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Welkomstwoord van de voorzitter

Met deze nieuwsbrief ontvang je een nieuwe wijze van communicatie van de KNAS naar de leden toe.
Communicatie is erg belangrijk. Veel mensen willen weten wat de bond nu precies voor de schermer doet,
welke activiteiten er worden ontplooid en op welke wijze zij erin kunnen participeren.

Niet meer via het oude vertrouwde magazine, dat u in vroeger jaren thuisgestuurd kreeg, maar in de vorm van
elektronische nieuwsbrief.

Wat mij betreft worden de communicatiekanalen wijd opengezet: de tijd waarin het leek of zaken bedisseld
werden in een achterkamertje is voorbij. De schermer moet eenvoudigweg kunnen zien wat er allemaal

gebeurt en hoe de beslissingen tot stand komen. Openheid en transparantie staan daarbij wat mij betreft hoog
in het vaandel.

Ik wens u een lezerswaardige info-bron toe!
Mr J.P. Vandervoodt, voorzitter

Talentontwikkeling bij de KNAS
Talentontwikkeling begint op de verenigingen en wordt voortgezet bij de KNAS op talenttrainingsstages onder
begeleiding van bondscoaches en talentbegeleidingsteams. Ontwikkeling van zowel sporters als talenttrainers
staat centraal.

Deze aanpak is een aantal jaren geleden ingezet bij floret onder bondscoach Andrea Borella (Italië) en wordt
sinds 2017 ook voor degen toegepast met de oprichting van het degenbegeleidingsteam onder leiding van
bondscoach Gabor Salamon (Hongarije). Korter geleden is ook een start gemaakt met een talentprogramma
voor sabel waarin Arash Sheikh de drijvende kracht is.

De beoogde eindresultaten uit dit meerjarenprogramma zijn om een structurele instroom van talent te
verkrijgen en de talenten te ontwikkelingen richting de internationale top. Er is in de afgelopen jaren met name
focus gelegd op de categorieën cadetten (U17) en junioren (U20). Hierbij zijn op jeugdtiteltoernooien zelfs al
medailles behaald.

Verbreding van de top van onderaf blijft nodig om resultaten structureel te versterken, ook al zal natuurlijk niet
iedereen de top kunnen halen. Het programma beoogt niet alleen een aantal topschermers af te leveren, maar
zal daarnaast ook een broedkamer zijn van goed opgeleide schermers die actief zullen worden in velerlei
andere rollen in de schermsport, zoals scheidsrechter, trainer en bestuurder. Hier profiteert de gehele
Nederlandse schermsport van!
Remko Koster

Jeugd equipe competitie
“Eén voor allen, allen voor één” is een perfect motto voor onze sport, omdat het schermen de combinatie heeft
van individuele én team wedstrijden. Als lid van de schermvereniging 'De Drie Musketiers' zit het motto in mijn
bloed. Na een actieve periode in de vereniging wilde ik dit motto op verenigingsniveau uitdragen. De
geëigende plaats om de teamsporten tussen de verenigingen te stimuleren is in mijn functie van
breedtesportbestuurder in het KNAS bestuur. In de eerste jaren van mijn bestuurswerk is duidelijk geworden
dat een andere aanpak nodig is om te groeien. Anders gezegd: we gaan innoveren.

Uit een enquete onder de jeugdleden bleek dat 80% het leuk vindt om in een team te sporten. Om dit vorm te
geven hebben we een pilot uitgevoerd met een team competie, met positief resultaat. Om de invoering

professioneel op te zetten is er een project gestart met subsidie en expertise van het NOC*NSF. Komende tijd
zal het project "equipe competitie voor de jeugd” (JEC) worden uitgewerkt. Het doel is om in 2020 de equipe
competitie te starten. Via deze nieuwsbrief en onze site houden we je op de hoogte. Ben je geïnteresseerd om
aan het project bij te dragen dan kun je contact opnemen met Teun Plantinga, de projectleider.
Leon Pijnappel

Nooit te oud om te schermen
Schermen is niet alleen een sport voor jongeren. Er is in Nederland een grote groep schermers van 40 jaar en
ouder die actief aan wedstrijden meedoen. Er is een Nederlands wedstrijdcircuit voor deze veteranen, het
Ferrum Vetus, en er is ook een NK Veteranen.

Daarnaast reizen Nederlandse veteranen regelmatig naar buitenlandse veteranen toernooien, waaronder ook
Europese en Wereldkampioenschappen. Hier worden regelmatig medailles behaald. In mei vond het Europees
kampioenschap voor veteranen plaats in Cognac (Frankrijk) waar naast een aantal top 8 noteringen, een
bronzen medaille is behaald door Hans Rijsenbrij (floret 50+).

In oktober gaat een delegatie van 11 Nederlanders naar het WK in Cairo om zich te meten met de wereldtop in
het veteranen schermen. We wensen ze veel succes.

World Cup Rolstoelschermen in Amsterdam: vrijwilligers gezocht!
Van 14 tot en met 17 november 2019 vindt de IWAS World Cup Rolstoelschermen Amsterdam plaats! Dit
evenement is een paralympisch kwalificatie toernooi voor Tokyo2020 en wordt door de Dutch Wheelchair
Fencing Foundation (DWFF) in samenwerking met KNAS, Topsport Amsterdam en de Gemeente Amsterdam
georganiseerd. Er worden meer dan 200 sporters uit 30 landen verwacht, die allen op minimaal twee wapens
zullen strijden voor het eremetaal en kwalificatiepunten.

De DWFF is op zoek naar ongeveer 100 vrijwilligers per dag en hoopt dan ook dat jij wil komen helpen! Er
worden mensen voor verschillende taken gezocht, zoals de wapencontrole, het vastzetten van de rolstoelen in
de frames, chaperonnes voor de dopingcontrole, medewerkers informatie balie, op- en afbouw sporthal,
verwelkomen teams op Schiphol, accreditatie controles, verzorging vrijwilligers en helpende handen bij de
prijsuitreiking. De DWFF zorgt voor een lunch, drinken en een versnapering.

Hoe gaaf zou het zijn om dit evenement mee mogelijk te maken en volgend jaar op televisie tijdens de
Paralympische Spelen Tokyo2020 te kunnen zeggen: “Hé die ken ik, die heb ik geholpen!”

Heb je geen tijd om te helpen als vrijwilliger, maar lukt het wel om een kijkje te komen nemen, dan zullen
deelnemende KNAS-leden Johan Stevens van HollandSchermen, Iris Tenkink van Scaramouche en Elke Lale
van Achterberg van SchermCentrum Amsterdam en de organisatie dat erg leuk vinden!

Gaby van Achterberg-Ertekin

