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Beste Sonja, 

  

Bericht van de voorzitter a.i. 
 

Beste leden, 

  

Nog enkele dagen en dan is het weer Kerst, het feest van een 'nieuw begin’. We staan te popelen om het 

sparren en wedstrijdschermen weer op te pakken: een nieuw begin na corona. We zullen nog wat geduld 

moeten opbrengen omdat we niet weten of een vaccin spoedig verandering zal brengen in de situatie 

waarin we maar beperkt kunnen sporten. 
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Kerst is ook het feest van de ‘lichtjes’ en gelukkig zijn er ook wel lichtpuntjes in deze donkere tijd. Door het 

’nieuwe’ communiceren op afstand met Teams of Zoom hebben we afgelopen jaar binnen het bestuur veel 

meer en sneller overleg gepleegd. We overlegden ook vaker met commissies, iets wat voorheen 

onuitvoerbaar was. Zelfs het trainen kan nu op afstand met de filmpjes op YouTube van verschillende 

trainers. 

 

Ik hoop dat we dit bewijs van onze vindingrijkheid en innovatief vermogen in het schermen behouden, ook 

als corona voorbij is. 

  

Het bestuur wenst iedereen een fijne Kerst en gezellige jaarwisseling in kleine kring. 

  

Leon Pijnappel 

Voorzitter a.i. 

  

 

Kort verslag Algemene Leden Vergadering 
 
Op zaterdag 31 oktober werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de  KNAS gehouden. 

Door de coronabeperkingen werd deze vergadering in digitale vorm georganiseerd. De opkomst was 

groot: 32 verenigingen waren op de vergadering aanwezig, evenals een aantal persoonlijk leden. Het 

bestuur was verheugd dat deze manier van vergaderen positief werd ontvangen door onze verenigingen. 

 

Belangrijke besluiten uit de vergadering: 

• Het voornemen om twee keer per jaar een ALV te houden is positief ontvangen. Rond april 

worden dan de plannen van het afgelopen jaar afgerond en rond oktober worden de jaarplannen 

en begroting van het aankomend jaar besproken.  
• Leon Pijnappel neemt als vice-voorzitter de voorzitter taken van Bert van de Flier over tot er 

verkiezingen gehouden kunnen worden. 
• De begroting voor 2021 is toegelicht en goedgekeurd door de vergadering. 
• Na een toelichting van de financiële commissie is op hun advies het bestuur decharge verleend 

voor 2019. 
• Het bestuur gaat op zoek naar een goedkopere accountant. De eventuele benoeming zal door de 

financiële commissie worden goedgekeurd. 
• Het meerjarenbeleidsplan 2020-2024 is toegelicht en goedgekeurd. Dit beleidsplan zal de basis 

zijn van de gedetailleerde jaarplannen, die nog dit jaar worden opgesteld met de commissies en 

begin volgend jaar besproken zullen worden met de verenigingen. Gezien de onzekerheid rond 

corona en het effect op de activiteiten kunnen de plannen regelmatig worden bijgesteld 
• De verwerking van een eerder goedgekeurde wijziging van de statuten bleek gecompliceerder 

dan verwacht. Er wordt een notaris ingeschakeld om deze wijziging correct door te voeren. 

Het bestuur bedankt de moderatoren Etienne Van Cann, Timon Hagen en Teun Plantinga voor de goede 

technische begeleiding. 

Oproep vrijwilligers 
 

De schermsport kan, net als veel andere sporten, niet zonder vrijwilligers. Veel van onze schermers en 

hun ouders zijn al actief als vrijwilliger bij hun vereniging. Maar ook bij de schermbond zelf zijn veel 

vrijwilligers actief. Veelal zijn deze vrijwilligers lid van een commissie en helpen het bestuur – zelf ook 

vrijwilligers – en de schermsport op regelmatige basis. In ons meerjarenbeleidsplan kun je zien welke 

commissies er zijn of in oprichting zijn, en wat hun taken zijn. 

 

De PR commissie kan nog wel wat mensen gebruiken. We willen nog beter onze schermers op de 

hoogte houden van wat er gebeurt. Ook willen we onze zichtbaarheid buiten het schermwereldje 

vergroten. We willen de frequentie van de nieuwsbrief vergroten, onze website verbeteren, mooie inhoud 

op onze social media plaatsen en niet te vergeten, vaker onze schermers in de media. Denk je ons hierbij 

https://www.knas.nl/beleidsplannen
https://www.knas.nl/beleidsplannen


 

te kunnen helpen, mail dan met pr@knas.nl 

 

Daarnaast kan de schermbond ook mensen gebruiken die af en toe een handje kunnen helpen. Vaak zijn 

dit klusjes waarvoor geen schermkennis nodig is, maar wel kennis op een ander vakgebied of contacten. 

Hier kun je heel breed denken: van juridische kennis tot grafisch ontwerpen, van contacten bij 

bedrijfsleven tot sportdietisten. Draag je het schermen een warm hart toe en wil je de sport en de 

schermers incidenteel helpen? Laat het ons dan weten! 

 

Bericht van de veteranencommissie 

 

Uitkomsten veteranen enquête 

 

Begin juli heeft de veteranencommissie een enquête toegestuurd aan alle veteranen om te peilen hoe zij 

denken over een aantal zaken. 

 

Het ging daarbij met name om de vraag: 

• of er interesse bestaat in de aanstelling van gecertificeerde scheidsrechters bij Ferrum Vetus 

wedstrijden: 

• of er bij Ferrum Vetus wedstrijden behoefte is aan een handicapsysteem waarbij ouderen bij 

aanvang van de partij een treffervoorsprong krijgen op jongeren. 

Gebleken is dat er bij alle wapens een voorkeur bestaat voor gecertificeerde scheidsrechters. Daarom 

heeft de Veteranencommissie (VC) besloten om vanaf 1.1.2021 in principe te gaan werken met 

gecertificeerde scheidsrechters bij FV wedstrijden. Het inschrijfgeld gaat daardoor per wedstrijd met € 5,- 

omhoog. 

 

De invoering van een handicapsysteem is echter nog een brug te ver. Alleen bij sabel is er een 

meerderheid voor dit systeem te vinden. Daarom heeft de VC besloten om het Handicapsysteem niet in te 

voeren. 

De enquête geeft verder inzicht in de samenstelling van het veteranenbestand en de mate waarin 

veteranen bereid zijn vrijwilligerswerkzaamheden te verrichten.  

 

Mocht u nadere informatie willen hebben over de uitkomsten van de enquête dan komt u via deze link op 

de KNAS website terecht. U vindt daar ook de eerste twee edities van een door de veteranencommissie 

ontwikkeld nieuw informatiebulletin voor veteranenschermers. In het informatiebulletin van oktober treft u 

o.a. aanvullende informatie aan over de enquêteresultaten. 

Nieuws van onze verenigingen 

 

Light saber schermen in Wageningen 

  

Onlangs gingen bij schermvereniging La Prime de traditionele floretten even in de kast. Wat er voor 

terugkwam is bijna futuristisch te noemen. De zes uitverkoren leerlingen kregen een lightsaber in handen. 

De speciaal hiervoor aangeschafte wapens lichten op in een breed palet aan kleuren. Wat volgde was een 

flitsend gebeuren van draaien, instappen, slagbewegingen en parades. 
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Foto: La Prime 

 

Voor de schermvereniging is het een proefles. Wanneer er een versoepeling van de coronamaatregelen 

komt, willen ze beginnen met een wekelijkse training. “Na de lockdown kunnen we ook nieuwe leden 

verwelkomen en mensen de jedi-ervaring geven.” aldus voorzitter Michiel Uitdehaag. Het lightsaber 

schermen is in Frankrijk populair maar, die populariteit lijkt te stoppen bij de Nederlands-Belgische grens. 

“Op dit moment lijkt het erop dat we de enige plaats zijn in Nederland waar je begeleidt leert vechten met 

een lightsaber.” 

  

Trainer Mark Evegaars is enthousiast: “Afgelopen maanden zijn we vooral bezig geweest met het 

ontwikkelen van een basissysteem, dat systeem blijkt nu te werken. Ik hoop dat we de vervolgstappen 

samen met de sporters vorm kunnen geven.” 

 

De nieuwe vechtstijl is een combinatie van het traditionele schermen, met elementen uit historisch 

zwaardvechten, filmscenes uit de StarWars serie en een aantal basishoudingen uit oosterse vechtsporten. 

“Inspiratie voor bewegingen komt eigenlijk overal vandaan. Vindingrijkheid en behendigheid zijn minstens 

zo belangrijk, zo niet belangrijker dan, kracht en snelheid. Ik wil met de schermers hun eigen stijl gaan 

ontdekken en perfectioneren.” volgens Evegaars. 

  

Zodra de coronamaatregelen de ruimte geven zal de lightsaber klas open gaan voor iedereen. Dan zal op 

dinsdagavonden in Wageningen een nieuwe sport het licht zien.  

 

Heeft u ook nieuws dat u wilt delen met alle KNAS leden? Neem dan contact op met 

de PR commissie 

 

 

                 

  

 

 

Copyright © *2020 KNAS Alle rechten voorbehouden. 

  
  

 

mailto:media@knas.nl?subject=Bericht%20voor%20nieuwsbrief
https://www.instagram.com/schermbond/
https://www.facebook.com/Schermbond
http://www.knas.nl/

