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1. Bericht van de voorzitter. 
 

 

Achter ons ligt een jaar waarin het Bondsbestuur op ingrijpende wijze is vernieuwd.  

 

Maar liefst vijf nieuwe bestuursleden gingen functies bekleden in ons Bondsbestuur en 

maakten daarmee een begin van een organisatie waarin de bestuursleden de taken op 

gestructureerde wijze in onderling overleg konden verdelen.  

 

Van groot belang in dit afgelopen jaar is geweest dat werkprocessen binnen het Bondsbestuur 

op geordende wijze zijn gaan verlopen. Zichtbaarheid en toegankelijkheid van de 

bestuursleden naar de leden toe is daarbij belangrijk. Daarin past ook verantwoording naar de 

leden toe van beslisprocessen en motivering van genomen beslissingen.  

 

Voor mij als Voorzitter staat daarin het belang van de schermer en de schermsport centraal.  

 

Betrokkenheid van alle schermverenigingen in den lande bij deelname aan schermwedstrijden 

is voor mij dan ook een belangrijke topic. 

 

Daarnaast is daar vanzelfsprekend mijn volledige aandacht voor de topsport. Bas Verwijlen 

en Tristan Tulen zijn serieuze kandidaten voor deelname aan de Olympische Spelen 2020 in 

Tokyo en wellicht is het mogelijk een degenequipe daarvoor in aanmerking te laten komen. 

Wat mij betreft moet alle aandacht er op gericht zijn om ook in de topsport te excelleren en 

de, zij het schaarse, middelen daarvoor aan te wenden. Wij kunnen ons daarom gelukkig 

prijzen, dat het KPN Topsportfonds een subsidie heeft verstrekt die de topsporters in staat 

stelt de wedstrijdervaring te vergroten en daardoor de kansen op een hogere ranking te 

verbeteren.  

 

Veel aandacht moet uitgaan naar onze jeugdleden voor wie ik zou willen bepleiten dat voor 

hen nog meer mogelijkheden tot deelname aan wedstrijden wordt gerealiseerd.  

 

Voorts neem ik mijn hoed af voor de veteranen die inmiddels bewezen hebben een relevante 

doelgroep in onze schermsport te zijn en wier enthousiasme en hoffelijkheid op de loper een 

voorbeeld kan zijn voor vele anderen.  

 

Moderne communicatiemiddelen maken het mogelijk onze schermsport veel breder onder de 

aandacht van het niet schermend publiek te brengen. Ik roep alle leden dan ook van harte op 

om het plezier dat zij beleven aan de beoefening van de schermsport uit te dragen op de 

social media zodat dit hopelijk kan leiden tot meer schermers.  

 

Meer schermers zijn er ook wel nodig want een punt van zorg is het teruglopende ledenaantal 

met als onvermijdelijke repercussie dat minder gelden kunnen worden besteed aan de 

schermsport. De subsidies zijn immers  bescheiden van omvang en een zeer substantieel deel 

van onze activiteiten moeten worden gefinancierd vanuit de contributies. Mede met het oog 

daarop zal een sponsorcommissie ons van dienst moeten zijn om meer sponsorgelden voor de 

schermsport beschikbaar te krijgen.  

 

Ons financieel beleid heeft ertoe geleid dat het boekjaar met een positief saldo is afgesloten 

en wij zullen ervoor waken dat die financiële situatie gezond blijft. Voor 2019 / 2020 zal dus 

kritisch worden gekeken waaraan wij de gelden van de leden gaan uitgeven. Ik sluit daarbij 

herstructurering van bestaande lasten niet uit.  
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Ik prijs mij gelukkig dat onze schermwereld steeds meer kan bogen op het voldoen aan de in 

de sport daarvoor gestelde normen. Ik wijs met name op implementering van het KSS2017 

systeem in de opleiding voor coaches en schermleraren, de naleving van de aanbevelingen 

van de ‘Code Goed Sportbestuur’, de aandacht die er is voor de aanpak van seksuele 

intimidatie in de sport en de door alle bestuursleden ondertekende gedragslijn omtrent 

belangenverstrengeling. Ik kan u zeggen dat de wijze van het besturen van uw schermbond 

daardoor kwalitatief is versterkt.  

 

Een essentieel onderdeel van onze schermsport is 

echter ook het jureren van schermers en in verband 

daarmee mag ik alle schermverenigingen wel op 

het hart drukken aanzienlijke aandacht te besteden 

aan de opleiding van scheidsrechters op grond 

waarvan kwaliteit geborgd kan blijven. Veel dank 

is in ieder geval verschuldigd aan de 

Scheidsrechterscommissie, die uitbreiding van het 

scheidsrechterskorps gaarne te hand wil nemen. 

 

Na 12 jaar bestuurder te zijn geweest gaan wij in 

2019 afscheid nemen van Etienne Van Cann als 

bestuurder, maar zeker niet als een belangrijk 

onderdeel van onze schermsport. De grote 

expertise van Etienne, zijn internationale contacten 

en zijn grote kennis omtrent de organisatie van 

onze schermbond zal zeker betekenen, dat wij ook 

na zijn bestuursperiode nog veelvuldig een beroep 

op hem zullen doen.  

 

Anderzijds zal ons bestuur dit jaar worden versterkt 

met een nieuwe penningmeester. Ik acht dit een 

zeer goede en ook noodzakelijke ontwikkeling 

binnen het bestuur.  

 

Beste schermvrienden,  

ik vraag van u allen inzet en enthousiasme voor de schermsport. Ik bied, mede namens mijn 

overige bestuursleden, ditzelfde aan u aan.  

 

 

Jean Pierre Vandervoodt,  

Voorzitter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling bestuur 
en directie: 
 
Voorzitter:  

- Dhr. J.P. Vandervoodt 

 

Secretaris/penningmeester 

a.i.:  

- Dhr. B. van de Flier 

 

Vicevoorzitter:  

- Dhr. G.M.J.H. Burema 

- Dhr. E.G. Van Cann 

 

Algemeen Bestuurslid:  

- Dhr. R. Koster 

- Dhr. L. Hopstaken 

- Dhr. L. Pijnappel 

- Mw. S. Lendi 

 

Directeur: 

- Dhr. A.J.H. Plantinga 
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2. Bericht van de secretaris/penningmeester a.i. 

 

 

Bestuurlijk: 

Het bestuur kwam tien keer in vergadering bijeen gedurende het jaar 2018. Daarnaast werden 

in het najaar 4 dagelijks bestuur vergaderingen gehouden. 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 met 1 of meer leden vertegenwoordigd op 

37 wedstrijden in Nederland. De ledenontwikkeling is tot stilstand gekomen en op 1-1-2019 

was er per saldo een verlies van iets meer dan 100 leden. Op zich was na de extra 

contributieverhoging het jaar ervoor wel verwacht dat dit tot enige stagnatie zou leiden. Het 

bestuur was tot aan de ALV zwaar onderbezet hetgeen opnieuw 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. De ommekeer kwam op de ALV 2018 toen 

we maar liefst 5 nieuwe bestuursleden mochten verwelkomen. Gerard Burema, die 

uiteindelijk vice voorzitter zou worden. Jean-Pierre Vandervoodt die de voorzittershamer van 

Wiebe Mokken zou overnemen, Sonja Lendi die zich met de portefeuille Pers en 

communicatie zou gaan bezighouden, Remko Koster die een jaar naast Etienne Van Cann zou 

meelopen alvorens de hele topsport portefeuille onder zijn beheer te krijgen. Als laatste Louis 

Hopstaken die zich kandidaat had gesteld en werd gekozen door het bestuur formeel met 2 

personen uit te breiden. Louis begon als liaison bij de scheidsrechtercommissie. 

Secretaris Bert van de Flier had nog geen aanmeldingen gekregen van leden die bereid waren 

de portefeuille van penningmeester over te nemen en bleef derhalve nog een jaar 

penningmeester ai. Als secretaris werd hij herkozen. 

Bij de Internationale organisaties waren geen wijzigingen. Etienne Van Cann hoofdbestuur 

EFC en Bert van de Flier President FIE Fair Play Council. 

 

Organisatie 

Het was de bedoeling om per eind 2018 de Federatie waarin wij met de NTTB samenwerken 

te ontbinden en gewoon op cost-basis met elkaar te blijven samenwerken. Dat was per 31-12-

2018 nog niet rond en zal mogelijk in 2019 zijn beslag krijgen. Op zich loopt de 

samenwerking met de NTTB erg soepel, maar we moeten uit oogpunt van kostenbeheersing 

goed blijven kijken of dit voor de KNAS nog de meest effectieve manier van werken is nu de 

ledengroei stagneert.  

 

Financieel: 

Financieel is het boekjaar positief verlopen. De contributieverhoging heeft een vergroting van 

de inkomsten gerealiseerd en daardoor konden de bestedingen voor m.n. talentontwikkeling 

stijgen. Het resultaat is met €13.858 positief goed te noemen. Op 31 december 2018 was de 

quick ratio 2,53 en de debt ratio is 0,38. Daaruit mag worden geconcludeerd dat de KNAS 

financieel gezond is.  
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Voor 2019 is het meerjarenbeleidplan 2018+ nog de leidraad, waar door de nieuwe 

bestuursleden wel ruimte is gemaakt voor bijstellingen. E.e.a. resulteert in de volgende 

begroting: 

  
KNAS Begroting 
2019    

    

Begroting 2019  Kosten   Opbrengsten  Netto Budget 

Topsport  € 112.970   €          74.050   €       -38.920  

ALG  €   27.970   €          27.000   €             -970  

degen  €   46.650   €          32.550   €       -14.100  

floret  €   33.300   €          13.500   €       -19.800  

sabel  €      5.050   €            1.000   €         -4.050  

Breedtesport  €   74.607   €          41.850   €       -32.757  

Sportparticipatie  €   12.107   €          12.000   €             -107  

Wedstrijdsport  €   44.100   €          24.050   €       -20.050  

Opleidingen  €   18.400   €            5.800   €       -12.600  

Communicatie  €      1.600   €                   -     €         -1.600  

Communicatie  €         600    €             -600  

Sportparticipatie  €      1.000   €                   -     €         -1.000  

Algemeen   €   73.550   €        146.827   €         73.277  

Leden  €      6.000    €         -6.000  

Organisatie  €   61.050   €          31.827   €       -29.223  

Bestuur  €      6.500    €         -6.500  

Contributie   €        115.000   €      115.000  

Eindtotaal  € 262.727   €        262.727   €                   0  

 

De vergroting van het budget bij Topsport Degen komt door een eenmalige bijdrage van het 

Team KPN Sportfonds voor het heren-equipe.  

 

Bij Floret is de bijdrage van de gemeente Alkmaar voor het RTC verlengt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE KNAS IS AANGESLOTEN BIJ: 

 

 

  

https://www.knas.nl/sites/www.knas.nl/files/KNAS%20Meerjarenbeleidsplan%202017-2020.pdf
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2. Jaarverslag Topsport 2018 

Het jaar 2018 was het tweede jaar van de Olympische cyclus voor Tokyo 2020. 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 categoriën cadetten (U17) en junioren 

(U20). Anno 2018 is de top bij de senioren nog te smal om structureel met de wereldtop 

te strijden om medailles, maar zijn er wel in de jeugd titeltoernooien medailles 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. 

Bij talentontwikkeling wordt gewerkt om op termijn het maximale potentieel te bereiken, 

maar resultaten zijn een goed middel om de voortgang te monitoren en bij topsport voor 

senioren tellen uiteindelijk natuurlijk met name de resultaten. Bij het Jeugd EK in Sochi 

(Rusland) is een beperkte afvaardiging gestuurd, maar is met een bronzen medaille voor 

Daniel Giacon (1e jaars junior) bij de junioren wederom een zeer bijzondere prestatie 

geleverd, na twee eerdere bronzen medailles voor floret bij de cadetten in eerdere jaren 

(Job de Ruiter 2015 en equipe floret 2016). Een grotere groep jeugdschermers heeft 

deelgenomen aan het Jeugd WK in Verona (Italie), waar ook meerdere goede prestaties 

zijn geleverd op alle wapens, ook al ontbraken de echte uitschieters. Bij de senioren zijn 

er een aantal sterke resultaten geboekt op World Cups en Grand Prix. Het meest in het 

oog sprong de bronzen medaille van Bas Verwijlen (degen) op de World Cup in Parijs, 

terwijl Tristan Tulen een stap zette door de laatste 16 op een Grand Prix te bereiken in 

Budapest. Bij floret scoorde het 17-jarige talent Daniel Giacon een mooie T32 op de 

World Cup in Parijs. Bij de EK’s en WK’s voor senioren werden wisselende resultaten 

geboekt. Op het WK in China werd T64 bereikt door Kelly Boone (dames degen), 

Tristan Tulen (degen mannen) en Daniel Giacon (floret mannen). Op het EK haalden 

Eline Rentier (dames floret) en Tristan Tulen (degen mannen) de laatste 32. Het mannen 

degen equipe is voor Nederland uitgekomen op de titeltoernooien en een paar World 

Cups, waarbij in Parijs een stunt werd verricht door topland Italie te verslaan. Het 

degenteam heeft een sponsor verkregen in TeamKPN sportfonds, wat het mogelijk zal 

maken dat het mannen degen equipe op alle World Cup wedstrijden en beide 

titeltoernooien aanwezig zal zijn in 2019. De sponsoring geeft het equipe een steun in de 

rug om een goede stap te maken richting de wereldtop. 

In 2018 zijn de wekelijkse trainingssessies voor talentontwikkeling op het wapen floret 

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

Daarnaast zijn er op alle wapens meerdere trainingsstages geweest onder leiding van de 

bondscoaches (Borella voor floret en Salamon voor degen) en de begeleidingteams. Door 

een aanzienlijke 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 

zozeer op prestaties om zich te kwalificeren voor titeltoernooien, maar om zich te 
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ontwikkelen en uiteindelijk daadwerkelijk op titeltoernooien te presteren. Het Floret 

Begeleidings Team (FBT) staat onder leiding van Andrea Borella en heeft 

voortgeborduurd op de succesvolle werkwijze van eerdere jaren. Het Degen 

Begeleidings Team (DBT) is korter geleden opgezet en is in 2018 verder gegaan met het 

ontwikkelen van de trainers en schermers onder leiding van Gabor Salamon. In 2018 is 

het Sabel Begeleiding Team volledig opgestart met een hoofdrol voor Arash Sheikh met 

incidentele steun van de Italiaanse coach Cosimo Melanotti, zodat nu voor alle drie 

wapens een begeleidingsteam operationeel is. 

Wedstrijdresultaten 

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

 

 

 

JWK 2018 Verona 
 

Junioren 
 

Heren degen: 

Ruben Derksen 29 

Randy Postma 52 

Thomas Lugtenburg 159 

Hassan Nawar 175 

Team: 31 

 

Heren floret: 

Job de Ruiter 23 

Olivier de Jong 28 

Olivier Split 94 

Edo Zoons 171 

Team: 12 

 

Dames degen: 

Katelijne Kroese 115 

Sakura Yoshimori 147 

Eveline van den Bergh 159 

 

Heren sabel: 

Dirk-Jan Bouwman 96 

Quinton Faas 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadetten 

 

Heren degen: 

Niels Roubailo 100 

Timothy Assmann 110 

 

Dames degen: 

Malika Kerskes 75 

Katelijne Kroese 75 

Linda Jans 77 

 

Heren floret: 

Quincy Dualeh 40 

Axel Zoons 71 

Daan Weber 111 

 

Dames floret: 

Veerle Meulenaar 95 

 

Sabel heren: 

Bote Schaafsma 91 

 

Sabel dames: 

Marleen Buitenhuis 50 

Enli Chiang 72 

Ines Grozeva 83 
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EJK 2018 Sochi 
 

Junioren 
 

Heren floret: 

 

Daniel Giacon 3  
Olivier Split 50 

Job de Ruiter 52 

Olivier de Jong 60 

Herenfloret team 6 

 

Heren sabel: 

Philippe Strijk 59 

 

Cadetten 

 

Heren degen: 

Niels Roubailo 68 

 

Dames degen: 

Katelijne Kroese 43 

 

Heren floret: 

Quincy Dualeh 26 

Ashwan Joemrati 29 

Daan Weber 33 

Axel Zoons 44 

Team Heren Floret: 8 

 

Dames floret: 

Elise Butin-Bik 34 

Veerle Meulenaar 62 

 

Sabel dames: 

Marleen Buitenhuis: 12 

 

EK U23 2018 Yerevan 
 

Heren degen: 

David van Nunen 34 

 

 

Dames degen: 

Cheryl de Jong 46 

Roos Kroese 49 

 
 

 

WK Senioren Wuxi 
 

Heren Degen: 

Tristan Tulen 48 

Bas Verwijlen 76 

Rafael Tulen 93 

David van Nunen 104 

 

Heren Degen team: 26 

 

Danes Floret: 

Eline Rentier 94 

 

Heren Floret: 

Daniel Giacon 59 

 

Danes Degen: 

Kelly Boone 55 

 

EK Senioren Novi Sad 
 

Heren Degen: 

Tristan Tulen 26 

Bas Verwijlen 34 

Rafael Tulen 64 

David van Nunen 89 

 

Heren Degen Team: 17 

 

Dames Degen: 

Kelly Boone 34 

 

Dames Floret: 

Eline Rentier 23 

 

 

 

 
 

 

Materiaalpartners:  
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3. Overzicht Nederlands Kampioenen 2018 
 

Winnaars NJK: 
 

Categorie Wapen Dames Heren 

Benjamins Floret Talitha Sluman  Michael Dijkstra  

 Degen Livia Di Leo  Michael Dijkstra  

 Sabel Enno Chiang  

Pupillen Floret Tessa Koster Suhayl Nawar  

 Degen Lilla Kinga Gyovia Sam Wanyama  

 Sabel Ryan Waasdorp 

Cadetten Floret Rachika Yoshimora Axel ZoonsS  

 Degen Jocy Celie Maxim Zewe  

 Sabel Marleen Buitenhuis Bote Schaafsma 

Junioren Floret Veerle Meulenaar  Daniel Giacon 

 Degen Day de Wijn  Randy Postma  

 Sabel Marleen Buitenhuis Philippe Strijk 

Verenigingsbeker: Schermcentrum Amsterdam 

 

Winnaars NK senioren: 
 

Wapen Dames Heren 

Floret Saskia van Erven Garcia Sebastiaan Borst 

Degen Kelly Boone Randy Postma 

Sabel Marleen Buitenhuis Robbert Goossens 
 

Winnaars NK Veteranen: 
 

Categorie Wapen Dames Heren 

Algemeen Floret Mieke de Graaf-Stoel Yam Michaeli 

 Degen Irma de Ridder Michael van der Klip 

 Sabel Jean-Marie Stokkermans-Stam Arash Sheikh Hosseini 

A  40 - 49 Floret Margot Helsper-van den Belt Yam Michaeli 

 Degen Irma de Ridder Marijn de Jong 

 Sabel Eva Weijer Teun Plantinga 

B  50 - 59 Floret Mieke de Graaf-Stoel Frans Posthuma 

 Degen Ynet van der Veen Rezk Aly Nawar 

 Sabel Jean-Marie Stokkermans-Stam Aleh Pimenau 

C  60 - 69 Floret -- Patrice Masson 

 Degen Gerda Bosveld Michael van der Klip 

 Sabel -- Martin Broodbakker 

D  70 + Degen -- Jannis Vitsas 

 

Winnaars NK Equipe: 
 

Wapen Dames Heren 

Floret Schermcentrum Amsterdam Schermcentrum Amsterdam 

Degen s.v. Robbschermen s.v. Scaramouche 

Sabel Schermcentrum Amsterdam s.v. Surtout 

Verenigingsbeker:  Schermcentrum Amsterdam 

 
Nederlanders bij FIE Satelliet toernooi “Sista”: 

Heren floret: 5 Daniel Giacon, 7 Matthijs Rohlfs.  

Op Dames floret en Heren sabel geen Nederlanders bij de laatste 8. 
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4. Jaarverslag breedtesport 2018 

 

Inleiding: 

Naast de activiteiten in het kader van het Meerjarenbeleidsplan 2018+ waren er onverwachte 

gebeurtenissen die een zware wissel trokken op het bestuur. De uitbreiding van het bestuur 

was daarvoor een welkom geschenk voor de breedtesport. Er werden nieuwe discussies 

opgestart en oude hervat.  

In het Meerjarenbeleidsplan zijn KPI’s gedefinieerd die regelmatig evalueren en in hieronder 

worden toegelicht. Ook de gewenste resultaten op korte termijn worden beschreven. Helaas 

zijn we nog niet toegekomen aan een enquete over de in- en uitstroom van onze leden. Uit de 

rapportage van ons ledenregistratiesysteem OnzeRelaties zien we een grote instroom en een 

even grotere uitstroom, zie verder alinea “Sportparticipatie”.    

Vrijwilligers: 

Tegen alle maatschappelijke ontwikkelingen heeft de bond een constant aantal vrijwilligers 

die zich met passie inzetten. Er is wel een aanzienlijke wisseling geweest van de wacht en 

zijn enkele commissies beter bezet. Op de kaderdag in oktober hebben alle actieve 

commissies zich gepresenteerd aan het grotendeels nieuwe bestuur. Het bestuur heeft 

daardoor een goed beeld gekregen van de activiteiten die de commissies ontplooien. Ook de 

aanwezige commissieleden kregen een genuanceerder beeld van de activiteiten van de andere 

commissies. De presentaties waren goed voorbereid en konden de kritische vragen van de 

nieuwe voorzitter niet verpesten met een antwoord. De kaderdag was voor het bestuur en de 

commissies een inspirerende dag. 

Commissie Wedstrijden, Ondersteuning en Ranglijsten (WOR commissie): 

De commissie heeft veel diversie uitvoerende taken voor onze toernooien. Belangrijke zaken 

voor de schermers zijn de wedstrijdkalender, ranglijst, wedstrijdleiding en ondersteuning van 

wedstrijdorganisaties. De implementatie van FencingTime (FT) heeft een grote ontwikkeling 

doorgemaakt. Het aantal toernooien dat gebruik maakt van FT is aanzienlijk toegenomen. 

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.  

De heren van de commissie zijn erin geslaagd om de ranglijst binnen enkele dagen na de 1e 

van de maand te publiceren. Om de verwerking te verbeteren zijn een groot aantal 

verbeteringen geïnitieerd in het ranglijstensysteem. Er is een goede samenwerking met de 

ontwikkelaar van de software. 

We zien een kleine toename van het aantal toernooien. Om het aantal kwalitatieve 

jeugdtoernooien te vergroten is het ”KNAS wedstrijd keurmerk” uitgebreid. 

Opleiding schermleraren: 

Met ingang van 2019 is de uitvoering van de schermleraar opleiding volledig in 

overeenstemming gebracht met de eisen van de Kwalificatie Structuur Sport 2017 van het 

NOC*NSF. Dit heeft tot gevolg, dat een strikte scheiding is aangebracht tussen de processen 

Opleiden en Toetsen, uitvoering is gegeven aan de taken van de Toetsingscommissie en dhr. 

Toon van der Grinten aangesteld als examen coördinator. De opleiding staat onder leiding 

van Maître Rorik Janssen en de docenten Maître Jeroen Divendal en Maître George Derop. 

Maître Ad van der Weg en Maître Leo Sanne konden zich niet vinden in de nieuwe opzet, het 

bestuur dankt hen voor de jarenlange opzet van en inzet voor de opleiding. 

De cursisten, die in 2017 en 2018 zijn gestart, zullen in de gelegenheid worden gesteld om 
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medio 2020 hun examen af te leggen, zodra zij aan de exameneisen voldoen. Gedurende het 

komende jaar zal de inhoud van de schermopleiding opnieuw worden beschouwd en 

toelatingseisen worden omschreven. Het streven is gericht om in september 2020 met de 

volgende nieuwe opleiding te starten, die de basis zal vormen van de opbouw van de nieuwe 

generatie schermleraren. 

 

EK Veteranen Alkmaar 

Een zeer bijzonder evenement op Nederlandse bodem in 2018 was wel het European Veteran 

Team Championships Fencing 2018 ofwel EK Equipe Veteranen. Het vond plaats van 10 tot 

en met 13 mei in Alkmaar en werd georganiseerd door een aantal veteranen van 

HollandSchermen. Waar bij vorige EK’s hooguit 3 tot 4 teams samengesteld konden worden, 

hebben dit keer 9 Nederlandse teams deelgenomen. Dit is mede te danken aan een actief 

wervingsbeleid van de KNAS. In de lagere leeftijdscategorie van Veterans (40+/50+) was 

Nederland vertegenwoordigd op alle wapens; in de hogere leeftijdscategorie van Grand 

Veterans (60+/70+) zijn team samengesteld op floret dames, floret heren, en degen heren. 

Elke team bestaat uit maximaal 5 leden, waardoor het totaal aantal Nederlandse deelnemers 

uit kwam op 43. Er werd twee keer een 4e plaats behaald (Veterans heren sabel en Grand 

Veterans heren floret). Ook het Grand Veterans heren degen team presteerde goed met hun 5e 

plaats in een deelnemersveld van 12. 

Resultaten (tussen haakjes het aantal deelnemende landen): 
 

Wapen Veterans Grand Veterans 

Dames Heren   

Floret 10 (10) 9 (12) 5 (70) 4 (7) 

Degen 9 (16) 19 (20) - 5 (12) 

Sabel 7 (10) 4 (10) - - 

 

Het bestuurd bedankt de organisatie die het Nederlandse veteranenschermen in Europa op de 

kaart heeft gezet. 

 

Veteranen schermen Ferrum Vetum en Vet-cup 

De afgelopen jaren is de opzet van het Ferrum Vetum circuit wederom een groot succes 

geweest. De Ferrum Vetum toernooien zijn niet meer weg te denken binnen het veteranen 

schermen. Inmiddels hebben ook buitenlandse schermers de weg gevonden naar onze 

toernooien. De organisatie was steeds in handen van enthousiaste vrijwilligers Paul van der 

Berg, Jan Somers, Rob Vonk en Freeke Hilligehekken. Het bestuur dankt hen voor de inzet. 

Begin 2018 hebben zij aangegeven dat zij wilde stoppen met de organisatie, het was tijd voor 

een nieuwe groep vrijwilligers. Eind 2018 hebben Paul van Dam en Christian Jansen dit 

direct opgepakt en verzorgen nu de organisatie en hebben aan alle taken overgenomen. Ter 

bevordering van een goede communicatie werd tevens besloten om Paul van Dam op te 

nemen in de veteranencommissie. 

Het Ferrum Vetum Futuri maakt onderdeel uit van het Ferrum Vetum en betreft de specifieke 

doelgroep van schermers geboren tussen 1979 en 1998 mits zij niet behoren tot de top 30 van 

de Nederlandse seniorenranglijst.  

Het Ferrum Vetum en het Ferrum Futuri toernooi heeft in 2018 vijf keer plaatsgevonden. 

Binnen het breedtesportbeleid is opgenomen dat de KNAS elk jaar tenminste één 

internationaal veteranen toernooi wil organiseren en ondersteunen. Dit toernooi heeft de 

naam Vetcup. In 2018 werd de Vetcup georganiseerd in samenwerking met schermvereniging 

Elan uit Roermond. Dit jaar stond het toernooi wederom open voor rolstoelschermers. Het 

bestuur bedankt de vereniging voor de uitstekende organisatie en het initiatief om de 

Limburgse verenigingen weer onder de aandacht te brengen.  
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Scheidsrechters   

In 2018 werd door de toename van het aantal deelnemers aan internationale toernooien een 

groot beroep gedaan op scheidersrechters die bevoegd zijn om internationaal te jureren. 

Ongeveer 50 keer waren wij als Nederland verplicht een internationale scheidsrechter uit te 

zenden. Omdat wij al jaren een te kort hebben aan internationale scheidsrechters was het 

noodzakelijk om ook buitenlandse scheidsrechter in te huren om aan onze verplichtingen te 

kunnen voldoen. De kosten van de internationale uitzendingen waren in 2018 fors hoger dan 

de opbrengsten. De opbrengsten bestaan uit de scheidsrechters bijdrage die iedere schermer 

moet betalen indien hij/zij wil deelnemen aan een ECC, JWC, U23 of FIE-satelliet toernooi. 

Om te voorkomen dat er in 2019 wederom een financieel tekort ontstaan zal het KNAS-

bestuur zich in het voorjaar van 2019 beraden over de te nemen maatregelen.  De 

scheidsrechterscommissie heeft hieromtrent reeds enkele aanbevelingen gedaan. 

Ook in eigen land zien we een toename van het aantal toernooien en dit geldt 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 is, heeft recht op een goede scheidsrechter. Het opleiden van scheidsrechters 

blijft onze eerste prioriteit in 2019. 

 

Opleiding scheidsrechters 

De scheidsrechtercommissie heeft reeds in 2017 besloten om meer aandacht te schenken aan 

het opleiden van scheidsrechters voor niveau 1 en 2 tijdens het JPT. In 2018 hebben wij dit 

voorgezet. Op elk JPT krijgen kandidaat scheidsrechters instructie en praktijkbegeleiding van 

ervaren scheidsrechters.  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 2018 duidelijk merkbaar. Veel jeugdige schermers maar ook ouders en begeleiders 

verdiepten zich in de kunst van de schermtechnische reglementen.  

Het opleiden van scheidsrechter op niveau 3,4 en 5 heeft eveneens de nodige aandacht 

gekregen in 2018. 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 

dragen.   

Het is daarom goed om waar te nemen dat de samenwerking tussen de Scheidsrechters-

commissie,  wedstrijdorganisaties en talentbegeleidingsteams steeds beter verloopt.  Zo is er 

onder meer tijdens schermstages en bijvoorbeeld het Randstadtoernooi aandacht besteed aan 

het opleiden van scheidsrechters en hebben diverse schermers hierbij een diploma kunnen 

behalen.  

Eind 2018 is er binnen het bestuur een discussie ontstaan over het niveau en de kwaliteit van 

de scheidsrechtersopleiding dit heeft er toe geleidt dat in het voorjaar van 2019 de 

scheidsrechteropleiding geëvalueerd zal worden en dat de scheidsrechtersopleiding onder 

verantwoordelijkheid komt van de opleidingscoördinator.  

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 daarbij ook geconfronteerd met scheidsrechters die aangeven 

niet meer beschikbaar te zijn. Het bestand bevat momenteel 66 scheidsrechters die in principe 

inzetbaar zijn vanaf regionale toernooien.  

Ter bevordering van de kwaliteit van de scheidsrechter is besloten om jaarlijks 1 a 2 

bijeenkomsten te organiseren voor scheidsrechters. Doel van deze bijeenkomsten is om de 

scheidsrechter bij te praten over reglementswijzigingen en om interpretaties daarvan met 

elkaar af te stemmen. Daarnaast is het belangrijk dat de scheidsrechters elkaar goed leren 
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kennen waardoor het geven van feedback en collegiale coaching wordt bevorderd. In 2018 

werd de scheidsrechter dag in Deventer georganiseerd hierbij waren 20 scheidsrechters 

aanwezig. Speciaal thema tijdens deze bijeenkomst was het omgaan met de coach van de 

schermer.   

Onderstaand het resultaat van de scheidsrechtersopleidingen in 2018. In totaal zijn 31 

personen er in geslaagd om een examen met positief resultaat af te ronden. De examens op 

niveau 3 en 4 zijn afgenomen in samenwerking met de Toetsingscommissie tijdens het NK 

veteranen en de Vetcup. Het aantal FIE-scheidsrechters blijft echter zeer krap. Indra Angad-

Gaur stopte midden 2018 om persoonlijke reden. Het bestuur dankt haar voor haar jarenlange 

inzet. Tijdens de Europese Jeugdkampioenschappen in Sochi slaagden Remco Middelveld en 

Martijn de Haas voor het FIE-examen, respectievelijk voor het wapen degen en floret. 

 
 Niveau 1 

Club 

Niveau 2 

Regio 

Niveau 3 

Nationaal 

Niveau 4 

Nat./Int. 

Niveau 5      

FIE 

Sabel Nathan Butin Bik  

 

 Eddy Butin Bik Ali Seif 

Daniel Nivard 

David Gardenier 

Belá Roesink 

 

 

Degen Patrick Pieters Patrick Pieters 

David de Leeuw 

Jaap Wassink 

Tristan Tulen 

Patric Post 

Katja Schöber Remco Middelveld 

Floret Florieke Moonen 

Chris Smael 

Wim-Jan Hilgerbosch 

Quincy Dualeh 

Julian Fens 

Teun Jans Köhneke 

Koen Man 

Wouter Prommel 

Patrick Sluman 

Ivo Snijder 

Olivier de Jong 

Elisha Yuno 

Heuven van 

Staerling 

Mees de Vries 

Daan Weber  

 

Patric Post Martijn de Haas 

 

 

Nederlandse Kampioenschappen: 

De NK’s waren ook dit jaar weer de hoogte punten voor onze schermers.  

Voor de NK senioren in Almere, georganiseerd voor de derde keer door Schermclub Almere, 

was de wedstrijdformule aangepast zodat op de finale dag er eerst een poule werd geschermd 

en daarna de eliminaties. Dit leverde diverse verrassende rankings voor de verschillende 

categorieën op, het was geen op voorhand uitgemaakte zaak.  De schermers waren hier zeer 

content over. 

De NJK in Breda liep als vanouds. Doordat dit de 3e keer was dat Pallas het organiseerde 

hadden zij een mooie subsidie van de gemeente toegekend gekregen.  

De NK veteranen in Krommenie werd georganiseerd door s.v. Pallos en dit keer redelijk 

bezocht. 

Aan het NK equipe in Purmerend deden weer 44 teams mee van 12 verenigingen. 

We bedanken de organiserende verenigingen voor het goede verloop van de NK’s. 

Het Nederlands Studenten Kampioenschap (NSK) in Nijmegen werd georganiseerd door s.v. 

Don Quichote en zag een lichte toename in het aantal deelnemers. 

Het bestuur bedankt de verenigingen voor de uitstekende organisatie.   
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NK Dames Heren Totaal 2018 Delta 

2018 2017 2018 2017 

NJK 99 103 180 232 279 -56 

NSK 17 13 33 29 50 +8 

NK senioren 58 56 134 141 192 -5 

NK veteranen 19 27 73 79 92 -14 

 

NK Equipe 16 12 31 28 47 +7 

  

NK Floret Degen Sabel 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

NJK 144 146 118 114 11 75 

NSK 19 14 19 22 12 5 

NK senioren 62 69 91 96 39 35 

NK veteranen 28 42 46 47 18 17 

 

NK Equipe 11 10 22 18 14 12 
Bron: Uitslagen Nahouw. 

  

Wedstrijd deelname: 

We onderscheiden hier twee wezenlijk verschillende typen wedstrijden: enerzijds het 

Jeugdpuntentoernooi (JPT) en anderzijds de toernooien voor de ranglijst. 

Het JPT is na 18 jaar volwassen geworden en staat nu op eigen benen. De Initiators Ad van 

der Weg en Lilian Quant hebben in december afscheid genomen. Als in een wedstrijd is het 

stokje overgegeven aan Sjoerd Jaarsma en Lars Kramer die al heel wat jaren meedraaiden in 

de wedstrijdleiding. Het bestuur bedankt eenieder die heeft bijgedragen voor zijn/haar inzet. 

We zien weer een gestage toename van het aantal toernooien al is de regelmaat nog niet 

optimaal. De aanpassing in de ranglijst dat iedere deelnemer minimaal 5 punten krijgt heeft 

een positief effect op de beginnende schermers. Het aantal deelnemers aan toernooien is 

gestaag gestegen zoals in onderstaande overzicht is getoond.  

Door verbeterde analyse mogelijkheden in OnzeRanglijsten is de ontwikkelingen van 

wedstrijddeelname zichtbaar gemaakt. Er is alleen een analyse gemaakt van de “individuele” 

ranglijsten zijnde de algemene Nederlandse ranglijst.  

Het aantal schermers op de ranglijst is toegenomen van 482 naar 503 maar het aantal 

verenigingen met schermers op de ranglijst is gelijk gebleven. Onderstaande tabel toont het 

aantal schermers per categorie. Er zijn schermers die in meerdere categorieën deelnemen. 

Van -> naar Floret Degen Sab 

Categorie Dames Heren Dames Heren Dames Heren 

Kuikens 3  ->  3 9  ->  7 2  ->  1 4  ->  2 1  ->  0 2  ->  1 

Benjamins 10  ->  10 23  ->  35 7  ->  5 17  ->  10 2  ->  1 6  ->  4 

Pupillen 19  ->  21 34  ->  32 11  ->  7 19  ->  10 3  ->  1 8  ->  9 

Cadetten 15  ->  20 44  ->  39 11  ->  11 39  ->  34 6  ->  6 18  ->  11 

Junioren 11  ->  12 42  ->  49 15  ->  9 40  ->  47 5  ->  7 10  ->  13 

Senioren 25  ->  32 82  ->  97 42  ->  34 137  ->  138 16  ->  19 34  ->  43 

Veteranen 10  ->  12 47  ->  42 16  ->  13 73  ->  66 6  ->  5 19  ->  24 

 

Totaal 93  ->  110 281  ->  301 104  ->  80 329  ->  307 39  ->  39 97  ->  105 
   +-10 %  >  - 10%   > +10 % .     

Bron: OnzeRanglijsten.net, Individueel 
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Veilig sport klimaat: 

Het programma heeft geen vervolg gekregen doordat VWS de middelen op voetbal en enkele 

andere grote sporten wil concentreren en voor het schermen de subsidie mogelijkheden 

daardoor zijn gestopt. Gelukkig worden we nauwelijks geconfronteerd met onveilige 

situaties. Ondanks de maatschappelijke aandacht voor grensoverschrijdend gedrag zien we 

geen aanleiding hier meer aandacht aan te besteden dan al door het NOC*NSF wordt gedaan. 

Uiteraard blijven we alert en is de inzet van het ISR slechts in een enkel geval voorgekomen. 

Sportparticipatie: 

De deelname aan onze sport wordt vooral gemeten aan het aantal leden van de bond. De 

maatschappelijke ontwikkeling in het “inclusief sporten” komt tot uiting in het 

rolstoelschermen, zie verder alinea Rolstoelschermen. 

De ontwikkeling van het aantal bondsleden in 2018 ziet er als volgt uit: 

Aantal leden Man vrouw Totaal 2018 Totaal 2017 Delta  

 < 18 >= 18 < 18 >= 

18 

   

Begin 2018 1.395 1.093 360 374 3.222 2.491  

Aanwas 300 188 88 91 667 735 -68 

Afmeldingen 381 236 94 97 808 665 143 

Eind 2018 1.314 1.045 354 368 3.081 3.226 145 -> -4,5% 

Bron: OnzeRelaties, rapportage Ledengroei. 

 

Uit bovenstaande cijfers blijkt niet dat er nog steeds een grote toeloop van schermers is. In 

2018 verwelkomde we 667 nieuw bondsleden maar namen 808 schermers afscheid wat 

aanzienlijk hoger lag dan in de afgelopen jaren. Naar alle waarschijnlijkheid is de 

contributieverhoging hier medeoorzaak van. Het blijkt dat het individuele karakter van onze 

sport de uitstroom makkelijk maakt. Om meer gebondenheid te creëren stimuleren wij het 

equipe schermen. Het kleine teamverband van een equipe spreekt de jeugdige schermers heel 

erg wat ook bevestigd werd in de pilot met een Jeugd Equipe Competitie. Helaas bleek er in 

het eerste seizoen te weinig animo en is er geen vervolg geweest. Het aantal ingeschreven 

teams bedroeg slechts 12 verdeeld over de drie wapens. Het was duidelijk dat de ‘verkoop’ 

aan de verenigingen niet juist was. Er is gezocht naar een andere introductie maar nog niet 

gevonden. Het aanboren van de juiste expertise is een probleem. 

Verenigingsontwikkeling: 

Het aantal verenigingen als gestabiliseerd op 70 en het aantal locaties waarop gescherm kan 

worden is op 83 gebleven. Enkele fusies van verenigingen in dezelfde stad krijgt vorm. Zo is 

in Amsterdam de vereniging s.v. Rana opgegaan in Schermcentrum Amsterdam, momenteel 

de vereniging met 250 leden en daarmee de grootste verening. 

 

Uit de vitaliteitsanalyse in ons ledensysteem OnzeRelaties zien we 5 verenigingen die in de 

gevaren zone zijn beland en 5 die er juist uitgekomen zijn. De analyse zal in de toekomst 

gebruikt worden om de verenigingen actiever te ondersteunen. 
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Rolstoelcommissie: 

Binnen de sportwereld zien we een gestage ontwikkeling in het integreren van de 

gehandicapte medemens. De overheid is draagt zijn steentje bij door het promoten van 

“inclusief sporten”. De commissie is heer actief betrokken bij deze maatschappelijke 

ontwikkeling. De gemeente Eindhoven heeft een belangrijke rol gespeeld in de realisatie van 

rolstoelschermen bij de schermvereniging PSV. Door het handig inspelen van de 

rolstoelcommissie is met name de subsidie van 6k verkregen en dit is een bewijs dat er 

middelen beschikbaar zijn. De commissie heeft de nodige voorbereidingen getroffen om het 

aantal verenigingen die rolstoelschermen aanbieden te vergroten. De grootste bottleneck is de 

hoge investering in materiaal. Hiervoor zijn er contacten bij diverse fondsen en stichtingen.  

Ondanks het recreatieve karakter van onze rolstoelschermers is er aandacht voor topprestaties 

op wereldniveau. In mei is een worldcup georganiseerd in samenwerking met vakantiepark 

Pagedal in Stadkanaal. Met deze activiteit zetten we ons organisatietalent op de wereldkaart 

en zijn we een gewaardeerd lid van de IWAS. Het aantal vrijwilligers dat zich op dit 

evenement in zet is opmerkelijk. 
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5. Jaarverslag PR/communicatie 2018 

 

De PR-commissie heeft een roerig jaar achter de rug. In de laatste maanden van 2017 en in 

het begin van 2018 was er weinig activiteit vanuit de PR-commissie. Voor verschillende 

leden was de combinatie tussen studie/werk en de PR-commissie niet meer te maken. 

Hierdoor kwam het werk op één persoon terecht. Door beperkte middelen, kon deze persoon 

de werkzaamheden niet goed uitvoeren. In de eerste helft van 2018 besloten Valentijn 

Huybens en Collin Oosthof te stoppen met hun werkzaamheden voor de PR-commissie. 

Namens de KNAS worden beiden heren hartelijk bedankt voor de inzet en al het werk wat zij 

de afgelopen jaren hebben verzet. 

 

Ashley Ophorst maakte al langer deel uit van de PR-commissie en heeft het stokje 

overgenomen van Valentijn en Collin. Samen met Sonja Lendi (liaison) heeft zij de PR-

commissie draaiende gehouden in 2018. In 2018 lag de focus op de berichtgeving rondom de 

wedstrijden weer op de rit te krijgen. Wat betreft de Facebookpagina is dit geslaagd. De 

verspreiding van de berichten richting de Nederlandse media laat nog wat te wensen over. Dit 

is een van de belangrijkste aandachtspunten voor 2019.   

 

De oprichting van de Facebookpagina Nederlands Schermnieuws in de KNAS niet ontgaan. 

Als KNAS begrijpen wij waarom de pagina is opgericht. De berichtgeving vanuit de KNAS 

over wedstrijden ten tijde van de oprichting van deze pagina, was niet consistent en focust 

zich op een beperkte groep schermers. Wij vinden het fijn om te zien dat er leden zijn die 

zich ieder weekend weer inzetten om alle schermers die van de jongste tot oudste categorieën 

naar wedstrijden toegaan, uit te lichten. Het onderlinge contact tussen de KNAS en 

Nederlands Schermnieuws verloopt prima. 
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