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Bericht van de VeteranenCommissie
Ook voor de VC was de afgelopen periode erg lastig. Wat wij uiteraard het meest missen zijn onze
reguliere Ferrum Vetus toernooien. Afgelopen december en januari hebben wij u nog geïnformeerd over
de enquête die in 2020 onder de veteranen heeft plaatsgevonden. De VC heeft een aantal zaken uit de
enquête opgepakt en besproken in haar overleg. Deze zullen onderstaand kort toegelicht worden.
Maar nu eerst de veranderingen die in de VC hebben plaatsgevonden. De heer Ed Ham heeft de VC
verlaten. Ed was tot eind december voorzitter van de VC. Deze taak is per 1 januari overgenomen door
Rick van de Weide. Bij deze danken wij nogmaals Ed Ham voor het vele werk dat hij verricht heeft. De VC
is in de eerste helft van 2021 zes keer bij elkaar geweest, dat wil zeggen niet fysiek maar via Teams in
verband met de Corona pandemie.

Nieuws over EK en WK
Het komende WK voor veteranen staat gepland voor oktober. De FIE gaat binnenkort beslissen of deze
ook echt doorgaat. Zodra de beslissing valt stelt het bestuur van de KNAS jullie op de hoogte.
Limieten
De limieten voor deelname aan een EK waren reeds drastisch verlaagd en nu zijn ook de limieten voor
deelname aan een WK aangepast. Dit betekent dat voor komende WK (waarschijnlijk Daytona, Florida
USA) de volgende limieten zullen worden aangehouden. Deze moeten nog worden aangepast in het
Handboek Schermer, een taak die nu bij het bestuur van de KNAS ligt.
De selectiecriteria voor het WK 2021 zijn als volgt:

1.
2.
3.
4.

De schermer heeft op de peildatum tenminste 100 punten op de Nederlandse ranglijst gescoord
en heeft tevens meegedaan aan tenminste 5 wedstrijden waarop punten behaald kunnen
worden,
Of de schermer heeft op de peildatum tenminste 1000 punten (categorie A, B of C) of 750 punten
(categorie D) behaald op de Nederlandse ranglijst. Hierbij geldt geen eis voor een minimum
aantal wedstrijden.
De uitzondering voor oud-kampioenen is komen te vervallen. Zij dienen zich dus ook via de
bovenstaande criteria te kwalificeren.
Bij meer dan vier aanmeldingen per wapen en leeftijdscategorie bepaalt de volgorde op de
Nederlandse ranglijst op de peildatum welke schermers worden ingeschreven.

Begeleiding deelnemers bij EK/WK
Uit de evaluatie van het EK en WK 2019 (EK en WK 2020 gingen vanwege Corona niet door) is gebleken
dat het wenselijk is dat er gedurende het toernooi een centraal aanspreekpunt voor de Nederlandse
schermers aanwezig is, of wel een chef d’équipe die praktische zaken regelt. De VC heeft hierover een
notitie geschreven die met het bestuur van de KNAS zal worden besproken. Er staat onder meer een
taakbeschrijving in voor de chef d’équipe en de eventuele coach waarbij de focus ligt bij de
equipewedstrijden. Verder is besloten dat er een EK-selectiegroep komt bestaande uit Paul van den Berg
en Louis Hopstaken. Deze geven advies over de definitieve selectie. Uiteindelijk neemt het bestuur een
besluit.

Ferrum Vetus nieuws
Futuri wel of niet uitnodigen op de Ferrum Vetus toernooien
De commissie heeft dit onderwerp grondig onderzocht waarbij alle voor- en nadelen, maximale
beschikbare capaciteit en een eventuele herziening van de criteria zijn overwogen, en is uiteindelijk tot de
volgende conclusie gekomen. Voor het volume van het aantal schermers is het niet wenselijk om de futuri
uit te sluiten van de Ferrum Vetus toernooien. Bovendien zijn er voldoende sportieve redenen om de futuri
bij het circuit te houden. Desondanks is de VC van mening dat beter gekeken moet worden naar de
toelatingscriteria. Voorgesteld is om de volgende criteria te gaan hanteren:

•
•

een futuri moet minimaal 19 jaar zijn. Hiermee bieden we leden van universitaire
schermverenigingen een mogelijkheid om deel te nemen.
een futuri mag niet bij de eerste dertig van de seniorenranglijst staan. Voor dames degen en
floret geldt dat zij niet bij de eerste twintig en voor de dames sabel niet bij de eerste tien op de
seniorenranglijst mogen staan.

Handicapsysteem bij Ferrum Vetus
Er is veel gediscussieerd over de mogelijkheid om een handicapsysteem voor het FV toernooi in te
voeren. Diverse systemen zijn besproken, waaronder bijvoorbeeld het EVF handicapsysteem. In eerste
instantie stond er nog een proef gepland voor de dames sabel maar deze heeft door de Corona pandemie
niet kunnen plaatsvinden. Uiteindelijk was voor geen enkel systeem een meerderheid te vinden binnen de
VC, waardoor besloten is voorlopig af te zien van een handicapsysteem.
Meer FV wedstrijden organiseren
De Ferrum Vetus toernooien zijn een groot succes, dus daarom willen wij het aantal toernooien uitbreiden.
Maar helaas blijft de Corona pandemie ons parten spelen: geplande toernooien en opnieuw geplande
toernooien konden niet doorgaan. Ook het geplande toernooi op 26 september kan helaas niet doorgaan
omdat wij plaats moeten maken voor het NK Senioren.

Herziening puntensysteem voor de ranglijst
Er zijn van de veteranen diverse ideeën en suggesties gekomen voor het aanpassen van het
puntensysteem. Dit is aangekaart bij het bestuur van KNAS die vervolgens een opdracht zou verstrekken
aan de commissie Strategie en Innovatie. De VC heeft zelf ook gekeken naar mogelijkheden om het
puntensysteem specifiek voor veteranen aan te passen. Diverse ideeën zijn wel tot stemming gekomen
binnen de VC, maar geen van de voorstellen werd goed genoeg bevonden om voorgelegd te worden aan
het bestuur van de KNAS. Het KNAS bestuur laat wel een update maken van de deelnemersconstanten in
de formule.

Communicatie rond veteranenactiviteiten
De veteranen vragen om meer communicatie. Het Veteranen Bulletin had een vliegende start maar helaas
door het terugtreden van Ed Ham viel de redactie weg. De VC is nog steeds op zoek naar een vrijwilliger
die de redactie wil oppakken. Inmiddels heeft de VC wel een nieuwe facebookpagina opgezet onder de
naam Nederlandse Veteranen Schermers. De beheerders van deze pagina zijn Rick van der Weide en
Hans Kaho. Om de facebookpagina goed te laten functioneren is het van groot belang dat er input en
content vanuit de veteranenschermers naar ons toekomt. Dan kan het ook echt iets van en voor de
veteranenschermers worden.
Dus voor reacties, informatie omtrent initiatieven, en nieuws dat voor andere veteranenschermers
interessant kan zijn, mail ons: nedvetschermers@gmail.com

Veteranenontmoetingen zonder wedstrijdelement
Er zijn nog veel veteranenschermers die weinig deelnemen aan wedstrijden. Wij denken dat het
organiseren van equipe wedstrijden een stimulans kan zijn voor veteranen om vaker deel te nemen aan
toernooien. De VC heeft een plan opgesteld om op regionaal niveau het equipe schermen voor veteranen
op te pakken. De VC zal hierover een brief sturen naar alle besturen van schermverenigingen. In het kort
bestaat het idee er uit dat per regio 4-6 verenigingen met elkaar contact opnemen en een kleine
competitie gaan organiseren met een laagdrempelig karakter waarbij om beurten bij elkaar op locatie
wordt geschermd. Er zijn dus nauwelijks tot geen kosten aan verbonden.

Ed Ham gestopt bij VeteranenCommissie

Onverhoopt hebben wij medio april 2021 het vertrek van onze zeer actieve voorzitter ervaren.
Ed heeft een tomeloos enthousiasme aan de dag gelegd in diverse kwesties, die voortkwamen uit onder
de veteranen gehouden enquête, dan wel een bijzondere plaats hadden in zijn eigen beleving van de
schermsport in Nederland.
De genoemde enquête is voor de VeteranenCommissie een heel belangrijke steun geworden, omdat zij
een goede inventarisatie is van een aantal trends en wensen die onder een breed gedeelte van de
veterane schermers leeft.
Ed was de drijvende kracht achter deze enquête. Deze heeft opnieuw inhoud en richting gegeven aan de
activiteiten, die de VeteranenCommissie in de komende jaren gaat ontwikkelen.
Enkele van de bijdragen die uit deze enquête voortkwamen zijn:
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Bevorderen van een prominentere rol van veteranen en senioren categorieën in de Nederlandse
schermwereld
Het organiseren van meer Ferrum Vetuswedstrijden per jaarcyclus
Inzetten van gekwalificeerde scheidsrechters bij Ferrum Vetuswedstrijden
Meer aandacht voor regionalisering van toernooien
Intensiveren van de communicatie over toernooien via diverse traditionele en sociale media
Verbeteren van de toegankelijkheid van de EK- en WK-toernooien voor de verschillende
categorieën van veteranenschermers (puntensysteem/ranglijst)

Ondanks de huidige maatschappelijke situatie zijn er toch op enkele punten al doelen bereikt of stappen
gezet.
De VeteranenCommissie zal in de komende tijd de genoemde bijdragen verder vormgeven en blijvend
ondersteunen.
Zonder de inzet van Ed was deze alom geprezen doelformulering voor de Nederlandse schermwereld niet
mogelijk geweest.
Maar de omvangrijke activiteiten die Ed aan de dag legde, hebben niet allemaal een nieuwe trekker
gevonden.
Zo verzorgde Ed ook interviews met opvallende personen voor de e-Touché.
Hiervoor wordt nog een opvolger gezocht, dus als je over de kwaliteiten beschikt om goed te kunnen

interviewen, meld je dan aan bij de redactie van e-Touché!
In elk geval wil de VeteranenCommissie vanaf deze plaats uitdrukken: Ed, heel veel dank voor alles wat je
voor de veteranenschermers en de VeteranenCommissie hebt betekend.
Hopelijk zien we je snel weer schermen!

