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Mededeling van de Penningmeester: Deadline declaraties 2019
Onze penningmeester wil het financiële jaar 2019 graag zo vroeg mogelijk afsluiten. Heeft u nog declaraties
over het jaar 2019 die nog niet ingediend zijn? Doe dit dan vóór 15 januari 2020.

Investeren in onze passie
Elke sport vraagt om investeringen. In de eerste plaats investeer je zelf, in de vorm van tijd. Tijd voor
trainingen, wedstrijden en andere activiteiten die met schermen te maken hebben. Maar er is ook geld nodig.
Hoe intensiever je schermt, hoe meer je zelf, je ouders en familie zullen investeren. Maar andere sponsoren
krijg je niet vanzelf. Wat je vraagt aan anderen om je sport mogelijk te maken, hangt sterk af van het
enthousiasme waarmee je een bijdrage vraagt.

Maatschappelijke instellingen en sponsoren, zoals gemeentes, de Johan Cruyff Foundation, Nederlandse
Loterij, TeamNL, en NOC*NSF ondersteunen de KNAS (zie hier een voorbeeld). Ze faciliteren in de
infrastructuur en maken het inclusief sporten mogelijk, waardoor jullie kunnen schermen.
De KNAS heeft een hoge ambitie die wij met de bestaande middelen slechts ten dele waar kunnen maken.
Daar wil de Sponsor Commissie verandering in brengen. Ze gaan actief op zoek naar sponsoren die middelen
‘in natura’ en geld willen bijdragen aan onze passie.

Ook jij kan helpen door ons te tippen over of ons in contact brengen met mogelijke sponsoren. Als je ideeën
hebt dan zien wij die graag in onze mailbox. Wil je meer doen, kom ons dan assisteren in de Sponsor
Commissie.

Laat de bescheidenheid vallen en verkoop de schermsport met enthousiasme!
Leon Pijnappel
KNAS bestuurslid Breedtesport

Road to Tokyo: zien we een Nederlandse schermer op de
Olympische Spelen?
Verschillende Nederlandse topschermers proberen zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Op dit
moment liggen de beste kansen bij heren degen, waar Bas Verwijlen er goed voor staat, met Tristan Tulen niet
ver daarachter.

Hoe werkt de kwalificatie precies? Dat is een ingewikkeld verhaal, dat we in detail op de website uit de doeken
doen. Hier geven we een korte samenvatting.

Er zijn drie manieren om je te plaatsen voor het individuele toernooi de Olympische Spelen:

•

Via het team: de top 4 landen-teams plaatsen zich voor de equipe wedstrijd, en daarnaast het beste
team per regio, mits in de top 16. Van elk team mogen drie schermers meedoen aan het individuele
toernooi.

•

Via de geschoonde individuele ranglijst van april 2020. Op deze lijst worden de schermers die zich
via het team hebben geplaatst verwijderd, en per land blijft de hoogst-gepositioneerde schermer
staan. Voor Europa mogen de twee best geklasseerde schermers op deze lijst naar de Spelen

•

Door het winnen van het zone kwalificatietoernooi. Voor Europa wordt dit gehouden in april 2020 in
Madrid. Per land zonder geplaatste schermer mag één schermer per event naar dit toernooi
afgevaardigd worden.

Daarnaast stelt NOC*NSF de aanvullende eis dat de schermer in de top 14 staat.

David Baker, een Australische internationale scheidsrechter, houdt 'virtuele' plaatsingslijsten bij op zijn
Facebook pagina Fencing - Qualification for Tokyo 2020 Olympics

Remko Koster
KNAS bestuurslid Topsport

Even kennismaken: het Jeugdpuntentoernooi
Het Jeugdpuntentoernooi of JPT is één van de grootste jeugdtoernooien in Nederland. De wedstrijdenreeks is
bedoeld om beginnende schermers, van kuikens tot en met junioren, kennis te laten maken met wedstrijden.
Belangrijk om te onthouden is dat er geen winnaars of verliezers bij het JPT zijn, je bent er vooral om kennis te
maken en ervaring op te doen met het wedstrijdschermen.

Gedurende het jaar worden 10 wedstrijden georganiseerd en per wedstrijd nemen tussen de 70 en 80
jeugdschermers deel, verdeeld over alle wapens. Totaal hebben over 2019 meer dan 170 schermers
deelgenomen aan een of meer wedstrijden.

De formule is eigenlijk heel eenvoudig: je meldt je aan, je wordt in een poule ingedeeld, en je schermt van 1
uur tot 4 uur ’s middags . Voor het aantal gewonnen partijen dat je geschermd hebt en het aantal treffers dat je
gemaakt hebt krijg je punten die je mee neemt naar de volgende wedstrijd. Bij een bepaald aantal punten krijg
je een diploma uitgereikt. En bij het bereiken van een duizendtal krijg je ook nog eens een vignet voor op je
vest (brons voor 1000 punten, zilver voor 2000 punten, goud voor 3000 punten). Meer dan 3000 punten? Haal
het eerst maar eens, We gaan er eigenlijk van uit dat je tegen die tijd uitgeoefend bent en hard aan het werk
bent voor je positie op de nationale ranglijst.

Het JPT wordt georganiseerd door en mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Iedereen doet dit in zijn vrije tijd en
dat is heel belangrijk. Het JPT is alleen maar mogelijk als iedereen een handje helpt. De organiserende
vereniging helpt met mensen voor de opbouw. En de verenigingen die schermers sturen leveren een of meer
scheidsrechters: per wedstrijd zijn er 25 scheidsrechters nodig. Zonder dat zou dit niet mogelijk zijn.

En jij als schermer? Jij schermt natuurlijk en levert een topprestatie voor jezelf. Als je een paar jaar meedraait
en zo rond de 16 jaar bent, dan hopen we dat je ook gebruik maakt van de mogelijkheid om opgeleid te
worden tot niveau 1 of niveau 2 scheidsrechter. Dan help je niet alleen het JPT maar ook je eigen vereniging.

Meer informatie over deelname en aanmelding? Kijk op de KNAS site.

Sjoerd Jaarsma
Schermvereniging Vivás

Ondersteuning bij uitbreiden vereniging: Het Witte Vlekkenplan

Om te beginnen: wat is het eigenlijk? Met het Witte Vlekkenplan willen we plaatsen in Nederland waar nog
geen schermvereniging is gevestigd (de witte vlekken op de kaart), kennis laten maken met schermactiviteiten.
De methode is enige jaren geleden door George Derop ontwikkeld.

De aanpak is als volgt. Een bestaande vereniging kijkt naar omliggende gemeentes of daar mogelijk sprake is
van een 'witte vlek'. Deze vereniging kan hier dan een dependance beginnen. Het mooie van deze opzet is,
dat de structuur van de vereniging, bestuur en dergelijke, er al is. De lessen in de dependance worden
gegeven door de schermleraar van de vereniging of door schermers die een opleiding tot schermleraar volgen.
Deze kunnen hier starten met zelfstandig lesgeven. Daarnaast biedt deze opzet extra mogelijkheden voor
bestaande leden om ook op de nieuwe locatie te trainen.

Het is dus een praktische methode voor een verenigingen om het ledenaantal te laten groeien. De KNAS wil
verenigingen die dit oppakken hierbij graag ondersteunen. In de afgelopen jaren hebben we met het Witte
Vlekkenplan op een aantal verenigingen kunnen helpen bij het uitbreiden van hun vereniging door het starten
van een dependance

Wil je meer weten? Alle informatie staat op de KNAS website
Heb je interesse om er verder mee te gaan stuur ons dan een mail

Louis Hopstaken
KNAS bestuurslid Breedtesport

