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Voor u ligt het eerste nummer van een nieuw bulletin, speciaal gemaakt voor de veteranenschermers 

van de KNAS.  

Dit bulletin is ontstaan vanuit de behoefte onder de veteranen om vaker te communiceren over zaken 

die voor hen van belang zijn.  

De veteranencommissie wil dit vormgeven met een bulletin, dat regelmatig zal verschijnen en waarin 

relevante informatie voor de veteranen is opgenomen (denk bv. aan de aankondiging van wedstrijden, 

follow up van de enquête  alsmede bestuursbesluiten). 

In dit bulletin komen de volgende onderwerpen aan de orde  

• De opzet van het bulletin 

• De aanspreekpunten voor veteranen per wapen 

• De ontwikkeling van een Facebookpagina  

• De uitkomsten van de enquête 

 

 

Het bulletin 

Dit eerste bulletin wordt verstuurd naar het KNAS-bestuur en de 113 veteranen die in de enquête 

hebben aangegeven dat ze graag op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen rond 

het veteranenschermen.  
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In de eerstvolgende E-Touché zal een kort bericht worden opgenomen over de resultaten van de 

enquête met een verwijzing naar dit bulletin voor nadere info. 

Ervan uitgaande dat de vooraankondigingen van nieuwe bulletins in de E-Touché kunnen worden 

opgenomen, zullen wij deze aanpak ook voor volgende edities hanteren.  

Mocht u vragen hebben aarzel dan niet om Ed Ham te mailen, want hij is in eerste instantie uw 

aanspreekpunt voor dit bulletin. 

Aan het eind van elk jaar wordt bezien of dit bulletin ook in het jaar daarop zal verschijnen. 

 

Aanspreekpunten 

We willen de signalen uit het veld gaan oppakken middels aanspreekpunten voor de diverse wapens. 

De verdeling ziet er momenteel als volgt uit: 

Wapen  

  

Aanspreekpunt 

Klankbord  

Emailadres 

Sabel vrouwen                 Esther Groenheide        groenheide5@hotmail.com 

Sabel mannen Ed Ham ed.ham@upcmail.nl  

Degen vrouwen Esther Groenheide groenheide5@hotmail.com 

Degen mannen Paul van den Berg paulvandenbergra@live.nl 

Floret vrouwen Paul van Dam damco@xs4all.nl 

Floret mannen Rick van der Weide c.weide1@chello.nl 

 

De bedoeling is dat de aanspreekpunten signalen opvangen van de veteranen (rechtstreeks bij 

wedstrijden of via email) en die signalen inbrengen in de vergaderingen van de Veteranencommissie.  

Om als klankbord goed te kunnen functioneren voor hun achterban, zullen de aanspreekpunten in 

principe op tenminste 3 Nederlandse veteranenwedstrijden per kalenderjaar aanwezig zijn. 

 

 



Uitkomsten Enquête 

Op 1 juli hebben wij een enquête verstuurd naar de veteranen om te peilen hoe zij over bepaalde 

zaken denken. De uitkomsten van de enquête treft u hieronder aan. 

 

1.    Respons 

Responsepercentages zijn belangrijk voor de representativiteit van enquêtes. Bij onze enquête waren 

die dik in orde zoals blijkt uit onderstaand overzicht. 

Aantal verstuurde uitnodigingen  646 

Aantal ingestuurde enquêtes 255 

Responsepercentage alle inzenders 39,4% 

Responsepercentage van de schermers die 

meedoen aan Ferrum Vetus wedstrijden 

90,1% 

 

In de laatste E-touché zijn wat lagere percentages genoemd. Nadien zijn er nog wat correcties 

doorgevoerd. 

De belangrijkste vragen in de enquête gingen over:  

1. de mogelijke aanstelling van gecertificeerde scheidsrechters en  

2. de eventuele invoering van een handicapsysteem, waarbij de oudere deelnemer een voordeel 

krijgt ten opzichte van zijn jongere tegenstander.  

Hieronder gaan wij hier nader op in. 

 

2.    Gecertificeerde scheidsrechters 

Het overgrote deel van de respondenten is voorstander van gecertificeerde scheidsrechters.  

Dat blijkt onderstaand overzicht. 

 



Groep Voor Tegen 

Alle respondenten 33,4% 36,8% 

Alle wedstrijdschermers die meedoen aan 

de Ferrum Vetus wedstrijden 

34,1% 39,5% 

Alle wedstrijdschermers die meedoen 

aan andere veteranenwedstrijden 

Floret 

Sabel 

Degen 

36,9% 

 

32,3% 

65,0% 

28,8% 

41,7% 

 

35,5% 

20,0% 

53,8% 

 

Op grond van deze uitkomsten heeft de VC besloten om het handicapsysteem niet in te voeren, 

ondanks het feit dat aan dit systeem bij sabel een grote behoefte blijkt te bestaan. Maar een uniform 

beleid vinden wij in dit kader belangrijker en eenduidiger dan maatwerkoplossingen.   

 

4.    Vrijwilligers 

Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel veteranen de moeite hebben genomen om op de open 

vragen te reageren.  

Zo zijn er 36 vrijwilligers die hebben aangegeven misschien beschikbaar te zijn en 21 vrijwilligers die 

concreet willen ondersteunen.  

Wij zijn heel blij met deze aantallen, zeker gezien de plannen die de VC nog wil gaan realiseren. 

Inmiddels is er contact gezocht met de groep van 21 over de bereidheid om hand -en spandiensten te 

verlenen bij de organisatie van FV-wedstrijden.   

 

5.    Suggesties voor de VC 

Er zijn 82 suggesties gedaan waar de VC aandacht aan zou kunnen besteden. Sommige suggesties 

leefden al bij de VC, maar we gaan zeker kijken naar de overige aanbevelingen. 



In dit bulletin zullen we regelmatig verslag doen van de voortgang.  

 

6.    Informeren  

113 veteranen hebben in de enquête aangegeven dat zij graag op de hoogte gehouden willen worden 

van de ontwikkelingen rond het veteranenschermen. Deze groep wordt bij volgende bulletins 

wederom als eerste (rechtstreeks) geïnformeerd. Anderen kunnen van het bulletin kennisnemen na 

publicatie van een E-touché waarin een link is opgenomen naar dit bulletin op de KNAS-website. 

 

Facebook 

Wij zijn van plan om ook via Facebook te gaan communiceren over veteranenzaken. We kunnen 

daarop actuele informatie verstrekken over de wedstrijden en alles wat daar omheen gebeurt. Rick 

van der Weide is degene die zich hier sterk voor gaat maken. Op dit moment wordt onderzocht hoe 

we dit het beste kunnen realiseren.  

 

Tenslotte 

Mocht u geïnteresseerd zijn in het volledige enquêterapport dan kunt u dit bij Ed Ham opvragen.  

Wij hopen dat dit bulletin een bijdrage zal leveren aan de verbetering van de communicatie tussen de 

veteranen. Mocht u ideeën hebben over de verdere invulling, aarzel dan niet om die met de VC te  

delen. 

 

Met vriendelijke schermgroeten, 

Namens de Veteranencommissie, 

Ed Ham en Rick van der Weide 

 


