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1. Van de Secretaris tevens Interim Penningmeester. 

 

Hierbij bieden wij U het jaarverslag 2017 aan.  

 

Bestuurlijk: 

Het bestuur kwam tien keer in vergadering bijeen gedurende het jaar 2017. Verder werden de 

diverse bijeenkomsten van NOC*NSF en de Congressen van FIE en EFC bijgewoond door 

bestuursleden en of de directeur. Het bestuur was vertegenwoordigd op 33 wedstrijden in 

Nederland. De ledenontwikkeling is nog steeds positief, al wordt de groei wel minder. Maar 

in vergelijking met veel andere sportbonden gaat het goed want er is daar juist ledenverlies. 

Het bestuur was het gehele jaar onderbezet hetgeen betekende dat er zwaar geleund moest 

worden op de 4 bestuursleden en onze directeur die naast zijn ¼ FTE baan bij de KNAS in 

zijn vrije tijd heel veel werk verzet. Het scheen een onmogelijke opgave om nieuwe en 

capabele vrijwilligers te kunnen enthousiasmeren om bestuursverantwoordelijkheid te nemen. 

De grootste lacune zit bij Promotie waar het praktisch ondoenlijk is om het iedereen naar de 

zin te maken en degenen die het niet naar hun zin hebben dat meestal luidkeels via de sociale 

media naar buiten brengen. Deze acties leiden er toe dat steeds minder vrijwilligers nog trek 

hebben in zoiets. Ook hier is de KNAS niet bepaald uniek. Een onderzoek van NOC*NSF 

leert dat de bereidheid om meer te doen dan de sport beoefenen bij vrijwel alle bonden 

afneemt.  

 

Sport: 

Op zich was het geen gemakkelijk jaar voor de KNAS. De gevolgen van het in mijn ogen 

rampzalige Top 10 beleid van NOC*NSF laten zich meer en meer voelen. Er worden steeds 

betere resultaten bij de jeugd neergezet, maar sponsors uit het bedrijfsleven willen natuurlijk 

exposure zien van hun sponsorees en daarmee hun merk. En de Nederlandse media weigeren 

op landelijk niveau om uitslagen van Jeugdwedstrijden aandacht te geven. Persoonlijke 

interviews met een sporter willen nog wel eens lukken. Bij de senioren zijn er enkele 

uitzonderingen van redelijk tot goed presterende schermers en schermsters die zich van prive 

sponsors hebben kunnen voorzien en met die ontwikkeling zijn wij natuurlijk erg blij. Het 

neemt echter niet weg dat er een steeds grotere wissel wordt getrokken op de ouders, 

vrienden en familieleden van onze talentvolle jeugd.  

Een andere ontwikkeling die in 2017 verder doorzette was het steeds grotere aantal 

deelnames aan het ECC Circuit. Daar bij meer dan 4 schermers een scheidsrechter mee moet 

wordt het steeds moeilijker om daar aan te voldoen met het beperkte bestand aan 

scheidsrechters dat we hebben. Per 1 September 2017 is er een nieuwe 

Scheidsrechtercommissie  aangetreden die onmiddellijk is gaan oogsten waar de vorige 

commissie al gezaaid had. Er komen op het moment veel nieuwe scheidsrechters bij.  Al deze 

ontwikkelingen kosten uiteraard geld en het werd snel duidelijk dat de scheidsrechterbijdrage 

omhoog moest om daar al te grote verliezen te voorkomen. De ALV van 2017 besloot tot een 

verhoging van de bijdrage, maar die blijkt nu al weer niet genoeg om quite te spelen. 

Derhalve zal de bijdrage m.i.v. het nieuwe seizoen vrijwel zeker weer iets omhoog moeten. 

Het alternatief om geen scheidsrechters mee te sturen is nog duurder door de forse boetes die 

daar op staan. 500 euro op ECC-wedstrijden en 1.000 euro op FIE wedstrijden. 
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Erelid: 

Een hele grote klap die de KNAS kreeg te verwerken was het overlijden van ons erelid en 

onvermoeibare vrijwilliger en duizendpoot Oscar Kardolus. Gelukkig was het bestuur al ruim 

2 jaar bezig om mensen aan te trekken die de werkzaamheden met hem gingen delen. Dit 

werd niet ingegeven door zijn ziekte, maar omdat hij simpelweg veel te veel hooi op zijn 

vork had en onmisbaar begon te worden. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling omdat niemand 

onmisbaar mag zijn. Dat zou de organisatie in gevaar brengen. Daarbij kwam dat de 

ranglijsten langzamerhand steeds meer tijd gingen vergen en daardoor niet altijd op tijd 

kwamen, hetgeen Oscar dan weer op de nodige kritiek kwam te staan. Gelukkig had hij brede 

schouders. Zowel bij de ranglijsten als de wedstrijdleiding waren we in staat om mensen te 

vinden die zich met hart en ziel op dit werk gingen storten en gelukkig draait alles daar naar 

behoren.  

 

Lid van verdienste: 

Ook Martin Ariaans besloot in de 2e helft van 2017 om zijn werkzaamheden drastisch af te 

bouwen. Wij zijn hem erg dankbaar voor wat hij in de afgelopen decennia allemaal voor de 

KNAS heeft gedaan. Het bestuur heeft hem daarom onderscheiden als Lid van Verdienste. 

Gelukkig blijven we Martin nog wel af en toe op wedstrijden zien. 

Bij de Federatie waar het Bondsbureau samenwerkt met de NTTB bleef het na het vertrek 

van de Squashbond tamelijk rustig en werd hard gewerkt aan een verhuizing naar het midden 

des lands om daar samen met nog een aantal bonden een nieuw pand te gaan betrekken. 

Inmiddels is dit begin 2018 gerealiseerd tegen minimale kosten. 

 

Financieel: 

Financieel is het plaatje beter dan we vooraf hadden verwacht. Na de jaren waarin we iedere 

keer wat te kort kwamen is er nu gelukkig een ombuiging te zien en van 11.000 euro negatief 

in 2016, is het in 2017 een surplus van ruim 6.000 euro geworden. Het resultaat is het gevolg 

van forse ombuigingen en snijden in uitgaven. Met name het bestuur heeft zich enorm 

ingespannen om minder uit te geven en heeft meer dan 6.500 euro bezuinigd. Naar het zich 

laat aanzien zal deze post het komende jaar wel gaan stijgen omdat we dan als alles goed gaat 

een aanzienlijke bestuursuitbreiding hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE KNAS IS AANGESLOTEN BIJ: 
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2. Jaarverslag Topsport 2017 

Het jaar 2017 is het eerste jaar van een nieuwe Olympische cyclus. De voorgaande 

cyclus stond in het teken 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 van de overgang naar de realiteit en consequentie van verminderde 

inkomsten door het aanhouden van de top-10 agenda door NOC*NSF. Doel van de 

investering in infrastructuur is het op lange termijn onafhankelijk zijn van individuele 

successen en herhaalbaar successen te kunnen blijven boeken.  

In 2017 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 infstructuur 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.  

 

Het net opgestarte degenbegeleidingsteam heeft analoog aan het floretbegeleidingsteam 

nationale trainingen georganiseerd en heeft onder bondscoach Gabor Salamon gewerkt aan 

het ontwikkelen van eigen vaardigheden. 

 

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

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

sabelbegeleidingsteam met het tweeledige doel om (net als bij floret en degen) primair te 

werken aan de kwaliteit van trainers en secondair aan de begeleiding en training van talenten.  

Sportieve hoogtepunten 

Wederom is een duidelijk zichtbare trend waarneembaar in de verbetering van de prestaties 

van onze talenten.  

 

Met name Daniel Giacon (vijfde op de EK in Plovdiv) en het floret cadetten team (brons in 

Plovdiv) laten zien dat de floretgroep zich sterk ontwikkelt. 
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Wedstrijdresultaten 

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

Tevens zijn hier de breedtesportevenementen. NK  NJK en NVK weergegeven. 

 

 

 

JWK 2017 Plovdiv 

Junioren 
Heren degen: 

Randy Postma 20 

Rafael Tulen 53 

Ruben Derksen 106 

Colin Keppel 163 

Team: 21 

Heren floret: 

Elisha Yuno 45 

Daniel Giacon 50 

Olivier Split 88 

Job de Ruiter 91 

Team: 10 

Dames degen: 

Day de Wijn 102 

Eveline van den Bergh 116 

Heren sabel: 

Bente Obdeijn 119 

 

Cadetten 

Heren degen: 

Hassan Nawar 94 

Timothy Assmann 121 

Dames degen: 

Anne Clair Kooiman 84 

Katelijne Kroese 92 

Linda Jans 104 

Heren floret: 

Daniel Giacon 14 

Daan Weber 46 

Quincy Dualeh 48 

Dames floret: 

Veerle Meulenaar 59 

Elise Butin-Bik 83 

Sabel heren: 

Philippe Strijk 28 

Dirk-Jan Bouwman 54 

Quinton Faas 89 

 

Sabel dames: 

Marleen Buitenhuis 45 

Laura Talbot 50 

Ines Grozeva 60 

 

 

 

EJK 2017 Plovdiv 

Junioren 
Heren floret: 

Daniel Giacon 25 

Elisha Yuno 33 

Olivier de Jong 36 

Olivier Split 60 

Herenfloret team 9 

 

Heren degen: 

Ruben Derksen 22 

Rafael Tulen 28 

Randy Postma 47 

Collin Keppel 63 

Herendegen team 8 

 

Dames degen: 

Day de Wijn 45 

Eveline van den Bergh 78 

 

Heren sabel: 

Bente Obdeijn 63 

 

Cadetten 

Heren degen: 

Ruben Derksen 11 

Timothy Assmann 86 

Dames degen: 

Anne Claire Kooiman 49 

Linda Jans 69 

Katelijne Kroese 94 

Team Dames Degen: 18 

Heren floret: 

Daniel Giacon 5 

Daan Weber 12 

Teun Jans-Kohneke 54 

Quincy Dualeh 64 

Team Heren Floret: 3 

Dames floret: 

Elise Butin-Bik 47 

Veerle Meulenaar 61 

Sabel heren: 

Bente Obdeijn 48 
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WK Senioren Leipzig 

Heren Degen: 

Bas Verwijlen 16 

Tristan Tulen 47 

David van Nunen 86 

Rafael Tulen 128 

 

Heren Degen team: 32 

 

Danes Floret: 

Eline Rentier 41 

 

Heren Floret: 

Sebastiaan Borst 44 

Daniel Giacon 48 

Job de Ruiter 116 

Elisha Yuno 120 

 

 

Heren Floret team: 29 

 

Danes Degen: 

Kelly Boone 73 

Carmel Tulen 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK Senioren Tbilisi 

Heren Degen: 

Bas Verwijlen 15 

Tristan Tulen 39 

 

Danes Floret: 

Eline Rentier 29 

 

Danes Degen: 

Kelly Boone 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Materiaalpartners:  
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3. Overzicht Nederlandse Kampioenen  

Nederlandse Kampioenschappen 

Individueel 

 

Dames Degen.  1. Kelly Boone     SC Den Bosch 

   2. Cheryl de Jong   SC Den Boschj 

   3.Carmel Tulen  SCA 

   3. Roos Kroese  Robb Schermen 

 

Dames Floret.  1. Saskia van Erven Garcia SCA 

   2. Eline Rentier  SCA 

   3.Eva Assies   OKK 

   3. Aliya Dhuique-Hein SCA 

 

Dames Sabel  1. Sophie Smits  Surtout 

   2. Marleen Buitenhuis  Porthos 

   3. Laura Talbot  SCA 

   3. Karen Fischer  Esprit 

 

Heren Degen  1. Bas Verwijlen  SC Den Bosch 

   2. Tristan Tulen  Scaramouche 

   3. Levy van Winden  Robb Schermen 

   3. Colin Keppel  SC Den Bosch 

 

Heren Floret  1. Dirk-Jan van Egmond SCA 

   2. Daniel Giacon  SCA 

   3. Edo Zoons   SC Noord 

   3. Sebastiaan Borst  OKK 

 

Heren Sabel  1. Robbert Goossens  Surtout     

   2. Bela Roesink  Don Quichote 

   3. Quinton Faas  Surtout 

   3. Bente Obdeijn  SCA 

 

 

 

Equipe 

 

Dames Degen  1. SCA        2. Robb Schermen  3. SC Den Bosch 

Dames Floret 1. SCA        2. Esprit   3. Ter Weer    

Dames Sabel 1. Surtout       2. Delft Fencing Club  3. SCA 

Heren Degen 1. SC Den Bosch  2. Scaramouche  3. Fencing Club Almere  

Heren Floret 1. SCA        2. Holland Schermen  3. SC Noord 

Heren Sabel 1. Surtout       2. SCA    3. Don Quichote 
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Nederlandse Jeugdkampioenschappen 

 

Degen Dames Pupillen 

1 CELIE, Jocy FENCING CLUB ALMERE  

2 KARDOL, Klaartje S.V. ROBBSCHERMEN  

3T VAN BEEK, Marissa S.V. ZAAL KARDOLUS  

3T ENDERMAN, Emma S.V. A.E.W.  

 

Degen Heren Pupillen 

1 ROUBAILO, Niels S.V. ROBBSCHERMEN  

2 WARREMAN, Daan S.V. ROBBSCHERMEN  

3T KAMSTRA, Leo S.V. PROMETHEUS  

3T REMMEN, Maurits S.V. ZAAL KARDOLUS  

 

Floret Dames Benjamins 

1 YOSHIMORI, Rachika SCHERMEN ROTTERDAM ZAÏR  

2 EMANUEL, Ava HOLLANDSCHERMEN  

3T DE JONG, Nienke HOLLANDSCHERMEN  

3T BUIJSE, Valerie S.V. LA PRIME  

 

Floret Heren Benjamins 

1 MOUSSET, Tycho S.V. TER WEER  

2 MAN, Yin S.V. TRÉVILLE  

3T DIJKSTRA, Michael S.V. TRÉVILLE  

3T DIJKSTRA, Thomas S.V. TRÉVILLE  

 

Sabel Dames Pupillen 

1 GROZEVA, Ines S.V. P.S.V.  

2 FAKOGLU, Hulya S.V. P.S.V.  

3T BUITENHUIS, Janessa S.V. SURTOUT  

3T ENDENDIJK CONESA, Sofía S.V. P.S.V.  

 

Sabel Heren Pupillen   

1 ZORGDRAGER, Jelle S.V. SURTOUT  

2 VELTMAN, Mees S.V. P.S.V.  

3T PLANTINGA, Mika S.V. PROMETHEUS  

3T BUTIN BIK, Nathan S.V. BEAU GESTE  

 

Degen Dames Junioren    

1 KOOIMAN, Anne Clair SCHERMCLUB DEN BOSCH  

2 DE WIJN, Day SCHERMCLUB DEN BOSCH  

3T YOSHIMORI, Sakura SCHERMEN ROTTERDAM ZAÏR  

3T KROESE, Katelijn SC AMSTERDAM  
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Degen Heren Junioren 

1 POSTMA, Randy FENCING CLUB ALMERE  

2 TULEN, Rafaël NSSV DON QUICHOTE  

3T NAWAR, Hassan SC AMSTERDAM  

3T ASSMANN, Timothy S.V. SCARAMOUCHE  

 

Floret Dames Cadetten 

1 MEULENAAR, Veerle SC NOORD  

2 DHUIQUE-HEIN, Aliya SC AMSTERDAM  

3T KOSTER, Tessa SCHERMGROEP LA RAPI•RE  

3T JANS KÖHNEKE, Maria SC AMSTERDAM  

 

Floret Heren Cadetten 

1 GIACON, Daniel SC AMSTERDAM  

2 ZOONS, Axel SC NOORD  

3T DUALEH, Quincy S.V. TER WEER  

3T WEBER, Daan HOLLANDSCHERMEN  

 

Sabel Heren Junioren 

1 STRIJK, Philippe S.V. DELFT FENCING CLUB  

2 SCHAAFSMA, Bote SC AMSTERDAM  

3T BOUWMAN, Dirk-Jan S.V. SURTOUT  

3T FAAS, Quinton S.V. SURTOUT  

 

Sabel Dames Junioren 

1 TALBOT, Laura SC AMSTERDAM  

2 BUITENHUIS, Marleen S.V. PORTHOS  

3 CHIANG, Enli S.V. SURTOUT  

 

Degen Dames Benjamins 

1 DI LEO, Livia SC AMSTERDAM  

2 TURKSTRA, Lianne S.V. ZAAL KARDOLUS  

3T VOSKAMP, Iris FENCING CLUB ALMERE  

3T VAN GRINSVEN, Luca SCHERMCLUB DEN BOSCH  

 

Degen Heren Benjamins 

1 REMMEN, Maurits S.V. ZAAL KARDOLUS  

2 DIJKSTRA, Michael S.V. TRÉVILLE  

3T KRAAIJEVELD, Arne SCHERMCLUB DEN BOSCH  

3T DEKKERS, Cas SCHERMCLUB DEN BOSCH  
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Floret Dames Pupillen 

1 KOSTER, Tessa SCHERMGROEP LA RAPIÈRE  

2 JANS KÖHNEKE, Maria SC AMSTERDAM  

3T YOSHIMORI, Rachika SCHERMEN ROTTERDAM ZAÏR  

3T BUIJSE, Valerie S.V. LA PRIME  

 

Floret Heren Pupillen 

1 NAWAR, Suhayl SC AMSTERDAM  

2 REUREKAS, Gijs S.V. TRÉVILLE  

3T WALET, Koen S.V. TRÉVILLE  

3T WANYAMA, Sam HOLLANDSCHERMEN  

 

Sabel Heren en Dames Benjamins 

1 PLANTINGA, Mika S.V. PROMETHEUS  

2 BUTIN BIK, Nathan S.V. BEAU GESTE  

3T DE JONG, Aize S.V. SURTOUT  

3T BUITENHUIS, Vera S.V. PORTHOS  

 

Sabel Dames Benjamins 

1 BUITENHUIS, Vera S.V. PORTHOS  

2 S.K. KRAXNER, Sylvana S.V. SURTOUT  

3T BRINKER, Ysis S.V. SURTOUT  

3T ZORGDRAGER, Vera S.V. SURTOUT  

 

Degen Dames Cadetten 

1 KROESE, Katelijn SC AMSTERDAM  

2 KOOIMAN, Anne Clair SCHERMCLUB DEN BOSCH  

3T KERSKES, Malika FENCING ERMELO  

3T KARDOL, Klaartje S.V. ROBBSCHERMEN  

 

Degen Heren Cadetten 

1 DERKSEN, Ruben S.V. SCARAMOUCHE  

2 NAWAR, Hassan SC AMSTERDAM  

3T WEBER, Daan HOLLANDSCHERMEN  

3T ASSMANN, Timothy S.V. SCARAMOUCHE  

 

Floret Dames Junioren 

1 DHUIQUE-HEIN, Aliya SC AMSTERDAM  

2 MEULENAAR, Veerle SC NOORD  

3T SPLIT, Marcella SC NOORD  

3T ASSIES, Eva S.V. O.K.K.  
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Floret Heren Junioren 

1 DE JONG, Olivier HOLLANDSCHERMEN  

2 DE RUITER, Job HOLLANDSCHERMEN  

3T DUALEH, Quincy S.V. TER WEER  

3T GIACON, Daniel SC AMSTERDAM  

 

Sabel Dames Cadetten 

 

1 BUITENHUIS, Marleen S.V. PORTHOS  

2 TALBOT, Laura SC AMSTERDAM  

3T GROZEVA, Ines S.V. P.S.V.  

3T CHIANG, Enli S.V. SURTOUT  

 

Sabel Heren Cadetten 

 

1 STRIJK, Philippe S.V. DELFT FENCING CLUB  

2 BOUWMAN, Dirk-Jan S.V. SURTOUT  

3T FAAS, Quinton S.V. SURTOUT  

3T SCHAAFSMA, Bote SC AMSTERDAM  

 

 

Nederlandse Veteranen Kampioenen 

 

Degen Heren.  V1 Marijn de Jong  Holland Schermen 

Degen Heren   V2 Rezk Nawar   SCA 

Degen Heren   V3 Gerrit Beekhuizen  KMSV 

Degen Heren Alg. Edwin Treffers  AEW 

Degen Dames  V1 Nathelie van der Putten Schermen Rotterdam Zair 

Degen Dames  V2 Ynet van der Veen  Schermen Rotterdam Zair 

Degen dames  V3 Ankie van den Berg Hage Axionikos 

Floret Dames  V1 Eva Weijer   Pallòs 

Floret Dames  V2 Anja van Dijk  Holland Schermen 

Floret Dames  V3 Mieke de Graaf Stoel Scaramouche 

Floret Dames Alg. Mieke de Graaf Stoel Scaramouche 

Floret Heren  V1 Sirous Feizaskari  Holland Schermen 

Floret Heren  V2 Hans Rijzenbrij  Zaal Amsterdam Zuid 

Floret Heren  V3 Patrice Masson  Zaal Amsterdam Zuid 

Floret Heren  V4 Koos Zijlstra   Zaal Amsterdam Zuid  

Floret Heren Alg Sirous Feizaskari  Holland Schermen  

Sabel Dames Alg. Jean-Marie Stokkermans Vivas 

Sabel Heren  V1 Evert-Jan Smit  Pallòs 

Sabel Heren  V2 Aleh Pimenau  Scaramouche 

Sabel Heren Alg. Teun Plantinga  Delft Fencing Club 
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4. Jaarverslag Breedtesport 2017 

 

De ontwikkeling van de breedtesport in 2017 stond in het teken van de afronding van het 

meerjarenbeleidsplan 2012-2016, opstellen en starten met het meerjarenbeleidsplan 2017+. 

Kort samengevat zijn de kernpunten in het MJBP 2017+ behoud van leden met een sterkere 

ledengroei tot gevolg; betere bekendheid van de producten en diensten die de KNAS kan 

leveren; uitbreiding van het aantal actieve leden in de commissies; vermindering van 

administratieve werkzaamheden door uitbreiding van de ICT structuur. 

 

Vrijwilligers: 

Gezien de opkomst op de centrale kaderdag in Nieuwegein is er voor gekozen om de 

bijeenkomst dichter bij de belanghebbende te organiseren. De bijeenkomsten georganiseerd 

in Eindhoven, Zoetermeer, Amsterdam en Zwolle waren een goede start met redelijke 

aantallen bezoekers. De invulling van deze avonden was geheel vrijgelaten zodat de 

aanwezigen de tijd kregen voor onderwerpen die bij hen of in de regio spelen. Veel 

terugkerende onderwerpen waren: leden werving, het verkrijgen van sponsors, activeren van 

leden voor taken binnen de vereniging, vergroten van het aantal beschikbare scheidsrechters 

en trainers. Opmerkelijk was de tweet van een vereniging aan de plaatselijke wethouder voor 

ondersteuning bij een verbouwing die 10k opleverde. 

 

Jeugd equipe competitie: 

Begin 2017 is een pilot uitgevoerd met een equipe competitie voor de jeugd. Er schreven 33 

teams in verdeeld over de drie wapens. De 8 ontmoetingen waren gepland op de 2e en 4e 

zaterdag van de maanden februari t/m juni. Helaas hebben niet alle geplande ontmoetingen 

plaatsgevonden om uiteenlopende redenen waardoor ook hiermee ervaring is opgedaan. De 

pilot is afgesloten met een evaluatie en een mini-toernooi in combinatie met het JPT. Uit de 

evaluatie kwam o.a. naar voren dat een ontmoeting beter uit 3 equipes kan bestaan die elk 2 

wedstrijden schermen. Om er zeker van te zijn dat er altijd een team van 4 schermers is, lijkt 

het beter om 5 schermers voor een team te rekruteren. De schermers, ouders en bestuurders 

van de verenigingen hebben de ontmoetingen als zeer positief ervaren. Algemeen werd 

gesteld worden dat z’n competitie levensvatbaar is. 

 

Sportontwikkeling en VSK: 

Centraal staat de komende jaren, en dus ook in 2017, de sportontwikkeling. Dit vooral door 

optimaal aan te sluiten bij het NOC*NSF programma “naar een veilig sportklimaat”. Door 

het wegvallen van de subsidie en vertrek van de bondsmedewerker die dit project uitvoerde is 

er minder aandacht besteed aan het VSK programma. Het brassard spelregelboek dat 

ontwikkeld is in dit kader wordt regelmatig verkocht aan schermers direct of via de 

verenigingen. 

In het kader van VSK heeft de scheidsrechter een cruciale functie binnen de club. Vandaar 

dat het opleiden van clubscheidsrechters op het JPT  in 2017 is geformaliseerd in 

samenwerking met de scheidsrechtercommissie. Er nemen ook steeds meer jeugdleden deel 

die boven het niveau uitstijgen. Om het niveau te toetsen is er twee maal per jaar een examen. 

Op het JPT is bij aanvang een bijeenkomst van alle scheidsrechters en kandidaten waarin de 

regels en benodigde vaardigheden worden toegelicht. Aan het einde is er een vrijwillige 

evaluatiebijeenkomst. 

In het curriculum van de docenten opleiding wordt ook aandacht besteed aan VSK middels de 

“Kanjer training”. Hierin wordt geleerd om verkeerd gedrag te signaleren en adequate 

maatregelen te nemen. 

Om goed zicht te krijgen op de actieve scheidsrechters zijn alle scheidsrechters bevraagd over 

hun ambitie voor de toekomst. Hierdoor halveerde het aantal scheidsrechters maar is er nu 
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meer zekerheid over de mogelijke inzet en behoefte aan nieuw scheidsrechters. Na een 

grondige vernieuwing van de commissie is met veel élan aangevangen met de opleiding. 

 

Ledenontwikkeling: 

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

 

Het ledenbestand gedurende 2017 ziet er als volg uit: 

 

Aantal 

leden 

Man vrouw Totaal 2017 Totaal 2016 Delta  

 < 18 >= 18 < 18 >= 18    

Begin 

2017 

1001 949 256 285 2491 2450 41 -> 1,7% 

Nieuwe 

leden 2017 

397 144 105 89 735 703 32 ->  4,4% 

Eind 2017 1398 1093 361 374 3226 3154 72 -> 2,3% 

 

Conclusie: Een groei van 610 leden lijkt een geweldige aanwas maar als we de groei 

vergelijken met het jaar ervoor dan is dat slechts 72 (2,3%) en dat impliceert dat er 675 

afmeldingen zijn => “dweilen met de kraan open”. 80% van dit verloop heeft maximaal 4 

jaar geschermd. 

 

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een vereniging zijn de volgende twee nieuwe 

analyses toegevoegd aan OnzeRelaties: de Verenigingsvitaliteitsanalyse (VVA) en de 

ontwikkeling in schermduur. 

 

De vitatliteitsanalyse geeft per jaar het aantal leden gewogen naar ratio van het jaar. De 

kleuren rood, oranje, geel en groen geven aan of het ledental <40, 40-80, 80-100, >100% is 

t.vo.v. het voortschrijdend gemiddelde. 
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De grafiek van de lidmaatschapsduur geeft een indruk hoe de duur van het lidmaatschap zich 

ontwikkelt. In onderstaande grafiek geeft elke kolom het aantal leden weer in de duur van 0-

0,5; 1,5-2,5 t\m 5,5-6,5 jaar.  

 

 
Beide rapporten zijn ook voor de verenigingen beschikbaar. 

 

Tijdelijk introductie lidmaatschap (TIL): 

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 zijn geworden, 

aangemeld bij de KNAS. Dit betekent dat de KNAS geen inzicht krijgt in het aantal 

geïnteresseerden die hieraan deelnemen. De conversie naar “lid” is niet te meten. 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 euro. Indien de 

vereniging een cursus aanbiedt van minimaal 10 uur tegen een substantiële prijs dan ontvangt 

iedere deelnemer een introductieboekje. Dit boekje is wederom in de vorm van het 

Brassardsysteem en bevat achtergrondinformatie over het schermen in Nederland. 

In de 1e helft van 2017 hebben 4 verenigingen voor 25 schermers van het TIL gebruik 

gemaakt wat groeide in de 2e helft naar 7 verenigingen voor 54 schermers. 

 

Witte vlekkenplan 

Er zij momenteel 70 verenigingen die op 83 plaatsen schermen aanbieden. Er zijn geen 

nieuwe verenigingen opgericht noch ontbonden. Het witte vlekken programma bij 

Fencingclub Almere en sv Midden Nederland zijn succesvol afgerond. 

 

Om de invulling van witte vlekken te bespoedigen is deze in de leraren opleiding 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 zal dit op vrijwillige basis zijn en als het mogelijk is, wordt dit in 

de toekomst een verplicht onderdeel van de portfolio.  
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Lerarenontwikkeling: 

 

Ook in 2017 is door de commissie opleidingen intensief gewerkt aan het opleiden van 

leraren.  

 

Niveau Opleidingsdagen 

Excl. stages 

Deelnemers 

Gestart Gestopt Geslaagd 

2 10 12 - 1 

3 20 5 - 3 

4 20 1 - 2 

4 NOC*NSF  - - 1 

5 NOC*NSF  1 - - 

 

 

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

 

Opleidingsniveau Totaal # 

personen 

Floret Degen Sabel 

Niveau 2 Animateur 28 28 26 27 

Niveau 3 Prevot 46 45 43 45 

Niveau 4 Maître 36 35 37 34 

Niveau 5  1 1 1 1 

 

 

Medio 2017 heeft een kandidaat de NOC*NSF opleiding “trainer coach niveau 4” met succes 

afgerond. Er is ook een kandidaat gestart met niveau 5. Hiermee leveren de schermdocenten 

een bijdrage aan het doel van verdere professionalisering en harmonisatie van het kader in de 

Nederlandse sportwereld. Dus met oog voor de verschillen tussen de sporten, oog voor de 

overeenkomsten en gewenste professionalisering in de sport. 

 

De geldigheidsperiode van de NOC*NSF certificering van de opleidingen liep in 2017 ten 

einde er is een nieuw auditprogramma gestart. Hierin zijn de proeve van bekwaamheid 

(PVB’s) voor alle niveaus aangepast aan de nieuwe kwaliteitsstructuur sport (KSS) 2012. 

Omdat een opleiding met NOC*NSF audit een positieve uitstraling heeft zal deze in de 

komende jaren opnieuw worden aangevraagd. Voor de organisatorische werkzaamheden van 

de examinering is de opleidingscommissie uitgebreid. 

 

Om meer schermers die studeren aan een CIOS of ALO te stimuleren deel te nemen aan de 

opleiding is een barterovereenkomst ontwikkeld. In deze overeenkomst wordt vastgelegd dat 

de contractant een aantal uren beschikbaar is voor inzet bij verenigingen en op activiteiten 

waarvoor hij/zij is opgeleid als tegenprestatie voor het inschrijfgeld.  

 

Veteranen: 

Ook in 2017 hebben 25 veteranen deelgenomen aan het EK in Chiavari in Italie. De meest 

aansprekende resultaten waren de 2 top 8 klasseringen voor de dames en 2 top 16  voor sabel 

en 1 top 16 voor degen. Het aantal deelnemers per wapen ziet er als volgt uit: Sabel 9 Degen 

11 en Floret 5. 
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Op de World Veterans Fencing Championships 2017 in Maribor Slovenië namen 17 

schermers deel: Sabel 6 Degen 6 en Floret 5. Het beste resultaat was een 12e plaats voor 

degen. Hier behaalde de degenequipe de 12e plaats. 

 

Het Ferrum Vetum circuit heeft ook in 2017 naar volle tevredenheid gewerkt. De formule 

voldoet aan een groeiende behoefte om veel partijen te schermen en telde gemiddeld z’n 80-

deelnemers per toernooi. De serieuze aanpak van zaal inrichting en wedstrijdbureau trekken 

veel veteranen. 

 

Bij de Vetcup zagen we een stabilisatie van het aantal deelnemers op 51. Wederom waren er  

rolstoelschermers aanwezig die meer tegenstand geboden kregen door de valide schermers. . 

We zien een lichte stijging in de ervaring van valide schermers die plaats nemen in de 

rolstoel. De organisatie is zo opgezet dat een schermer aan alle wapens kan deelnemen maar 

er zijn nog maar 2 schermers die dat volbrengen. 

 

De NK’s: 

Het aantal schermers op de NK’s is dit jaar gestabiliseerd zoals in onderstaande tabel 

zichtbaar is. 

 

NK Dames Heren Totaal 

2017 

Verschil 

2017 2016 2017 2016 

NJK 103 100 232 233 335 +2 

NSK 13 18 29 41 42 -17 

NK senioren 56 60 141 152 197 -15 

NK veteranen 27 21 79 70 106 +15 

 

NK Equipe       

  

NK Floret Degen Sabel 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 

NJK 146 139 114 124 75 70 

NSK 14 25 22 25 6 11 

NK senioren 69 59 96 110 35 43 

NK veteranen 42 29 47 42 17 20 

 

NK Equipe       

 

De organisaties van de toernooien werden verzorgd door s.v. Pallas (2e NJK in de serie van 

3), Delft Fencing Club (1e NSK), Fencingclub Almere (2e NK senioren in de serie van 3), 

Hollandschermen (2e NK veteranen) en En Cavant (2e NK equipe in de serie van 3). Alle 

NK’s verliepen naar wens en daarvoor bedankt het bestuur de verenigingen. 

 

De commissie Wedstrijden, Ondersteuning en Ranglijsten (WOR): 

Deze commissie is een samenvoeging van de commissies Wedstrijden en Ranglijsten en is in 

aantal leden uitgebreid naar 5. Het plotselinge overlijden van Oscar Kardolus heeft ook deze 

commissie niet onberoerd gelaten.  Langzaam werd duidelijk welke werkzaamheden hij 

uitvoerde.  

Met de invoering van de online ranglijsten in september 2016 was de verwerking niet meer 

afhankelijk van 1 persoon op 1 plaats. Ondanks de automatisering van de invoer van de 

uitslagen blijft het een aanzienlijke klus voor 2 leden van de commissie (aanvulling is nog 

gewenst). 
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De verwerking van de toernooiuitslagen in de ranglijsten verloopt steeds beter al worden 

regelmatig uitslagen in een verkeerd, niet te verwerken formaat aangeleverd. Om de 

verwerking te versnellen is eind 2017 de Nahouw gekoppeld aan ons 

ledenadministratiesysteem. Door deze koppeling kunnen alleen actieve leden zich inschrijven 

voor een wedstrijd en zijn persoonsgegevens en vereniging eenduidig. Op 1 januari 2018 was 

dit een feit. Het streven om zo spoedig mogelijk na de 1e van de maand de ranglisten te 

publiceren komt steeds beter tot zijn recht. 

Eind 2017 is in de BALV is een plan gepresenteerd om de frequentie van toernooien te 

verbeteren. Dit zal in 2018 door de commissie worden opgepakt.  

 

Rolstoelcommissie: 

Het rolstoelschermen heeft in 2017 een lichte groei doorgemaakt. Er komen verenigingen bij  

Door het goede verloop van de worldcup junioren in 2016 heeft het IWAS bestuur ons de 

World cup senioren in mei 2017 gegund. Aan dit toernooi deden 200 schermers mee uit 23 

landen waaronder drie van onze leden. Ook onze op rolstoelschermen gespecialiseerde 

scheidsrechter heeft veel wedstrijden mogen jureren. Onze trainers hebben de schermers 

enorm gesteund waarvoor onze dank. Veel dank gaat ook uit naar de organisatie van Pagedal 

die het toernooi uitstekend hebben gefaciliteerd en ruimhartig hebben gesponsord. Voor de 

organisatie was het voltallige team uit 2016 aanwezig en werd goed gebruik gemaakt van de 

opgedane kennis. Van de IWAS kreeg de organisatie een lovende beoordeling. 

Om het rolstoelschermen in meerdere verenigingen te faciliteren zijn er acties gestart bij 

diverse stichtingen en foundations waaronder de Johan Cruyff Foundation. We verwachten 

komend jaar weer uitbreiding van frames te realiseren. 

 

Brassardsysteem 

Het Brassardsysteem is in 2017 aangevuld met het 5e boekje kleur bruin. Het systeem laat 

zich eenvoudig inpassen in het lesprogramma van iedere docent omdat het veel vrijheid laat 

aan de wijze van lesgeven. De deelnemers en ouders ervaren het behalen van een brassard als 

een mijlpaal en zijn trots op het bereiken ervan. Steeds meer schermers dragen de strepen met 

trots. Door het toenemende aantal deelnemers is de examinering een punt van aandacht voor 

komende jaren. 

 

Tot slot: 

Als breedtesport bestuurder ervaar ik een toename in participatie en enthousiasme van leden 

in besturende functies en taken. Deze ontwikkeling geeft mij nieuwe energie om de 

breedtesport verder te ontwikkelen. 
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