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Inleiding 
Dit document beschrijft de voorgenomen activiteiten van het bestuur en commissies in 2022. Het 

bevat geen uitgebreide evaluatie van 2021 maar wel de aanleiding voor een activiteit. 

Met diverse commissies zijn de wensen van het bestuur besproken en gezamenlijk de activiteiten 

bepaald. Na algemene activiteiten worden per commissie de activiteiten benoemd. De volgorde van 

de commissies is geheel willekeurig. 

Het jaarplan 2022 is het 2e jaar in het kader van het Meer Jaren Beleidsplan 2020-2024. De gezette 

stip op de horizon verlangt ambitieuze activiteiten die wij alleen in samenwerking met de 

verenigingen, NOC*NSF en organisaties binnen en buiten het schermen waar kunnen maken. Het 

bestuur bedankt iedereen die in het 1e jaar een bijdrage heeft geleverd in de discussies, ideeën heeft 

aangedragen en uitvoering van activiteiten ondersteund heeft. Er is een goede start gemaakt 

ondanks de Covid-19 pandemie. 

Naast de in dit jaarplan benoemde activiteiten worden ook de reguliere activiteiten uitgevoerd dus 

als een commissie of activiteit niet benoemd is wil dit niet zeggen dat er geen aandacht voor is. 
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Algemeen  
 
De KNAS organisatie is redelijk goed door de Covid-19 pandemie gekomen, al is die nog niet geheel 
over. Het bestuur is niet gewijzigd maar in de commissies zijn de nodige personele 
wisselingen geweest en nieuwe leden toegetreden. Het bestuur bedankt de afgetreden 
commissieleden voor het werk dat zij verzet hebben in de afgelopen jaren. Alle verenigingen, behalve 
Bras de Fer uit Meppel, zijn met veel kunst en vliegwerk overeind gebleven en het ledenverloop eind 
december was daardoor minder dan verwacht. We zien weer een groot enthousiasme op de 
schermtoernooien en tijdens trainingen.  
Het ledenverloop bij de jaarovergang is minder dan normaal doordat er al veel opzeggingen waren 
gedurende 2020. We zien dat de aanwas in het eerste halfjaar ver achterbleef bij andere jaren maar 
na de zomer is een sterkere stijging te zien. Ter ondersteuning van de verenigingen hebben we een 
fonds ingericht en daar is door twee verenigingen beroep op gedaan met positief resultaat op de 
doelstellingen van de verenigingen. De verwachting is dat een dergelijk fonds in 2022 niet nodig zal 
zijn.  
   
Op 29 september 2021 is de geactualiseerde “Code Goed Sportbestuur” gelanceerd. Met deze code 
kunnen onze schermverenigingen ervoor zorgen dat zij via bewust sportbestuur een basis leggen 
voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving. Oftewel, een sportomgeving waar iedereen zich 
thuis voelt! Het NOC*NSF beschikt over een bijdrage van de Nederlandse Loterij waarmee zij haar 
leden (sportbonden) ondersteunt. Dit doet zij middels een subsidie genaamd Algemeen 
Functioneren. Deze bestaat uit een Basisbijdrage aangevuld met een staffel op aantal leden én een 
staffel naar rato van de omzet. Om deze basisfinanciering te kunnen aanvragen dient de bond te 
voldoen aan z.g.n. “minimale kwaliteitseisen” (MKE). Het eisenpakket bevat een aantal eisen al 
gelden op 1-1-2022 en adviezen voor de jaren daarna. Het voldoen aan deze eisen vergt de nodige 
aandacht en tijd van het bestuur. Er zal ook aandacht zijn voor onze verenigingen om hen te 
informeren over de code en hen te assisteren bij de invoering daar waar nodig. 
  
De schermverenigingen draaien grotendeels op vrijwilligers die schermen of verwant zijn aan 
schermers. Deze laatste groep hebben wij niet in beeld en met hen kunnen wij niet communiceren 
anders dan door toevallige persoonlijke ontmoetingen. Wij willen hen graag voorzien van relevante 
en actuele informatie, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven. Mede uit het oogpunt van de privacy (AVG) 
en Code Goed Sportbestuur willen wij hen graag als lid kennen. Voor deze groep willen wij het “niet 
schermend lidmaatschap” invoeren.  

Samenstelling bestuur 

Nu er twee ALV’s per jaar zijn willen we in de voorjaars ALV nieuwe bestuursleden kiezen. In 2022 
zijn er weer bestuurswisselingen gezien het schema KNAS Bestuurstermijnen: 
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Het levert nu een probleem omdat zowel voorzitter als ook secretaris en de algemeen bestuurder 
topsport, breedtesport en PR moeten aftreden. Om dit voor de toekomst te voorkomen stellen wij 
het volgende schema voor: 

 
 
Dit betekent dat de huidige bestuursleden op de ALV-1 2022 ge-/herkozen worden voor 4 jaar en de 
aangepaste termijn bij de eerstvolgende gelegenheid ingaan, maar in geen geval zal de maximale 
zittingstermijn van 12 jaar overschreden worden. 

 
De bondsorganisatie  
De bezetting van het bondsbureau wordt nagenoeg niet gewijzigd. De KNAS heeft een 
samenwerkingsovereenkomst met de NTTB die onze directeur faciliteert op het bondsbureau. Het 
directiestatuut is bijgewerkt en zal in de ALV 2021-2 worden voorgelegd aan de leden.  
Onze directeur heeft zitting in de NOC*NSF werkgroep “Verdelen middelen” in het kader van de 
“Verander agenda”. Hij vertegenwoordigt de kleine bonden, waaronder de KNAS, uitstekend. De 
grondslag voor de verdeling is herijking en dit heeft geresulteerd in een hogere bijdrage vanuit 
NOC*NSF voor professionalisering van bondsorganisatie.  
Het bondsbureau ondersteunt de bestuurders met de dagelijkse zaken en voorziet hen van adviezen. 
Gezien de beperkte capaciteit moeten de bestuurders veel werk zelf uitvoeren en blijft er weinig tijd 
voor beleidsmatige zaken en het onderhouden van belangrijke contacten in de sportwereld. Om hen 
te ontlasten willen we de bondsorganisatie uitbreiden. Ondanks de verhoging van de NOC*NSF 
basisbijdrage wordt niet in eerste instantie overwogen om meer beroepskrachten in te zetten. Wij 
zoeken de oplossing dan ook in vrijwilligers met een vrijwilligersvergoeding. In 2022 willen we de 
enkele functies definiëren en personele invulling werven.  

 
Jeugd Equipe Competitie (JEC):  
In 2021 is er hard gewerkt aan de definitie en vormgeving van de JEC. Hierbij zijn de begeleiding en 
middelen uit het S.O.S. project een grote steun geweest. De projectleider is Teun die wordt 
bijgestaan door Geert Hersbach, een stagiair van de Hogeschool Amsterdam.  
Tijdens de voorbereiding is met alle stakeholders gesproken. In een aantal Teams sessies werden veel 
ideeën opgehaald die in de formule zijn toegepast. Op verzoek van de deelnemers zijn de benodigde 
kader profielen opgesteld. Op de KNAS-site zijn twee speciale pagina’s ingericht voor de benodigde 
informatie (JEC.KNAS.NL voor de schermers/familie en KNAS.NL/JEC voor het kader). De speciaal 
ontwikkelde app waarmee de wedstrijden worden bijgehouden en de livescore op jec.knas.nl wordt 
gerealiseerd, zal worden doorontwikkeld.  
De jeugd equipe competitie is in oktober van start gegaan met 20 teams van 14 verenigingen. 
In 2022 zal zowel in het voor- en najaar een competitieronde worden gestart. Hierdoor is er 
een korte leercyclus en kunnen teams snel instappen. Na iedere cyclus zal er een evaluatie worden 
gehouden met de deelnemende teams. Indien nodig of gewenst zal de formule worden bijgesteld. De 
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app zal verder worden ontwikkeld en onderzocht wordt of het aantal leeftijdsgroepen kan worden 
uitgebreid. 
Wij kijken uit naar de ervaring van de schermers en het begeleidende kader. 
 

PR en Communicatie    
 
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, YouTube en de nieuwsbrief e-Touché. 
Daarnaast worden er persberichten verspreid bij belangrijke prestaties. 
 

De PR commissie bestaat uit Ashley Ophorst, Jayantee Assmann en Julius Wagenaar, en de website 
wordt beheerd door Paul Water.  
       

Uitbreiden vrijwilligers voor PR   
De PR commissie bestaat uit 3 actieve leden, met daarnaast één persoon voor het technisch 
onderhoud van de website. Omdat we meer willen doen is een uitbreiding van de commissie gewenst. 
Hierdoor kunnen de taken beter verdeeld worden, met vaste contactpersonen voor de verschillende 
kanalen. Naast de vaste commissieleden streven we naar een aantal vrijwilligers die voor losse 
projecten ingezet kunnen worden. We denken hierbij aan stukken schrijven voor de nieuwsbrief, 
fotograferen op wedstrijden en het verzorgen van livestreams bij belangrijke toernooien.    
 

Werven van content ”Volg de sporter”  

Om meer aansprekende verhalen te kunnen vertellen, willen we schermers, trainers en verenigingen 
gaan betrekken bij de aanlevering van de content. Door meer samen te werken met onze topsporters 
en talenten kunnen “insider” verhalen verteld worden en kunnen grote toernooien vanuit het 
standpunt van de sporter gevolgd worden. Tijdens buitenlandse toernooien kan een schermer of 
begeleider tijdelijke toegang krijgen tot de KNAS social media kanalen. 
 

Fotomateriaal   
Door betere samenwerking met de fotografen van de lokale organisaties bij grote toernooien kunnen 
foto’s van betere kwaliteit beschikbaar komen voor Instagram en voor later gebruik, zoals in 
persberichten. 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. 
 

Verenigingsondersteuning 
Onder het motto “Met elkaar, voor elkaar” willen we onze verenigingen stimuleren om hun ervaringen 
en inzichten te delen om zo andere verenigingen te ondersteunen. Ook de KNAS kan door de 
vrijwilligers bij de commissies hier een rol in spelen. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn 
bijvoorbeeld subsidieaanvragen, toernooiorganisaties, ledenwerving door social media campagnes, 
en website ontwerp. 
 

 
Nederlandse Kampioenschappen    
Binnen het schermen zijn er vier NKs: jeugd, senioren, veteranen en equipe. De NKs voor de jeugd 
en voor senioren zijn hiervan de grotere toernooien, waarvoor binnen het schermen ook de meeste 
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belangstelling bestaat. De PR Commissie zal bij deze toernooien continu met twee personen 
aanwezig zijn zodat er sneller berichten via Facebook en Instagram gedeeld kunnen worden. Ook zal 
hierdoor capaciteit zijn om een persbericht ter versturen bij het sluiten van de finales.    
 

We zullen consistenter livestreams inzetten bij NK Senioren en NJK zal uitgebreid worden. Met Bas 
Mondt, die de livestreams bij het NJK 2021 verzorgde, zal onderzocht worden wat hiervoor nodig is.   
 

Website    
In 2022 zal een vernieuwing van de website doorgezet worden. De voornaamste doelen die we willen 
bereiken zijn verbetering van het onderhoudsgemak en betere vindbaarheid van informatie. Tijdens 
de vernieuwing zal kritisch worden gekeken naar de huidige informatie en categorisatie van de 
onderwerpen. Ook zal de website verdeeld worden in een openbaar deel voor geïnteresseerden en 
een afgeschermd deel voor leden.   
Om de transparantie te verhogen zal op de website een sectie komen met nieuws van het bestuur 
waarin de relevante besluiten van de bestuursvergaderingen geplaatst zullen 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. Naast de 
algemene pagina zijn er ook pagina's specifiek voor verschillende doelgroepen, zoals veteranen en 
rolstoelschermen, die hun eigen redactie hebben.   
Als blijkt dat de social media campagne van 2021 ook geleid heeft tot een instroom van leden bij 
onze verenigingen, zullen we een vervolgcampagne opzetten. De juiste tijd hiervoor lijkt het einde 
van de zomervakantie daar dit de tijd is dat men op zoek gaat naar een nieuwe sport.  
 

Instagram    
Het plaatsen van aangeleverde 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 frequentie van de nieuwsbrief zal langzaam verhoogd worden van twee-maandelijks naar 
maandelijks. Er zal hierdoor ook meer ruimte zijn voor berichten van onze sponsoren. Onderwerpen 
die we blijven publiceren zijn diepte-interviews met onze topsporters en aankomend 
reglementswijzigingen. We zetten dit jaar de differentiëring naar doelgroep voort en streven naar 
nieuwsbrieven specifiek voor verenigingsbesturen, jeugd en veteranen, naast een algemene 
nieuwsbrief. Hiervoor is mogelijk een herstructurering van ons mailing programma nodig. Ook zal 
onderzocht worden of er een directere koppeling kan worden gecreëerd tussen ons 
relatiesysteem en het mailing programma.  
 

Persberichten    
Bij belangrijke toernooien zal vooraf een persbericht uitgestuurd worden naar de relevante media. 
Het gaat hier in ieder geval om EKs en WKs (Senioren en Jeugd) en NK Senioren. Voor deze 
toernooien zal een PR Commissielid stand-by staan om bij een goed resultaat van een Nederlandse 
schermer snel te kunnen schakelen zodat de resultaten tijdig verspreid kunnen worden.    
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Scheidsrechterscommissie    
 
Sinds de zomer van 2021 hebben wij een nieuwe scheidsrechterscommissie bestaande uit: 
Katja Schober, Hugo-Jan Dulfer, Nico Speelman, Patrick Pieters en Bas von Königslöw.  
De liaison van de scheidsrechterscommissie is Timon Hagen.  
  
Daarnaast verzorgt Remco Middelveld ondersteuning bij de niveau 3 opleidingen en zoeken van 
buitenlandse scheidsrechters voor NK’s  
  
De scheidsrechterscommissie heeft in het jaar 2022 naast de lopende zaken maar 1 heel belangrijke 
taak: het zorgen dat het scheidsrechtercorps weer voldoende op sterkte komt door nieuwe 
scheidsrechters op te leiden.   

  
Opleiding 
De opleiding van zal op twee manieren worden vormgegeven, te weten:  
1: Versnelde opleiding voor oud-topschermers  
2: Normale opleiding  

  
Werving 
De commissie wil zich hier in 2022 volledig voor inzetten omdat het tekort aan scheidsrechters in het 
verleden geleid heeft tot noodgrepen die niet altijd even wenselijk waren.  
1: aanwas zonder inspanning  
2: de verenigingen benaderen die schermers op toernooien hebben  
3: invoeren boete bij ontbreken van de scheidsrechter en die ook innen.  
4: Onderdeel maken van het talentenprogramma op de stages.  
5: Topschermers die gestopt zijn benaderen.   
  
Planning aanwezigheid op toernooien 
Daarnaast zal de commissie het systeem van uitnodigingen voor NKs herzien om het vinden 
van scheidsrechters voor deze toernooien te verbeteren. Veel scheidsrechters zijn ook nog actief als 
schermer waardoor een tekort aan scheidsrechters ontstaat bij de NKs. Dit probleem vraagt om een 
andere oplossing dan nieuw opgeleide scheidsrechters, omdat verwacht wordt dat de nieuwe 
scheidsrechters nog actieve schermers zijn.)  
 

Commissie Opleidingen.  
 
Er is een nieuwe opzet gemaakt voor de opleiding tot schermleraar en de wijze waarop de 
scheidsrechteropleiding zal worden vorm gegeven. De scheidsrechteropleiding blijft een taak van de 
scheidsrechtercommissie. 
De schermlerarenopleiding gaan we vormgeven in afgeronde modules welke met een certificaat 
worden afgesloten. Iedereen kan deelnemen aan modules naar eigen behoefte. Voor het 
diploma Schermleraar niveau 2 en 3 wordt bepaald welke modules verplicht gehaald moeten 
worden. Er wordt een jaarplanning gemaakt met de modules en een examenmoment. De modules 
worden individueel geprijsd en bij het behalen van het diploma wordt een bonus gegeven in relatie 
tot het bedrag van de verplichte modules.   
De vernieuwde opleidingscommissie gaat het programma voor schermleraar samenstellen op basis 
van de vorige opleidingen. Voor het maken en geven van de schermsport specifieke modules zoeken 
we geïnteresseerden uit eigen geledingen en voor algemene sport modules kijken we ook naar 
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de beschikbaarheid bij organisaties buiten het schermen. De commissie zal de voorwaarden waaraan 
een module moet voldoen bepalen en de makers begeleiden bij de opzet. De gebudgetteerde 
middelen die tijdens de pandemie zijn overgebleven willen we inzetten voor het maken van de 
modules. 
Indien de KSS 2017 in de MKE staat zal deze worden toegepast op de verplichte modules voor 
het schermleraar niveau 3. 
Voor het niveau 4 gaan we onderzoeken hoe wij kandidaten kunnen ondersteunen om de FIE 
opleiding voor Trainer coach te volgen. 
In dit seizoen worden de modules gedefinieerd en indien mogelijk al getest. Het streven is om in het 
nieuwe seizoen 2022-2023 een volledig programma gereed te hebben. 
In de regiobijeenkomst is sterk benadrukt dat veel behoefte is aan de opleiding en zij vragen het 
bestuur hier prioriteit aan te geven. 
 

Rolstoelschermen commissie   
 
Vanwege Covid-19 zijn activiteiten die gericht waren op wedstrijdsport op een laag pitje gezet. De 
KNAS heeft, door een bijdrage van de Johan Cruyff Foundation, rolstoelen en frames voor de 
beoefening van rolstoelschermen kunnen aanschaffen. Deze zijn vanaf september 2021 aan een 
aantal verenigingen in bruikleen gegeven, zodat deze verenigingen konden starten met 
rolstoelschermen. Het aantal plaatsen waar aan rolstoelschermen kan worden gedaan komt hiermee 
op 6. Indien een frame en/of rolstoelen niet meer worden gebruikt in een vereniging kan de KNAS 
deze verplaatsen naar een andere vereniging zodat de mogelijkheid tot rolstoelschermen niet kleiner 
wordt. 
 

Ondersteuning van verenigingen 
De ondersteuning heeft betrekking op het verwerven van middelen en kennis om rolstoelschermen 
te faciliteren. Deze ondersteuning zal zowel proactief als reactief zijn. De commissieleden zullen 
werken aan een kenniscentrum waarin informatie verzameld wordt over zaken die verenigingen 
kunnen helpen bij het aanbod van rolstoelschermen. De Rolstoelcommissie zal meedenken met 
verenigingen en helpen met het opzetten van lokale netwerken van aanbieders van rolstoel- en 
parasporten. De verenigingen worden actief ondersteund bij het verwerven van subsidies bij 
gemeenten en instellingen die zich bezighouden met “inclusief sporten”. Ook komend jaar zal een 
voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd op het bondsbureau. 
 

Opleiding 
Gezien het speciale karakter van ‘sporten met een beperking’ zal deze commissie een module maken   
in samenwerking met de commissie opleidingen voor de opleiding van schermleraren, trainers, 
scheidsrechters en verenigingsbesturen. Hierbij worden ervaringsdeskundigen, schermers, trainers 
en scheidsrechters betrokken die momenteel actief zijn. Ook zal worden gekeken naar opleidingen 
bij andere sportbonden en schermverenigingen in het buitenland. 
 

Intensiveren van samenwerking met organisaties 
In ons sportlandschap zijn een groot aantal organisaties die zich richten op sporten met een 
beperking, zoals NOC*NSF, para-sport organisaties en in het bijzonder binnen de schermsport met 
Dutch Wheelchair Fencing Foundation (DWFF). 
 

Internationaal 
Voor internationale wedstrijden moeten rolstoelen voorzien zijn van spaakbeschermers met een 
goedgekeurd nationaal embleem waar de nationale vlag in verwerkt moet zijn. Op dit moment is dit 
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niet beschikbaar. Daarnaast wordt voor alle schermers, inclusief rolstoelschermers 
hetzelfde TeamNL logo gebruikt. Omdat in dit logo de Olympische ringen verwerkt zijn, moet er een 
alternatief gevonden worden voor de Paralympics, omdat het vertonen van de Olympische ringen 
daar niet toegestaan is. Een alternatief is het TeamNL logo dat voor paralympiërs gebruikt wordt 
waarin in plaats van de ringen de agitos worden gebruikt. Hiervoor moet overleg plaatsvinden met 
NOC*NSF en IWAS. 
 
Evaluatie van de criteria voor deelname aan internationale titeltoernooien, met als doel reële en 
haalbare criteria op te stellen voor de Europese Kampioenschappen.  
 
Het logistiek ondersteunen van de DWFF bij het uitbrengen van een bid voor een door het DWFF te 
organiseren internationaal toernooi in 2023. 

 

Promotie 
Promoten van de organisatie van rolstoeltoernooien en het organiseren van een rolstoeltoernooi dat 
open is voor alle schermers. Hiertoe zal een projectgroep worden samengesteld, waarbij 
verenigingen waar rolstoelschermen betrokken zijn uitdrukkelijk uitgenodigd zullen worden. Hierbij 
zal ook onderzocht worden of er subsidies aangeboord kunnen worden die deze toernooien mogelijk 
kunnen maken. 
  

Commissie Wedstrijden, Ondersteuning en Ranglijsten 

(WOR) 
 
Nadat deze commissie 1.5 jaar heeft stilgelegen i.v.m. Covid-19 komt hij heel langzaam weer op 
stoom sinds dat de wedstrijden weer begonnen zijn.  
 
De WOR-Commissie bestaat uit: Christiaan Jansen, Liesbeth Oskamp en Henri Faber  
De liaison voor de commissie is Timon Hagen   
  

Ranglijsten 

In Q4 2021 – Q1 2022 zal de formule van de ranglijsten tegen het licht worden gehouden.   
De KNAS-ranglijsten groep zal met een voorstel naar het bestuur komen en deze zal ook tegen een 
kleine groep KNAS leden worden aangehouden, denk hierbij aan topschermers, coaches, recreatieve 
schermers.   
  
Het tijdsplan is als volgt: 

• Januari 2022 voorstel naar bestuur  
• Februari 2022 voorstel delen met selecte groep KNAS leden.  
• Maart 2022 definitief voorstel in bestuur   
• Publicatie op website met consultatieperiode van 2 weken  
• Verwerking en terugkoppeling van commentaar  
• Ter stemming brengen in ALV van april 2022  
• Invoering per september 2022 \ 

 
Een verdere activiteit is de implementatie van de JPT tellingen in een nieuwe sectie 
in OnzeRanglijsten. 
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Toernooien  
Na de versoepelingen van de coronamaatregelen zien we weer een toename aan toernooien. Veel 
verenigingen willen hun toernooien weer gaan organiseren, maar helaas vaak in dezelfde periode. 
Dit kan eventueel tot teleurstellingen leiden omdat we streven naar een meer evenwichtige 
kalender.   
  
In de winter zijn namelijk veel sporthallen in gebruik voor andere sporten (denk aan zaalvoetbal, 
hockey). Voor evenementen in weekenden krijgen de vaste huurders de voorkeur en het blijkt lastig 
te zijn om een sporthal voor 1 weekend te huren 
  
Een gesprek tussen alle wedstrijdorganisatoren zal heel erg helpen bij de spreiding van de 
toernooien. Dit zal gepland worden in Q1 2022, zodat dit eventueel van invloed kan zijn op de 
kalender 2022-2023.  
 
Opleiding 

Enkele jaren geleden is het software programma “Fencing Time” aangeschaft voor de 
wedstrijdleiding. Dit programma bevalt goed en wordt ingezet bij alle de KNAS georganiseerde 
toernooien en al menig ander toernooi waar de KNAS de wedstrijdleiding ondersteund. Om de 
overige wedstrijdorganisaties te stimuleren en het gebruik te verbeteren wordt 
een gecombineerde training Fencing Time en wedstrijdleiding georganiseerd. 
 

Veteranencommissie (VC) 
 
In 2022 wil de VC verder gaan met het verbeteren en mogelijk maken van het 
veteranenschermen. Vooralsnog zal de focus uitgaan naar de volgende activiteiten 
 

Communicatie 
Het Veteranen Bulletin had een vliegende start en wordt gewaardeerd. Het aantal e-Touche's voor 
veteranen zal in 2022 worden uitgebreid als er voldoende copy binnenkomst.  De VC is nog steeds op 
zoek naar een vrijwilliger die de redactie wil oppakken.   
De VC heeft ook een nieuwe facebookpagina opgezet onder de naam “Nederlandse Veteranen 
Schermers”. 
 

Toernooien 
Gezien het succes van de Ferrum Vetus toernooien willen we een extra toernooi organiseren waarmee 
het aantal het aantal op 6 komt en een regelmatiger spreiding over het seizoen mogelijk is. 
 
Onder de deelnemers van het FV leeft de wens om scheidsrechters in te zetten. Zij bieden hiervoor de 
scheidsrechtercommissie aan om kandidaten aan opleiding nivo 3 praktijk ervaring te laten opdoen. 
 

Internationaal 
De commissie wil de procedure voor de deelnameselectie aan EK- /WK-veteranen evalueren en 
indien nodig met een voorstel komen ter verbetering.  
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De deelnemers aan EK en WK willen graag een Chef de Mission. In het verleden nam Oscar Kardolus 
deze rol vrijwillig op zich maar na zijn overlijden is die rol niet meer ingevuld. Gezien de omvang van 
deze toernooien en de procedures waar de deelnemers zich aan moeten houden blijkt er grote 
behoefte aan te zijn. De deelnemers kunnen een CdM uit hun midden kiezen die een incentive 
ontvangt opgebracht door de deelnemers. 
 
Om de VetCup meer allure te geven wil de commissie onderzoeken hoe dit toernooi uit te breiden is 

tot een internationaal toernooi op kalender van de European Veteran Fencing (EVF) organisatie. 

 

 
Equipewedstrijden 
Na het succes van het EK equipe in Alkmaar is de belangstelling voor equipe wedstrijden gegroeid. De 

commissie wil equipe ontmoetingen tussen de veteranen van verenigingen stimuleren. In het kort 

bestaat het idee eruit dat per regio 4-6 verenigingen met elkaar contact opnemen om met enige 

regelmaat onderling equipe wedstrijden te spelen met een laagdrempelig karakter waarbij om 

beurten bij elkaar op locatie wordt geschermd. Bv tijdens clubavonden of zaterdagochtend in een 

gehuurde zaal. 

 
 

NK-Commissie 
 
De NK cyclus heeft behoorlijk geleden onder de Covid-19 pandemie. Momenteel vinden de NK’s van 
2020 volgens het schema:  
- NJK: 18, 19 september in Alkmaar in samenwerking met HollandSchermen. 
- NK Senioren: Op 25, 26 september in Ede-Wageningen in samenwerking met La Prime. 
- NK Veteranen: 6, 7 november in Herten Roermond in samenwerking met sv Elan. 
- NK Equipe: 27 ,28 november in Zutphen in samenwerking met sv Surtout. 

  
Planning 
Na een inhaalslag van de NK’s 2021 worden NK’s in 2022 weer in het normale schema georganiseerd. 
- NK Equipe zal plaatsvinden in Zutphen (datum later te bepalen)  
- NJK zal plaatsvinden in Alkmaar op 11, 12 juni 2022.   
- NK Veteranen nog onbekend. 
- NK Senioren nog onbekend.  
 
NK-Equipe 
Al enkele jaren wordt regelmatig de wens geuit om het aantal teams per vereniging te vergroten. Het 
bestuur heeft dit thema besproken en onderschrijven unaniem het idee maar zagen al snel grote 
uitdagingen. Het belang van equipe wedstrijden en het plezier dat dat brengt bij de schermers wordt 
al langere tijd onderkent en met diverse acties bevestigd. Er is een discussie gestart over het HOE van 
de uitbreiding en de daarbij het mogelijke resultaat maar helaas heeft het bekende “eureka” nog niet 
geklonken.  
 
Wij vermoeden dat er een verschil bestaat tussen de grote en kleine verenigingen, tussen de 
randstad en de rest van Nederland, tussen onze drie wapens en over de wedstrijdformule. Vandaar 
dat wij een aantal alternatieven gaan opstellen en die voorleggen aan de verenigingen.  Het streven 
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is om in de ALV 2022-1, verwacht in april, een beslissing te nemen zodat we de NK-Equipe 2021-2022 
mogelijk een grotere aantal teams kunnen laten meedingen om de titel. 

 
Multi NK’s 
Het NOC*NSF heeft het idee opgepakt om de NK’s van verschillende sporten gelijktijdig op 1 locatie 
te organiseren. Zij hebben ons ook uitgenodigd om ons hierbij aan te sluiten. De achterliggende 
gedachte is om meer publiciteit te genereren en publiek te trekken. Wij onderzoeken dit idee op een 
aantal verschillende onderwerpen zoals o.a. financiële haalbaarheid, onderlinge afhankelijkheden, 
effect op het evenement. 
 

 

 

Topsport en Talentontwikkeling bij de KNAS 
 

Organisatie: 

In 2022 zullen een aantal aanpassingen gemaakt worden in de organisatie van topsport. Nieuwe 

kandidaten voor de Talent-Ouder-Commissie zullen geïnstalleerd moeten worden, omdat enkele leden 

in deze commissie aangekondigd hebben hieruit te willen stappen vanwege de leeftijden van hun 

kinderen. De Atletencommissie heeft in de afgelopen jaren een slapend bestaan geleid en zal opnieuw 

opgestart moeten worden. De stem van de atleten moet gehoord worden; een charter voor deze 

commissie zal worden opgesteld met gedefinieerde activiteiten en een duidelijke rol binnen de KNAS. 

Er is al advies gevraagd en verkregen van de Atletencommissie van NOC*NSF hoe dit proces het beste 

vorm te geven en wat het charter van deze commissie zou moeten zijn. Het streven is om een 

atletencommissie te hebben die zowel dames als heren bevat, waarin ieder wapen vertegenwoordigd 

is en waarin de equipes die meestrijden op EK’s en WK’s ook een vertegenwoordiger kunnen 

inbrengen. 

Voorlichting Doping 

Deelnemers aan de titeltoernooien en kwalificatieprogramma’s die zich daarop richten, moeten in 

2022 een aantal cursussen over doping volgen, zodat zij goed op de hoogte zijn van de regels op dit 

gebied. Ook ouders van minderjarige talenten en trainers moeten dergelijke cursussen volbrengen. 

Verdere communicatie op dit gebied zal worden verstrekt aan de betreffende schermers en 

betrokkenen door topsportcoördinator Sonja Tol in samenwerking met de Dopingautoriteit. 

Sponsoring 

De sponsoring van TeamKPN Sportfonds voor het mannen degen team was een belangrijke steun in 

de rug voor 2019, maar deze is daarna helaas niet gecontinueerd. De activering van een 

sponsorcommissie is essentieel om vorm te geven aan sponsorpakketten om met meer succes geld 

binnen te kunnen halen en zo voor atleten, teams en programma’s meer financiële draagkracht te 

krijgen voor de talenten en topatleten. 

Publiciteit 

Er is in de afgelopen jaren 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 
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Team NL, mogelijke sponsors, via social media en naar traditionele media, bijvoorbeeld door middel 

van persberichten. Uiteraard moeten deze activiteiten worden voortgezet in 2022. 

Veilig Sportklimaat 

Topsport en talentontwikkeling is in het algemeen een prachtige activiteit, maar brengt veel druk en 

soms ook ongewenste situaties met zich mee. In recente jaren is hier in toenemende mate aandacht 

voor binnen de sportwereld en zijn er bij andere sporten in Nederland misstanden naar boven 

gekomen. In het jaar 2022 zal samen met de vertrouwenscontactpersoon van de KNAS en met 

ondersteuning van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF gekeken worden hoe hiervoor proactief 

beleid in te stellen bij de KNAS, uiteraard in nauw overleg met betrokkenen zoals de TOC, 

atletencommissie en de coaches van de begeleidingsteams. 

Regionale Trainingscentrums (RTC) 

Een doelstelling van het meerjarenbeleidsplan is om het aantal RTC’s te vergroten en daarmee meer 

spreiding van talentontwikkeling te verkrijgen over de regio’s en over de wapens. Er zijn in 2021 al 

initiële gesprekken opgezet met een gemeente en vereniging en ook een tweetal andere verenigingen 

hebben interesse getoond in het opzetten van regionale trainingen. KNAS Topsport zal ieder initiatief 

van verenigingen samen met gemeentes/regio’s/provincies op dit gebied van harte ondersteunen. 

Regionale samenwerking van verenigingen met ondersteuning vanuit lokale overheden biedt de beste 

kansen voor talentontwikkeling op jonge leeftijd, waarbij lange reistijden en late thuiskomst vermeden 

kunnen worden voor deze groep. Thema’s zoals fysieke training, mentale training, voedingsadvies en 

dergelijk kunnen bij uitstek in een regionale setting worden ondersteund. 

NOC*NSF: 

In 2022 zullen de contacten met NOC*NSF worden onderhouden voor alle zaken over topsport en 

talentenontwikkeling. Het doel is en blijft om ondersteuning te verkrijgen voor onze top senioren en/of 

voor onze talentontwikkeling activiteiten in door NOC*NSF gefinancierde programma’s.  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.  Verder zal in de gesprekken ingezet 

worden op het elimineren of versoepelen van de aanvullende eisen van NOC*NSF voor deelname aan 

de OS Parijs voor schermers, gezien de strenge selectie eisen die al gelden vanuit de FIE. 

Degen begeleidingsteam (DBT) 

 

Het DBT-team bestaat uit 3 coaches: Arwin Kardolus (sv Scaramouche), Ynet van der Veen (sa Zair) en 

Edwin Treffers (AEW). Zowel Arwin als Ynet hebben in de afgelopen twee jaar de FIE-cursus in 

Boedapest gevolgd en Edwin heeft de hoogst mogelijke opleiding bij de KNAS en NOC*NSF gevolgd. 

Hiermee hebben zij in zichzelf en in het team geïnvesteerd. Desondanks lijkt het verstandig om in 2022 

te kijken naar versterking van het DBT-team met het oog op de frequentie van de activiteiten en met 

het oog op de toekomst. Aanvulling met 1 of 2 jonge ‘talent-trainers’, die interesse hebben om zich te 

ontwikkelen als trainer en coach, lijkt gewenst. Cheryl de Jong (sc Den Bosch) en Matthijs de Vries (sv 

Ermelo) hebben als trainer deelgenomen aan de meest recente DBT-stage en de insteek is om deze 

samenwerking voort te zetten.   

Kwalificatie/Selectie titeltoernooien 
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Het kwalificatie programma voor de jeugdtiteltoernooien in 2022 is opgestart met vertraging doordat 

de internationale kalender pas heel laat gepubliceerd is door FIE en EFC. Daarbij blijkt ook de kalender 

nog zeer dynamisch te zijn door meerder afgelastingen en verplaatsingen in tijd en locatie. Het is 

verheugend dat ondanks de bijna anderhalf jaar durende onderbreking er veel inschrijvingen zijn voor 

de internationale toernooien bij de talenten. In december wordt nog een trainingsstage gepland voor 

de doelgroep van DBT.  

In 2022 zullen verschillende degenscherm(st)ers zich weer willen kwalificeren voor titeltoernooien 

zoals het EJK, het WJK, het EK U23, het EK en het WK. Ook al wordt de kwalificatie periode gehinderd 

door vele wijzingen in de internationale kalender vanwege de pandemie, er is toch voldoende uitzicht 

op een kwalificatieperiode waarin de talenten zich op meerdere toernooien kunnen laten zien. Voor 

de senioren is dit op het moment nog lastiger door vele afgelastingen bij satelliet en wereldbeker 

toernooien, maar de titeltoernooien voor senioren vinden pas in juni/juli plaats, waardoor er een 

gerede kans is dat er ook voor hen voldoende toernooien zijn om zich te kwalificeren. Het eerste 

titeltoernooi in 2022 is het EJK in Servië (stad nog niet definitief), dat gepland staat voor eind februari 

– begin maart. Doorgang van dit titeltoernooi lijkt waarschijnlijk, ook al moet er altijd een slag om de 

arm worden gehouden, zo heeft de ervaring geleerd in de afgelopen twee jaar. In het, niet erg 

waarschijnlijke, geval dat er geen kwalificatietoernooien mogelijk zijn en er toch een EJK zal worden 

gehouden, dan zal het DBT in overleg met de topsportcoördinator en bestuurslid topsport een selectie 

voorstellen en bespreken met betrokkenen (gekwalificeerde schermers) of deelname mogelijk en/of 

gewenst is. Deelname en selectie zal uiteindelijk getoetst en vastgesteld worden in het bestuur, 

waarbij ook het scenario bestaat dat in het geheel niet deelgenomen wordt als dit niet veilig wordt 

geacht voor de gezondheid. Een dergelijke aanpak zal ook van toepassing zijn voor het WJK in Dubai, 

dat op het schema staat voor april. Het EKU23 vindt normaal gesproken in mei plaats, maar er is nog 

geen definitieve datum. Het EK senioren is in 2021 tot twee keer toe niet doorgegaan, maar in 2021 

staat het EK op het programma in Antalya, Turkije. Voor het EK en WK senioren, dat in juli in Cairo zal 

plaatsvinden, gelden de gangbare regels zoals beschreven in het handboek en verduidelijkt in de 

selectieprocedure voor het EK 2020 die is gepubliceerd op de website. In het seizoen 2021-2022 zullen 

DBT-trainers zoveel mogelijk schermers bij de kwalificatietoernooien begeleiden om hen te coachen 

en hun prestaties te monitoren. Doelstelling is om de stijgende lijn in het aantal deelnames met 

cadetten en junioren equipes op ECC’s respectievelijk JWB’s door te zetten in de komende periode. In 

2022 zal meer dan in voorgaande jaren de nadruk komen te liggen op het heren seniorenteam in lijn 

met het meerjarenplan en met het oog op de OS van 2024 en 2028. 

Centrale trainingen 

Vanaf de start van het seizoen 2019-2020 is er een begin gemaakt met centrale trainingen op zondag, 

met de insteek om die ongeveer 1 keer per maand te houden. In de praktijk was dit niet iedere maand 

mogelijk vanwege de drukke toernooikalender. In 2020 en 2021 was het organiseren van deze 

trainingen grotendeels onmogelijk door de regels die ingesteld waren om de pandemie te bestrijden. 

De keuze voor de zondag was gemaakt om langer te kunnen trainen; 4 uur in 2 sessies van 2 uur onder 

leiding van 2 trainers. Overdag in het weekend trainen heeft 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 2021 is een nieuwe start gemaakt met deze trainingen in augustus onder leiding 

van Edwin Treffers. Arwin Kardolus heeft een nieuw initiatief gestart om trainingsdagen te organiseren 

in de vakantietijd, zodat er wel doordeweeks overdag getraind kan worden en er geen conflicten zijn 

met toernooideelnames. Doelstellingen van de trainingen zijn om (1) regelmatig de beste en meest 

talentvolle schermers van Nederland samen te laten trainen en sparren en (2) het contact tussen DBT-
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trainers en schermers te intensiveren wat de coaching bij wedstrijden en titeltoernooien zal 

versterken. In 2022 zal worden voortgegaan met trainingen op de zondag, waar het best mogelijk 

gezien de toernooikalender, en doordeweeks tijdens schoolvakanties. Locaties zullen daarbij weer 

afwisselen, zodat reistijden variëren voor de deelnemers en gemiddeld niet zo afhankelijk zijn van de 

regio.  

Trainingsstages 

Als er geen reisbeperkingen in het kader van Covid meer zijn zal de inzet van buitenlandse maîtres 

worden opgepakt. In de evaluatie met KNAS Topsport en DBT is hierbij besproken om niet alleen op 

zoek te gaan naar kennisuitwisseling met een buitenlandse trainer, maar met name ook te kiezen voor 

een gezamenlijke stage met schemers uit andere landen/regios. Als een eerste voorbeeld hiervan is al 

een samenwerking opgestart met de Vlaamse schermbond waarbij een uitwisseling van schermers bij 

stages wordt nagestreefd. De stages blijven het doel hebben om DBT-trainers (en andere 

degentrainers in NL) en de talenten te ontwikkelen. Het doel voor de stages in 2022 is om een divers 

en inspirerend programma aan te bieden en internationaal aansluiting te zoeken met andere groepen. 

De DBT-coaches dragen zorg voor continue verbeteringen van de kwaliteit van de stages door 

regelmatige evaluatie.  

Clubtrainers en communicatie 

Het DBT wil betrokken clubtrainers, die talenten begeleiden, uitnodigen voor een deel van de 

trainingsstage, waarin de uitgenodigde expert een masterclass zal verzorgen op zijn/haar specialiteit. 

Daarnaast streeft het DBT naar een goede en intensieve samenwerking tussen clubcoaches, DBT-

coaches en de deelnemers aan het kwalificatieprogramma. Op titeltoernooien (EJK, WJK, U23, etc…) is 

het een DBT lid die de coaching verzorgt. In het kwalificatieprogramma wordt er gestreefd naar zoveel 

mogelijk samen reizen met behulp van ouders die optreden als reiscoördinator. Hierbij kan een nieuw 

te benoemen lid van de Talent Ouder Commissie voor de degengroep een stimulerende rol vervullen. 

Het DBT heeft de wens uitgesproken om hier een intensiever beleid voor te voeren bij de start van het 

seizoen 2022-2023.  

Mannen senioren equipe: 

Mogelijk wordt in 2022 de deelname aan wereldbekertoernooien weer voortgezet of opgepakt. Er is 

vanuit de bond beperkt budget beschikbaar door het gebrek aan ondersteuning vanuit NOC*NSF en 

een gebrek aan sponsoring. Er wordt echter wel meer budget gereserveerd voor de degenploeg om in 

ieder geval inschrijfgelden voor de equipe wedstrijden te betalen en schermers te compenseren voor 

de extra overnachting die nodig is om aan de equipewedstrijd mee te doen. Daarnaast is een bedrag 

beschikbaar voor de kosten van coaches, die niet alleen voor jeugdwedstrijden en trainingen zal 

worden ingezet maar ook voor de begeleiding van de senioren equipe. Voor een meer substantiële 

kostendekking van het (ook individuele) programma zal weer gezocht moeten worden naar 

sponsoring. Een brede groep van degenschermers zal betrokken worden in een traject richting de 

Olympische Spelen van 2024 en 2028 onder leiding van DBT-coaches Edwin Treffers en Arwin Kardolus. 

Doelstelling is om in de komende periode voort te bouwen op de ingezette weg en te proberen om 

gestaag te stijgen op de wereldranglijst. De uiteindelijke doel is om met de groep talentvolle schermers 

de Olympische Spelen te bereiken. 
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Floret begeleidingsteam (FBT) 
 

Het FBT bestaat uit: Jeroen Divendal (HollansdSchermen), Matthijs Rohlfs (SCA), Daniël Nivard (SCA) 

en Floris Nonhebel(sv Ter Weer). Daarnaast zijn 4 talent-trainers actief bij de stages en gaan zij ook 

soms mee met de talenten naar toernooien. Het FBT is met name 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.  

Uitgangspunt van de plannen is dat de toernooien in 2022 voor het overgrote deel gewoon doorgaan, 

ook al is daar zeker nog een behoorlijke mate van onzekerheid over, met name voor de eerste 

maanden van 2022. Zoals in de evaluatie hierboven is beschreven, zal de kwalificatieperiode zo goed 

als mogelijk worden doorlopen en is het waarschijnlijk dat het EJK in Servië en, hopelijk, ook het WJK 

in Dubai zal doorgaan. Het EK-U23 zal waarschijnlijk plaat vinden in mei, waarbij het lastig is dat er op 

dit moment nog geen U23 wedstrijden gepubliceerd zijn door de EFC. Voor de senioren zal de nadruk 

wat later in het seizoen komen te liggen door afgelastingen van wereldbekers aan het begin van het 

jaar. Aangezien het EK senioren in Antalya en het WK senioren in Cairo pas gepland staan voor juni en 

juli, is het aannemelijk dat er nog voldoende wereldbekers in de eerste helft van 2022 kunnen worden 

afgewerkt. Het seizoen 2021-2022 staat wederom in het teken van de herstart, maar dit jaar is er een 

grotere kans op een succesvolle herstart door de toenemende vaccinatiegraad in Nederland, Europe 

en de rest van de wereld. In het jaar 2022 zal de nadruk meer dan in voorgaande jaren komen te liggen 

op het ondersteunen van het heren floret team met het doel om dat team structureel in de top-20 van 

de wereld te krijgen. 

Trainingsstages 

In 2022 zullen de gebruikelijke trainingsstages weer ingepland worden en waar mogelijk zal 

bondscoach Borella hierbij aanwezig zijn. Deelname aan de trainingsstages geldt als voorwaarde voor 

selectie voor een titeltoernooi. Een verandering ten opzichte van eerdere jaren zal zijn dat er voor de 

oudere categorieën meer gestimuleerd zal worden om in het buitenland, zoals Italië, stages te doen, 

waarbij de FBT-trainers ook mee kunnen gaan, om op een hoger niveau te sparren en te trainen. 

Daarnaast zal voor andere categorieën ook gekeken worden naar samenwerking met naburige landen, 

waarover al eerste principe afspraken zijn gemaakt met de Vlaamse schermbond.  In de zomer van 

2022 zullen de ervaringen met deze buitenlandse stages en uitwisselingen geëvalueerd worden, 

waarmee de koers zal worden uitgezet voor de tweede helft van 2022.  

Kwalificatietoernooien 

Op het moment van schrijven is er nog steeds veel onzekerheid over het doorgaan van internationale 

toernooien die dienen als kwalificatietoernooien voor de titeltoernooien in 2022. Zowel het FIE als de 

EFC hebben COVID-protocollen gepubliceerd, waarbij de eisen voor EFC toernooien minder streng 

lijken dan voor de mondiale FIE toernooien. Dat betekent dat er voor de cadetten een grotere kans is 

dat de kwalificatietoernooien (bijna) volledig afgewerkt kunnen worden, maar voor junioren en 

senioren is dit minder waarschijnlijk aangezien zij vooral aangewezen zijn op FIE toernooien. Mochten 

EJK en WJK gewoon doorgaan, dan zullen het FBT en de bondscoach een selectie voor deze 

titeltoernooien voorstellen op basis van de geschermde kwalificatietoernooien en de ontwikkelingen 

en prestaties op de trainingen in de recente periode. Uiteraard zal deelname aan titeltoernooien alleen 

doorgang vinden als dit veilig en zinvol mogelijk is. Voor de EK-U23 kunnen FBT en bondscoach 

selecteren op een vergelijkbare wijze als voor het EJK en WJK. Selectie voor het EK-senioren gebeurt 

op de gebruikelijke wijze zoals beschreven in het handboek en toegelicht in het selectiedocument van 
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het laatste volledige seizoen 2019-2020. 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. 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. 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 met als gevolg een relatief lage positie op de 

wereldranglijst. Hierdoor was het bij deelnames ontzettend moeilijk progressie te boeken doordat er 

vaak in een vroeg stadium een sterke tegenstander werd getroffen. Na een goede start in het seizoen 

2018/2019 heeft het mannen floret equipe team in de afgelopen twee jaar door de pandemie niet de 

kans gehad om verdere progressie te boeken. In het post-olympische seizoen 2021-2022 zijn er goede 

mogelijkheden om de positie op de ranking te verbeteren doordat er veel topschermers stoppen bij 

concurrerende landen. Juist in een dergelijk jaar kan er met frequente deelname en goede prestaties 

een sprong worden gezet op de ranglijst die langere termijn een betere uitgangspositie geeft aan het 

team om kans te maken door te dringen tot de latere rondes van toernooien. Er is beperkt budget 

beschikbaar voor het seniorenteam, aangezien er geen steun is vanuit NOC*NSF en nauwelijks 

sponsoring. Er is in het topsport budget geld gereserveerd om de kosten van de inschrijfgelden en de 

extra hotelovernachting voor deelname aan het teamevent te vergoeden. Daarnaast zal vanuit het 

budget voor coaching een deel van de activiteiten worden ingezet voor het seniorenteam, naast de 

coaching van cadetten en junioren. Op basis hiervan kan hopelijk een nieuwe stap worden gezet voor 

deze groep talentvolle floretschermers richting de kans op deelname aan de Olympische Spelen van 

(2024 of) 2028.  

RTC Alkmaar: 

Ook in 2022 zal het RTC Alkmaar weer een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van 

talenten en toppers op het wapen floret. Naast de wekelijkse trainingen voor jeugdige schermers uit 

het hele land, zijn er intensieve trainingsprogramma’s voor de regionale talenten uit Alkmaar en 

omstreken. Naast de ontwikkeling van techniek en tactiek voor het schermen, is er ook veel aandacht 

voor fysieke en mentale ontwikkeling van de talenten. Het RTC Alkmaar en de vereniging 

HollandSchermen zijn onder leiding van Jeroen Divendal een zeer actieve kern van het floret schermen 

in Nederland en mede daarom vinden er ook regelmatig trainingsstages in Alkmaar plaats. In het 

meerjarenbeleidsplan staat de wens om dergelijke RTC’s ook in andere regio’s op te zetten. Naast de 

trainingen bij RTC Alkmaar, zijn er ook iedere week nationale trainingen in Amsterdam onder leiding 

van Matthijs Rohlfs voor de oudere talenten en de toppers bij de senioren. 



 KNAS  JAARPLAN 2022 

 

 

 - 17 - 

 

Sabel begeleidingsteam (SBT) 
 

Het SBT bestaat uit de volgende sabeltrainers: Arash Sheikh Hosseini (SCA), Georges Derop (sv Surtout), 

en Yoslier Salgado Rodriguez (sv Surtout).  

Plannen SBT voor 2022: 

Het jaar 2022 zal hopelijk het eerste kalenderjaar zijn waarbij het internationale circuit weinig tot niet 

belemmerd zal zijn door maatregelen in het kader van de pandemie. Er is uiteraard nog een behoorlijke 

mate van onzekerheid ten aanzien van het doorgaan van toernooien aan het begin van het jaar. Het 

EJK zal plaatsvinden in Servië in februari/maart en het WJK zal daarna in Dubai worden georganiseerd 

in april. Op het programma staan ook het EKU23 in mei, het EK senioren in juni en het WK senioren in 

juli. In 2022 zal het sabelbegeleidingsteam zich vooral blijven richten op de begeleiding en ontwikkeling 

van cadetten en junioren sabreurs. Het SBT zal bij monde van Arash Sheikh Hosseini een selectie 

voorstellen voor de titeltoernooien op basis van de gehouden kwalificatietoernooien in het seizoen en 

de prestaties op trainingen en stages. Talenten zoals Marleen Buitenhuis zullen zo goed mogelijk 

ondersteund moeten worden om de eerste stappen te zetten bij het senioren circuit om aansluiting te 

zoeken bij de (sub)top van de wereld. 

Trainingsstages: 

In 2021 is een trainingsstage gehouden in Augustus, maar daarnaast is ook een trainingsdag met alleen 

Nederlandse trainers opgezet voor november. De SBT-trainers hebben aangegeven meer frequent 

dergelijke trainingsdagen te willen organiseren, zodat er intensiever kan worden samengewerkt met 

de talenten in weekends dat er geen belangrijke toernooien zijn. Daarnaast zal de samenwerking met 

Cosimo Melanotte worden voortgezet, in ieder geval voor de eerste helft van 2022, waarna een 

evaluatie zal worden gehouden. Naast de deelnemers aan het programma, zijn ook enkele senioren 

welkom als sparringpartner voor de talentvolle jeugd met als doel om kennis te blijven delen in de 

sabel community. 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. 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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