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Bericht van de Voorzitter: 
 
2015: Verwacht en onverwacht. 

 

Het afgelopen jaar is geen verandering gekomen in de diverse ontwikkelingen zoals wij deze in het 

meerjarenperspectief hebben voorzien. Terugtrekkende overheid, alsmaar verder vernauwende blik 

gericht op Olympische medailles maken de financiering van het schermen in Nederland steeds lastiger. 

Tegen die stroom in zijn er twee bijzonder positieve zaken te melden: Redsalt(.nl) heeft zich als sponsor 

aan de KNAS verbonden. Daarnaast heeft de gemeente Alkmaar besloten om jaarlijks middelen te 

investeren in het Regionaal Talent Centrum Alkmaar. En mét resultaat: mede hierdoor heeft Job de Ruiter 

een schitterende bronzen medaille veroverd op de EJK in Maribor.  

NOC*NSF had zich aanvankelijk gecommitteerd aan een top-programma voor Bas Verwijlen en Tristan 

Tulen. Het besluit van Bas Verwijlen om zijn eigen weg te kiezen, los van dit programma heeft de 

financiering voor het topschermen van NOC*NSF tot nul doen terugbrengen.  

 

Inmiddels was duidelijk dat, ondanks dat de resultaten van Bas met de nieuwe bondscoach nog niet 

verbeterden, diens aanwezigheid in het Nederlandse schermlandschap veel positieve ontwikkelingen in 

gang heeft gezet. Er is een klimaat ontstaan waarin samenwerking en kennisuitwisseling op hoger niveau 

zijn gekomen. Hierdoor ontstaat ook bij degen een situatie waar perspectief kan worden geboden voor 

talentvolle schermers van alle verengingen. Om deze reden heeft het KNAS bestuur besloten om alles te 

doen wat mogelijk is om deze bondscoach zo lang mogelijk voor het Nederlandse schermen te behouden. 

Hiertoe zijn de algemene reserves aangesproken zoals u in de financiële paragraaf kunt zien.  

 

Wij zullen als schermers meer en meer op onszelf zijn aangewezen. Om deze reden zet de KNAS in op het 

faciliteren van sporters in het vormgeven van hun (top-)sportambitie. Een samenwerking met 

crowdfundingplatform Talentboek heeft geleid tot het in belangrijke mate gefinancierd krijgen van diverse 

wedstrijdprogramma’s. Positief neveneffect is de pers die de sporters voor zichzelf en daarmee ook voor 

de sport, genereren. Via een afstudeeronderzoek van Maarten Hermans krijgt het Nederlandse schermen 

inzicht in de meest succesvolle wijze van fan-based marketing.  

 

In Rotterdam is ook in 2015 weer een geweldig Lotto NK Senioren georganiseerd. Het is belangrijk om te 

noemen dat dit door de mensen van Schermacademie Zaïr en partners zoals Topsport Rotterdam mogelijk 

is gemaakt. In de drie jaren dat het NK daar heeft plaatsgevonden hebben we het schermen weer beter op 

de kaart gezet. We hebben er vertrouwen in dat de komende jaren in Almere deze lijn zal worden 

doorgetrokken.  

 

Aan de zijde van sportstimulering staan de ontwikkelingen ook niet stil. Integendeel. Door de 

onvermoeibare inspanningen is een mooi nieuw spelregelboekje beschikbaar gekomen en een doordacht 

concept voor kennismaking met schermen door verenigingen. De combinatie van een Tijdelijk 

Introductielidmaatschap én een introductieboekje die onder voorwaarden kosteloos ter beschikking zal 

worden gesteld zal ertoe leiden dat de inspanningen om mensen naar het schermen toe te leiden worden 

beloond met een hogere retentie.  

 

In 2016 zal moeten blijken waartoe alle inspanningen zullen leiden: met Bas Verwijlen op de Olympische 

Spelen, de deelname van het schermen aan de Olympic Experience tijdens de OS in Den Haag en een heuse 

recordpoging voor het Guinness Book of Records belooft het een interessant jaar te worden! 

 

Wiebe Mokken 

Voorzitter 
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Bericht van de Secretaris: 

 

In het jaar 2015 kwam het Bondsbestuur in totaal 11x in vergadering bijeen. Daarnaast werd een ALV 

gehouden en een kaderdag. 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.  

 

Bestuursleden gaven acte de présence bij maar liefst 42 Nederlandse wedstrijden. 

 

Het ledental van onze bond bleef vrijwel gelijk.  Op 31-12-2015 hadden wij 3086 leden 

(-4 ). De verwachting is dat wij dit jaar weer gaan stijgen.  

 

Op de Algemene Ledenvergadering werd Joost Kramer herkozen als penningmeester. 

 

2015 en nu ook 2016 zijn roerige jaren voor de sportbonden die buiten de top 10 plannen van NOC-NSF 

vallen. Hier zullen we het tijdens de ALV op 29 Juni zeker over hebben. 

 

Het teruggeven door NOC*NSF van de Europese Spelen in 2019 leverde ons nogal wat onvrede op bij de 

FIE en EFC. Inmiddels hadden wij al een plan gemaakt om met FIE steun de EK van dat jaar dan maar naar 

Nederland te laten gaan en dan gelijktijdig of direct voor of na de Spelen te houden. Overigens heeft de 

KNAS direct al tegen de NOC*NSF kandidatuur gestemd omdat  

a. De financiën niet op orde waren en  

b. Schermen niet in het programma was opgenomen. 

 

De samenwerking met Tafeltennis en Squash op het bondsbureau gebeurt nog steeds in een sfeer van 

prima onderlinge verhoudingen. De kosten worden zeer scherp in de gaten gehouden door het bestuur, 

dat uit de voorzitters, penningmeesters en directeuren van de 3 bonden bestaat. In verband met de sterk 

teruglopende subsidies is dat nu belangrijker dan ooit. 

 

Een mooi moment voor de KNAS was dat de lobby om Arie de Jong. Nederlands meest succesvolle 

schermer in de FIE Hall of Fame te krijgen, dit jaar is gelukt. We hebben nu 3 Nederlanders er in. Ik zal me 

blijven inzetten om ook Willem Brouwer er bij te krijgen. Zo veel Wereldkampioenen hebben we nou ook 

weer niet. De Commissies hadden weer veel werk te doen en wij zijn ze erg dankbaar voor hun inzet. 
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De Commissies waren gedurende 2015 als volgt bezet: 

 

Veteranen:  

 

 

 

Regelementen commissie: 

 

 

Medische Commissie:  

 

 

NK Commissie: 

KNAS Wedstrijden: 

 

Materiaal Commissie:  

 

Scheidsrechterscommissie:  

 

 

Atletencommissie: 

 

KNAS ranglijsten: 

 

Commissie Topsport:  

 

 

Financiële Commissie:  

 

 

PR-commissie:  

 

 

Commissie Rolstoelschermen:  

 

 

 

Oscar Kardolus, Eric Dobbelaar, Lisa Bergsma, 

Birgitta Perton, John Hartings en Pieter van 

Seventer. 

 

Indra Angad Gaur, Evert-Jan Smit en Oscar 

Kardolus. 

 

Gerrit Koops, Pieter van Gilst  

 

 

Oscar Kardolus. 

Oscar Kardolus. 

 

Kees Boon en Evert-Jan Smit. 

 

Indra Angad-Gaur, Bas Mondt en Martin Ariaans.  

 

 

Bas Verwijlen en Sebastiaan Borst. 

 

Oscar Kardolus. 

 

Anton Oskamp, Arnaud Holstege, Koen Sizoo, 

Matthijs Rohlfs en Oscar Kardolus. 

 

Jaap Wassink, Sander Niemeier en Natalie van 

der Putten. 

 

Valentijn Huijbens, Robert Goossens, Collin 

Oosthof, Symke Haverkamp.  

 

Gaby Achterberg, Bjorn Blaas,  Erik Bel.  
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Onderstaand enige grafieken met interessante informatie over onze verenigingen en ledenaantallen: 
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Bericht van de Penningmeester: 
 

Het jaar is afgesloten met een negatief resultaat van €19.529, na vorming van de bestemmingsreserve 

t.b.v. de doorontwikkeling van het brassardsysteem. De Lotto subsidies die worden verkregen via NOC*NSF 

zijn verder gedaald. Naast een reguliere korting die reeds was voorzien is er een subsidie voor topsport is 

weggevallen doordat binnen het programma andere keuzes zijn gemaakt welke niet in overeenstemming 

waren met de subsdievoorwaarden. Positief is dat de KNAS met RedSalt een nieuwe sponsor heeft 

gevonden. Ook in 2015 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 S-2 programma voor floret in Alkmaar heeft de formele status van Regionaal Talent Centrum (RTC) 

behouden. Vanuit de tegen het einde van 2014 gesloten contract is van de gemeente Alkmaar een bedrag 

ontvangen van 7.500 euro.  

Er is een bijdrage geheven bij internationale toernooien ter dekking van kosten voor uitzending van 

scheidsrechters. Deze bijdrage blijkt niet kostendekkend en zal in 2016 worden herzien.  

 

Wedstrijdsport: 

De Lotto NK Schermen in Rotterdam was wederom 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.  

 

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 inmiddels een aanzienlijke bestemmingsreserve voor de doorontwikkeling van het Brassardsysteem. 

De introductie van het groene boekje is hieruit bekostigd. De verkopen lagen iets hoger als in 2014. Er zijn 

nu nog twee niveaus te gaan: de ontwikkeling heeft een substantiële achterstand t.o.v. de contractuele 

afspraken met de makers. 

Er is één nieuw Witte Vlekkenplan gestart. 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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Exploitatie KNAS 2015

externe eigen Totaal 

financieringmiddelen Budget Inkomsten Uitgaven

Degen (Den Bosch)

1507 Senioren 124.003   3.476        117.536   

1528 Jeugd -            865           

Bijdragen sporters 25.998     -            

Floret (Amsterdam en Alkmaar)

Senioren 6.000        5.445        

1524 Jeugd 14.500     1.365        26.845     

Overig

EK 5.000        10.559     

WK 6.500        8.245        

1545 EJK en WJK -            13.944     19.154     

Talentvolgsysteem -            1.470        

Scheidsrechtersinzet buitenland 5.000        5.000        8.134        12.324     

overig (overhead, rolstoelschermen, scheids. etc) -            -            1.490        5.526        

Subsidies partners 104.290   105.343   

Totaal 135.288   25.715     161.003   133.751   74.220     207.971   

Materiaal (aanschaf en onderhoud) 2.000        -            1.953        

Opslag 3.000        -            2.470        

Organisatie NK 8.000        7.380        13.960     

Organisatie NK Equipe 1.800        1.680        3.461        

Organisatie NJK 3.000        5.238        8.404        

Organisatie NK Veteranen 1.800        1.365        2.646        

Subsidies partners

Totaal -            19.600     19.600     15.663     17.231     32.894     

Sportparticipatie:

Vergroten bereik:

Witte Vlekken -            8.500        -            -            

Promotie Schermsport -            1.000        -            2.111        

Behoud 

Brassard Systeem 3.000        3.000        7                -            

Ferrum Vetum 3.600        5.000        4.797        5.076        

Vetcup -            500           585           1.332        

Rolstoelschermen -            750           -            -            

Subsidies recreatieschermen -            1.000        -            3.531        

Sportontwikkeling

Trainersopleidingen -            8.000        6.703        11.716     

Bijscholingen -            2.000        -            -            

Scheidsrechtersopleidingen -            2.000        796           1.345        

Scheidsrechterscommissie -            1.500        -            -            1.025        

Verenigingscongres 920           1.000        1.000        1.899        

Optimalisering Wedstrijden -            500           -            -            

Materiaaldepot -            2.000        -            1.771        

Onderzoek / stages 500           -            165           

Actieplan "Naar een Veilig Sportklimaat" -            750           657           4.434        

Subsidies partners 9.325        -            9.306        -            

Totaal 16.845     21.155     38.000     23.851     10.553     34.405     

Ledenfaciliteiten (passen, verzekeringen etc.) 17.500     -            18.617     

Communicatie (website, folders, nieuwsbrief) 5.000        -            4.039        

Bondsbureau 29.290     47.500     29.347     45.000     

Bestuur R & V 1.000        6.000        -            5.304        

Bestuur overige incl int. Vert. 3.000        -            4.321        

Bestuur Int. Vertegenwoordiging -            -            -            

Bondsvergadering 2.000        -            1.161        

Subsidies partners -            

Totaal 30.290     50.710     81.000     29.347     49.094     78.441     

Totaal : 182.423   117.180   299.603   202.612   151.099   353.711   

Contributie 90.000     110.142   

Sponsoring 24.000     20.500     

Subsidie algemeen functioneren bij organisatie

Inschrijfgelden

Overige (rente, verkopen, etc) 1.200        2.000        

Totaal geoormerkte inkomsten: 182.403   202.612   

Totaal 183.603   116.000   299.603   202.612   130.642   333.254   

Saldo 0                -20.457    

Realisatie 2015Begroting 2015
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Breedtesport 2015 

 
De ontwikkeling van de breedtesport in 2015 stond in het teken van de uitvoering van het 

meerjarenbeleidsplan 2013-2016. 

 

Vrijwilligers: 

De KNAS functioneert alleen door de inzet van veel gedreven vrijwilligers. Door de grote spreiding over 

Nederland en veelheid aan commissies was er behoefte aan kennis uitwisseling. Hiervoor is een kaderdag 

georganiseerd in April van 2015. In het ochtend programma hebben alle commissies zich gepresenteerd 

aan elkaar aan de hand van 3 aandachtpunten, te weten 1) wat is er afgelopen jaar gedaan, 2) wat gaan we 

komend jaar doen en 3) wat is daarvoor nodig.  In het middag programma sloten zich 

verenigingsbestuurders aan voor een van de volgende workshops A) VSK en leden behoud en B) 

Sponsoring en C) wedstrijd ondersteuning. 

Gezien de positieve reacties van de commissieleden en verenigingsbestuurders zal dit in 2016 een vervolg 

krijgen. 

 

Sportontwikkeling en VSK: 

Centraal staat de komende jaren, en dus ook in 2015, de sportontwikkeling. Dit vooral door optimaal aan 

te sluiten bij het NOC*NSF programma “naar een veilig sportklimaat”. Ook in 2015 was 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 2015 zogeheten regionale inspiratiebijeenkomsten gehouden samen met 

NTTB en SBN. Daar kwamen in totaal 10 schermverenigingen op af. Er zijn 3 intake gesprekken gehouden.  

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. 

 

Begin 2015 is een start gemaakt met het opleiden van clubscheidsrechters op het JPT. Omdat veel scherm 

carrières van schermers en ouders hier beginnen. Tot op heden hebben al 7 ouders en 1 jeugdschermer 

het examen met goed gevolg afgelegd. De schermers worden erop attent gemaakt dat de vaardigheid van 

scheidsrechter en de kennis bijdragen aan een beter begrip van het schermen. Als de deelnemers ~3000 

punten hebben behaalt worden zij geacht deel te gaan nemen aan deze opleiding. 

 

Om de VSK gedacht in de praktijk toe te passen zullen onze besturen, met name van de kleine 

verenigingen, krachtiger moeten worden. Het volgen van de cursus Besturen met een Visie zal daartoe 

zeker bijdragen. 

 

Ledenontwikkeling: 

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

bij de speerpunten van 2015. 
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Het ledenbestand gedurende 2015 ziet er als volg uit: 

 

Aantal 

leden 

Man vrouw Totaal 2015 Totaal 2014 Delta in % 

 < 18 >= 18 < 18 >= 18    

Begin 2015 1016 900 230 330 2476   

Groei 2015 319 139 85 67 610   

Eind 2015 1335 1039 315 397 3086 3165  

  

Er zij momenteel 70 verenigingen. In 2015 is de vereniging ArgOss ontbonden en sv Midden Nederland 

opgericht. De vereniging sv Putten heeft zijn naam gewijzigd in de sv Almelo om beter aan te sluiten bij de 

huidige standplaats. 

 

Als we kijken naar de aanwas per categorie dan zien we de volgende verdeling: 

Categorie Aantal nieuwe leden Aantal verenigingen 

Kuikens   

Benjamins   

Pupillen   

Cadetten   

Junioren   

Senioren   

Veteranen   

 

Hieruit blijkt dat de initiatieven voor het “schoolschermen” zijn vruchten gaat afwerpen.  

 

In de praktijk blijken veel verenigingen korte introductiecursussen of proeflessen aan te bieden. Pas na 

deze periode worden de deelnemers die lid van de vereniging worden aangemeld bij de KNAS. Dit 

betekend dat de KNAS geen inzicht krijgt in het aantal geïnteresseerden die hieraan deelnemer. 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 aanbied van minimaal 10 uur tegen een substantiële prijs dan 

ontvangt iedere deelnemer een introductie boekje. Dit boekje is wederom in de vorm van het Brassard 

systeem en bevat achtergrond informatie over het schermen in Nederland. 

 

Witte vlekkenplan 

De invulling van “Witte vlekken” volgens het opgestelde plan in 2013 is verder uitgebreid. Er is een 

functionaris aangesteld die de initiatief nemers van een “Witte vlek” ondersteund op organisatorisch 

gebied.  De 2 nieuw gestarte plaatsen in 2014; dependance van sv Scarmouche in Duiven en dependance 

van sv Vivas in Amersfoort, zijn beide doorgaan in een 2e jaar en hebben dat succesvol afgerond met 

respectievelijk x en y leden. In 2015 zijn er in september weer 2 gestart, in sv Midden Nederland in 

Harderwijk en een dependance van Fencingclub Almere. 

 
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. 

De begeleider van de Witte vlekken zal regelmatig op de opleidingsdagen aanwezig om dit onderwerp 

onder de aandacht te brengen van de deelnemers. 
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Lerarenontwikkeling: 

 

Ook in 2015 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 0 - - - 

3 20 4 0 2 - 5 

4 20 2 1 3 5 4 

5 - - - - 1 1 

 

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

 

Opleidingsniveau Totaal # 

personen 

Floret Degen Sabel 

Niveau 2 animateur     

Niveau 3 prevot     

Niveau 4      

Niveau 5 maître 1 1 1 1 

 

In 2013 is door de commissie opleidingen een licentiesysteem opgezet. Ook in 2015 is dit toegepast voor 

de docenten die de opleiding hebben afgerond. Het systeem in verder geformuleerd en besproken met de 

leden van de NAS. In 2016 zal het worden geformaliseerd. Het opnemen van de registratie in OnzeRelaties 

is door gewijzigde prioriteit stelling van de automatisering verschoven naar 2016. Er is gewerkt aan het 

opstellen van een programma met voldoende workshops zodat de benodigde punten gehaald kunnen 

worden. In het kader van dit systeem hebben x docenten y workshops gevolgd en zijn in totaal z punten 

gescoord. Middels het licentiesysteem wordt de doelstelling van het meerjarenbeleidsplan gewaarborgd 

voor de toekomst. 

 

Dankzij de positieve resultaten in 2014 bij de generieke sportopleiding van het NOC*NSF voor trainers, zijn 

er dit jaar 2 aanmeldingen. Helaas heeft een kandidaat zich om gezondheidsredenen de start moeten 

uitstellen. In 2015 is besloten om de deelnemer een aangepast opleidingsprogramma te laten volgen zodat 

onderwerpen in beide programma’s slecht een maal bestudeerd hoeven worden. Wij leveren hiermee een 

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

sportwereld. Dus met oog voor het verschil per sport en oog voor de overeenkomsten en gewenste 

professionalisering  in de sport. 

 

Veteranen: 

In oktober 2015 hebben 15 veteranen deelgenomen aan het WK in Frankrijk. Het meest aansprekende 

resultaten was een 2e plaats voor degen heren categorie 50-60. Voor heren floret was een 7e plaats, … Het 

aantal deelnemers per wapen ziet er als volgt uit: Sabel 2 Degen 8 en Floret 3. 

 

Het Ferrum Vetum circuit heeft ook in 2015 naar volle tevredenheid gewerkt. De formule voldoet aan een 

groeiende behoeft 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. 



 14

Voor het eerst is in 2015 serieus werk gemaakt van het reactiveren van oud wedstrijdschermers. Hierdoor 

zijn verschuivingen in de top van de ranglijst tot stand gekomen. 

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 stabilisatie van het aantal deelnemers op 50. Voor het eerst was er ook 

rolstoelschermen. De rolstoelschermster Chantal Jonkers  nam het op floret op tegen geduchte 

tegenstanders die voor het eerst plaats namen in een rolstoel. Voor aanvang heeft Erik Bel een uitleg 

gegeven van de wijze waarop geschermd wordt. Menig schermer overwon al snel de koud watervrees en 

kregen plezier in het schermen. 

 

Optimalisering wedstrijden 

De commissie optimalisering wedstrijden is medio 2015 ontbonden. Omdat op de kaderdag in April was 

een workshop gewijd aan het gehele scala van wedstrijden. Hier bleek behoefte aan meer begeleiding 

vanuit de KNAS bij de toernooien die verenigingen organiseren. Er werd besloten om een nieuwe 

commissie op te richten, te weten “wedstrijd ondersteuning” die begin 2016 van start zal gaan.  

 

Rolstoelcommissie: 

Ook in 2015 is het rolstoelschermen verder uitgebouwd om te voldoen aan onze ‘sociale plicht’. Na het 

succes op de Para Games in Breda is samen met de IWAS en vakantie park… een Worldcup U17 toernooi in 

Stadskanaal georganiseerd. Door het fantastische verloop van het toernooi heeft het IWAS bestuur ons een 

volgende World cup in 2016 gegund, inclusief het jaarlijkse congres. 

In september hebben we deelgenomen aan een WK senioren en het gelijktijdige IWAS congres in Parijs. 

In oktober hebben we mogen deelnemen aan de NOC*NSF talentendag. Er is daar kennisgemaakt met de 

aanpak van andere sporten. Bij die sporten bleek dat integratie in de reguliere wedstrijden een sterke 

toename gaf in het aantal sporters. 

 

Brassardsysteem 

Het Brassardsysteem is in 2015 aangevuld met het 4e boekje kleur groen. Met genoegen zien wij dat het 

gebruik weer is toegenomen. 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. We zien een 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 

Brassardssysteem 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 is in 

2015 verspreid. Alle verenigingen hebben in september een exemplaar ontvangen. Er blijkt een groet 

belangstelling en de bestellingen komen momenteel geregeld binnen. 

 

Voor het ondersteunen van introductiecursussen is een boekje (paars) ontwikkeld. Alle deelnemers die 

worden ingeschreven met het tijdelijk introductielidmaatschap krijgen het via de vereniging toegezonden. 

 

Bestuur: 

In het kader van de zichtbaarheid van de bestuursleden wordt iedere maand afgestemd wie welk 

evenement bezoekt. Menig organisator is blij verrast met onze aanwezigheid. 

 

Tot slot: 

Als breedtesport bestuurder ervaar ik een grote waardering voor onze aanwezigheid op de diverse 

evenementen. Er is veel behoefte om te sparren over heel uiteenlopende zaken en het wegnemen van 

misverstanden. Op diverse gebieden, met name organisatie, techniek en arbitrage, hebben we het meer 

over “tegenstanders” dan “medestanders” waardoor kennisuitwisseling en samenwerking moeizaam tot 

stand komt. Hier ligt een grote uitdaging voor de komende jaren. 
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Topsport 2015 

Het jaar 2015 is het een na laatste jaar uit de Olympische cyclus die synchroon loopt met het 

meerjarenbeleidsplan topsport: het betreft dus een preolympisch jaar en dit onderschrijft het belang 

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

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

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

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

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

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

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

in het degenprogramma zijn vervolgens met NOC*NSF overeengekomen en dit heeft geleid tot het 

voortzetten van de financiering. Eind 2013 bleken de genomen stappen geen vruchten af te werpen 

en zijn zowel KNAS als NOC*NSF tot de conclusie gekomen dat verandering noodzakelijk was.om tot 

mogelijke successen tijdens de Spelen in Rio te kunnen komen. Verdere financiering van het 

degenprogramma werd door NOC*NSF alleen gefinancierd indien een nieuwe bondscoach werd 

aangesteld. 2014 stond dan ook in het teken van afscheid van Roel Verwijlen en de komst van dr 

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

2014 hebben beide coaches samengewerkt om de overgang van training en coaching goed te laten 

verlopen. De samenwerking in 2015 tussen Gabor Salamon en Bas Verwijlen startte goed en na een 

grondige analyse werden aandachtsgebieden voor verbetering geïdentificeerd op zowel fysiek als 

tactisch vlak. Helaas kwam het niet tot ontwikkeling van deze aandachtsgebieden, want Bas verkoos 

ervoor om de samenwerking met de bondscoach te beëindigen en met zijn vader verder te gaan. 

Deze beslissing leidde ertoe dat de financiering voor het degenprogramma door NOC*NSF werd 

ingetrokken. De focus van de activiteiten van de bondscoach zijn verlegd naar talentontwikkeling en 

de begeleiding van Tristan. 

 

Ook in 2015 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 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.  

 

Sportieve hoogtepunten 

De bovengenoemde focus heeft geleid tot goede prestaties bij de heren talenten. Met name Daniel 

Giacon, Randy Postma en Job de Ruiter maakten een goed seizoen door. Het goede seizoen van Job 

werd bekroond met een derde plaats op de EJK in Maribor, Slovenië. 
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Wedstrijdresultaten 

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

 

 

WK2015 Moskou 
 

Heren degen: 

Tristan Tulen 95 

Bas Verwijlen 97 

David van Nunen 127 

Team Heren Degen: 24 

 

Dames degen: 

Kelly Boone 121 

 

Heren floret: 

Sebastiaan Borst 122 

 

 

 

 

 

 

JWK 2015 Tasjkent 
 

Junioren 
 

Heren degen: 

Tom Bontes 21 

David van Nunen 70 

Zoa de Wijn 95 

 

Heren floret: 

Patrick Post 101 

 

Dames degen: 

Valentina Bos 33 

Cheryl de Jong 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK2015 Montreux 
 

Heren degen: 

Bas Verwijlen 11 

Tristan Tulen 24 

David van Nunen 92 

Team Heren Degen: 15 

 

Dames degen: 

Kelly Boone 46 

Kayli Hensen 64 

Carmel Tulen 76 

Team Dames degen 14 

 

Heren floret: 

Sebastiaan Borst 59 
 

 

 

 

 

Cadetten 

 

Heren degen: 

Randy Postma 47 

Colin Keppel 75 

 

Dames degen: 

Valentina Bos 33 

Day de Win 61 

 

Heren floret: 

Job de Ruiter 31 

Olivier de Jong 35 

Edo Zoons 47 

 

Sabel heren: 

Bente Obdeijn 52 
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EJK 2015 Maribor 
 

Junioren 
 

Heren floret: 

Job de Ruiter 43 

Olivier de Jong 52 

Patrick Post 60 

Herenfloret team 9 

 

Dames floret: 

Sophie van der Heijden 34 

Eline Rentier 44 

 

Heren degen: 

Zoa de Wijn 32 

David van Nunen 44 

Tom Bontes 62 

Rafael Tulen 71 

Herendegen team 25 

 

Dames degen: 

Cheryl de Jong 49 

Sofie Honing 83 

 

 

 

 

 

Cadetten 

 

Heren degen: 

Randy Postma 46 

Sebastiaan van Gilst 53 

Colin Keppel 65 

Roy van Gilst 89 

Team Heren Degen: 14 

 

Dames degen: 

Valentina Bos 30 

Day de Wijn 53 

Linda Jans 66 

Anne-Claire Kooiman 76 

Team Dames Degen: 17 

 

Heren floret: 

Job de Ruiter 3 

Daniel Giacon 7 

Erik Albert 30 

Edo Zoons 34 

Team Heren Floret: 9 

 

Dames floret: 

Myrthe Zoons 46 

Kimberley Meulenkamp 49 

 

Sabel heren: 

Bente Obdeijn 60 
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 Verslag Scheidsrechterscommissie 
 
 

Bemensing: Indra Angad Gaur, Bas Mondt, Martin Ariaans.  

 

 

Gerealiseerd in 2015: 

• 4 nieuwe scheidsrechters succesvol opgeleid en geëxamineerd op Nationaal niveau 

• 4 mensen gestart met een upgrade van niveau 3 (Nationaal)naar 4 (Internationaal) 

• Coaching tijdens NK 

• Begeleide trainingssessie bij decemberstage floret 

 

Voornemen voor 2016: 

• Minimaal 5 Cursisten succesvol opleiden en examineren 

• Minimaal 2 Cursisten doorontwikkelen naar een hoger niveau 

• Scheidsrechters uit de “nieuwe doos” voor NK’s en Internationale uitzendingen klaarstomen door 

o.a.: 

• Begeleide trainingssessies op 3 wapens organiseren (1x p wapen/jaar) 

• Motivatiestuk scheidsrechters implementeren: afspraken over beloning van 

scheidsrechters van alle niveaus bij álle wedstrijden (bezoek ook de workshop!) 

• 1 FIE gelicenseerde scheidsrechter erbij 

 

Benodigd: 

• Breed besef dat de scheidsrechters een onmisbaar onderdeel van de wedstrijd zijn (en dus geen 

sluitpost) 

• Nauwe samenwerking met o.a. KNAS wedstrijden aangaande wedstrijdformules 

• Breed gedragen idee over motivatie en beloning (dus naast een financiële vergoeding, goede 

informatievoorziening en verzorging op de wedstrijddag, óók de uitgesproken waardering) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNAS is lid van: 

 

 

 

 

 


