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Schermen in tijden van corona 
 
Net als de rest van de wereld is schermend Nederland op zoek naar het “nieuwe normaal” sinds de uitbraak 
van het coronavirus. Sinds maart zijn er geen schermwedstrijden meer, trainingen zijn stopgezet en zelfs de 
Olympische Spelen zijn uitgesteld tot volgend jaar. 
 
We zagen veel initiatieven ontstaan om schermers betrokken te houden bij hun club en hun sport. Veel clubs 
gingen trainingen via internet geven. Schermers en schermtrainers plaatsten video’s met oefeningen. Via 
buitenlandse schermvrienden werden zelfs internationale trainingen mogelijk. Op deze manier bleven we bezig 
terwijl de sportaccommodaties gesloten waren. 
 
We zijn blij dat de situatie zo verbeterd is dat de regels versoepeld konden worden. Er kan weer in 
groepsverband getraind worden (zie bovenstaande foto's van AEW en HollandSchermen). Er zijn nog 
beperkingen: er kan alleen buiten gesport worden en we moeten 1,5 m afstand bewaren. Hierdoor kan er 
helaas, behalve door de jeugd tot 12 jaar, nog geen partij geschermd worden. 
 

http://www.knas.nl/


 

De KNAS is er, samen met andere binnensportbonden, teleurgesteld over dat tot 1 september nog niet binnen 
getraind kan worden. Er lijken wel openingen te zijn tot eerder versoepeling. De KNAS doet er samen met 
collega-sportbonden alles aan om deze mogelijkheden aan te grijpen. 
 
We plaatsen regelmatig updates over de coronasituatie op onze website. Houdt deze dus in de gaten. Je kunt 

ook veel informatie vinden op de website van NOC*NSF.  
 

 

De Veteranen Commissie stelt zich voor 
De veteranencommissie heeft een korte presentatie gemaakt waarin haar taken, werkzaamheden en 
samenstelling worden weergegeven. U kunt deze presentatie vinden op de KNAS site. 

 
De commissie bestaat uit de volgende leden:  

• Paul van den Berg (Selectieproces EK/WK) 
• Paul van Dam (Organisatie Ferrum Vetus wedstrijden) 
• Esther Groenheide 
• Ed Ham (Voorzitter) 
• Rick van der Weide 

Louis Hopstaken is de liaison vanuit het bestuur. 
 
Ferrum Vetus (FV) wedstrijden 
 
Door de Coronacrisis liggen de veteranenwedstrijden, net als all andere wedstrijden, op dit moment helaas stil. 
Maar misschien mogen we vanaf 1 september weer aan de bak. De bedoeling is om zowel in september als in 
december weer een FV te organiseren. Dat is onder voorbehoud want wij zijn daarbij afhankelijk van de 
beschikbaarheid van materiaal en sportzaal. Zodra de data definitief zijn hoort u dat natuurlijk. 
Het plan is verder om het aantal FV-wedstrijden volgend jaar uit te breiden naar 7 (nu 5). Dat stelt uiteraard 
zwaardere eisen aan de FV-organisatie. Daarom zijn we op zoek naar uitbreiding van het team. 
 
Communicatie 
Wij willen de signalen uit het veld gaan oppakken middels zgn. aanspreekpunten. Die vindt u terug in de 
presentatie. 
Ook zijn we in gesprek met het bestuur over het houden van een enquête onder de veteranen, want we willen 
graag weten hoe onze doelgroep over bepaalde zaken denkt. Omdat zo’n enquête nogal wat voorbereiding 
vergt, is de planning om hem in juni of juli te versturen. Wij hopen natuurlijk op een grote respons. 
 
Selectieproces EK en WK 
Nadat het bestuur op verzoek van de veteranencommissie in augustus vorig jaar had besloten om de criteria 
voor kwalificatie voor de EK Veteranen te verlichten (zie hier voor details), is onlangs ook besloten om voor de 

kwalificatie voor het WK dezelfde criteria te hanteren. Binnenkort volgt hierover nadere info op de website van 
de KNAS. 
 
Peildatum 
Verder hebben wij gevraagd om de peildatum voor de selectie te vervroegen zodat tijdig naar huisvesting 
gezocht kan worden. Het bestuur is bereid de deadline naar voren te halen indien de locatie van het toernooi 
daarom vraagt (bv. een WK in de USA). 
 
Tot slot 
De veteranencommissie is inmiddels weer enthousiast bezig met nieuwe activiteiten en wenst jullie veel 
geduld en sterkte in deze barre tijden. Maar houdt moed, het komt vast weer goed. 
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Ranglijstvragen: puntenberekening 
De Commissie Wedstrijdorganisatie en Ranglijsten (WOR) krijgt regelmatig vragen over de puntentelling op de 
ranglijst. Je kunt alle informatie natuurlijk terugvinden op de ranglijsten pagina op onze website. Hier leggen we 

uit hoe je kunt zien hoe de punten van een bepaalde wedstrijd berekend zijn. 
 
De gewone ranglijst geeft aan hoeveel punten je hebt gekregen en de hoeveelste je bent op de ranglijst. Als je 
meer informatie wilt, dan druk je op de knop "uitgebreide ranglijst". Dan zie je alle toernooien die meetellen 
voor die ranglijst. Alleen de 5 hoogste resultaten tellen mee voor het resultaat. Deze zijn in het rood 
aangegeven. 
  
Als je op het puntenaantal klikt, krijg je precies te zien hoe het percentage van de wedstrijd is berekend, en 
hoe de regels van het handboek schermer zijn toegepast. Het handboek vind je op de reglementen pagina. 
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The Mokken Collection: nieuw boek over 

oude schermboeken 

Wiebe Mokken, voormalig voorzitter van de KNAS, heeft een grote 
verzameling schermboeken. In The Mokken Collection worden deze 
boeken beschreven. Dit eerste deel gaat over de boeken en 
manuscripten die voor 1800 uitgegeven zijn. Denk hierbij aan het eerste 
geïllustreerde boek over schermen dat in 1531 in Italië gedrukt werd, het 
oudste Nederlandse schermboek (1671) en de werken van Salvator 
Fabris (1606) en Gerard Thibault (1628). 
 
Deze Engelstalige catalogus is de eerste van zijn soort die in 125 jaar 
over dit onderwerp geschreven is. Alle boeken en manuscripten zijn 
voorzien van een bibliografische beschrijving door specialist Miriam 
Vogelaar. 
 
ISBN: 978-94-93166-19-6 
Uitgeverij: MMIT Publishing 
Prijs: € 75   
  

 

Bestellen  

 

 

Afdracht Nederlandse Loterij 
Nederlandse Loterij heeft in 2019 haar omzet, resultaat en afdracht zien stijgen. Dit is goed nieuws voor de 
Nederlandse sport en goede doelen: zij ontvangen een substantieel deel van het resultaat van Nederlandse 
Loterij in de vorm van de afdracht. Van de totale afdracht van 173,1 miljoen euro gaat 46,4 miljoen euro naar 
NOC*NSF. 

 

 

  

Trainer zoekt club 
Met enige regelmaat wordt de bond gecontacteerd door internationale schermtrainers die op zoek zijn naar 
een nieuwe uitdaging bij een club in Nederland. Zo is er op dit moment een buitenlandse degentrainer, met 
ervaring in breedte- en topsport, op zoek naar mogelijkheden om bij een schermclub te werken in Nederland. 
Mocht er een vereniging zijn die op zoek is naar een ervaren en gemotiveerde degentrainer, neem dan svp 
contact op met info@knas.nl voor nadere informatie. 
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