. Heerenleed 2%   

 

 

Grootste absolute ledendaling 

    

Plaats Vereniging Leden   

1 1004 s.v. Zaal Heerooms -12   

1 2008 s.v. Scaramouche -12   

3 3004 s.v. Bras de Fer -7   

4 2002 Deventer Schermvereniging -6   

4 2007 s.v. Pallós -6   

4 4012 Schermclub Den Bosch -6   

7 1028 Schermclub Enkhuizen -5   

8 3007 Gascogne -4   

9 2001 s.v. Déropement -3   

9 2010 s.v. Valiant -3   

11 1013 s.v. Rana -2   

11 3001 Schermzaal Tóth -2   

11 4010 TSV Rapier -2   

11 5016 s.v. Trefpunt -2   

15 2004 s.v. de Drie Musketiers -1   

15 2017 NSSV Don Quichote -1   

15 4002 s.v. Axionikos -1   

 

Grootste procentuele ledendaling 

    

Plaats Vereniging %   

1 1004 s.v. Zaal Heerooms -57%   

2 3001 Schermzaal Tóth -33%   

3 1028 Schermclub Enkhuizen -25%   

4 3004 s.v. Bras de Fer -21%   

5 3007 Gascogne -18%   

6 2002 Deventer Schermvereniging -17%   

7 4002 s.v. Axionikos -17%   

8 2010 s.v. Valiant -11%   

9 4012 Schermclub Den Bosch -10%   

10 2008 s.v. Scaramouche -7%   

11 2001 s.v. Déropement -6%   

12 2007 s.v. Pallós -5%   

13 5016 s.v. Trefpunt -5%   

14 4010 TSV Rapier -4%   

15 1013 s.v. Rana -3%   

16 2017 NSSV Don Quichote -3%   

17 2004 s.v. de Drie Musketiers -2%   
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Bericht van de Penningmeester: 
 
Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van €4.014, na vorming van de bestemmingsreserve t.b.v. 
de doorontwikkeling van het brassardsysteem. De Lotto subsidies die worden verkregen via NOC*NSF zijn 
sterk gedaald. Naast een reguliere afbouw die reeds was voorzien is er een extra korting toegepast 
vanwege de slechte operationele resultaten van de Lotto. Positief is dat de KNAS voor extra inspanningen 
voor het promoten van de Lotto €8.000 extra heeft gekregen. Ook in 2014 is MMIT sponsor geweest van 
de KNAS. Het ledental is iets teruggelopen naar 3.090.  
 
Topsport en Talentontwikkeling: 
2014 is het laatste jaar waarin een afbouwsubsdie is ontvangen voor topsport. Dit is deels aangewend om 
het floret-talentontwikkelingsprogramma mee te financieren. Samen met de afbouwsubsidies uit 2013 
wordt het restant aangewend ter dekking van de kosten in 2015 en 2014 wanneer de reguliere subsidies 
verder teruglopen maar wij onze ambitie m.n. naar de Olympische Spelen in ieder geval willen realiseren. 
Er is een nieuwe bondscoach in dienst getreden per 1 september.  
 
Het is niet gelukt de subsidie van de provincie Noord-Brabant te continueren voor het 
talentontwikkelingsprogramma degen: hiervoor was 2014 het laatste jaar. Het S-2 programma voor floret 
in Alkmaar heeft de formele status van Regionaal Talent Centrum (RTC) gekregen. Er is tegen het einde van 
2014 een contract met de gemeente gesloten voor subsidiering met 7.500 euro per jaar.  
 
Het topsportprogramma voor degen heeft in Den Bosch goed kunnen draaien. De kosten voor het 
wedstrijdprogramma van Bas Verwijlen en Tristan Tulen zijn hoger uitgevallen dan voorzien vanwege de 
wijziging in de wedstrijdkalender waardoor het wereldbekerseizoen 2014-2015, dat zou starten per 1 
januari 2015, al in oktober 2014 aanving. Een oorspronkelijke onderbesteding van 2013 ter grootte van 
11.000 euro mocht van NOC*NSF worden aangewend ter dekking van deze meerkosten.  
 
Er is een bijdrage geheven bij internationale toernooien ter dekking van kosten voor uitzending van 
scheidsrechters. Deze bijdrage blijkt niet geheel kostendekkend.  
 
Wedstrijdsport: 
De Lotto NK Schermen in Rotterdam was een groot succes. In financieel opzicht binnen begroting gebleven 
mede dankzij de subsidie van de gemeente Rotterdam van €3.500. De overige evenementen zijn ook 
binnen budget gebleven.  
 
Er is in 2014 niet geïnvesteerd in nieuw toernooimateriaal. De opslag hiervan is wel verhuisd naar een goed 
bereikbare, schaalbare en iets voordeliger locatie. Het positief effect daarvan zal pas in 2015 zichtbaar 
worden.  
 
De scheidsrechtercommissie is veel actiever dan voorheen. Een kick-off meeting heeft er onder meer voor 
gezorgd dat het budget is benut. Dankzij het zekerstellen van een partnership met Oger zijn speciaal voor 
KNAS-scheidsrechters ontwikkelde maatpakken verkregen die tegen kostprijs zijn geleverd aan 
scheidsrechters die zijn geslaagd voor het examen op niveaus 3 en 4.  
 
Breedtesport: 
De trainersopleidingen en scheidsrechtersopleidingen zijn volgens verwachting goed gelopen. De kosten 
zijn binnen budget gebleven. De trainersopleidingen zullen in 2015 worden afgerond.  
Er is meer dan begroot geïnvesteerd in Rolstoelschermen. Het is een discipline in ontwikkeling en door een 
bijdrage te verstrekken voor deelname aan grote internationale evenementen is zicht gekregen op de 
positie van de Nederlandse schermers op het internationale toneel.  
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Er is inmiddels een aanzienlijke bestemmingsreserve voor de doorontwikkeling van het Brassardsysteem. 
De verkopen lagen op hetzelfde niveau als in 2013 dus dit is het eerste jaar zonder grote stijging geweest. 
Gewacht wordt op gereedkomen van het Groene Boekje en daarna zijn er nog twee niveaus te gaan: de 
ontwikkeling heeft een substantiële achterstand t.o.v. de contractuele afspraken met de makers. 
Er zijn geen nieuwe Witte Vlekkenplannen gestart: vanuit deze middelen is een initiatief in het zuiden van 
het land voor een centrale training ondersteund. De initiatieven van SC Harderwijk, Robbschermen, Vivas 
en Tréville zijn ieder voor het tweede jaar ondersteund. Hier blijven dus middelen onbenut en is er ruimte 
voor nieuwe initiatieven.  
 
Vanuit het landelijk actieprogramma “Samen naar een Veilig Sportklimaat”(VSK) hebben diverse intakes 
plaatsgevonden van verenigingen. Deze verenigingen krijgen een budget van €500 ter besteding aan één 
van de VSK actiepunten (o.m. op besturen en coaches gerichte workshops en trainingen). Deze middelen 
zijn niet allemaal besteed maar blijven ter beschikking tot uiterlijk 2016. Dit wordt gefaciliteerd door onze 
samenwerkingspartner NTTB.  
 
Op de volgende pagina zijn de resultaten volgens functionele indeling weergegeven. Deze indeling sluit op 
resultaat aan op de jaarrekening en dient om beter inzicht te verschaffen in de verschillende 
beleidsterreinen.  
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Realisatie KNAS 2014

externe eigen Totaal 

financiering middelen Budget Inkomsten Uitgaven

Degen (Den Bosch)

1507 Senioren 118.000   600              124.419   

1528 Jeugd 7.500        -            

Floret (Amsterdam en Alkmaar)

Senioren 3.000        4.011        

1524 Jeugd 20.500     26.540     

Overig

EK -            2.022        

WK -            5.844        

1545 EJK en WJK 8.823        14.003     

Talentvolgsysteem 2.000        1.470        

Scheidsrechtersinzet buitenland 5.000             5.000        4.300           9.512        

overig (overhead, rolstoelschermen, scheids. etc) 2.000             7.000        1.115           5.828        

Subsidies partners 142.498         126.662      

Totaal 149.498         22.325     171.823   132.677      193.648   

Materiaal (aanschaf en onderhoud) 2.000        -               -            

Opslag 3.500        -               3.832        

Organisatie NK 8.000        6.962           14.184     

Organisatie NJK 3.000        1.800           3.496        

Organisatie NK Equipe 1.800        5.568           6.462        

Organisatie NK Veteranen 1.800        1.200           1.389        

Subsidies partners

Totaal -                  20.100     20.100     15.530        29.363     

Sportparticipatie:

Vergroten bereik:

Witte Vlekken 5.000        -               645           

Uitbreiden doelgroep jongste jeugd (Nijha) 500           -               -            

Promotie Schermsport 1.000        -               -            

Behoud 

Brassard Systeem 3.000             3.000        4.774           4.524        

Ferrum Vetum 3.600             5.000        3.757           4.953        

Vetcup 1.000        735              2.108        

Rolstoelschermen 1.000        -               2.338        

Subsidies recreatieschermen 1.000        -               2.107        

Sportontwikkeling

Trainersopleidingen 8.000        2.382           9.201        

Bijscholingen 2.000        1.300           723           

Scheidsrechtersopleidingen 2.000        -               -            

Scheidsrechterscommissie 2.000        3.560           5.588        

Verenigingscongres 1.000        -               -            

Optimalisering Wedstrijden 500           -               136           

Materiaaldepot 2.000        30                 1.851        

Actieplan "Naar een Veilig Sportklimaat" 4.000             4.000        -               -            

Subsidies partners 9.978             -            9.978           

Totaal 20.578           18.422     39.000     26.515        34.174     

Ledenfaciliteiten (passen, verzekeringen etc.) 17.500     3.603           17.093     

Communicatie (website, folders, nieuwsbrief) 5.000        -               3.068        

Bondsbureau 34.647           47.500     36.181        45.000     

Bestuur R & V 6.000        -               7.616        

Bestuur overige -            -               1.032        

Internationale vertegenwoordiging -            -               2.135        

Bondsvergadering 2.000        -               1.710        

Subsidies partners -               

Totaal 34.647           43.353     78.000     39.784        77.655     

Totaal kosten en geoormerkte opbrengsten : 204.723        104.200  308.923  214.506     334.840  

Contributie 86.000     91.665        

Sponsoring 15.000     23.460        

Subsidie algemeen functioneren bij organisatie

Inschrijfgelden

Overige (rente, verkopen, etc) 1.200             2.000        9.223           

Totaal geoormerkte inkomsten: 204.723         214.506      

Totaal 205.923         103.000   308.923   338.854      338.854   

Positief resultaat: -            4.014        

Begroting 2014 Realisatie 2014
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Breedtesport 2014 
 
De ontwikkeling van de breedtesport in 2014 stond in het teken van de uitvoering van het 
meerjarenbeleidsplan 2013-2016. De KNAS functioneert alleen door de inzet van veel vrijwilligers. Vanuit 
de portefeuille breedtesport is gewerkt aan het enthousiast houden van deze vrijwilligers door veel ruimte 
en vertrouwen te geven en op hoofdlijnen te sturen op de gewenste ontwikkelingen.  
 
Sportontwikkeling: 
Centraal staat de komende jaren, en dus ook in 2014, de sportontwikkeling. Dit vooral door optimaal aan 
te sluiten bij het NOC*NSF programma “naar een veilig sportklimaat”. In 2014 is de KNAS actief geweest 
samen met collega bonden NTTB en SBN binnen dit landelijke programma. Doel hiervan is verenigingen 
bewust te maken van gewenst gedrag van spelers, trainers en coaches tijdens het uitoefenen van de sport. 
De scheidsrechter speelt een belangrijke rol als neutrale beoordelaar van het verloop van de wedstrijd. Een 
goede scheidsrechter kent de spelregels en kan weerbaar optreden tegen ongewenst gedrag van spelers of 
coaches. Een zelfde weerbaarheidsrol is weggelegd voor bestuurders richting al het kader binnen de 
vereniging. 
De KNAS betrekt zijn verenigingsbesturen bij het werken aan een goed sportklimaat binnen de 
schermsport. Daartoe zijn in 2014 zogeheten regionale inspiratiebijeenkomsten gehouden samen met 
NTTB en SBN. Daar kwamen in totaal 10 schermverenigingen op af. Er zijn 4 intake gesprekken gehouden. 
KNAS grootst groeiende vereniging De drie Musketiers in Nijmegen onderstreepte in de intake de 
meerwaarde van het programma voor de vereniging.  Andere verenigingen stellen zich nog wat 
terughoudend op. Uiteindelijk is het aan de KNAS om aan alle verenigingen de meerwaarde van goede 
bestuurders en goede scheidsrechters voor de schermsport uit te leggen. Ook onze sport is gebaat bij 
besturen die handelen vanuit een visie. Ook onze sport is gebaat bij voldoende neutrale, goed opgeleide 
scheidsrechters. Ook onze sport is gebaat bij maîtres die jeugd kunnen opleiden in een sociaal veilige 
omgeving. 
 
Om dat voor elkaar te krijgen zullen onze besturen krachtiger moeten worden. Het volgen van de cursus 
Besturen met een Visie zal daartoe zeker bijdragen. 
 
Ledenontwikkeling: 
Het ledental is licht gedaald van 3.158 eind 2013 tot  3.090 leden eind 2014.  
Het ledenverloop in 2014 ten opzichte van 2013 was als volgt: 
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Witte vlekkenplan 
Het Witte vlekkenplan dat in 2011 werd geïntroduceerd kende in 2014 een positief vervolg. Er zijn geen 
nieuwe Witte vlekkenplannen gestart. Wel is vanuit deze middelen een initiatief in het zuiden van het land 
voor een centrale training ondersteund. De initiatieven van SC Harderwijk, Robbschermen, Vivas en Tréville 
zijn ieder voor het tweede jaar ondersteund en ontwikkelen zich elk goed. 
 
Lerarenontwikkeling: 
Ook in 2014 is door de commissie opleidingen samen met de technische commissie van de NAS hard 
doorgewerkt aan het opleiden van leraren. 
 

Niveau Opleidingsdagen Deelnemers Ondersteuning 

  Gestart Gestopt Geslaagd Docenten Praktijkbegeleiders 

2 10 4  - - - 

3 20 12 2 - - 5 

4 20 5  - 5 4 

5 - - - - 1 1 

 
De examens vinden plaats in 2015.  
 
In 2013 is door de commissie opleidingen een licentiesysteem ontwikkeld. In 2014 is dit al toegepast voor 
de docenten die de opleiding hebben afgerond. Het systeem is verder geformuleerd en besproken met de 
leden van de NAS. In 2015 zal het worden geformaliseerd. De registratie zal worden opgenomen in Onze 
Relaties. 
 
In 2014 hebben Edwin Treffers en Boudewijn Wisse (naast hun opleiding voor niveau 4) een opleiding bij 
NOC*NSF voor een generieke opleiding voor trainers. Deze opleiding omvat 20 avonden en een 
praktijkopdracht. Zij hebben dat eind 2014 met groot succes afgerond. In 2015 zal worden bestudeerd of 
dit wordt ingebouwd in het opleidingsprogramma met als doel een 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: 
In oktober 2014 hebben 13 veteranen deelgenomen aan het WK in Debrecen Hongarije. Het aantal 
deelnemers per wapen ziet er als volgt uit: Sabel 2 Degen 8 en floret 3. 
 
Het Ferrum Vetum circuit is ook 2014 naar volle tevredenheid uitgebouwd. Eindigde het jaar met 
onzekerheid over het voortbestaan maar door de heren Jan Somers en Paul van de Berg werd de twijfel 
snel weggenomen. Zij namen begin 2015 de organisatie over van John Hartings en Martin Broodbakker. De 
formule voldoet aan een groeiende behoefte en telde gemiddeld zo’n 70-deelnemers. 
 
Het aantal deelnemers aan het NK veteranen is gestegen met ~10% tot 78: sabel 12/2 (heren/dames), 
floret 21/6 en degen 33/4.  
Bij de Vetcup zagen we een afname van ~19%. De afname kwam geheel voor rekening van het wapen 
floret. Het aantal deelnemers op sabel en degen groeide licht. Een duidelijke oorzaak hiervoor is niet 
gevonden. 
 
Optimalisering wedstrijden 
De commissie optimalisering wedstrijden heeft de KNAS-Cup jeugd ontworpen.  De bedoeling is dat een 
aantal jeugdwedstrijden wordt geharmoniseerd in opzet en uitvoering en door middel van een 
puntentelling aan het eind van het seizoen de winnaars worden gehuldigd.  In 2014-2015 wordt met deze 
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nieuwe opzet geëxperimenteerd waarbij het de bedoeling is dat vanaf het seizoen 2015-2016 dit circuit 
gaat draaien. 
 
PR en communicatie: 
Deze portefeuille is na de zomer 2014 weer teruggegaan naar de voorzitter. Deze commissie, onder leiding 
van Ilja van Heiningen, heeft een roerig jaar gekend. Door wisseling van de bestuurder breedtesport 
konden enkele leden zich niet meer herkennen in de nieuwe aanpak en verlieten de commissie. Veel inzet 
is gepleegd voor de PR rondom de NK’s en het vormgeven van een site voor wedstrijdschermers. De KNAS 
site onderging in de 2e helft van 2014 een grondige systeem update. Na uitbreiding van de functionaliteit, 
zoals koppeling aan Onze Relaties en dynamische ranglijst, zal worden bekeken hoe de site voor 
wedstrijdschermers geïntegreerd kan worden. Onder leiding van de voorzitter is er een nieuwe 
communicatie strategie opgezet. Omdat ook sponsoring onder de hoede van de voorzitter valt is het plan 
meer gericht op sponsors. Gezien het feit dat de subsidie bijdrage in 2014 en de komende jaren met z’n 5% 
zal afnemen is het werven van sponsors van cruciaal belang. 
 
In het kader van de zoektocht naar het onderscheidende van de schermsport, om zo een uniek aanbod aan 
mogelijke sponsoren te bieden, is veel contact geweest met de Hogeschool Rotterdam. Verschillende 
groepen studenten hebben opdrachten uitgevoerd naar innovaties binnen de schermsport. Deze werden in 
oktober 2014 door de studenten gepresenteerd aan Teun Plantinga, Leon Pijnappel en Maartje Snelders. 
Jammer genoeg zaten er geen uitvoerbare uitgewerkte ideeën bij. 
 
Brassardsysteem 
Het gebruik is heel licht gedaald, waarschijnlijk wegens vertraging bij de verschijning van het groene 
boekje. 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. Bij sv De 3 Musketiers is het examen afgenomen door maître Ad v.d. Weg en Lilian 
Quant wat een extra dimensie gaf voor de schermers, docenten en ouders. We zien een lichte positieve 
trend in de lengte van het lidmaatschap van waar het systeem wordt toegepast. In 2015 zal er meer 
aandacht zijn om ook verenigingen die het Brassardsysteem nog niet gebruiken te overtuigen van het nut. 
 
In het kader van VSK is er een spelregelboekje gemaakt in de stijl van de Brassard boekjes. Het zal in 2015 
verspreid worden. 
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Topsport 2014 

Het jaar 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 s timuleert 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 alleen een 
verandering van bondscoach kan leiden tot mogelijke successen tijdens de Spelen in Rio. 201 4 stond 
dan ook in het teken van 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.  

Ook in 2014 zijn wekelijkse trainingssessies voor talentontwikkeling op het wapen floret voor de 
jongsten in Alkmaar en voor de cadetten en junioren in Amsterdam georganiseerd. 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 aanta l 
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 kwaliceren naar 
presteren op het titeltoernooi.  

 

Sportieve hoogtepunten 

Het heren degenteam heeft in haar eerste optreden met de nieuwe bondscoach tijdens het EK in 
Straatsburg de negende plaats gehaald. Door overwinningen op Zweden, Duitsland en Polen was dit een 
bijzondere prestatie. 
 
 



 18 

Wedstrijdresultaten 

Hieronder staan de deelnemers aan en resultaten op EK's en WK’s. 
 

 
 
 
 
 
 

 
EK2014 Straatsburg 
Bas Verwijlen 28 
Tristan Tulen 41 
Tom Bontes 86 
 
Team Heren Degen: 9 
 
 
EJK 2014 Jeruzalem 
Junioren 
Florens Pfann 48 
Patrick Post 59 
Ward Kloots 63 
 
Heren floret team 12 
 
Carmel Tulen 13 
 
Cadetten 
Elisha Yuno 23 
Job de Ruiter 27 
Olivier de Jong 47 
Edo Zoons 65 
 
Heren floret team 7 
 
Elize Hautvast 32 
Myrte Zoons 41 
Thyrza Zoons 51 
Marcella Split 60 
 
Dames floret team 10 
 

 
WK2014 Kazan 
Bas Verwijlen 30 
Tristan Tulen 118 
Tom Bontes 124 
 
Team Heren Degen: 31 
 
 
JWK 2014 Plovdiv 
Junioren 
Carmel Tulen 55 
Cheryl de Jong 93 
 
Tom Bontes 31 
Zoa de Wijn 103 
Florens Pfann 79 
 
 
Cadetten 
Tyrza Zoons 77 
Elisha Yuno 54 
Job de Ruiter 55 
Olivier de Jong 70 
Day de Wijn 87 
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Verslag Scheidsrechterscommissie 
 

 
het totale aantal nieuwe opgeleide en geslaagde scheidsrechters in 2014 is 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KNAS is lid van: 
 

 
 
 

 


