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Beste veteranen, 

 

Voor u ligt het tweede nummer van het veteranenbulletin dat speciaal is gemaakt door de 

veteranencommissie voor de veteranenschermers van de KNAS.  

 

In deze editie willen we het volgende onder uw aandacht brengen. 
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1. Nieuw lid Veteranencommissie (VC) 
Esther Groenheide heeft aangegeven dat zij haar lidmaatschap van de 

commissie niet meer kan combineren met haar werk. Dat is jammer voor haar, 

maar ook voor ons, want zij was een gewaardeerd teamlid met een ruime 

kennis van alles wat er in ons wereldje speelt. 

Gelukkig hebben we voor haar een vervangster gevonden nl. Ynet van der 

Veen.  Ynet is zelf een begenadigd degenschermster, lid van het Degen 

Begeleidings Team en schermleraar op niveau 3. In 2018 werd ze derde op het 

WK Veteranen in Livorno. 

De VC prijst zich gelukkig met zo’n goede en enthousiaste kandidaat. 

 

2. Vrijwilligers 
Hoewel Esther Groenheide de VC verlaat, heeft zij aangegeven graag als aanspreekpunt voor de 

sabelvrouwen actief te willen blijven. Daar is de VC heel blij mee. 

Verder heeft de VC Julius Wagenaar bereid gevonden om PR - en Marketing activiteiten te gaan 

ontplooien voor de VC. Zijn belangrijkste taken zijn: 

- Het vergroten van de deelname aan veteranenwedstrijden 

- Het vinden van sponsors die de VC willen ondersteunen bij de organisatie van wedstrijden 

- Het vinden van vrijwilligers die hand - en spandiensten willen verrichten  

 

3. Aanspreekpunten 
Met de komst van Ynet zijn de aanspreekpunten ook wat gewijzigd.  

De verdeling ziet er nu als volgt uit: 

 

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.  

 

4. Specifieke taken van de VC leden  
Elk lid heeft in principe een specifieke taak. Onderstaand het overzicht. 

 

Wapen Aanspreekpunt/Klankbord Emailadres 

Sabel vrouwen Esther Groenheide groenheide5@hotmail.com 

Sabel mannen Ed Ham ed.ham@upcmail.nl 

Degen vrouwen Ynet van de Veen ynetvanderveen@yahoo.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 

Wie Specifieke taak 

Paul van den Berg Selectieproces EK/WK 

Paul van Dam Organisatie Ferrum Vetus wedstrijden 

Ynet van der Veen  

Ed Ham Voorzitter + notulist + redacteur veteranenbulletin 

Louis Hopstaken Liaison KNAS bestuur 

Rick van der Weide Beheer Facebookpagina Nederlandse Veteranenschermers + 

mede-redacteur veteranenbulletin 
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5. Presentatie VC 
Op de website van de KNAS stelt de VC zich voor middels een powerpoint presentatie. Zie 

https://www.knas.nl/node/167. Deze presentatie wordt aangepast aan de laatste wijzigingen.  

 

6. Suggesties voor de VC 
In de enquête hebben veel veteranen aangegeven welke aandachtspunten op de agenda van de VC 
zouden moeten komen te staan. Wij zijn natuurlijk blij met deze betrokkenheid en hebben inmiddels 
een werkplan opgesteld waarin de belangrijkste suggesties aan de orde komen. Het gaat om de 
volgende punten.  
a) Aanpassingen limieten voor EK / WK 

b) Het puntensysteem voor de ranglijst opnieuw bezien  

c) Het organiseren van veteranenontmoetingen zonder wedstrijdelement  

d) Begeleiding deelnemers aan EK /WK 

e) Communicatie rond veteranen activiteiten 

f) Futuri niet meer toelaten bij FV wedstrijden 

g) KNAS contributiekosten en budget voor veteranen  

h) Meer FV wedstrijden organiseren 

i) De veteranen als uithangbord gebruiken om de schermsport te promoten bij de jongeren 

j) Ondersteuning (samenwerking) kleine verenigingen 
 

7. Doelstellingen 2021 
In 2021 wil de VC verder gaan werken aan de professionalisering van het Veteranenschermen.  
Rekening houdend met de suggesties uit de enquête, staan de volgende activiteiten op het 
programma: 
 
1. Uitbreiding van het aantal FV wedstrijden naar 7, waarvan 1 in België 
2. Het aantrekken van meer Nederlandse en buitenlandse veteranenschermers bij FV wedstrijden  
3. Scheidsrechters in opleiding naar niveau 3 de mogelijk bieden om op de FV wedstrijden ervaring 

op te doen met jureren onder leiding van een ervaren coach 
4. Minimaal 4 maanden van tevoren aangeven wanneer een (internationale) veteranenwedstrijd 

plaatsvindt 
5. Herijking van het wedstrijdpuntensysteem 
6. Begeleiding van deelnemers aan EK/WK 
7. Nagaan in hoeverre er een goede balans is tussen de kosten die Veteranen betalen en de 

investering van de schermbond in deze groep 
8. Aanmelding als kandidaat voor een internationaal veteranen toernooi van het EVF Circuit. 
 

8. Ferrum Vetus wedstrijden in 2021 
Het was de bedoeling om op 17 januari de eerste Ferrum Vetus wedstrijd van 2021 te organiseren, 

maar deze is vanwege de Coronacrisis inmiddels geannuleerd. We wachten de ontwikkelingen rond 

Corona even af voordat we een nieuwe datum prikken. 

Uit de enquête bleek dat er een duidelijke voorkeur onder de veteranen bestaat voor de aanstelling 

van gecertificeerde scheidsrechters bij FV wedstrijden. Dit gaat in 2021 dan ook gebeuren mits we 

voldoende scheidsrechters kunnen rekruteren. Om de extra kosten hiervan af te dekken zal het 

inschrijfgeld met 5 euro worden verhoogd. 

 

https://www.knas.nl/node/167
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9. Inschrijfgeld 2021 
Normaliter zou het inschrijfgeld per 1.1.2021 omhoog gaan naar € 17,- (was € 15,- ). Met de opslag 

voor scheidsrechterkosten erbij zou dat € 22,- worden. Besloten is echter om voor de eerste 

wedstrijd in 2021 de opslag van € 5,- niet in rekening te brengen.  

Het inschrijfgeld voor de eerste wedstrijd in 2021 wordt dus € 17,-. Betaal je ter plekke dan ben je 
een administratieve opslag verschuldigd van € 3,-. 
De reeds betaalde inschrijfgelden voor de wedstrijden die niet zijn doorgegaan, zullen zo snel 
mogelijk worden gerestitueerd.  
 

10. Ferrum Vetus Kampioenschap 2020 
Het Ferrum Vetus circuit is een wedstrijdcyclus van 5 wedstrijden per kalenderjaar waarbij het 
resultaat van de beste 4 wedstrijden meetellen voor de eindstand. In het begin van het nieuwe jaar 
worden de prijzen uitgereikt aan de FV-kampioenen van het vorige jaar.  
Omdat er in 2020 maar 1 FV wedstrijd is geschermd, vindt de veteranencommissie het niet logisch 
om over 2020 kampioenen te benoemen.  
Bij de eerste wedstrijd in 2021 zullen de wisseltrofees worden uitgereikt aan de kampioenen van 
2019.  
 

11. Internationaal 
Voor degenen die het nog niet wisten: het EK Veteranen 2021 dat in Thionville gehouden zou 

worden, is definitief afgelast. In 2022 zal Hamburg de organisatie verzorgen. Thionville krijgt een 

herkansing in 2023.  

 

12. Buitenlandse deelnemers 
Onze buitenlandse schermvrienden die sinds 2017 tenminste 1 keer hebben meegedaan aan het 
Ferrum Vetus circuit, zullen in hun eigen taal door de VC op de hoogte worden gebracht van de 
ontwikkelingen. Want een van de doelstellingen van de veteranencommissie is om het Ferrum Vetus 
circuit een meer internationaal karakter te geven.  
 

13. Terugblik 
Hoewel het wedstrijdschermen door de Coronacrisis grotendeels tot stilstand kwam, heeft de 

veteranencommissie in 2020 niettemin veel zaken opgepakt en afgewikkeld. Het overzicht: 

- Verbetering van de opzet en structuur van de veteranencommissie 

- Aanpassing van de selectiecriteria voor EK en WK 

- Aanstelling van gecertificeerde scheidsrechters bij veteranenwedstrijden in 2021 

- Aanschaf van een elektrische palletwagen in 2021 voor onze materiaalman Evert Jan Smit  

- Houden van een professionele enquête onder de veteranen om te zien wat er onder hen 

leeft (de gemeente Spijkenisse was bereid ons op dit punt te ondersteunen)  

- Benoemen van een vrijwilliger die verantwoordelijk is voor de PR en Marketing van het 

veteranenschermen 

- Opzetten van een eigen Facebookpagina voor de Veteranen 

- Lanceren van een eigen bulletin voor het Veteranenschermen in Nederland 

- Het intensiveren van de contacten met de veteranenschermers door het aanstellen van 

aanspreekpunten voor alle categorieën 

- Contact leggen met de Europese veteranen schermbond (EVF) om toestemming te krijgen in 

2021 een internationale EVF-wedstrijd te organiseren   
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14. Tenslotte 
Hopelijk zien wij elkaar tijdens de eerste FV wedstrijd in 2021. Wanneer dat is, ligt in de schoot van 

de toekomst verborgen. 

 

De veteranencommissie wenst jullie allemaal 

een gezond en succesvol 2021 toe. 

 

Met vriendelijke schermgroeten, 

 

Namens de Veteranencommissie, 

 

Ed Ham 

 

 


