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1. Inleiding 
Voor u ligt het verslag van de activiteiten en behaalde resultaten van de Koninklijke 
Nederlandse Algemene Schermbond en haar commissies voor het kalenderjaar 2010. 
 

2010 Het jaar met veel veranderingen 
 
2010 was een bewogen jaar. De aanloop naar de verkiezingen van een nieuw 
bondsbestuur kende een verrassend verloop. Nog niet eerder had de strijd om het 
nieuwe bestuur zoveel losgemaakt. De animo voor een bestuurstaak was groot. Dit 
leidde tot een zeer spannende verkiezing die met een zeer kleine meerderheid voor de 
nieuwe voorzitter. 
 
Dit was een belangrijk signaal van de leden dat er een aantal zaken anders moeten. 
Wij hebben naast onze eigen doelstellingen ook goed geluisterd naar deze signalen. 
Het ging hierbij niet zelden om het hoe en niet om het wat.  
 
De focus van het bestuur richtte zich in 2010 op de volgende zaken; 
Topsport:  
Verbeteren van de prestaties van onze toppers. 
Met als doelstelling minimaal 1 deelnemer aan de Olympische Spelen in Londen 
2012  
Breedtesport:  
Vergroten van het aantal schermers in Nederland 
Vergroten van het aantal gekwalificeerde leraren 
Vergroten van het aantal gekwalificeerde scheidsrechters 
Uitbreiding van het aantal schermlocaties d.m.v. het witte vlekkenplan 
Stimuleren van wedstrijden d.m.v. het Jeugdpuntentoernooi 
Stimuleren van een leven lang sporten o.a. d.m.v. Veteranen toernooien 
  
Een gezonde bond met een goed evenwicht in uitgaven aan de breedte- en topsport 
Ondersteuning: goed werkend bondsbureau met adequate dienstverlening voor onze 
leden. 
Communicatie: met onze leden, altijd benaderbaar als bestuur, transparante 
besluitvorming en open voor verbetering.   
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Direct na de zomer bleek dat de Nederlandse Handboog Bond de samenwerking met 
de KNAS met betrekking tot het gezamenlijke bondsbureau wenste te herzien. Ook 
vanuit de KNAS was hier behoefte aan. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het 
uiteengaan van de NHB en KNAS.  
 
Hiermee is een einde gekomen aan een jarenlange samenwerking. Kort hierna 
besloten de NHB en Teun Plantinga, die voor beide bonden werkte, uit elkaar te 
gaan. Hierdoor ontstond er een moeilijk werkende relatie. Gelukkig was Teun bereid 
om voor de KNAS als directeur werkzaam te blijven. Daarmee was een belangrijke 
stap gezet in de borging van de continuïteit.  
 
Het bestuur heeft zich beraad over hoe we op een goede wijze invulling konden 
geven aan de taken die het bondsbureau uitvoert. Belangrijke criteria hierbij waren de 
continuïteit op korte en lange termijn, borging van kennis en kwaliteit van de 
dienstverlening tegen financieel acceptabele kosten. 
 
Dit heeft geleid tot het benaderen van de Nederlandse Tafeltennis Bond en de Squash 
Bond Nederland. Zij deelden reeds hun bondsbureau in Zoetermeer en stonden open 
voor uitbreiding van deze samenwerking. Inmiddels is deze samenwerking 
bekrachtigd en is ons bondsbureau verhuist van Rosmalen naar Zoetermeer. 
 
Belangrijk in de communicatie met de leden zijn de extra discussiedagen. Dit zijn 
met uitstek de momenten om met elkaar in gesprek te gaan over gevoerd beleid, 
mogelijke verbeteringen en nieuwe initiatieven. De bijeenkomsten kenden een goede 
opkomst en de actieve deelname. 
 
De financiële middelen voor de bond zijn aanzienlijk minder geworden door 
uitblijven van nieuwe sponsoren. Daarom zijn we zeer verheugd dat Multi M/IT een 
trouwe sponsor is die naast haar vaste bijdrage ook extra activiteiten ondersteunt.  
 
Een sterk verminderde bijdrage van het NOC/NSF heeft geresulteerd in het sluiten 
van  PITS op Papendal en het beëindigen van het contract met de bondscoach degen 
Roel Verwijlen. Ook zijn de financiële mogelijkheden voor onze Olympische 
kandidaten Sonja van Tol en Bas Verwijlen zo sterk beperkt dat de kansen om zich te 
kwalificeren voor de spelen zijn gedaald. Gelukkig heeft Bas zich inmiddels al wel  
genomineerd voor Londen.  
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2. Samenstelling Bestuur en Commissies 2010 
 
Bondsbestuur 
Peter Sorber          Voorzitter 
Lilian Quant       Secretaris 
Bert van de Flier       Penningmeester 
Etienne van Cann       Bestuurslid topsport 
Hanneke Rossino        Bestuurslid breedtesport 
 
 
Scheidsrechterscommissie 
Anton Oskamp      Voorzitter 
Erik Bel       Penningmeester 
Martin Ariaans      Opleider 
Ischa Mooren      Secretaris  
 
Breedtesport Commissie: 
Ad van der Weg      Voorzitter 
Carina Furnee 
Georges Dérop 
Eric Dobbelaar 
Jelle Klein 
Louise Hopstaken 
Leon Pijnappel 
Willy Schomaker 
 
Commissie Topsport 
Anton Oskamp 
Arnaud Holstege  
Koen Sizoo 
Matthijs Rohlfs 
Oscar Kardolus 
Siebren Tigchelaar 
 
Bondsdirecteur 
Teun Plantinga 
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Bondsadministrateur 
Bart Sterken 
 
Commissie Opleidingen 
Hanneke Rossino Voorzitter 
 
Kascontrole commissie 
Henk Smit 
Caroline Stijlaart 
 
Medische Commissie/Doping 
Remco de Cuijper 
Adri Borst 
Pieter van Gilst 
 
NK commissie 
Oscar Kardolus 
 
PR- en Promotiecommissie 
Rudolph Francis 
 
Materiaal commissie 
Kees Boon 
Evert-Jan Smit 
 
Atleten commissie 
Bas Verwijlen 
Arnaud Holstege 
Sebastiaan Borst 
 
Coördinator Veteranenschermen 
Oscar Kardolus 
 
Taakgroep Veteranen 
Joop Pompe 
Eric Dobbelaar 
John Hartings 



Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond Activiteitenverslag 2010 

 

7 

KNAS Wedstrijden 
Oscar Kardolus 
 
KNAS Ranglijsten 
Oscar Kardolus 
 
KNAS Internationaal 
Anton van Oskamp a.i. 
 
 
Namens de KNAS hebben de volgende personen zitting in het instituut 
sportrechtspraak: 
 
De heer J.M.J.M. Doon 
De heer N.J. van der Werf 
De heer S.J. van Sluis 
De heer N.G. van Wijk 
 
Ereleden 
De heer E.M.J. van de Flier 
De heer P. Kal 
De heer H. Kenter 
 
Leden van Verdienste 
De heer H.G.C.M Crooijmans   Mw S. Tol 
De heer P.W. Peeters    Mw I. Angad-Gaur 
De heer B. Verwijlen    De heer S. Ganeff 
De heer Olaf Kardolus 
De heer Arwin Kardolus 
De heer Oscar Kardolus 
De heer H. Ter Weer 
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3. Ledenbestand 
 
Situatie op 31 december 2010: ledental rond de 2545 
De KNAS heeft 70 aangesloten verenigingen. 
 
 

4. Activiteiten Bestuur 
 
In het bondsjaar 2010 is er eenmaal een Algemene Ledenvergadering geweest in juni 
2010. 
Daarnaast zijn er twee discussieavonden geweest, waarvan een in het najaar en het 
andere in het voorjaar. 
Het bondsbestuur kwam maandelijks bij elkaar, behalve tijdens de zomerstop in de 
maanden juli en augustus. 
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5. Activiteiten Commissies 
 
BREEDTESPORTCOMMISSIE  OPGEHEVEN 
Deze commissie had tot taak te fungeren als denktank voor het bestuurslid 
Breedtesport, waarbij ideeën en plannen worden aangedragen die moeten leiden tot 
een verbeterd schermaanbod voor de recreatieve schermer en het verhogen van het 
ledental van de KNAS. De leden van de Breedtesport commissie kwamen uit alle 
windstreken van het land en hebben allen een eigen taakgebied. 
Het is echter gebleken, dat de daadwerkelijke uitvoering van ideeën soms onnodig 
lang blijft liggen. 
Mede gezien het gegeven dat in het voorjaar 2010 is gestart met het tweemaal per 
jaar organiseren van discussie avonden tussen KNAS bestuur en 
verenigingsbestuurders, is besloten te kiezen voor een andere insteek. In de nieuwe 
opzet worden initiatieven die voortkomen uit discussie avonden/middagen opgepakt 
door de initiatiefnemers en kunnen daar breedtesport contactpersonen (= voormalige 
breedtesport commissieleden) aan toegevoegd worden. De uitgewerkte initiatieven 
worden dan door het breedtesport bestuurslid opgepakt en besproken in het KNAS 
bestuur. Op deze wijze hoopt het bestuur sneller tot actie over te kunnen gaan. 
 
 

6. Activiteiten Topsport 

2010: ontwikkeling van PITS 

Van PITS, het Papendal Instituut TopSchermen, dat staat het voor het bundelen van 
alle topsportactiviteiten van de KNAS tot een geïntegreerd topsportprogramma is 
afgelopen jaarverslag al gemeld dat dit na een interne evaluatie in december 2009 
van NOC*NSF tot een einde zou komen. Gedurende het jaar 2010 heeft het 
programma desondanks door kunnen draaien, maar met het einde van het jaar kwam 
hier dan toch echt een einde aan.  

Begin 2010 eindigde de samenwerking tussen Sonja Tol en Roel Verwijlen. Sonja 
zet haar carrière voor in samenwerking met coach Jurek Konczalski. Tenslotte, aan 
het eind van het jaar eindigde ook de langdurige samenwerking met bondscoach Roel 
Verwijlen. 
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Sportieve hoogtepunten 
2010 kende weinig sportieve hoogtepunten. Sonja Tol behaalde twee maal een 
uitstekende tweede plaats op de wereldbekerwedstrijden van Sydney en Florina. Bas 
Verwijlen evenaarde dit met dezelfde twee uitstekende resultaten in Buenos Aires en 
Heidenheim. Sebastiaan Borst hield de eer voor floret omhoog met winst in Londen. 

Talentontwikkeling 
Het wegvallen van de seniorenprogramma’s van PITS en het feit dat prestaties alleen 
door enkele individuen worden behaald, heeft maar al te zeer het belang aangetoond 
van de ontwikkeling van talenten. Het beleid dat is ingezet om alleen in kansrijke 
regio’s talenten te ontwikkelen is in 2010 ingezet met regiotrainingen in Oost 
(Arnhem) en West (Amsterdam). 

Wedstrijdresultaten 
Hieronder staan de deelnemers aan en resultaten op EK's en WK’s en de trends over 
een aantal jaren heen. 

 
 
WK 2010 Parijs 
Naam  plaats # deeln. 

Verwijlen 10 203 

Kardolus 132 203 

Tulen 156 203 

Holstege 145 203 

Tol 33 141 

Borst 56 159 

Stijlaart 79 159 

Geurts 63 90 

HdeEq 11 34 
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EK2010 Leipzig 
Naam  plaats # deeln. 

Verwijlen 37 114 

Kardolus 45 114 

de Vries 76 114 

Tol 10 74 

Borst 43 74 

Geurts 29 40 

HDeEq 15 22 

 

JWK 2010 Bakoe 
 
Naam  plaats # deeln. 

Tuyn 24 80 

Kulhanek 34 80 

Tulen 32   

Hensen 31 58 

Stijlaart 58 106 

van Oeveren 74 106 

Tulen 79 106 

HFlEquipe 16 24 

 
EJK2010 Lobnya 
Naam  plaats    #  deeln. 

Haagman 10 65 

 Oeveren 32 65 

Kulhanek 35 50 

Noe 41 50 
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7. Activiteiten Breedtesport 

FOCUS 2010 

De speerpunten voor 2010 waren enerzijds het opzetten en starten van de 
opleidingen voor schermleraren nieuwe stijl en anderzijds het verder bevorderen 
van Witte Vlekken Plannen zodat ledenwinst kon worden behaald. Beide 
speerpunten zijn succesvol! De opleidingen zijn geheel vernieuwd, gestart en de 
deelname is hoog (23 cursisten). Inmiddels zijn op 5 plaatsen in Nederland 
Witte Vlekken Plannen gestart. De resultaten qua ledenwinst kan echter nog niet 
gemeten worden, maar zien er veelbelovend uit. 

 

OPLEIDINGEN  

ALGEMEEN 

In 2010 zijn de opleidingsmodules nieuwe stijl voor schermleraren afgerond. Er 
is ontzettend veel werk verzet door met name Ad van der Weg om deze 
modulair opgebouwde opleidingen helemaal passend te maken aan de gestelde 
eisen! Frans Hoebrechts heeft input geleverd vanuit de opleidingen oude stijl en 
heeft de Elektronische Leer Omgeving (ELO) opgezet en verder uitgebouwd. 

In het najaar 2010 werden alle verenigingen aangeschreven en werd 
aangekondigd dat de nieuwe opleidingen gingen starten eind 2010. Het animo 
voor de nieuwe opleidingen heeft onze verwachtingen overtroffen, want maar 
liefst 23 cursisten hebben zich aangemeld: 4 voor opleiding 2, 13 voor opleiding 
3 en 6 voor opleiding 4! 

Inmiddels zijn de opleidingen in volle gang en krijgen wij veel enthousiaste 
reacties hierop. 

SCHEIDSRECHTERSOPLEIDING 

In 2009 werd tijdens het Jeugdpuntentoernooi (JPT) een scheidsrechteropleiding 
gestart. Verspreid over 5 zaterdag middagen tijdens JPT’s werden 14 
scheidsrechters opgeleid en werd in december 2009 een examen afgenomen. 

Gezien het succes van die opleiding, is besloten om in het najaar 2011 nogmaals 
een scheidsrechtersopleiding te starten, welke wederom tijdens het JPT wordt 
gegeven. 
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Het JPT leent zich bij uitstek voor het opleiden van scheidsrechters, zo is 
gebleken, daar gemiddeld zo’n 80 kinderen daar gedurende ongeveer 2,5 uur 
tegen elkaar strijden in gemiddeld 8 a 10 wedstrijden.  

 

Conclusie: 

Er is een goede stap gezet in het uitbreiden van het aantal en de kwaliteit van de 
schermleraren. Ook voor topschermers is een verdere verbetering noodzakelijk. 
Hieraan wordt invulling gegeven via de masterclasses door buitenlandse 
trainers. Een kwalitatief goed opleidings- en trainingstraject voor 
schermleraren is noodzakelijk voor het schermen en zeker voor het 
voortbrengen van schermers op topsport niveau. Daarbij is het ook van 
essentieel belang dat er tevens een vorm van permanente educatie komt voor 
schermdocenten. Hierin is in de nieuwe opleidingen voorzien. Daarnaast wordt 
tevens gebruik gemaakt van buitenlandse trainers die met regelmaat hun kennis 
en kunde zullen delen met de cursisten gedurende de opleidingen. Deze 
buitenlandse trainers geven in de periode dat zij les geven aan cursisten ook 
extra trainingen voor reeds gediplomeerde trainers en talentvolle jeugd. 

 

LEDENWINST  

WITTE VLEKKEN PLAN 
In 2008 werd een start gemaakt door schermvereniging Deropement uit Zutphen 
met het Witte Vlekken Plan. Het WVP stelt, dat gemiddeld 1 op de 1000 
inwoners interesse heeft om te schermen, indien dit in de buurt wordt 
aangeboden. Het WVP stelt voor, dat een bestaande schermvereniging kijkt 
welke gemeenten met meer dan 20.000 inwoners, in de nabije omgeving is 
gesitueerd en waar geen schermvereniging is en daar een dependance opent. 
Voordeel van dit plan is, dat niet een geheel nieuwe vereniging met nieuw 
bestuur hoeft te worden opgericht en dat makkelijker vanuit een bestaande 
vereniging kan worden uitgebreid.  
In 2010 zijn in de volgende witte vlekken schermactiviteiten gestart: 
Doetinchem, Woerden, Schagen, Veghel en Zuid Oost Drenthe. Het is nog te 
vroeg om uit te rekenen hoeveel nieuwe KNAS leden dit inmiddels heeft 
opgeleverd, maar absolute koploper is Woerden (dependance van De Vrijbuiters 
uit Gouda) die in 9 maanden 21 KNAS leden liet registreren! Meer informatie 
over dit plan is te vinden op de KNAS website.  
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Conclusie: 
Het WVP voorziet voor een deel in de doelstelling van de KNAS om het 
ledenaantal te verhogen. Het WVP maakt ook de behoefte aan meer 
schermleraren duidelijk en biedt voor nieuw opgeleide schermleraren niveau 2 
en 3 een mooie kans om op een nieuwe locatie te starten met een 
schermvereniging. Omdat de structuur van een vereniging veelal al bestaat, kan 
een witte vlek worden ingevuld met relatief weinig extra inspanning. Om die 
reden lijkt het concept goed te werken. Om nieuw op te starten vereniging te 
ondersteunen op plaatsen waar in het geheel geen schermvereniging is, 
ondersteund de KNAS deze initiatieven ook vanuit het WVP. 
 

STIMULATIE  SCHERMAANBOD  
 

JEUGDPUNTENTOERNOOI  

Het JPT is een maandelijks terugkerend toernooi dat elke maand op een andere 
locaties wordt georganiseerd. Voor dit toernooi hebben zo’n 160 kinderen t/m 
16 jaar zich ingeschreven en gemiddeld doen er elke keer zo’n 80 mee. Dit is 
wat minder dan in voorgaande jaren en is gedeeltelijk te wijten aan wat andere 
toernooi initiatieven in andere regio’s. Er zijn gemiddeld zo’n 16 verenigingen 
die deelnemen aan dit toernooi. Deze toernooicyclus wordt geheel gefinancierd 
vanuit het inschrijfgeld van de deelnemers. De KNAS draagt aan deze 
toernooien niet financieel bij, maar ondersteunt het initiatief van harte. 

 

SCHERMKAMP 
Het jaarlijks terugkerende schermkamp voor de jeugd, is ook in 2010 druk 
bezocht en kan worden gezien als trekpleister voor de jeugdige schermers. In 
2010 nam een nieuw record deel aan dit leuke weekend: 92 kinderen hebben in 
het Schermkamp weekend extra schermtraining gekregen en gezamenlijk leuke 
activiteiten ondernomen, onder leiding van schermleraren. Het was weer 
hartstikke leuk en dit blijft een jaarlijks terugkerend evenement gezien de grote 
belangstelling hiervoor.   
 

BRASSARDSYSTEEM 

Het brassardsysteem werd voortvarend geïntroduceerd in 2007 en heeft helaas 
na het verschijnen van het eerste Brassardboekjes (het gele boekje), ernstige 
vertraging opgelopen. In het voorjaar 2009 was het tweede boekje gereed en is 
inmiddels door veel verenigingen en jeugdige schermers aangeschaft. Ook de 
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bijbehorende mouwemblemen en gekleurde ‘brassards’ prijken inmiddels op de 
mouwen van jeugdige schermers die met succes het examen voor het gele en 
vaak inmiddels ook het rode boekje hebben afgelegd. de planning om medio 
2010 het derde brassard boekje op de markt te brengen kon niet gerealiseerd 
worden en is 1 jaar uitgesteld en zal medio 2011 worden uitgegeven. Van de 
verenigingen die de boekjes gebruiken, vindt 1/3 dat het brassard systeem 
voorziet in een opleidingsbehoefte voor de jeugd.  

 

FERRUM VETUM 

Ferrum Vetum is een wedstrijd cyclus van 3 tot 4 wedstrijden per jaar voor 
veteranen. De wedstrijden worden geschermd op alle wapens.  

Het jaar 2010 zijn we ambitieus begonnen met 6 wedstrijden op de kalender. Er 
zijn 5  Ferrum Vetum toernooien georganiseerd  in Nederland. De zesde Ferrum 
Vetum in België is niet doorgegaan. De Belgische veteranen bond kon geen 
geschikte locatie vinden. Er waren wel schermers die het op persoonlijke titel 
een wedstrijd wilde organiseren. 

De wedstrijden zijn goed bezocht en we zien een kleine groei in de deelnemers. 
Op degen zien we meer landgenoten meedoen en minder Belgen. De Ferrum 
Vetum in Veldhoven is bezocht door een record aantal deelnemers namelijk 60. 
Het is zorgelijk dat we uit de bovenste drie provincies weinig of geen 
deelnemers krijgen. Uit Zuid Limburg en Zeeland komen ook geen deelnemers. 

Voor de alle uitslagen van de Ferrum Vetum wedstrijden kan men de Hyves site 
van de veteranen bezoeken: HPPT// schermen-veteranen.hyves.nl. 

Het Ferrum Vetum toernooi is toegankelijk voor alle schermers van 40 jaar of 
ouder en groeit de laatste jaren in populariteit! Het Ferrum Vetum is bekend bij 
68% van de verenigingen en 39% van de verenigingen geeft een score van (zeer) 
goed voor deze wedstrijd cyclus af. 
 
De oprichters van dit geweldige evenement: John Hartings en Dinie Meijer-
Evers hebben eind 2010 hun organisatie activiteiten gestopt. Zij zijn hartelijk 
bedankt voor hun tomeloze inzet en enthousiasme! 
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FERRUM VETUM FUTURI 
In 2010 is begonnen met het Ferrum Vetum Futuri (het toekomstig oud ijzer), 
dus de schermers in de leeftijdscategorie 20-39 jaar oud, gelijk met het Ferrum 
Vetum te laten schermen volgens dezelfde wedstrijd formule. Inmiddels zijn er 
dus ook in 2010 vijf FVF toernooien geschermd. Hieraan nemen gemiddeld 15 
schermers deel. Opvallend is dat er verenigingen zijn die de convocaties voor 
deze beide toernooi vormen niet publiceren op de schermverenigingen. Het 
KNAS bestuur beraad zich over de wijze waarop schermers geïnformeerd 
kunnen worden over dit soort activiteiten, daar gebleken is dat veel informatie te 
laat of niet bij schermers terecht komt. Het KNAS bestuur roept daarom 
nadrukkelijk de verenigingssecretariaten op informatie meteen door te sturen 
aan haar leden. 

 
MATERIAALDEPOT 
Het materiaal in het materiaaldepot is bestemd voor jeugd scherm activiteiten 
zoals het geven van clinics op scholen en uitbreiding c.q. opzet van 
verenigingen, waarbij tijdelijk gebruik gemaakt kan worden van dit materiaal. 
Inmiddels wordt het materiaaldepot, wat is ondergebracht bij schermvereniging 
Scaramouche in Arnhem, volop gebruikt. De huurprijzen zijn alleszins redelijk 
en voor schermvereniging die in het kader van het Witte Vlekkenplan een 
contract hebben afgesloten met de KNAS, geldt eveneens een gunstige 
huurregeling en mogelijkheid tot koop van het gehuurde materiaal. 
 
 
PILOT REGIOTRAINING NOORD 
In 2010 is gestart met een pilot die de aansluiting tussen Breedtesport en 
Topsport moet realiseren voor jeugdige schermers (2e jaars benjamins t/m 
cadetten), bij de schermverenigingen in de provincies Groningen,  
Friesland, Drenthe en Overijssel.   
Belangrijk is daarbij dat een duidelijke weg zichtbaar wordt gemaakt voor 
jeugdige schermers die het talent en de bereidheid bezitten de top te willen 
bereiken in de schermsport. De regio Noord is specifiek voor deze pilot  
geselecteerd, daar een goed onderbouwd plan werd ingediend en de 
geografische afstanden tussen de verenigingen groter zijn dan in andere delen 
van Nederland en de bevolkingsdichtheid ook geringer is dan in  
andere delen van Nederland. Daarnaast is tevens geconstateerd, dat de 
aansluiting voor talentvolle jeugd naar reguliere regio training 
faciliteiten van de KNAS, niet aansluit omdat het gewenste niveau niet gehaald 
kan worden. Middels deze pilot wordt in een periode van 3 jaar onderzocht of 
het ingediende plan leidt tot het gewenste niveau. De middelen welke door de 
KNAS voor deze pilot beschikbaar worden gesteld, zijn gelimiteerd aan  
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deze 3 jaar en zullen jaarlijks met de Regio Coördinator worden geëvalueerd.  
De evaluatie over 2010 zal plaatsvinden in juni 2011 en dan zal besloten worden 
of het plan in 2012 wordt gecontinueerd. 
 

Conclusie 

De KNAS wil de sport in de breedte groter maken, dus streven wij naar een 
breed aanbod van activiteiten en evenementen zodat de schermer geïnteresseerd 
en geboeid blijft.  
Dit kan alleen gerealiseerd worden als er goed wordt samengewerkt tussen de 
verenigingen en de KNAS en haar leden en goede ideeën en initiatieven worden 
omarmd en geborgd als KNAS evenement. Door krachten te bundelen in 
schermend Nederland, wordt er van elkaar geleerd en komt dit de kwaliteit van 
de verenigingen ten goede. In 2011 wordt getracht de schermsport nog breder te 
maken door ook rolstoelschermen mogelijk te gaan maken. 

 
COMMUNICATIE  
 
WEBSITE 
In 2009 werd de nieuwe website van de KNAS geïntroduceerd. De site voldoet 
in grote mate aan de verwachtingen en scoort hoog bij de leden en verenigingen.  
Jammer genoeg hebben nog lang niet alle verenigingen en leden zich opgegeven 
bij het bondsbureau met een verzoek om toegangscode, waardoor zij zelf 
stukken kunnen plaatsen op fora.  
Wij verzoeken de verenigingen dit nog eens onder de aandacht te brengen bij 
haar leden en zo de communicatie tussen verenigingen en het bondsbestuur beter 
mogelijk te maken. 
 
 
DISCUSSIEDAGEN 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in juni 2009 kwam duidelijk 
naar voren dat er onvoldoende mogelijkheden bestaan voor verenigingen om 
mee te denken over het topsport- en breedtesportbeleid. Afgesproken werd, dat 
voortaan discussiedagen zullen worden georganiseerd in voor- en najaar. In 
augustus 2009 vonden de eerste twee discussie avonden plaats.  
Ook in 2010 werden in voor- en najaar discussie middagen georganiseerd. 
Gebleken is dat de opkomst steeds groter wordt en de discussies inhoudelijk 
beter worden. Daarmee voldoen de discussiemiddagen/-avonden aan het 
beoogde doel en moet het mogelijk zijn om voortaan de ALV op een avond te 
kunnen laten plaatsvinden. 
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Dit is een verzoek van meerdere verenigingen en zal met ingang van de ALV in 
2011 op een avond plaatsvinden. De ALV kan dan meer als besluitvormende 
vergadering dienst doen en inhoudelijke discussies kunnen worden gevoerd 
tijdens de discussie avonden/-dagen. 
 
 
Conclusie 
De leden en verenigingen zijn de KNAS en in 2010 is de communicatie tussen 
het KNAS bestuur en haar leden verder verbeterd. Uiteraard kan het nog beter 
en daartoe zullen verdere acties worden ondernomen d.m.v. elektronische 
nieuwsbrieven en het plaatsen van verslagen van bestuursvergaderingen op de 
website.  
 
 
JAARPLAN 2011 

Voor 2011 staan vier kernpunten uit het Meerjarenbeleidplan Breedtesport 
2009-2012 centraal welke essentieel zijn om een ‘leven lang sporten’ mogelijk 
te maken. De focus ligt daarbij met name op het opleiden van nieuwe 
schermleraren omdat daar een groot tekort aan is en het groeien van het aantal 
leden, zodat een breed schermaanbod voor elke leeftijdscategorie gegarandeerd 
kan worden. Het jaarplan 2011 is in lijn met het meerjarenplan 2009-2012 en is 
te vinden op de KNAS site: 

1. voortzetten opleidingen nieuwe stijl; 
2. vergroten verenigingen c.q. ledenaantal door onder meer WVP, 

uitbreiding materiaaldepot etc.; 
3. verder verbeteren communicatie tussen KNAS bestuur en haar leden; 
4. versterken en in standhouden schermaanbod (schermpaspoort, 

rolstoelschermen en alle bestaande activiteiten ) 
 
De focus in 2011 ligt in het bijzonder op: 

� Voortzetting van alle acties en initiatieven van 2010 met als speerpunten: 
1. opleidingen 
2. leden aantal vergroten d.m.v. Witte Vlekken Plan en andere initiatieven 
� Introductie Schermpaspoort 
� Rolstoelschermen mogelijk maken 
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8. Besluit 
 
Alweer een jaar voorbij en de nodige toernooien zijn georganiseerd en 
verschermd tot grote tevredenheid van vele schermers. 
Wij als bestuur zijn ons er terdege van bewust dat wij dit nooit hadden kunnen 
bereiken zonder de tomeloze energie, inzet, gedrevenheid en enthousiasme van 
al deze vrijwilligers. 
Vanaf deze plek willen wij een ieder die zich voor de schermsport heeft ingezet 
enorm bedanken en onze waardering uit. 
Dank jullie wel!!  
 
 
Namens het KNAS bestuur, 
 
Lilian Quant, secretaris 


