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COMMUNICATIE 
 
Inleiding 
De KNAS wil deelnemers aan de schermsport en belangstellenden voorzien van accurate en relevante 
informatie en van het belangrijkste nieuws betreffende de Nederlandse schermsport. Zo kunnen we 
de schermsport stimuleren, de betrokkenheid bij de bond verhogen, en de zichtbaarheid van de 
schermsport in Nederland vergroten. Voor de communicatie worden verschillende kanalen gebruikt. 
De belangrijkste zijn de KNAS website, Facebook, Instagram en de nieuwsbrief e-Touché, die recent 
gestart is. Daarnaast worden er persberichten verspreid bij belangrijke prestaties. 
 
Evaluatie 2019 
KNAS Website (www.knas.nl) 
Er is fors vooruitgang geboekt met het opschonen en vernieuwen van de informatie op de website. 
Sterk verouderde informatie is verwijderd of geactualiseerd. Het onderhoud van de website is 
afhankelijk van een zeer kleine groep, waarbij bepaalde veranderingen slechts door een enkele 
persoon kunnen worden gedaan. Dit is geen wenselijke situatie. 
 
Facebook (www.facebook.com/Schermbond) 
De KNAS Facebook pagina heeft momenteel ruim 1000 vind-ik-leuks (likes). De regelmaat waarmee 
wedstrijdverslagen en -uitslagen verspreid worden is verhoogd. Hier wordt positief op gereageerd 
door de Nederlandse schermers en heeft geleid tot een 8% toename in het aantal likes in oktober 
vergeleken met januari 2019. 
 
Instagram (www.instagram.com/schermbond/) 
In 2019 is een Instagram account aangemaakt voor de KNAS dat nu 255 volgers heeft (ongeveer 10% 
van ons ledenbestand). Bij EK’s en WK’s zijn er via de officiële fotografen vaak goede foto’s te 
verkrijgen, maar bij andere toernooien moet er meer aan werving gedaan worden om een 
regelmatige aanvoer van content te krijgen. 
 
Nieuwsbrief 
Na jaren van afwezigheid is de nieuwsbrief weer in ere hersteld. De eerste nieuwsbrief is in 
september verstuurd naar ruim 2000 KNAS leden Deze nieuwsbrief zal twee-maandelijks verstuurd 
worden.73% van de ontvangers heeft daadwerkelijk de mail geopend. Met deze nieuwsbrief zal de 
KNAS de leden voortaan op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de schermwereld.  
Persberichten 
Er is een template ontwikkeld voor persberichten en een mailinglijst samengesteld met landelijke en 
regionale media. Er is een verzendmail adres beschikbaar gemaakt zodat de berichten vanuit een 
officiëel KNAS mail-adres verstuurd kunnen worden. In 2019, zijn bij aansprekende resultaten van de 
topschermers ongeveer 10 persberichten verstuurd. Bij een aantal heeft dit tot nieuwsberichten in 
verschillende media geleid (bijvoorbeeld NOS, AD, Telegraaf). Daarnaast worden de persberichten 
ook op de KNAS website geplaatst in de bibliotheek. 
 
Plannen voor 2020 
 
Toernooien en uitslagen 
Olympische Spelen 
In het begin van 2020 zal de kwalificatie voor de Olympische Spelen nog een grote rol spelen voor de 
topschermers. Zij zullen tot en met de Spelen met aandacht gevolgd worden en hun prestaties zullen 
via persberichten, Facebook, Instagram en de website uitgelicht worden met als doel het schermen 
ook bij het grote publiek meer in de spotlights te krijgen. 
 
Nederlandse Kampioenschappen 
Binnen het schermen zijn er vier NKs: jeugd, senioren, veteranen en equipe. De NKs voor de jeugd en 

http://www.knas.nl/
http://www.facebook.com/Schermbond
http://www.instagram.com/schermbond/
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voor senioren zijn hiervan de grotere toernooien, waarvoor binnen het schermen ook de meeste 
belangstelling bestaat. De PR Commissie zal bij deze toernooien continu met twee personen 
aanwezig zijn zodat er sneller berichten via Facebook gedeeld kunnen worden. Ook zal hierdoor 
capaciteit zijn om een persbericht ter versturen bij het sluiten van de finales. 
 
Door betere samenwerking met de fotografen van de lokale organisaties kunnen ook foto’s van 
betere kwaliteit beschikbaar komen voor Instagram en voor later gebruik, zoals in persberichten.  
 
Website 
Het opschonen van de website zal worden voortgezet, zodat de site (weer) een betrouwbare bron 
wordt. Er is het afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd in de nieuwsvoorziening via Facebook (zie de 
volgende paragraaf). Facebook is echter een vluchtig medium: het nieuws wordt niet gearchiveerd en 
is slecht vindbaar. Van de grote toernooien zal daarom een samenvatting gemaakt worden en op de 
website geplaatst worden. Ook hierdoor wordt de website weer aantrekkelijker voor de gebruiker. 
 
Hiernaast zal het onderhoudsgemak van de website verbeterd worden, zodat het bijhouden van de 
website gespreid kan worden. Mogelijk betekent dit dat de website herbouwd moet worden in een 
programma als WordPress. Hierbij zal de vindbaarheid van informatie verbeterd worden. 
 
Facebook  
Het beleid en bijhouden van Facebook zal op de huidige voet worden voortgezet. We streven naar 
een verdere toename van het aantal volgers door het leveren van relevante content. 
 
Instagram  
Er zal actief worden gezocht naar fotografen die foto’s aan kunnen leveren van Nederlandse 
schermers. Er zijn in Nederland meerdere schermers die fotograferen van schermacties als hobby 
hebben en bereid gevonden kunnen worden om hun foto’s te delen. Het plaatsen van de foto’s zal 
onder redactie van de PR Commissie gebeuren. Er zal consequenter gebruik gemaakt worden van de 
TeamNL hashtags. We streven naar een substantiële toename van het aantal volgers op Instagram 
door actieve promotie in de andere kanalen.  
 
Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief zal in eerste instantie twee-maandelijks worden uitgebracht. Vanwege deze 
frequentie zal de nadruk liggen op algemene berichten die niet tijdsgevoelig zijn, zoals diepte 
interviews met onze topsporters en aankomende reglementswijzigingenOmdat veel KNAS leden niet 
op de hoogte zijn van de activiteiten van de bond zal hier in de eerste helft van het jaar veel aandacht 
aan besteed worden. Het bestuur zal voorgesteld worden en bestuursleden zullen de mogelijkheid 
krijgen om bepaalde onderdelen van het beleid toe te lichten. Elke commissie (scheidsrechters, 
innovatie&strategie, veteranen, etc.) zal de kans krijgen om zichzelf voor te stellen en iets over hun 
werkzaamheden te vertellen. Voor elke doelgroep, van clubschermer tot topschermer, van jeugd tot 
veteraan, zal in de loop van het jaar een aantal berichten verschijnen die specifiek voor hen van 
belang zijn. 
 
Persberichten 
In overleg met Topsport wordt bepaald welke toernooien kandidaat zijn voor een persbericht, 
waarbij de zwaarte van het toernooi leidend is. Voor deze toernooien zal een PR Commissielid stand-
by staan om bij een goed resultaat van een Nederlandse schermer snel te kunnen schakelen. Recent 
hebben we daar al een paar goede voorbeleden van gezien. Zo hebben zowel Tristan Tulen als Bas 
Verwijlen in 2019 podiumplekken behaald op Word Cup en sateliet-toernooien. 
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BREEDTESPORT 
 
Alvorens de plannen voor 2020 te definiëren hebben we de activiteiten van 2019 geëvalueerd. 
 
Voor 2019 waren de onderstaande activiteiten gedefinieerd. 
 
Focus activiteiten (in willekeurige volgorde): 

1. Nieuwe branding voor de Jeugd Equipe Competitie (JEC). 

2. Ondersteuning PR commissie bij technische kant van nieuwsbrieven. 

3. Opstellen enquêtes voor uittreden leden en deelnemers Tijdelijk Introductie Lidmaatschap. 

4. Toepassen e-learning voor reglementskennis t.b.v. de scheidsrechteropleiding. 

5. Verbreden NK-commissie met alle NK’s. 

6. Uitbreiden Ferrum Vetus  naar betere regelmaat en 7 wedstrijden. 

7. Definitie licentiesysteem voor de Praktijkbegeleiders. 

8. Uitbreiden plaatsen waar rolstoelschermen gegeven wordt (± 3) 

9. Uitbreiden registratie ledengegevens in OnzeRelaties (o.a. paspoort, schermdocenten)  

Toelichting op bovenstaande activiteiten tot op heden: 
1. Er is een projectvoorstel ingediend bij het NOC*NSF in het kader van de SOS subsidie. 

Deze subsidie is toegekend en het project is gestart. In september met een 2-daagse 

opleiding voor de projectleider, Teun Plantinga. Er is een bijeenkomst geweest met de 

begeleider van het externe bureau. De waarde van de subsidie is 50k waarvan 20k voor de 

bond. Hiermee worden uren gefinancierd en kosten. Het project loopt maximaal 30 weken. 

2. Ondersteuning PR commissie bij technische kant van nieuwsbrieven. Er is uitleg gegeven aan 

bestuurslid PR over de opbouw en werking van MailChimp. Er is een sjabloon klaargezet dat 

door Sonja is gevuld. Alle actieve leden zijn geïmporteerd. Aangezien het verdienmodel van 

MailChimp is veranderd kunnen er nu 5.000 mails verzonden worden voor € 165,00 (€ 0,033 

per nieuwsbrief). 

3. Opstellen enquêtes voor uittreden leden en deelnemers TIL. 

Dit is nog niet uitgevoerd. We proberen dit jaar nog een start te maken. 

4. Toepassen e-learning voor reglementskennis t.b.v. de scheidsrechteropleiding. 

Hier hebben geen verdere acties op plaatsgevonden. Dit wordt niet meer opgepakt en zal 
onder verantwoordelijkheid van de opleidingscommissie komen, die ook de 
scheidsrechteropleiding gaan uitvoeren. Gezien de ontwikkelingen binnen het NOC*NSF zal 
er opnieuw moeten worden gekeken naar de kosten van gebruik van het systeem. 

5. Verbreden NK-commissie met alle NK’s. 

Tot op heden is alleen het NK senioren onderwerp van de commissie geweest. Er zijn 

meerdere personen aangezocht om een leidende rol te vervullen in deze commissie maar 

deze hebben dat niet aanvaard. We zoeken verder. 

6. Uitbreiden Ferrum Vetus  naar betere regelmaat en 7 wedstrijden. 

De nieuwe organisatoren zijn voortvarend van start gegaan maar dit heeft nog niet geleid tot 

een vergroting van het aantal toernooien, voor 2019 zijn er 5 toernooien gepland. 

7. Definitie licentiesysteem voor de Praktijkbegeleiders. 

Dit punt valt nu onder de opleidingscommissie 

8. Uitbreiden plaatsen waar rolstoelschermen gegeven wordt (± 3) 

In Eindhoven is voortvarend gestart met rolstoelschermen. Mede door subsidie en 

ondersteuning van de gemeente en sportservice kon er een frame worden aangeschaft. 

Op verzoek van de IWAS zal de World Cup rolstoelschermen in Amsterdam plaatsvinden. Dit 

in plaats van op Pagedal in Stadskanaal. Hiermee viel de financiële en organisatorische 

ondersteuning van Pagedal weg. Omdat de KNAS het financiëel risico niet kan dragen is op 

initiatief van en door Gaby de stichting “Dutch Wheelchair Fencing Federation” opgericht 
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naar voorbeeld van de Basketbalbond. 

Er is een bijeenkomst georganiseerd op het bondsbureau voor verenigingen die willen starten 

met rolstoelschermen. Hierop zijn 9 verenigingen aanwezig geweest. Er zijn 5 plannen 

ingeleverd ter ondersteuning van de aanvraag sponsoring. 

De Johan Cruijff Foundation heeft 4 frames en 5 rolstoelen gesponsord voor uitleen aan de 

startende verenigingen Ter Weer en La Prime, en ter vervanging bij SCA en Pallas. 

9. Uitbreiden registratie ledengegevens in OnzeRelaties (o.a. paspoort, schermdocenten) 

Momenteel worden de paspoorten gratis verspreid. Om het effect van het paspoort te meten 

zouden we in OnzeRelaties moeten vastleggen wie er een heeft en wanneer deze is 

uitgereikt. Bij voorkeur na het deelnemen aan de eerste ranglijst toernooi of JPT. 

Voor de schermdocenten is geen aparte registratie aanwezig in OnzeRelaties dan vermelding 

in een groep. De scheidrechters kunnen wel apart worden geregistreerd met niveau en 

ingangs/einddatum. 

Hiervoor zijn geen acties voor uitgevoerd en worden dit jaar ook niet meer opgepakt. 

Stand van de KPI’s: 
 

KPI                            Peildatum: 1-1-2019 17-11-2019 Geschat 
31-12-2019 

1 Aantal bondsleden 2400 2930 3060 

2 Aantal leden bij verenigingen 2400 2619 2600 

3 Aantal TIL-lidmaatschappen - aantal verenigingen 37 - 11 66 - 11 70 - 12 

4 Lengte gemiddelde lidmaatschapsduur . . . 

5 Aantal leden op een of meerdere ranglijsten   287 

6 Aantal deelnemers JPT 59 184 190 

7 Aantal equipes in het JEC n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

8 Aantal lezers nieuwsbrief n.v.t. 1540 1750 

9 Aantal verenigingen op schermlocaties 69 - 81 65 - 79 65 - 79 

10 Aantal vrijwilligers in KNAS-commissies 47 46 46 

11 Aantal bestuursleden in functie bij verenigingen . 198 193 

 
Toelichting ontwikkeling KPI’s: 
1. Het aantal bondsleden is langzamer gegroeid dan voorgaande jaren.  
2. Het aantal leden bij verenigingen heeft een vlakkere trend met het voorgaande jaar. Het niveau lag 
140 leden lager. 
3. Het aantal TIL leden lag iets lager en het aantal verenigingen ook. 
4. Lengte gemiddelde lidmaatschapsduur is momenteel niet te berekenen. Er is wel een rapport dat 
het aantal leden weergeeft in een categorie  
5. Het aantal leden op de ranglijsten is gelijk gebleven 
6. Het aantal leden dat deelnam aan het JPT is afgenomen. Dit werd veroorzaakt door de 
overschakeling van de organisatie van Ad en Lilian van der Weg naar Sjoerd Jaarsma en Lars Kramer. 
Het aantal is gedurende het jaar gegroeid. 
7. De equipe competitie is nog niet van start gegaan. 
8. De eerste nieuwsbrief is verschenen in september. De nieuwsbrief is verstuurd aan 2209 leden 
waarvan er 1563 de nieuwsbrief hebben geopend. Er bleken 59 adressen niet bereikbaar en 30 leden 
hebben zich uitgeschreven. 
9. Het aantal verenigingen is afgenomen door de fusie van Herenleed met Schermcentrum Noord en 
de beëindiging van de verenigingen s.v. Heerooms en KLM sv. 
10. Er zijn in de loop van dit jaar 6 vrijwilligers uit de KNAS-commissies gestopt en er zijn 5 nieuwe 
commissieleden toegetreden. 
11. Gaan we ervanuit dat elke vereniging minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester 
heeft dan zouden er momenteel 237 bestuursleden moeten zijn. In deze functies zijn momenteel 158 
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functies vervuld door 138 personen. Er zijn 30 algemene bestuursleden bij 24 verenigingen. 
 
Focus activiteiten 2020 (in willekeurige volgorde): 

1. Afronden project JEC en implementatie JEC september 2020. 

2. Voortzetten ondersteuning PR commissie bij technische kant van nieuwsbrieven. 

3. Opstellen enquêtes voor uittreden leden en deelnemers TIL. 

4. Verbreden NK-commissie met alle NK’s. 

5. Uitbreiden Ferrum Vetus  naar betere regelmaat en 7 wedstrijden. 

6. Uitbreiden plaatsen waar rolstoelschermen gegeven wordt (± 3) en ondersteunen 

wedstrijdorganisaties. 

7. Uitbreiden registratie ledengegevens in OnzeRelaties voor het paspoort. 

8. Uitbreiding OnzeRanglijsten met o.a. registratie van de JPT punten en inschrijfgeld. 

9. Organiseren van een jeugd equipe NK. 

10. Starten werkgroep die een update van de puntentelling op de ranglijst onderzoekt. 

11. Inventarisatie van de scholen waar in de sportlessen aandacht is voor schermen. 

12. Verbreding van de scheidsrechtercommissie qua omvang en activiteiten. 

13. Opleiding FencingTime voor wedstrijdleiders door WOR commissie. 

14. Promotionele acties voor het schoolschermen. 

15. Onderzoek laserschermen. 

16. Organisatie van de deelname aan het NOC*NSF Olympic Event. 

17. Toelichting op de activiteiten: 

 
Toelichting: 

1. Afronden project JEC en implementatie JEC september 2020. 

Het project zal nog 15 weken worden begeleid, de start was in 2019 week 37, en zal dus 

worden afgerond in week 15: medio april. De bondsdirecteur is projectleider en wordt 

begeleid door het bureau. Na het formuleren van een motto, thema’s en daar binnen 

doelstellingen wordt een actieplan opgesteld. 

2. Voortzetten ondersteuning PR commissie bij technische kant van nieuwsbrieven. 

Het gebruik van MailChimp of alternatief systeem zal worden ondersteund door Bestuurslid 

Breedtesport. 

Met name het updaten van de e-mailadressen en import van nieuwe leden zal worden 

verzorgd. Daarnaast zal worden gezocht naar verbeteringen van het sjabloon en gebruik van 

de in MailChimp aanwezige analyses. 

De eerste nieuwsbrief is gestuurd aan 2700 leden en is door 70% geopend. Inhoudelijk werd 

deze goed ontvangen. 

3. Opstellen enquêtes voor uittreden leden en deelnemers TIL. 

De deelnemers aan het TIL kunnen waardevolle informatie geven die zij hebben ervaren 

tijdens de eerste 3 maanden. Dit is van belang om de conversie naar een volwaardig 

lidmaatschap te verbeteren. De enquête kan ook gebruikt worden bij het uittreden van de 

‘gewonde’ leden.  

Hiervoor willen we het systeem SurveyMonkey gebruiken. De kosten bedragen € 432 per 

jaar. 

4. Verbreden NK-commissie met alle NK’s. 

Om de werkzaamheden voor de NK’s goed en tijdig te coördinerend zoeken wij een 

vrijwilliger. Activiteiten zijn: materiaalvervoer, wedstrijdbureau, TD en scheidsrechters. 

5. Uitbreiden Ferrum Vetus  naar betere regelmaat en 7 wedstrijden. 

Door uitbreiding van het aantal zal er een betere spreiding over het land mogelijk zijn en 

meer variatie in het deelnemersveld. Initiatieven om ook België te betrekken zullen verder 
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worden uitgebouwd. Er worden ook acties gestart om meer schermers uit Duitsland te 

interesseren om mee te doen. 

6. Uitbreiden plaatsen waar rolstoelschermen gegeven wordt (± 3) en ondersteunen 

wedstrijdorganisatie. 

Door de bijdrage van de Johan Cruijff Foundation (JCF) kan bij 2 verenigingen het 

rolstoelschermen aangeboden worden. Het aantal plaatsen komt daarmee op 6. Indien een 

frame niet meer wordt gebruikt kan deze worden verplaatst naar een vereniging die wil 

starten. 

De verenigingen worden actief ondersteund bij het verwerven van subsidies bij gemeenten 

en instellingen die zich bezig houden met “inclusief sporten”. 

Ook komend jaar zal een voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd op het 

bondsbureau. 

Er zal een samenwerking worden opgezet met de Dutch Wheelchair Fencing Foundation 

(DWFF). 

7. Uitbreiden registratie ledengegevens in OnzeRelaties voor het paspoort. 

Nu worden de paspoorten gratis verstrekt via de verenigingen of op toernooien zonder enige 

registratie. Om het paspoort meer status te geven is een registratie wenselijk in ons 

ledenregistratiesysteem. Bij verlies kan de schermer een nieuwe aanvragen tegen een 

vergoeding van € 10,00 maar het is niet te controleren of er reeds een verstrekt was. Het 

wordt een mijlpaal in de schermcarrière bij aanvang van het wedstrijdschermen. Daarnaast 

moet het dienen voor promotie van de KNAS. 

8. Uitbreiding OnzeRanglijsten met o.a. registratie van de JPT punten en inschrijfgeld. 

Om het JPT verder te integreren in onze systemen zal het worden opgenomen in 

OnzeRanglijsten. Hierdoor zien de schermers van het JPT ook de huidige ranglijst en worden 

ze uitgedaagd ook aan toernooien mee te doen. Gezien de compleet andere opzet dan een 

regulier tornooi kan de uitslag ook niet worden vertaald nar de huidige puntentelling. Een 

speciaal hoofdstuk is dus nodig. Hiervoor is een offerte gevraagd en de kosten bedragen. 

Bij de uitvoering worden de huidige organisatoren betrokken. 

9. Organiseren van een jeugd equipe NK. 

Om het equipeschermen te stimuleren wordt er een NKJE georganiseerd. Dit als opstap naar 

de JEC. Het zal plaatsvinden na afronding van het project zodat daarmee een lancering 

gemaakt kan worden. Afhankelijk van de vorm worden de kosten geschat op € 1.500. 

10. Starten werkgroep die een update van de puntentelling op de ranglijst onderzoekt. 

11. Inventarisatie van de scholen waar in de sportlessen aandacht is voor schermen. 

12. Verbreding van de scheidsrechtercommissie qua omvang en activiteiten. 

13. Opleiding FencingTime voor wedstrijdleiders door WOR commissie. 

14. Promotionele acties voor het schoolschermen. 

15. Onderzoek laserschermen. 

16. Organisatie van de deelname aan het NOC*NSF Olympic Event. 

 
Reguliere activiteiten (in willekeurige volgorde): 

1. Organiseren regiobijeenkomsten 

2. Organiseren kaderdag. 

  



 

8 

TOPSPORT 

Inleiding – Topsport en Talentontwikkeling bij de KNAS 

De Nederlandse schermsport bouwt aan een topsportpiramide om duurzaam op een hoog 
internationaal niveau te acteren. Er is daarom in de afgelopen zes jaar met name focus gelegd op de 
ontwikkeling van talenttrainers, onder leiding van gerenommeerde buitenlandse coaches, en van de 
topjeugd in de categorieën cadetten (U17) en junioren (U20). Anno 2019 is de top bij de senioren nog 
tamelijk smal met een paar gevestigde topschermers –met name in de categorie heren degen-, maar 
breken er ook schermers door op seniorenniveau die eerder op jeugdniveau succesvol zijn geweest 
op titeltoernooien. Verbreding van de top van onderaf blijft nodig om resultaten structureel te 
versterken. Dit leidt niet alleen tot aanhoudende en betere prestaties op de langere termijn, maar zal 
ook een broedkamer zijn van goed opgeleide schermers die actief zullen worden in velerlei rollen, 
zoals scheidsrechter, trainer en bestuurder, waar de gehele Nederlandse schermsport van zal 
profiteren.  

Uitgangspunten Meerjarenbeleidsplan voor topsport en talentontwikkeling 

Het jaar 2020 is het vierde en laatste jaar van de cyclus 2017-2020 uit het meerjarenbeleidsplan van 
de KNAS. In de topsport sectie van dit meerjarenbeleidsplan staat het volgende: 
Talentontwikkeling begint op de verenigingen en wordt voortgezet op talenttrainingsstages onder 
begeleiding van bondscoaches en talentbegeleidingsteams. Ontwikkeling van sporters en 
talenttrainers staat centraal. Deze aanpak is ingezet bij floret onder bondscoach Andrea Borella 
(Italië) en wordt sinds 2017 ook voor degen toegepast met de oprichting van het 
degenbegeleidingsteam (DBT) onder leiding van bondscoach Gabor Salamon (Hongarije). De opstart 
van een talentprogramma voor sabel is in 2017 onderzocht en daarna opgestart. Van belang is dat 
clubtrainers en talenttrainers de juiste scholing ontvangen om talenten te vormen en blijvend te 
ontwikkelen. De beoogde eindresultaten uit dit meerjarenprogramma zijn: 

• Blijvende instroom van jeugdig talent 

• Blijvende doorstroom naar top 

• Permanente alternatieve geldstroom voor financiering topsportprogramma 

• Opzet seniorenprogramma 

 

Evaluatie 2019 - algemeen 

Organisatie: 
In 2019 zijn wederom enkele organisatorische veranderingen bij KNAS-topsport doorgevoerd. Bij de 
ALV van de KNAS in juni 2019 is Etienne van Cann uit het bestuur getreden, aangezien hij de 
maximale termijn in het bestuur had volbracht. Remko Koster, die in juni 2018 al tot het bestuur was 
toegetreden, heeft de portefeuille topsport nu volledig overgenomen, nadat Etienne van Cann en 
Remko Koster deze verantwoordelijkheid gedurende een jaar samen hebben gedeeld. Vanuit een 
sterke ambitie om processen bij topsport te verbeteren, is er een noodzaak om de operationele 
activiteiten voor het bestuurslid topsport te verlagen, zodat er meer focus op het ontwikkelen van 
beleid kan komen voor het bestuurslid. Er zijn verschillende constructies hiervoor geopperd en dit zal 
moeten worden vormgegeven in het komende jaar. Voormalig top degenschermster Sonja Tol heeft 
haar werkzaamheden als Topsport Coördinator voor de KNAS voortgezet en er is nu meer 
duidelijkheid over de verdeling van de activiteiten van de topsportcoördinator met 
begeleidingsteams en andere stakeholders. Sonja Tol fungeert als centraal punt in het versturen van 
de programma’s en bijbehorende formulieren, NOC*NSF-status aanvragen, communicaties bij 
selecties, en uitnodigingen voor activiteiten zoals trainingsstages. Daarnaast staat zij vanuit haar 
persoonlijke ervaring schermers, trainers en anderen met advies bij. Binnen de Talent Ouder 
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Commissie (TOC), die de jeugdige schermers en hun ouders vertegenwoordigen bij de KNAS, is ook 
een wijziging doorgevoerd. Wiebe Mokken is aangetreden als voorzitter van deze commissie en heeft 
daarbij het stokje overgenomen van Pim van Gilst. Verder bleef de commissie bestaan uit Ria Zoons 
(Floret), Michel Derksen (Degen) en Frans Schaafsma (Sabel). Andere commissies die gerelateerd zijn 
aan topsport, i.e. de Atletencommissie en de Topsportcommissie leiden een slapend bestaan en dat 
is een ongewenste situatie die verbetering behoeft in 2020. 
 
Bondscoaches: 
De samenwerking met de bondscoaches voor Floret - Andrea Borella - en Degen - Gabor Salamon – is 
voortgezet in 2019. Het Sabel Begeleidings Team (SBT) wordt geleid door Arash Sheikh en daarbij 
wordt samengewerkt met Cosimo Melanotti uit Italië, die in november 2019 weer leiding zal geven 
aan een trainingsstage van het SBT. 
 
Publiciteit en Communicatie: 
Samen met het bestuurslid PR (en de commissie PR) is veel vooruitgang geboekt in de communicatie 
naar de stakeholders van topsport. Met name op het gebied van het zichtbaar maken van de 
resultaten van de Nederlandse schermers op internationale toernooien is veel verbeterd. Verslagen 
van de titeltoernooien zijn intensief en volledig verzorgd, met name via het Facebook-account van de 
KNAS. Er zijn ook meerdere persberichten verstuurd bij bijzondere prestaties van Nederlandse 
schermers die over zijn genomen in de Nederlandse pers. Daarnaast is het onafhankelijke Facebook 
account ‘Nederlands Schermnieuws’ een zeer welkome en succesvolle toevoeging voor het volgen 
van de verrichtingen van de Nederlandse scherm(st)ers in binnen- en buitenland. Voor het 
verbeteren van de interne communicatie naar schermers is er een selectie- en kwalificatie document 
gepubliceerd, met een periode voor inspraak, om de regels, richtlijnen en werkwijze voor de selecties 
voor titeltoernooien te beschrijven voor het seizoen 2019-2020. Het voornemen is om dit ieder jaar 
te doen, zodat schermers (ouders) en trainers goed weten waar ze aan toe zijn als ze zich willen 
kwalificeren voor titeltoernooien. Tenslotte is de KNAS-website voor Topsport, die sterk verouderd 
was, weer up-to-date gemaakt voor de pagina’s van de begeleidingsteams FBT, DBT en SBT en voor 
de pagina ‘Oranje’. Ondanks dat er meerdere verbeteringen zijn gemaakt op het gebied van 
publiciteit en communicatie, is er nog steeds veel ruimte voor verbetering waar in 2020 verder aan 
gewerkt moet worden.  
 
Prestaties: 
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 alleen de resultaten. Bij het Jeugd EK in Foggia (Italië) zijn over het algemeen 
redelijke resultaten bereikt met een paar zeer positieve uitschieters: Daniel Giacon met een 6e plaats 
bij heren floret junioren, Bote Schaafsma met een 9e plaats op heren sabel cadetten en een knappe 
5e plaats voor het heren junioren equipe floret. Op het Jeugd WK in Torun (Polen) werd wederom de 
beste prestatie geleverd door Daniel Giacon (heren floret junioren) die een 14e plaats bereikte. Bij de 
senioren zijn er verschillende sterke resultaten geboekt op World Cups en Grand Prix in de categorie 
heren degen. Het meest in het oog sprong de zilveren medaille van Bas Verwijlen (degen) op de 
World Cup in Bern (eind 2018), terwijl Tristan Tulen een knappe bronzen plak haalde op de Grand 
Prix in Cali die meetelt voor de Olympische kwalificatie cyclus. Bij de EK’s en WK’s voor senioren 
werden meerdere prachtige resultaten geboekt, zowel individueel als equipe. Op het EK in Düsseldorf 
werd een 8e plaats behaald door Bas Verwijlen op degen en bij heren floret werden door de twee 
talentvolle schermers Elisha Yuno en Daniel Giacon de laatste 16 bereikt (respectievelijk 12e en 15e), 
een unieke prestatie op dit wapen. Kelly Boone (dames degen) liet ook van zich spreken met een 22e 
plek. Tenslotte presteerden de equipes voor heren degen en heren floret zeer verdienstelijk op het 
EK met een 9e en een 11e plaats als resultaat. Het WK vond plaats in Boedapest en weer was het Bas 
Verwijlen die een hoofdrol voor zich opeiste met een uitstekende 7e plaats. De 18-jarige Daniel 
Giacon presteerede ook sterk op het mondiale podium en eindigde als 27e op heren floret. Tenslotte 
behaalde Eline Rentier een verdienstelijke 36e plek bij dames floret. Het lukte de mannen degen en 
floret equipes helaas niet om de laatste 16 te bereiken op het WK. Het heren degen equipe heeft 
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desondanks in 2019 goede vooruitgang geboekt op de wereldranglijst, mede dankzij de financiële 
ondersteuning door het TeamKPN Sportfonds. In april 2019 is het Olympische kwalificatie traject voor 
Tokyo 2020 begonnen en verschillende Nederlandse schermers doen er alles aan om ons land te 
vertegenwoordigen op het hoogste podium. Op dit moment heeft Bas Verwijlen, de huidige nummer 
6 van de wereldranglijst, de beste kans om zich te plaatsen voor Tokyo, maar ook Tristan Tulen en 
andere schermers zullen hun uiterste best doen om op het hoogste podium actief te kunnen zijn. 
In de komende paragrafen zal per begeleidingsteam, i.e. per wapen, een evaluatie van 2019 gegeven 
worden. Vervolgens worden ook per begeleidingsteam de plannen beschreven voor 2020. De 
begeleidingsteams zitten elk in een andere situatie, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal jaar dat 
ze bezig zijn, het aantal deelnemende schermers, het aantal keer dat er centraal getraind wordt etc, 
waardoor de meer gedetailleerde plannen per wapen apart beschreven zullen worden.  
 
 

Degen – DBT 
 
Achtergrond DBT: 
In 2016 is onder leiding van Bondscoach Gabor Salamon (Hongaarse school) een cultuuromslag 
ingezet die een ontwikkelmodel zoals bij floret mogelijk maakt met als basis de ontwikkeling van 
sterke trainers en clubs. Het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 gaf al aan dat er een start gemaakt zou 
worden met een degenbegeleidingsteam (DBT). Dit team is in 2017 opgericht en volgt hetzelfde 
ontwikkelingsprogramma als het model Borella voorziet. Aan het begin van 2019 bestond het DBT uit 
Arwin Kardolus, Edwin Treffers, Alexander Bloks en Ynet van der Veen. Boudewijn Wisse heeft zich 
vanwege drukke werkzaamheden als volledig DBT lid, maar blijft wel betrokken bij het DBT bij de 
trainingsstages waarvoor hij het programma maakt.  
 
Evaluatie 2019: 
In 2019 is er op diverse wedstrijden prima gepresteerd, vooral door de topschermers bij de senioren. 
Er is een behoorlijk brede groep goede schermers in de categorieën senioren en U23-schermers, 
vooral bij de heren maar ook wel bij de dames. Bij de junioren en de cadetten waren de resultaten op 
EJK, WJK en andere internationale toernooien minder overtuigend en is het aantal sterke schermers 
in deze categorieën op dit moment wat minder groot. Deelname aan sterke internationale 
kwalificatietoernooien, zoals ECC’s en Junioren Wereldbekers was in het algemeen vrij beperkt, 
waardoor de resultaten op EJK en WJK wat tegenvielen voor een aantal schermers door relatief 
geringe ervaring op het benodigde niveau. Positieve uitschieters waren cadet Niels Roubailo en 
daarnaast junior Randy Postma, die veelal op het hoogste seniorenniveau de strijd aanging. Op een 
aantal toernooien is meegereisd en/of gecoacht door DBT-trainers en dit is positief ervaren. Toch was 
er de behoefte bij DBT-coaches om intensiever contact te hebben met de deelnemers aan het DBT-
programma, zodat meer vooruitgang geboekt kan worden door de schermer in het seizoen en de 
coaching effectiever kan zijn bij de titeltoernooien. De opzet van centrale trainingen op zondag, naast 
de voortzetting van de trainingsstages met de bondscoach, moet hieraan bijdragen. In oktober is een 
start gemaakt met deze centrale training, waarvoor selectieleden worden uitgenodigd en er geen 
financiële bijdrage aan de deelnemers wordt gevraagd. Daarnaast zijn de eisen voor deelname aan 
kwalificatietoernooien om voor deelname aan titeltoernooien in aanmerking te komen versterkt en 
duidelijk gecommuniceerd voor aanvang van het seizoen om te stimuleren dat de talenten zich 
optimaal ontwikkelen door vaker op het hoogste niveau te schermen. Uiteindelijk moet het doel zijn 
om op titeltoernooien te presteren, niet alleen om daar deel te nemen.  
 
Plannen DBT voor 2020: 
In 2020 zullen verschillende degenschermers zich weer willen kwalificeren voor titeltoernooien zoals 
het EJK, het JWK, het EK U23 en het EK. DBT-trainers zullen daarbij zoveel mogelijk schermers bij de 
kwalificatietoernooien begeleiden om hen te coachen en hun prestaties te monitoren. Edwin Treffers 
is daarnaast als coach betrokken bij het heren degenteam. Om de resultaten op de diverse 
wedstrijden te verbeteren en met een sterkere selectie deel te nemen aan titeltoernooien zijn er 
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kwalificatie-eisen afgesproken met een minimale deelname aan kwalificatiewedstrijden en 
bijbehorende resultaten. In de komende paragrafen worden de deelplannen besproken. 
 
Centrale trainingen: 
In de afgelopen jaren was het mogelijk voor de deelnemers van het DBT-programma om deel te 
nemen aan de clubtrainingen bij verenigingen waar de DBT-Trainers actief zijn. Dit zorgde voor meer 
weerstand voor de schermers en schept de mogelijkheid om intensiever begeleid te worden door een 
DBT-Trainer. Vanaf de start van het seizoen 2019-2020 is er een begin gemaakt met centrale 
trainingen op zondagen, die circa 1 keer per maand zullen plaatsvinden. De eerste training heeft in 
Arnhem plaatsgevonden en daarnaast worden er ook trainingen georganiseerd in Oegstgeest (bij 
Leiden). De keuze voor de zondag is gemaakt om langer te kunnen trainen, 4 uur in twee sessies van 
2 uur onder leiding van 2 trainers. De zondagen worden zo gekozen dat het zo min mogelijk 
conflicten geeft met de belangrijkste toernooien. Overdag in het weekend trainen heeft ook als 
voordeel dat er niet doordeweeks in school/studie/werkweken tot zeer laat gereisd hoeft te worden 
en dat het geen conflicten oplevert met clubtrainingen. In 2020 zal de opzet en de opbrengst van de 
centrale trainingen geëvalueerd worden en op basis daarvan zal een beslissing genomen worden om 
de trainingen in het volgende seizoen voort te zetten of wanneer nodig de opzet aan te passen. Er 
zijn verschillende sterke degenclubs in het land, maar het is duidelijk dat het de schermers zal helpen 
als zij regelmatig extra kunnen trainen samen met de grootste talenten in het land.   
 
Trainingsstages: 
In 2018 en 2019 zijn weer verschillende trainingsstages gehouden onder leiding van bondscoach 
Gabor Salamon. De meest gebruikte locaties waren Alkmaar en Arnhem, waar goede faciliteiten 
beschikbaar zijn. Ook in 2020 zullen deze trainingsstages onder leiding van Bondscoach Gabor 
Salamon en het DBT plaatsvinden. De stages hebben als primaire taak de ontwikkeling van de DBT-
trainers (en andere degentrainers in NL) te faciliteren. Daarnaast wordt natuurlijk ook beoogt de 
schermers op hoog niveau met elkaar te laten trainen onder begeleiding van DBT trainers en de 
bondscoach. De schermers doorlopen een opleidingstraject van pupillen naar U23 schermer. 
Aandachtspunten zijn: 

- differentiatie per niveau / leeftijdscategorie 

- aanleren van optimaal technisch voetenwerk 

- toepassing van ‘Athletic Skills Model’ voor ontwikkeling van coördinatie, snelheid en kracht 

- optimalisatie van het technisch repertoire op individueel niveau 

- aandacht schenken aan diverse wapentechnieken 

- aandacht schenken aan tactische ontwikkeling 

- kennis- en vaardighedenontwikkeling van talenttrainers 

- kennisontwikkeling van clubtrainers op het gebied van trainingsvormen van de bondscoach 

De DBT-coaches dragen zorg voor continue verbeteringen van de kwaliteit van de stages door 
regelmatige evaluatie. Het aantal deelnemers aan de stages is daardoor over het algemeen 
bevredigend, al moet het verplichte karakter van de stages voor jeugdschermers (die zich willen 
kwalificeren voor titeltoernooien) soms nog wel eens benadrukt worden. Deelname aan de stage in 
de kerstvakantie was minder goed, maar de planning van deze stage tussen kerst en oud & nieuw 
was tamelijk ongelukkig. In 2020 zal een vergelijkbare opzet gehanteerd worden als in 2019, waarbij 
de frequentie van het contact tussen de schermers en trainers ook nog versterkt zal worden door de 
centrale trainingen in andere weekenden.  
 
Clubtrainers en communicatie: 
Het DBT heet clubtrainers welkom om mee te komen met hun jeugdige schermers naar de 
trainingsstages. Het DBT bewerkstelligt hiermee kennisoverdracht en de promotie tot samenwerking. 
Het is uiteraard ook mogelijk dat clubtrainers aanwezig zijn bij kwalificatiewedstrijden (ECC, JWB, 
etc.) om hun schermers te coachen, maar het wordt gestimuleerd dat schermers samen met een 
DBT-coach een kwalificatietoernooi bezoeken. Op titeltoernooien (EJK, WJK, U23, etc…) is het een 
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DBT lid die de coaching verzorgt. Ook in 2019 is de samenwerking gezocht met de clubcoaches omdat 
zij een belangrijke schakel zijn in de opleiding en begeleiding van de schermers. Afhankelijk van de 
behoefte is er ook voor hen ruimte om bij de trainingsstage aanwezig te zijn en deel te nemen aan 
het train de trainer onderdeel.  
 
Mannen senioren equipe: 
In 2019 is het mannen degen equipe gesteund door de sponsoring van TeamKPN sportfonds, wat het 
mogelijk heeft gemaakt dat het equipe heeft deelgenomen aan alle World Cup wedstrijden in dit jaar 
en ook op beide titeltoernooien aanwezig was. Coach Edwin Treffers heeft een verlenging van de 
sponsoring aangevraagd in de hoop dat de stijgende lijn kan worden doorgezet gedurende de hele 
kwalificatieperiode voor de Olympische Spelen, dat wil zeggen tot april 2020. Doelstelling is om in de 
komende periode voort te bouwen op de ingezette weg en te proberen om gestaag te stijgen op de 
wereldranglijst. 
 
Kwalificatie voor Olympische Spelen: 
In de period april 2019 tot april 2020 vindt het kwalificatie traject plaats voor de Olympische Spelen. 
Bas Verwijlen en Tristan Tulen proberen beiden om zich individueel te plaatsen voor degen mannen, 
al kan er zich natuurlijk maar 1 plaatsen middels de individuele route. Op dit moment heeft Bas 
Verwijlen de beste uitgangspositie, maar ook Tristan Tulen heeft goede resultaten geboekt in deze 
periode. Het degen equipe team zal ook pogen zich te plaatsen, maar zal daarbij enorme stappen 
moeten maken om dit nog te kunnen realiseren.  
 
Samenstelling DBT 
Bij aanvang van het seizoen 2019-2020 heeft Alexander Bloks zich teruggetrokken als DBT-coach. In 
2020 zal daarom gezorgd moeten worden voor een uitbreiding van het team, aangezien een team 
van 3 trainers wel erg beperkt is voor de activiteiten die verzorgd moeten worden. Het team wordt 
gelukkig nog steeds ondersteund door Boudewijn Wisse die de programma’s maakt voor de 
trainingsstages. Versterking is met name nodig voor de coördinatie van het DBT team, waar mogelijk 
ik kan worden voorzien door de benoeming van een ‘wapencoördinator’ voor degen, zie de sectie 
‘Plannen 2020 Algemeen – Organisatie’ verderop in dit document. 
 
 

Floret- FBT 
 
Achtergrond FBT: 
Vanaf 2012 is het FBT talentprogramma gestart onder leiding van bondscoach Andrea Borella. Dit 
programma vereist een commitment van schermers, trainers en ouders. Het veronderstelt dat alle 
deelnemers uitsluitend deel kunnen nemen aan titeltoernooien (EJK en WJK), indien zij zich hebben 
gecommitteerd aan het programma. Het FBT bestaat uit trainers van een aantal actieve 
floretverenigingen. Vanaf 2016 waren dit 5 trainers: Jeroen Divendal (HS), Matthijs Rohlfs (SCA), 
Tamas Kreiss (SCN), Daniël Nivard (SCA) en Floris Nonhebel (TW). In 2018 is Tamas Kreiss vertrokken 
en vanaf dat moment is er druk gezocht naar opvolging om het team op sterkte te houden. Het FBT is 
actief voor 3 leeftijdscategorieën: cadetten, junioren en U23. Daarnaast zijn de trainers, samen met 
bondscoach Andrea Borella, ook betrokken bij de begeleiding van de senioren die uit het 
talentprogramma voortkomen.  
 
Evaluatie 2019: 
Op dit moment loopt het FBT-programma redelijk goed, al is de begeleiding van een in toenemende 
mate diverse groep door een kleine groep trainers wel een uitdaging. Terwijl het totaal aantal 
deelnemers niet significant is toegenomen, zijn een aantal heren talenten doorgegroeid naar de U23 
en senioren categorieën en zijn er ook meer dames cadetten waardoor er meer toernooien moeten 
worden verzorgd. In het seizoen 2018-2019 kende het programma 8 cadettenjongens, 3 
cadettenmeisjes en 6 juniorenjongens die een volledig kwalificatie programma hebben afgewerkt. 
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Voor het seizoen 2019-2020 zijn er 11 cadetten jongens, 5 cadetten meisjes en 5 junioren jongens die 
zich hieraan hebben gecommitteerd. Daarnaast zijn er ook een aantal talenten die een deel van het 
kwalificatie programma volgen om zich te ontwikkelen zonder een directe verwachting zich te 
plaatsen voor titeltoernooien. Deelname aan het programma wordt in het algemeen gezien als 
vanzelfsprekend en staat niet ter discussie, zeker bij de cadetten. Het gezamenlijk reizen wordt door 
de meeste schermers en ouders als een meerwaarde gezien. In 2018-2019 is er voor het eerst ook op 
vergelijkbare wijze gewerkt met een groep U23 schermers, wat nog wat gewenning behoeft. De 
medewerking van schermers en ouders (vaak in de rol van reiscoördinator) verliep tamelijk 
moeiteloos en enthousiast voor de cadetten, maar was moeizamer voor junioren. De individuele 
prestaties van junior Daniël Giacon (T8 EJK, T16 WJK, en T16 EK-senioren) waren wederom 
indrukwekkend en er is zelfs historie geschreven op het EK-senioren doordat met Elisha Yuno (U23) 
een tweede floret schermer ook de T16 heeft gehaald. Door de overige schermers zijn minder 
uitzonderlijke prestaties geleverd, maar ook hier is door verschillende schermers een goede 
ontwikkeling getoond. Het aantal dames cadetten dat deelneemt aan het programma neemt gestaag 
toe, hoewel dit zich nog niet vertaald heeft in deelname bij de junioren categorie. Bij de dames is 
Eline Rentier de vaandeldraagster van het dames floret schermen. Het senioren equipe heeft 
verdienstelijk meegedaan aan het EK en WK senioren maar zal regelmatig moeten blijven deelnemen 
aan World Cups en titeltoernooien om een ranking te bereiken die uitzicht geeft op het bereiken van 
de laatste 16 in dergelijke toernooien. Er blijven altijd zorgen bestaan rond het uitvallen van 
talentvolle schermers vanwege de hoge kosten en eisen van de programma’s, maar tegelijkertijd is 
dit ook nodig om de top te bereiken. Verder is er gewerkt aan de aanvulling van het FBT-team, 
waarbij Alexander Moraru, Else Noe, en Pascal Kenter betrokken zijn als coach bij een of enkele 
kwalificatiewedstrijden. Trainingsstages zijn gehouden in Alkmaar, maar ook in Groningen (JWK-
voorbereidingsstage) en Arnhem.  
 
Plannen FBT voor 2020: 
Er is de wens vanuit het FBT om het programma verder vorm te geven richting een 
seniorenprogramma. Een eerste stap in deze richting is gezet in 2018-2019 met een start van de U23-
groep, aangezien dit een feitelijke verlenging is van de talentontwikkeling en als zodanig ook door de 
EFC is onderkend. Het doorontwikkelen van het U23 naar een topsportprogramma voor senioren is 
de volgende stap die in de toekomst gemaakt zal moeten worden. Dit programma moet uitzicht 
bieden op deelname aan de Olympische Spelen; via een langer termijn programma in 2024 dan wel in 
2028. Het ontwikkelen van het mannen floret team moet ook onderdeel zijn van dit initiatief, wat 
voortgezet moet worden in 2020 omdat dit een langdurige inspanning vereist voordat betekenisvolle 
resultaten behaald kunnen worden. Die tijd is niet alleen nodig om het niveau te bereiken maar ook 
om een positie op de ranglijst te bereiken die uitzicht geeft op beter resultaten. Bij de cadetten en 
junioren zal er gestreefd worden om de instroom op het huidige goede niveau te behouden en zorg 
te dragen voor het behouden van het hoge prestatieniveau van voorgaande jaren. Daarbij zal meer 
gevarieerd worden voor toptalenten, die een zwaar programma zullen draaien om zich te 
kwalificeren voor EJK en WJK, en voor aankomende talenten die een meer gemengd programma 
kunnen gaan draaien.  
 
Trainingsstages: 
Alle deelnemers aan het FBT-programma worden geacht deel te nemen aan de nationale 
trainingsstages. Deze worden minstents drie keer per jaar georganiseerd voor alle talentvolle 
schermers en dat zal ook in 2020 het geval zijn. Hierbij worden naast de deelnemers aan het FBT-
programma ook de jongere talenten uitgenodigd (pupillen en benjamins) en enkele senioren. 
Deelname aan de trainingsstages geldt als voorwaarde voor selectie voor een titeltoernooi en daar 
zal strikt op worden toegezien na wat discussies op dit punt in het afgelopen jaar. Aanvullend zijn er 
stages voor bezoek aan het JWK voor de beoogde selectie op het titeltoernooi en zijn er diverse 
stages vanuit andere organisaties, waarbij vanuit FBT aansluiting wordt gezocht. Vanaf 2018-2019 
worden er met regelmaat fysieke tests afgenomen, waarbij er een objectieve beoordeling kan 
worden gegeven over de fysieke fitheid en de ontwikkeling van de deelnemers. In 2020 zal gekeken 
worden of er met meer regelmaat stages georganiseerd kunnen worden in het buitenland of samen 
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met andere landen voor de groep van U23 en junioren (en eventueel enkele topcadetten) om op een 
hoger niveau te kunnen trainen en het gewenste niveau te kunnen bereiken in de oudere 
categorieën.  
 
Kwalificatietoernooien: 
In 2020 wordt op een vergelijkbare wijze gewerkt als in voorgaande jaren. Voor de selectie van het 
EJK en WJK zijn per seizoen circa 7 toernooien aangewezen als kwalificatietoernooien (het merendeel 
voor het JEK en nog een paar aanvullend voor de JWK). De kwalificatie en selectieprocedure is voor 
het seizoen 2019-2020 uitgebreid beschreven en gedeeld met de stakeholders en gepubliceerd op de 
website. Selectie voor de titeltoernooien vindt plaats op advies van de bondscoach en op voordracht 
van de FBT-trainers, waarbij wordt gekeken naar de prestaties op de kwalificatietoernooien en naar 
het ontwikkelingsperspectief van de schermers. De selectie van de toernooien vindt plaats door de 
bondscoach op advies van het FBT. Er is een selectie gemaakt, waarbij de voorkeur is uitgesproken 
voor toernooien met een sterke bezetting, op beperkte reisafstand, bij voorkeur met teamevent, 
zowel gericht op jongens als meisjes en ook met een redelijk spreiding in de tijd. Bij de senioren vindt 
kwalificatie plaats op basis van de Nederlandse ranglijst, al is het mogelijk voor de bondscoach om 
U23 schermers te selecteren op basis van potentie en ontwikkeling. Deelnemers geven vooraf aan 
waar zij naartoe gaan en op basis hiervan wordt de begeleiding gepland. Per 4-7 deelnemers gaat er 1 
begeleidende FBT-coach mee. Bij kleinere en grotere aantallen wordt afgestemd hoe hiermee om te 
gaan. Er wordt een gezamenlijke reis georganiseerd, waarbij een ouder optreedt als reiscoördinator. 
Voor de oudere groepen ligt er meer verantwoordelijkheid bij de deelnemers. In principe verklaren 
alle deelnemers aan het programma zich bereid om deel te nemen aan het teamevent. Bij de 
cadetten mogen er meerdere teams worden aangemeld, waarbij de bondscoach de samenstelling 
bepaalt. Bij de junioren en senioren stelt de bondscoach het team samen, waarbij de beoogde 
teamprestatie voorop staat.  
 
Mannen senioren equipe: 
Het mannen floret team bestaat voor een belangrijk deel uit talentvolle U23 en junioren schermers 
die uit het FBT programma voort zijn gekomen. In de afgelopen jaren is deelname aan World Cups en 
titeltoernooien niet voldoende regelmatig geweest, waardoor er een lage wereldranglijst positie was 
voor het team en het heel moeilijk is geweest om bij de sporadische deelnames een goed resultaat te 
halen door de lage ranking bij de toernooien. In het seizoen 2018/2019 heeft het mannen floret 
equipe team een start gemaakt met deelname aan de World Cups in Bonn, Parijs, het EK en het WK. 
Daardoor is de ranking verbeterd van plaats 52 naar plaats 27 van de wereld. In 2020 moet de 
ingeslagen weg worden voortgezet door zo veel mogelijk deel te nemen aan World Cups en 
titeltoernooien. Dit zal op de lange termijn moeten bijdragen aan stijgende kansen voor betere 
resultaten voor het floret mannenteam en zal onderdeel moeten zijn van een topsport programma 
voor een groep talentvolle floretschermers richting de volgende Olympische Spelen.  
 
Kwalificatie voor Olympische Spelen: 
Plaatsing voor de komende Olympische Spelen is een doel dat zeer uitdagend is en waarschijnlijk niet 
meer realistisch, maar tegelijkertijd is het van belang om een programma op te zetten dat zich alvast 
richt op een topsport programma voor de volgende Olympische cycli, waar ook andere floret talenten 
profijt van zullen hebben. Initiatief zal genomen moeten worden door KNAS topsport en FBT samen 
met de bondscoach om een traject met NOC*NSF op te starten gericht op de Spelen van 2024 en 
2028, waarbij ook gepoogd moet worden om andere externe geldschieters te vinden.  
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Sabel- SBT 
 
Achtergrond SBT: 
Sabel schermen neemt historisch gezien een belangrijke plaats in binnen de Nederlandse 
schermwereld, maar op dit moment is het wapen het kleinste qua aantal beoefenaars. Sabel is het 
wapen waarop Nederland de grootste afstand heeft tot de wereldtop en in de afgelopen jaren zijn er 
dan ook geen Nederlandse deelnemers geweest op de EK’s en WK’s senioren. Er zijn weinig 
verenigingen waar sabel wordt beoefend en er zijn maar weinig plaatsen waar voldoende uren 
kunnen worden getraind om een volwaardig programma te volgen met uitzicht op aansluiting met 
Europese subtop. Echter, er zijn in de afgelopen jaren voldoende talentvolle jeugdsabreurs opgestaan 
die het opzetten van een programma analoog aan de twee andere wapens heeft gerechtvaardigd. In 
de afgelopen jaren zijn er enkele Nederlandse jeugdschermers in toenemende mate actief en 
succesvol op sabel, waardoor er eind 2017 een start is gemaakt met het opzetten van het Sabel 
Begeleidingsteam SBT. Dit perspectief werd ook al geschetst in het meerjarenbeleidsplan 2017-2020. 
Inmiddels is het sabelbegeleidingsteam opgezet en is een buitenlandse coach, Cosimo Melanotti uit 
Italië, aangezocht die de ontwikkeling van onze talentvolle sabreurs en talenttrainers zal 
ondersteunen. Het SBT bestaat uit de volgende sabeltrainers: Arash Hussain (SCA), George Derop 
(Surtout), en Yosli Salgado Rodriguez (Surtout).  
 
Evaluatie 2019: 
Er is een relatief kleine groep deelnemers aan het SBT-programma, maar de participatie in het 
programma is zeer goed met hoge opkomst bij alle activiteiten. Een kern van topjeugd heeft in 2019 
sterke resultaten behaald met als hoogtepunt een 9e plaats voor Bote Schaafsma op het jeugd EK bij 
d heren cadetten. Eerstejaars junior Marleen Buitenhuis heeft ook al laten zien dat zij de stap naar 
het niveau op de Junioren Wereldbekers prima aankan. Illustratief voor het gebrek aan topsenioren 
en de sterke jeugdlichting is dat Bote Schaafsma en Marleen Buitenhuis beide Nederlands kampioen 
bij de senioren zijn geworden. Op het jeugd EK heeft een heren sabel equipe meegedaan dankzij een 
relatief sterke lichting in de breedte in deze categorie. Aan het begin van het seizoen 2019-2020 is 
een grote groep talenten en trainers gezamenlijk naar een schermkamp in Spanje geweest als 
voorbereiding op het toernooi. Vanwege de beperkte grootte van de groep is het als positief ervaren 
om een dergelijke stage in het buitenland te doen in plaats van alleen trainingsstages in Nederland te 
houden. In november 2019 volgt een stage in Nederland, waarbij ook de Italiaanse coach Cosimo 
Melanotti weer aanwezig zal zijn. Door zijn drukke agenda heeft de samenwerking met hem op een 
laag pitje gestaan in het vorige seizoen, maar er wordt nu weer een nieuwe start gemaakt met de 
samenwerking. Besproken zal moeten worden of zijn betrokkenheid vergroot kan worden of dat dit 
niet realistisch is. In het seizoen 2018-2019 is een start gemaakt met het definiëren van een 
wedstrijdprogramma voor het kwalificatietraject van de titeltoernooien en coaches van het SBT, met 
een hoofdrol voor Arash Hussein, zijn zeer regelmatig mee geweest om te coachen. De aanpak is naar 
tevredenheid geweest en is in het seizoen 2019-2020 voortgezet. De talentvolle sabelschermers 
trainen, waar mogelijk, al zoveel mogelijk samen bij verenigingen Surtout, SCA en Rapier.  
 
Plannen SBT voor 2020: 
In 2020 zal het sabelbegeleidingsteam zich blijven richten op de cadetten en junioren sabreurs. 
Deelname aan stages in het buitenland of andere vormen van samenwerking met buitenlandse 
trainers en sabreurs moet gestimuleerd worden om de kennis en ervaring op te doen om een 
volgende stap in het internationale juniorenveld te kunnen maken. Op de middellange termijn geldt 
dit natuurlijk evenzo voor de volgende stap naar het senioren circuit, maar dat is momenteel nog niet 
aan de orde voor de meeste talenten. Tegelijkertijd wil het SBT zich blijven richten op U14 schermers 
om te borgen dat er voldoende instroom naar de cadetten blijft bestaan om continuïteit te geven aan 
de instroom en opleiding van sabel talenten. Deelname van jonge talenten aan trainingsstages is een 
goede methode om tijdig zicht te krijgen op deze groep. 
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Trainingsstages: 
In 2019 zijn enkele trainingsstages georganiseerd voor de deelnemers aan het SBT-programma. Naast 
de deelnemers aan het programma, zijn ook enkele senioren welkom als sparringpartner voor de 
talentvolle jeugd en om kennis te blijven delen in de sabel community. Jonge talenten worden 
uitgenodigd om alvast kennis te maken met de trainingsstages en de trainers. De jaarlijkse 
trainingsstage in Spanje is drukbezocht door SBT-schermers en trainers en zal ook in 2020 weer op 
het programma staan. Er kan daarnaast een poging worden gedaan om een gezamenlijke stage op te 
zetten met Belgische en/of Duitse schermers (uit aangrenzende regio’s) om met een grotere groep 
sterke talenten te kunnen werken.  
 
Centrale trainingen: 
Bij floret wordt er al jaren centraal getraind in Amsterdam en in het huidige seizoen is een serie 
centrale trainingen ook opgestart voor de degenschermers. De meeste sabelschermers trainen al 
regelmatig samen bij enkele clubs die een centrale rol spelen in de het sabel schermen, zoals SCA en 
Surtout. De noodzaak om buiten deze clubtrainingen nog additionele centrale trainingen te 
organiseren bestaat op dit moment daardoor minder. Eerder zal geïnvesteerd kunnen en moeten 
worden in gezamenlijke trainingsstages met buitenlandse schermers, zoals in Spanje.  
 

 
Plannen voor 2020 – Algemeen 
 
Evaluatie Topsport en Meerjarenplan Topsport 2021-2028 
In 2020 zal eerst een evaluatie worden afgerond van het topsportbeleid in de afgelopen 2 cycli (2013-
2020). Frans van Dijk, prestatiemanager bij NOC*NSF, en Arvid Oostveen, oud-bondscoach floret, 
zullen deze evaluatie uitvoeren met ondersteuning van de directeur en het bestuur van de KNAS. De 
aanbevelingen die voortkomen uit de evaluatie zullen sterk meegenomen worden in de opzet van de 
topsport sectie in het volgende meerjarenplan voor de KNAS dat zal gelden voor de periode 2021-
2028. Het is de doelstelling om een eerste opzet hiervan op de ALV in 2020 te kunnen presenteren. 
 
Organisatie: 
In 2020 zullen wederom organisatorische veranderingen bij KNAS-topsport worden doorgevoerd. Het 
doel zal zijn om het bestuurslid topsport meer te kunnen vrijmaken voor het opzetten van beleid 
(bijvoorbeeld voor de topsport evaluatie en de meerjarenplannen) en minder te belasten met 
operationele zaken. De insteek zal zijn om hierbij niet 1 technisch directeur hiervoor te zoeken, maar 
om per wapen een topsportcoördinator te benoemen die zal zorgdragen voor de uitvoering van het 
beleid en het eerste aanspreekpunt zal zijn voor de begeleidingsteams. De keuze om per wapen een 
coördinator te benoemen is gemaakt met het oogpunt om de activiteiten behapbaar te houden voor 
een vrijwilliger en daarnaast om meer maatwerk te kunnen bieden voor de begeleidingsteams die in 
verschillende stadia van ontwikkeling zitten.  
 
Bondscoaches: 
De samenwerking met de bondscoaches voor Floret - Andrea Borella - en Degen - Gabor Salamon – 
zal worden voortgezet aan het begin van 2020. Ook de samenwerking van het SBT met Cosimo 
Melanotti zal worden gecontinueerd. De uitkomst van de topsport evaluatie en de opzet van het 
meerjarenplan zal bepalen of en op welke manier verder zal worden gegaan met de bondscoaches in 
de daaropvolgende seizoenen. 
 
Sponsoring: 
De sponsoring van TeamKPN Sportfonds voor het mannen degen team was een belangrijke steun in 
de rug voor 2019 en er wordt gepoogd om de periode uit te breiden tot de eerste helft van 2020 om 
de volledige Olympische kwalificatie cyclus te omvatten. Daarnaast wordt door coach Edwin Treffers 
goed contact onderhouden met KPN en gekeken of hun netwerk binnen de wereld van sponsoring 
kan zorgdragen voor contacten met potentiele andere sponsoren in de toekomst. Er moet in 2020 



 

17 

een sponsorcommissie worden opgetuigd die vorm kan geven aan pakketten die aan sponsors 
kunnen worden aangeboden en daarmee actief potentiele sponsoren gaat benaderen.  
 
Publiciteit en Communicatie: 
Er is in 2019 dankzij de PR-commissie al veel vooruitgang geboekt op het gebied van communicatie 
met de Nederlandse schermers en hun successen naar de buitenwereld toe, zoals naar Team NL, 
mogelijke sponsors, via social media en naar traditionele media. Uiteraard moeten deze activiteiten 
worden voortgezet in het Olympische jaar 2020, waarin schermen hopelijk meer exposure krijgt dan 
in de meeste andere jaren. Op het gebied van interne communicatie naar begeleidingsteams, 
schermers en ouders zal verder worden gewerkt aan verbetering. Er is een meeting gehouden met 
dotcomsport, de ontwikkelaar van talentvolgsystemen, om hun systeem aan te passen naar de 
behoeftes van de KNAS. De doelstelling van het gebruik van dit systeem zal met name zijn om de 
communicatie en gegevens vanuit een centraal systeem te kunnen voeren, wat tijdsbesparing en 
duidelijkheid zal geven aan betrokken vrijwilligers, trainers en schermers en ook gewenst is vanuit 
privacywetgeving. De doelstelling is om dit systeem live te hebben bij aanvang van het seizoen 2020-
2021. Naast het ‘selectiedocument’ zullen er ook andere processen en rollen worden beschreven, 
zodat er meer duidelijkheid is omtrent de rol van trainers/begeleiders, er meer uniforme rapportages 
komen van toernooien en ten aanzien van keuzes bij selecties.  
 
NOC*NSF: 
In 2020 zullen de contacten met NOC*NSF worden onderhouden voor alle zaken rond het 
Olympische jaar, maar daarnaast zal ook gepoogd worden om het gesprek aan te gaan over mogelijke 
financiering van lange-termijn talent ondersteuningsprojecten. De stap van succesvol junior/U23 
schermer naar de mondiale top bij de senioren is een lange en moeilijke weg, die zonder financiële 
ondersteuning zeer moeilijk te vervolmaken is. Ook zal met NOC*NSF een update worden gegeven 
aan de definities van de talent statussen, als dit niet reeds in 2019 gelukt is. 
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ORGANISATIE 
 
De belangen van de ca 3.000 leden en 72 verenigingen én alle mensen die interesse hebben 
in schermen worden behartigd door het bestuur van de KNAS. In uitvoering wordt het 
bestuur ondersteund door het bondsbureau en diverse commissies. De KNAS onderschrijft 
de 13 aanbevelingen van de code “Goed Sportbestuur”.  
 

1. Bestuur 
Naast de in functie benoemde voorzitter, secretaris en penningmeester zij er in 2020 
4 algemene bestuursleden. Het bestuur heeft de taken onderling verdeeld. De 
functies zijn als volgt: 

o Voorzitter 
o Secretaris 
o Penningmeester 
o Algemeen bestuurslid (Topsport) 
o Algemeen bestuurslid (Breedtesport) 
o Algemeen bestuurslid (Veteranen) 
o Algemeen bestuurslid (Communicatie) 

 
2. Bureau 

Het bondsbureau is gevestigd in Nieuwgein in een samenwerkingsverband met de 
Tafeltennisbond, Honk- en Softbalbond, Basketballbond, Badmintonbond, 
Cricketbond, Jeu de Boulesbond en de Judobond.  
Het bureau verzorgt onder meer de ledenverzekeringen van de KNAS, de financiële 
administratie, ledenadministratie en onderhoudt contacten met diverse 
stakeholders.  
 

3. Commissies en Begeleidingsteams: DBT, FBT & SBT 
De commissies en begeleidingsteams worden bemenst door vrijwilligers uit alle 
geledingen van de bond. De leden van de Financiële Commissie worden benoemd 
door de Algemene Ledenvergadering. De overige commissies en de 
begeleidingsteams worden benoemd door het bestuur. Een volledig overzicht staat 
op de site van de KNAS.  
 
 
 
 
De KNAS is aangesloten bij: 
 
 
 
 
 

 

https://www.knas.nl/node/13
https://www.knas.nl/bondsbureau
https://www.knas.nl/commissies
http://www.knas.nl/dbt
https://www.knas.nl/FBT
https://www.knas.nl/SBT

