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Gaat de NK door op 25 en 26 april? 

Gelet op de situatie op 19 maart is er een mogelijkheid dat de NK gewoon door kan gaan. De huidige 

richtlijnen van de overheid zijn dan niet langer van kracht. Zich realiserend dat er helaas een grote kans is dat 

de overheidsmaatregelen worden verlengd en mogelijk verzwaard heeft het bondsbestuur besloten voorlopig 

deze data aan te houden. Mocht het nodig zijn dan zal het kampioenschap naar een latere datum worden 

verschoven. Eventueel betaalde inschrijfgelden blijven uiteraard gewoon geldig voor de latere datum. Het 

dagelijks bestuur doet wat de naam al suggereert. Zij volgen dagelijks de laatste ontwikkelingen en spelen 

daar zo snel mogelijk op in. 

 

De gezondheid van een ieder heeft voor het bestuur de hoogste prioriteit. 

Met vriendelijke groet, Bert van de Flier  

https://mailchi.mp/knas.nl/e_touche-4?e=4a15f3f1a3#NK
https://mailchi.mp/knas.nl/e_touche-4?e=4a15f3f1a3#Strategie
https://mailchi.mp/knas.nl/e_touche-4?e=4a15f3f1a3#Scheidsrechters
https://mailchi.mp/knas.nl/e_touche-4?e=4a15f3f1a3#Geslaagden
https://mailchi.mp/knas.nl/e_touche-4?e=4a15f3f1a3#TeamNL
http://www.knas.nl/


 

Introductie van de nieuwe Commissie Strategie en Innovatie 
Eind vorig jaar is de Commissie Strategie en Innovatie in het leven geroepen. Deze commissie wordt geleid 
door Etienne Van Cann. We spraken met hem over het werk van de commissie. Etienne is jarenlang KNAS 
bestuurslid geweest en is nu via de EFC als bestuurslid nauw betrokken bij het Europese schermen. 

 
 
Wat zijn de taken van de commissie? 
Er zijn twee aspecten aan het werk van de commissie. Enerzijds hebben we als 
taak het ondersteunen van de KNAS met de ontwikkelen van de strategie. Het 
bestuur van de KNAS is verantwoordelijk voor de strategie en beleid, en de 
commissie levert input en helpt het bestuur met inzichten. Het andere aspect 
van ons werk is innovatie. Hier zal veel meer ad hoc gewerkt worden: innovatie 
is in tegenstelling tot strategie niet goed te plannen. Ook hier geldt dat het 
bestuur de uiteindelijke beslissingen zal nemen. 

 
 
Wie is de commissie? 
De commissie bestaat uit een aantal mensen die betrokken zijn bij het schermen en ook diverse 
achtergronden hebben. Spencer van Erven heeft een lange ervaring als schermer en coach. Siebren 
Tigchelaar was een ervaren en topsporter met een medische achtergrond (orthopedisch chirurg). Ineke 
Knapen is jurist, en heeft veel kennis van recreatief en militair schermen. Gerard Pfann, hoogleraar 
econometrie, is betrokken bij het schermen als ouder van een talentvolle schermer. Cheryl de Jong zal later bij 
de commissie betrokken worden omdat ze nu nog met haar marketingopleiding bezig is. Daarnaast zullen per 
vraagstuk experts ingeschakeld worden. 
 
Welke onderwerpen pakken jullie op? 
Er zijn verschillende criteria vastgesteld waaraan voldaan moet zijn voordat een onderwerp uitgewerkt wordt. 
We willen gedegen stukken afleveren, dus het vraagstuk moet goed onderzocht (kunnen) worden. We werken 
evidence-based. Daarnaast is het ook belangrijk dat het practice-based is: een vraagstuk moet ook praktisch 
nut hebben voor de schermbond. 
 
De commissie is nu één keer bij elkaar geweest.Het vraagstuk waar nu aan gewerkt wordt heeft betrekking op 
de kwaliteit van lesgeven. Hierbij zijn verenigingsversterking en decentralisatie kernwoorden. 
 
Verder wil de commissie onderzoeken hoe het scheidsrechterstekort kan worden aangepakt. Ook het 
probleem van vrijwilligerswerving staat op de lijst. Er is een brede basis nodig van vrijwilligers. Het gebrek aan 
vrijwilligers heeft ook zijn impact op het organiseren van topsporttoernooien in Nederland. 
 
Hoe komen jullie aan je onderwerpen? 
Wat betreft strategie, komen de vragen van het bestuur. Voor de innovatie staat de commissie open voor 
iedere input. Het onderwerp van de kwaliteit van lesgeven komt uit de commissie zelf, maar alle ideeën zijn 
welkom. Innovatieve ideeën komen vaak uit onverwachte hoek. Heb je een idee voor de commissie, spreek 
dan één van de leden aan, of mail de commissie.  

Even voorstellen: de scheidsrechterscommissie 
Binnen de KNAS zijn er zeventien commissies die ieder voor een ander deel verantwoordelijk zijn. In de 
komende nieuwsbrieven laten we deze commissies allemaal voorbij komen. In deze nieuwsbrief de commissie 
die verantwoordelijk is voor de derde persoon bij de schermwedstrijd: de scheidsrechterscommissie. 
  
Wie zitten er in de scheidsrechterscommissie? 
In de huidige scheidsrechterscommissie zitten: Béla Roesink (voorzitter), Martijn de Haas (nationaal), Remco 
Middelveld (internationaal) en Erik Bel (opleider). 
  
Wat doet de scheidsrechterscommissie? 
Zoals de naam het al verraadt, is de scheidsrechterscommissie verantwoordelijk voor de scheidsrechters. Zij 
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zorgen voor scheidsrechters op Nederlandse kampioenschappen, zij regelen de uitzending van 
scheidsrechters naar internationale toernooien van de EFC en FIE en zij zorgen ervoor dat er mensen 
opgeleid worden tot scheidsrechter. En dat laatste is op dit moment een probleem, want er zijn namelijk meer 
scheidsrechters nodig in Nederland! 
  
Scheidsrechter, iets voor jou? 
Er zijn heel veel goede redenen te bedenken waarom jij scheidsrechter zou kunnen worden. Naast dat het 
leuk is om te doen, help je ook jezelf en jouw mede-schermers het spel beter te snappen. Als scheidsrechter 
ben je onderdeel van een echte community. Tijdens wedstrijden eet je vaak samen, krijg je een gezamenlijke 
briefing en is er altijd wel iemand met wie je kan sparren over elkaars calls tijdens de wedstrijden. Ook krijg je 
een leuke vergoeding voor je werk als scheidsrechter. 
  
Hoe ziet de opleiding tot scheidsrechter eruit? 
Jong of oud, dat maakt niet uit. Iedereen die geïnteresseerd is kan een opleiding tot scheidsrechter volgen. 
Binnen Nederland worden de niveaus 1 t/m 4 aangeboden. Voor niveau 1 en 2 bestaat er een opleiding tijdens 
de Jeugd Punten Toernooien (JPT) waar je iedere maand instructie en feedback krijgt. Wanneer je er klaar 
voor bent kun je examen doen. Dit examen is ook op het JPT en bestaat uit twee onderdelen: een verbaal 
theoretisch deel en een praktijkobservatie. Om scheidsrechter niveau 3 te worden moet je samen met je club 
en coach zelf aan de slag en verzorgt de scheidsrechterscommissie enkel het examen. Dit bestaat het uit drie 
onderdelen: een theoretische toets, een videodeel en een praktijkobservatie. Deze examens worden een 
aantal keer per jaar georganiseerd. Scheidsrechter niveau 4 is in de nieuwe structuur een rang waarin je 
automatisch terecht komt wanneer je kwaliteit en ervaring toenemen. Met dit niveau kan je ook worden 
gevraagd om namens Nederland te jureren op de internationale circuits van de EFC. Wil je meer weten over 
de opleiding? Kijk dan op de scheidsrechtersopleidingspagina op de KNAS site. 
  
Kan ik de scheidsrechterscommissie ook op een andere manier helpen? 
Jazeker! Vind je het leuk om dingen te organiseren? Dan kan je misschien de scheidsrechterscommissie 
ondersteunen bij de organisatie van de jaarlijkse scheidsrechtersdag. Of vind jij het leuk om te schrijven en 
ben je handig met sociale media? Wie weet kan jij dan de commissie helpen om haar zichtbaarheid binnen de 
Nederlandse schermwereld te vergroten! 
  
Interesse? 
Heb je interesse in het volgen van een scheidsrechtersopleiding of wil je er meer over weten? Of wil je juist de 
scheidsrechterscommissie een handje helpen? Mail dan naar de commissie of spreek een van de 
commissieleden aan tijdens een van de KNAS-wedstrijden.  

 

Geslaagden scheidsrechtersexamen 
De scheidsrechterscommissie heeft in het weekend van 7 en 8 maart te Volendam een succesvol 
scheidsrechtersexamen gehouden conform FIE regels. 

We hebben er drie nieuwe scheidsrechters bij en twee scheidsrechters zijn een niveau gestegen. 

Wij feliciteren de volgende scheidsrechters: 

• Elise Butin Bik – gestegen naar floret nationaal (niveau 3) 
• Niels Bosman – floret nationaal (niveau 3) 
• Koen Man – gestegen naar floret nationaal (niveau 3) 
• Patrick Pieters – degen nationaal (niveau 3) 
• Randy Postma – degen nationaal (niveau 3) 

Het volgende examenmoment zal plaatsvinden tijdens het Nederlands Kampioenschap Equipe (27/28 juni te 
Apeldoorn). 

 

 

https://www.knas.nl/node/183
mailto:knas.scheidsrechters@hotmail.com


 

We hebben leuk nieuws voor je!  
 

Vanaf vandaag is het mogelijk om als lid van de KNAS met korting de TeamNL 
Fancard te kopen. Met deze persoonlijke en digitale voordeelkaart kun je een 
hoop kortingen scoren! 
 
Als Fancard-houder kun jij met korting minstens twaalf verschillende evenementen 
bezoeken waar TeamNL-sporters in actie komen: handbal, volleybal, tennis, atletiek, 
wielrennen, zwemmen en hockey. En nog veel meer sporten. Deze Fancard zal 
precies een jaar geldig zijn vanaf de dag van aankoop 
 
Natuurlijk wil je, als je die sportevenementen bezoekt, het liefst in TeamNL-kleding 
onze sporters aanmoedigen. Daarom krijg je met de Fancard ook € 5,- korting bij een 
besteding van € 50,- of meer in de webshop van TeamNL. Tevens laten we jou als 
eerste weten als er aanbiedingen en acties rondom TeamNL zijn. 
 
Hebben we je al enthousiast gemaakt? 
Om jou extra van dit mooie sportjaar te laten genieten, hebben we een speciale 
aanbieding voor je. Normaal gesproken kost de Fancard €9,99 per jaar, maar als lid 
van de KNAS kun je ‘m nu ter kennismaking het eerste jaar voor slechts €4,99 in je 
bezit krijgen! 

 
Gebruik voor de korting de code: teamnlfanknas 

Ik wil de TeamNL Fancard  
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