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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 2008.  
  
2. Samenstelling Bestuur en Commissies 2008 
 
Bondsbestuur  
Wiebe Mokken Voorzitter 
Huub Stegeman Secretaris 
Alexander Heeren Penningmeester 
Etienne van Cann Bestuurslid topsport 
Dinie Meijer-Evers/Hanneke Rossino (ad-interim) Bestuurslid breedtesport 
  
Scheidsrechterscommissie  
Anton Oskamp Voorzitter/Sabelcoördinator 
Erik Bel Penningmeester/ 
Martin Ariaans Opleider 
Arjan van Viegen Degencoördinator 
Ischa Mooren Floretcoördinator 
  
Touché  
Sacha Janssen  Redactie 
Dirk Laucke Vormgeving 
  
PR- en Promotiecommissie  
Servaas Smulders  
George Derop  
Rudolph Francis  
Olivier Van De Post  
Michiel Uitdehaag Webmaster 
  
Commissie Opleidingen  
Hanneke Rossino Voorzitter 
Henne van Es Opleider 
Frans Hoeberechts Opleider 
Herbert Hoogers Bondsbureau 
  
Kascommissie   
Henk Smit  
Caroline Stijlaart  
Annie Kroon  
  
Medische Commissie/Doping  
Remco de Cuijper   
Adri Borst  
Pieter van Gilst  
  
KNAS Wedstrijden  
Oscar Kardolus  
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KNAS Internationaal  
Anton Oskamp  
  
KNAS Materiaal  
Cees Boon  
  
Bondsdirecteur  
Teun Plantinga  
  
Topsportcoördinator  
Herbert Hoogers  
  
Bondscoach Degen  
Roel Verwijlen  
  
Bondscoach Floret  
Arvid Oostveen  
Assistent coach floret  
Frans Posthuma  
  
Tijdelijke Sabelcoach  
George Dérop  
  
Bondsadministrateur  
Bart Sterken  
  
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  
De heer P.W. Peeters  
De heer B. Verwijlen  
De heer Olaf Kardolus  
De heer Arwin Kardolus  
De heer H. Ter Weer  
Mw. S. Tol  
De heer S. Ganeff  
De heer Oscar Kardolus  
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3. Ledenbestand  
 

Situatie op 31 december 2008 
 

 
 
De verenigingen USV en Les Faucons werden in 2008 opgeheven. 
 
Conclusie  
 
In eerste instantie lijkt het erop dat we 17 leden verloren ten opzichte van vorig jaar. Het kan 
echter zijn dat het beeld enigszins vertekend is. Veel verenigingen geven namelijk hun nieuwe 
leden die zich in de tweede helft van het jaar aanmelden pas met ingang van 1 januari van het 
volgende jaar op als lid bij de KNAS. Doordat er twee verenigingen zijn verdwenen, zijn er 
officieel 31 schermers ‘op de markt gekomen’ zich die een wel of niet bij een nieuwe 
vereniging hebben aangemeld.  
 
Al met al kunnen we in elk geval zeker zeggen dat er geen spectaculaire groei heeft 
plaatsgevonden, maar ook geen spectaculair verlies. Wellicht wel een klein verlies. 
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4. Activiteiten Bestuur 
 
In het bondsjaar 2008 is er één Algemene Ledenvergadering gehouden op 14 juni. Het 
bondsbestuur kwam vrijwel elke maand bijeen, behalve tijdens de zomerstop.  
 
Het honderdste jaar van Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond zou niet het 
makkelijkste in zijn bestaan worden. 
 
Zoveel was al wel duidelijk in de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering. Het 
bestuurslid Breedtesport, Mevr. Evers, had aangegeven voortijdig haar functie te willen 
neerleggen. Het bestuur deed vervolgens een oproep voor kandidaten voor haar portefeuille.  
 
Iedereen die actief is in het verenigingsleven, zoals de meesten van u dus, weet hoe moeilijk 
het is om vrijwilligers voor functies te vinden, maar de KNAS had geluk, want er diende zich 
een kandidaat aan: Dhr. van der Weg, drijvende kracht achter enkele van de fraaiste 
breedtesportinitiatieven die het Nederlandse schermen rijk is (bijvoorbeeld het 
jeugdpuntentoernooi en het brassardsysteem). Zo op het eerste gezicht een uitstekende 
kandidaat, ware het niet dat hij dan in een positie zou worden gebracht waarin hij zou moeten 
beslissen over het al dan niet financieren van bijvoorbeeld die breedtesportinitiatieven die hij 
zelf heeft ontwikkeld. Dat staan de regels voor goed sportbestuur van een van onze 
belangrijkste geldschieters, NOC*NSF, echter niet toe en ook de ALV zag hierin een 
onoverkomelijk bezwaar. 
 
In zijn teleurstelling hierover ontging Dhr. van der Weg de lust om nog door te gaan met het 
JPT. Het bestuur zag zich genoodzaakt zelf stappen te ondernemen om het JPT door te zetten, 
en zo dreigden we bijna tegenover elkaar te komen staan. Omdat we het er uiteindelijk over 
eens waren dat we toch vooral het belang van de kinderen wilden dienen en omdat er een 
groep leden tussenbeide kwam en verdere escalatie voorkwam, is deze crisis vervolgens weer 
opgelost. Uiteindelijk is het resultaat ook uitgesproken positief, want de KNAS heeft een 
nieuw (kandidaat-)bestuurslid breedtesport, Mevr. Rossino, die wordt bijgestaan door de 
nieuwe Breedtesportcommissie. Al met al een flinke oppepper voor de breedtesport dus! 
 
Helaas was dat nog niet de laatste storm die de bond moest doorstaan in zijn jubileumjaar. In 
november liet de hoofdsponsor weten niet langer op vaste basis hoofdsponsor te willen zijn. 
Daarmee is een groot deel van de financiering weggevallen. Het bestuur zal nu wel moeten 
gaan bezuinigen. 
 
Gelukkig waren er ook nog lichtpuntjes in 2008. De geweldige prestatie van Bas Verwijlen op 
de Olympische Spelen was een van de mooiste verjaardagscadeaus die de 100 jaar oude bond 
zich kon wensen.  
De KNAS bestond in 2008 100 jaar. Uiteraard heeft de bond niet de middelen om grote feesten 
te geven maar toch vond het bestuur dat dit jubileum gevierd moest worden.  
Het jubileum is gevierd door: 

1. De organisatie van het Europees Junioren EK in Amsterdam. Hoewel er geen 
topprestaties werden neergezet door de jeugdige schermers, werkt het organiseren van 
toernooien op dit niveau in Nederland positief op de ontwikkeling van een 
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topsportklimaat. De EFC en de FIE hebben de KNAS uitgebreid gecomplimenteerd 
voor de uitmuntende organisatie. Naast het herdenkingsschild van de EFC dat aan de 
KNAS werd overhandigd ontving de voorzitter van de KNAS, Wiebe Mokken, uit de 
handen van René Roch, voorzitter van de FIE een zilveren schaal als dankzegging voor 
zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de schermsport.  

2. Tijdens de receptie tijdens het EJK werd de KNAS de mogelijkheid geboden om ook 
stil te staan bij het 100 jarig bestaan. 

3. De voorzitter, Wiebe Mokken, schreef een boekje over de oprichting van de KNAS. 
Een aantal exemplaren van dit boekje werd aan elk van de verenigingen toegezonden. 

  
Voor- en tegenslag dus. Het bestuur zal in 2009 nog de handen vol hebben aan de 
hervormingen die door het wegvallen van de sponsor noodzakelijk zijn geworden. 
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5. Activiteiten Commissies 
 
Redactie Touché 
 
De redactiecommissie heeft het officiële bondsorgaan Touché in 2008 twee keer gepubliceerd. 
 
Medische-/dopingcommissie 
 
Er zijn 44 dopingcontroles uitgevoerd. De enorme toename ten opzichte van vorig jaar is 
vanwege het EJK. De controles zijn tijdens wedstrijden en trainingen uitgevoerd. Bij geen 
enkele controle zijn sporen van als doping aangemerkte middelen aangetroffen.  
 
Er hebben zich geen noemenswaardige medische incidenten voorgedaan in 2008. 
 
Instituut Sportrechtspraak 
 
Er zijn in 2008 geen zaken aanhangig gemaakt. 
 
Commissie Scheidsrechterszaken 
 
Opleidingen 
 
De scheidsrechtersopleiding die voor 2008 was voorzien heeft door gebrek aan aanmeldingen 
geen doorgang gevonden. Er zijn geen opleidingen voor clubscheidsrechter georganiseerd. 
 
Workshops/bijscholingen 
 
Er zijn in 2008 geen workshops of bijscholingen geweest. Wel heeft de 
scheidsrechterscommissie andere instrumenten ingezet om de kwaliteit te verbeteren en te 
borgen: de zogenaamde peer review, waarin scheidsrechters elkaar beoordelen door zwakke en 
sterke punten aan te geven. De commissie gebruikt de resultaten hiervan om algemene 
verbeterpunten vast te stellen. Waar relevant worden de peer review-resultaten ook met de 
direct betrokkene besproken.  
 
Internationale examens 
 
In 2008 heeft Sven Stijlaart het FIE-examen op floret met goed gevolg afgelegd. Daarnaast is 
de degenlicentie van Eyad Saïd overgezet naar Nederland. Het aantal Nederlandse 
scheidsrechters met FIE licenties is daarmee gestegen naar 8. 
 
Internationaal wedstrijdbezoek  
 
Alexander Heeren is als scheidsrechter naar het EK 2008 in Kiev geweest. 
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Op het EJK in Amsterdam zijn veel Nederlandse scheidsrechters ingezet: Teun Plantinga, 
Eyad Saïd, Sven Stijlaart, Henk Smit en Arjen van Viegen. 
 
In het Wereldbekercircuit zijn alle Nederlandse FIE-scheidsrechters actief geweest: Alexander 
Heeren, Ischa Mooren, Anton Oskamp, Teun Plantinga, Eyad Saïd, Sven Stijlaart, Henk Smit, 
Arjen van Viegen. 
 
Daar waar een scheidsrechtersverplichting was en hieraan niet voldaan kon worden, is in een 
aantal gevallen met succes een beroep gedaan op collega’s uit Italië, Frankrijk, Zwitserland en 
Duitsland. 
 
Scheidsrechterscommissie EFC 
 
Rob Wolthuis heeft in 2008 tot de zomer zitting gehad in scheidsrechterscommissie van de 
Europese schermbond (EFC). 
 
Reglementen 
 
De Nederlandse vertaling van het FIE-wedstrijdreglement is geactualiseerd. 
Op verzoek van het bestuur heeft de commissie de eisen met betrekking tot de komgrootte van 
de miniwapens nogmaals geëvalueerd. De commissie heeft het bestuur geadviseerd de eisen 
niet te wijzigen. 
 
PR- en Promotie  
 
De PR- en promotiecommissie bestaat niet meer. Dit jaar was er dankzij de inspanningen van 
PR-expert Servaas Smulders en Bondsdirecteur Teun Plantinga een uitstekende verslaggeving 
van het Olympische onderdeel schermen door de NOS. Dhr. Smulders heeft daarnaast op 
freelancebasis nog verscheidene PR-activiteiten voor de KNAS ontplooid. 
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6. Activiteiten Topsport 
 
Ontwikkeling van PITS 
 
PITS, het Papendal Instituut TopSchermen, dat staat het voor het bundelen van alle 
topsportactiviteiten van de KNAS tot een geïntegreerd topsportprogramma heeft in de 
afgelopen jaren een snelle start en dynamische groei doorgemaakt. In 2008 lag de focus op 
uitbouwen van de benutting en professionalisering van PITS. Bij de sporters is verder gewerkt 
aan het verbeteren en versterken van hun topsportattitude. Het talentontwikkelingsprogramma 
waarmee in 2006 een start is gemaakt, werd in 2008 doorgezet. 
 
De tijdelijke bondscoach voor floret (Arvid Oostveen) heeft als taak gehad het herstel van het 
florettrainings- en wedstrijdprogramma te bewerkstelligen na het vertrek van de vorige 
bondscoach en om te zorgen dat op het EK in Kiev en het EJK in Amsterdam in 2008 de 
floretploegen optimaal konden presteren. Deze taak is goed uitgevoerd. Zowel op het EK in 
Kiev als op het EJK in Amsterdam is het herstel van de floretploegen aangetoond: er kwamen 
weer volledige ploegen bijeen.  
 
Naast voltijds coaching bij degen en floret is de start die in 2007 voor sabel is gemaakt met 
een professionaliseringstraject van het programma doorgezet in 2008.   
 
Ten behoeve van de organisatie van PITS, het wedstrijd- en trainingsprogramma en 
talentontwikkeling heeft de KNAS door het aanwenden van subsidiegelden in 2008 gebruik 
kunnen maken van de diensten van Herbert Hoogers, een professionele 
topsportcoördinator/programmamanager voor 0,2 fte. 
 
Sportieve hoogtepunten 
 
Naast de verdere uitbouw van PITS stond 2008 vooral in de aandacht van de Olympische 
Spelen. Drie kandidaten waren in de race voor de kwalificatie. Bas Verwijlen slaagde er in 
zich direct te plaatsen door de 5e plaats op de wereldbekerwedstrijd Lissabon, die als één van 
de kwalificatiewedstrijden was aangewezen. Ook in overige wereldbekerwedstrijden toonde 
Bas zijn stijgende vorm: 3e in Koeweit Stad, 5e in Bern, 6e in Stockholm en winst in Cali. 
 
Sonja Tol had zich in 2007 als genomineerd voor de OS door in Sydney 6e te worden. 
Vormbehoud moest in 2008 getoond worden voor deelname. Een mooie 2e plaats in 
Tauberbishofsheim telde helaas niet mee aangezien de wedstrijd niet vooraf was aangemeld 
als kwalificatiewedstrijd, waardoor Sonja aangewezen was op het Olympische 
kwalificatietoernooi in Praag. Ze werd er 10e en zag Olympische deelname aan haar voorbij 
gaan. 
 
Indra Angad Gaur werd ondanks een mooie 3e plek in Leipzig ook verwezen naar het 
Olympische kwalificatietoernooi. Voor floret dames vond dit plaats in Lissabon. Hier behaalde 
ze in een spannende partij tegen Nogueira net niet de finale en moest ze genoegen nemen met 
een derde plaats en dus geen plaatsing voor de Olympische Spelen. Op 13 juni werd bekend 
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dat door een afzegging en een herschikking van plaatsten, Indra zich uiteindelijk toch nog na 
drie eerdere pogingen kwalificeerde voor de Spelen.  
 
Op de OS slaagde Indra er in de eerste wedstrijd te winnen van de Egyptische El-Gammal. In 
de partij in het tableau van 32 was de Italiaanse Granbassi te sterk voor haar. Toch kijkt zij 
terug op een geslaagd toernooi. Succesvoller echter was Bas Verwijlen. Door een vrijstelling 
in het tableau van 64, winst op de Chinees Wang en winst op de Zwitser Kauter, belandde hij 
in de kwartfinale waarin hij het op moest nemen tegen de Italiaan Tagliorol. Deze bleek te 
sterk en Bas verloor met 11-15. Hij kan met dit resultaat terugkijken op een uitermate geslaagd 
toernooi en de KNAS mag zich verheugen over het beste resultaat op een OS sinds 1932. 
 
 
Talentontwikkeling 
 
Het beleid ten aanzien van talentontwikkeling dat in 1998 werd ingezet, is ook in 2008 
gecontinueerd. Het talentontwikkelingsproject was stevig ingebed in PITS en blijft een 
belangrijke pijler waarop de topsport verder bouwt. Resultaten van Amsterdam en Acireale 
tonen dat de jeugd zich vooral in de breedte goed ontwikkelt. Ook goede resultaten waren te 
melden. Zo slaagde Gerben Engelen erin 2e te worden in Londen. Ook bij sabel is vooruitgang 
zichtbaar. Voor het eerst sinds lange tijd slaagde een sabreur, Robbert Goossens, erin zich te 
kwalificeren voor het JWK in Acireale op bondskosten. 
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Wedstrijdresultaten 
 
Hieronder staan de deelnemers en resultaten op EK's, WK’s en Olympische Spelen.  
 
EK 2008 Kiev 
 

HD Verwijlen 57 103 

 Kardolus 72 103 

 de Vries 61 103 

 Holstege 63 103 
DD Tol 17 69 
HF Borst 31 71 
 Stijlaart 54 71 
 Galesloot 60 71 
 Combe 43 71 

DF 
Angad-
Gaur 29 51 

HDEQ  11 22 
HFEQ  12 14 
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OS 2008 Peking 
 

cat naam tableau 64  tableau 32 tableau 16   tableau 8 plaats 
HD Verwijlen Bas bye 15-10 Wang (CHN) 15-13 Kauter (AUT) 11-15 Tagliariol (ITA) 8 
DF Angad-Gaur Indra 13-4 El Gammal (EGY) 6-11 Granbassi (ITA)   28 
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JWK 2008 Acireale 
 

 naam plaats 
DDC Boone 20 
 Berends 25 
 Hogendoorn 60 
HFC Haagman 54 
 Bon 75 
 Tulen 44 
HSC Goossens 51 
 Schipper 57 
HDJ de Vries 87 
 Broekman 91 
 Bargerbos 121 
DDJ Boone 76 
 Berends 94 
 Ho0gendoorn 82 
HFJ Stijlaart 27 
 Remijn 30 
 Engelen 52 
DFJ Geurts 20 
 Kulhanek 29 
 Gevaert 47 
HDEQ  29 
DDEQ  23 
HFEQ  11 
DFEQ  10 
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Junioren EK Amsterdam 
 

  naam plaats 

HD 1 de Vries 27 

 2 Blaas 66 

 3 Jelders 100 

 4 Albers 96 
DD 1 Krom 54 
 2 Hoogendoorn 56 
 3 Bontes 82 
 4 Berends 76 
HF 1 Engelen 33 
 2 Remijn 53 
 3 van Tol 54 
 4 Stijlaart 56 
DF 1 Kulhanek 33 
 2 van Uitert 41 
 3 Gevaert 52 
 4 Tulen 61 
HS 1 Derop 53 
 2 Roesink 55 
 3 Goossens 60 
 4 Zanen 63 
DS 1 van Dongeren 21 
 2 Hensen 34 
 3 Verdouw 44 
 4 Stams 46 
HDEQ 1 ja 17 
DDEQ 1 ja 12 
HFEQ 1 ja 11 
DFEQ 1 ja 9 
HSEQ 1 ja 15 
DSEQ 1 ja 10 

 
 
Wedstrijden in Nederland 
In 2008 is door Nederlandse verenigingen weer een groot aantal wedstrijden georganiseerd. 
Het Keurmerk Nederlandse Wedstrijden is in dit jaar gefuseerd met de ECPKNASCup. Het 
satelliet-FIE sabeltoernooi van Sista-Rana kende een opvallend sterk deelnemersveld met 
sabreurs uit Frankrijk, Roemenië, Bulgarije, Engeland, België en Duitsland, waarin de 
Nederlandse deelnemers het zwaar hadden. 
 
ECPKNASCup en het NK Individueel  
 
In 2008 is het bekercircuit de ECPKNASCup wederom voortgezet. Dit circuit bestaat uit alle 
in Nederland gehouden open wedstrijden. Van het circuit bestaat een website, die door ECP 
wordt gehost en waar resultaten en rankings bijgehouden worden. Belangrijk element van de 
ECPKNASCup is dat schermers zich via het klassement van het bekercircuit kunnen plaatsen 
voor het Nederlands Kampioenschap 2008.  
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NK 2008 Kampioenen - Individueel 
 
Degen dames  Sonja Tol 
 heren  Bas Verwijlen 
floret dames  Djinn Geurts 
 heren  Matthijs Rohlfs 
sabel dames  Bonnie van Vuure 
 heren  Teun Plantinga 
 
NK 2008 Kampioenen - Equipe 
 
Degen dames  Pallós 
 heren  Argoss 
Floret dames  Scaramouche 
 heren  Scaramouche 
Sabel dames  - 
 heren  Déropement 
 
 



Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond Activiteitenverslag 2008 
 

 16

NK Jeugd 2007/2008  
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NK Jeugd 2008/2009 
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NK 2008 Veteranen 
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7. Activiteiten Breedtesport 
 
Opleidingen 
 
Algemeen 
 
Het lag in de bedoeling om in 2008 het toetsplan en de proeve van bekwaamheid Sportleider 4 
in te dienen voor de Beroepscompetentie profielen uit de Kwalificatiestructuur Sport van het 
ministerie van VWS. Deze doelstelling werd niet gehaald, daar een evaluatie van de 
opleidingen Sportleider 2 en 3 nog niet had plaatsgevonden. Deze evaluatie is gestart in 2009 
en het ligt in de lijn der verwachting dat in 2009 het toetsplan en de proeve van bekwaamheid 
voor de opleiding Sportleider 4 kunnen worden ingediend. 
 
Zaalassistent (Sportleider 2) 
 
Er is in 2008 geen opleiding Zaalassistent gestart. 
 
Schermleraar 3 (Sportleider 3) 
 
In 2008 werd door 10 schermers de opleiding Sportleider 3 gevolgd en begin 2009 met succes 
afgesloten. 
 
In 2009 zullen een aantal wijzigingen en aanvullingen worden aangebracht op deze opleiding, 
zodat deze beter aansluit op het instapniveau voor de opleiding Sportleider 4 die in 2009 zal 
worden ontwikkeld. 
 
Conclusie 
 
Geconstateerd kan worden dat er weinig samenwerking is geweest met de NAS (Nederlandse 
Academie van Schermleraren), waar toch veel expertise aanwezig is op het gebied van met name 
opleidingen. Deze samenwerking moet worden geïntensiveerd zodat alle kennis wordt benut. Een 
kwalitatief goed opleidings- en trainingstraject voor schermleraren is noodzakelijk voor het 
schermen en zeker voor het voortbrengen van schermers op topsport niveau. Hieraan wordt 
inmiddels druk gewerkt. 
 
Stimulering  Schermaanbod 
 
Jeugdpuntentoernooi en Schermkamp voor de jeugd 
 
Het JPT en het jaarlijks terugkerende schermkamp voor de jeugd worden druk bezocht en 
kunnen worden gezien als trekpleister voor de jeugdige schermers. Gemiddeld doen elke 
maand zo’n 150 kinderen mee aan het JPT.  
 
Het schermkamp trekt gemiddeld 80 kinderen aan, die in een weekend extra schermtraining 
krijgen en gezamenlijk leuke activiteiten ondernemen onder leiding van schermleraren. 
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Brassardsysteem 
 
Het brassardsysteem is voortvarend geïntroduceerd in 2007, maar heeft na het verschijnen van 
het eerste brassardboekje (het gele boekje) ernstige vertraging opgelopen. De oorzaak is te 
vinden in de afstemmingsproblemen over de inhoud van het tweede boekje tussen de 
initiatiefnemers en de opleidingscommissie.  
 
Eind 2008 is een doorstart gemaakt met het tweede brassardboekje (het rode boekje) dat in mei 
2009 gereed is gekomen. Ook zijn de mouwemblemen, de zgn. ‘brassards’, ontworpen en 
vervaardigd.  
 

Ferrum Vetum 
 
Ferrum Vetum is een wedstrijdcyclus voor veteranen, bestaande uit 3 tot 4 wedstrijden per jaar. De 
wedstrijden worden geschermd op alle wapens. In 2008 werden deze gehouden in Arnhem, Tilburg, 
Amsterdam en Breda. Alle wedstrijden werden goed bezocht en we zien een stijgende lijn in het 
aantal deelnemers. Er deden in 2008 ongeveer 42 deelnemers per wedstrijd mee. De deelnemers 
komen uit België, Duitsland en Nederland. Het Ferrum Vetum-toernooi is toegankelijk voor alle 
schermers van 40 jaar of ouder en groeit de laatste jaren in populariteit! 
 
Breedtesportcommissie 
 
In het najaar van 2009 is op verzoek van het toen net aangetreden KNAS bestuurslid Breedtesport 
ad interim, Hanneke Rossino, een nieuwe commissie Breedtesport opgericht. Deze commissie 
bestaat inmiddels uit 8 personen afkomstig uit, aangesloten dan wel betrokken bij diverse 
schermverenigingen uit Nederland. Bij de formatie van deze commissie is zoveel mogelijk 
rekening gehouden met een geografische spreiding over heel Nederland. 
De commissie heeft 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. 
 
Materiaaldepot 
 
In 2008 werd een verzoek tot subsidiëring van een materiaaldepot aangevraagd bij de Europese 
schermbond (EFC). Deze subsidie werd in de vorm van een donatie van schermkleding en wapens 
toegekend en afgeleverd bij de KNAS. Het materiaal is bestemd voor jeugdschermactiviteiten zoals 
het geven van clinics op scholen en uitbreiding c.q. opzet van verenigingen, waarbij tijdelijk 
gebruik gemaakt kan worden van dit materiaal. 
 
Conclusie 
 
De KNAS wil de basis van onze sport verbreden, 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 de 
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NAS en de KNAS en wanneer goede ideeën en initiatieven worden omarmd en geborgd als KNAS-
evenement. Door de krachten te bundelen in schermend Nederland, kunnen we van elkaar leren en 
dat komt de kwaliteit van de verenigingen ten goede. 
 
Communicatie 
 
Nieuwsbrief 
 
In 2008 werden 5 nieuwsbrieven gepubliceerd door de KNAS. Deze nieuwsbrieven worden 
toegestuurd aan verenigingen en zijn te vinden op de KNAS website. 
 
Conclusie 
 
De leden en verenigingen zijn de KNAS en toch is wat het KNAS bestuur aan activiteiten 
onderneemt en regelt onvoldoende bekend. Wij zijn er niet in geslaagd om een goed lopende 
communicatie te organiseren met de leden en verenigingen. Dit komt door tal van redenen, waarvan 
de website er één is, maar wel een erg belangrijke. Er liggen grote kansen op dit terrein en dit zal 
als speerpunt worden opgepakt in 2009. 
 
Meerjarenbeleidsplan 2005-2008 versus 2009-2012 
 
De inspanningen van de afgelopen periode hebben helaas niet geleid tot een hoger ledenaantal of 
een uitbreiding van het aantal schermverenigingen in Nederland. Een van de belangrijkste oorzaken 
lijkt te zijn dat ons land nog vele witte vlekken telt: gedeeltes van het land waar geen 
schermverenigingen aanwezig zijn. Het ontwikkelen van een ‘witte vlekken plan’, het opleiden van 
nieuwe maîtres en zaal assistenten en het geven van advies bij de start of ontwikkeling van 
verenigingen zullen in de toekomst een belangrijke rol spelen. Niets lukt echter als verenigingen, 
bondsbureau, vrijwilligers, maîtres en het KNAS-bestuur niet samenwerken.  De doelstellingen 
voor de komende periode zijn daarom ook sterk gericht op de communicatie en samenwerking.  
 
In het nieuwe meerjarenbeleidsplan worden de volgende aandachtspunten genoemd: 
 

1. een goede communicatie tussen KNAS, vereniging, leden en NAS en promotie; 
2. een breder schermaanbod, waarbij nadrukkelijk de overbrugging tussen jeugd en 

veteranen de aandacht krijgt; 
3. opzet van kwaliteitsborging en evaluatie opleidingstraject schermleraren; 
4. versterken verenigingen en uitbreiding dekkingsgebied schermverenigingen.  
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8. Besluit 
 
2008 werd een erg wisselvallig jaar voor het Nederlandse schermen. We begonnen zo 
optimistisch toen het er aanvankelijk naar leek uit te zien dat we maar liefst 3 schermers naar 
de Olympische Spelen konden sturen. Al snel werd echter duidelijk dat het er voor Sonja Tol 
helaas toch niet in zat en dat Indra Angad Gaur door de merkwaardige regels voor Olympische 
kwalificatie ook buiten de boot zou vallen. Gelukkig zouden diezelfde merkwaardige regels 
ook weer consequent worden toegepast toen een ander land besloot geen gebruik te maken van 
zijn beleefdheidshalve toegekend plaats. Nu mocht Indra alsnog naar Beijing!  
 
In juni beleefde de bond een van zijn langste Algemene Ledenvergaderingen ooit. Over een 
aantal thema’s werd stevig gediscussieerd en de gemoederen raakten soms hevig verhit. 
Dieptepunt was uiteraard wel dat we de vergadering moesten afsluiten zonder een nieuw 
bestuurslid Breedtesport. De crisis en de gelukkige oplossing die volgden zijn reeds in de 
inleiding beschreven, dus die hoeven hier te worden herhaald. 
 
Tijdens de Olympische Spelen konden we voor het eerst in de geschiedenis van het 
Nederlandse schermen genieten van uitgebreide verslagen van de belangrijkste partijen van 
onze schermers. Menig KNAS-lid zal diep in de nacht aan de computer gezeten hebben om op 
internet te volgen hoe Indra en Bas de sterren van de hemel schermden! 
 
Het najaar brak aan en het bestuur zag het einde van het sponsorcontract met European 
Communication Projects BV aankomen. Ondanks herhaalde vragen zou er lang 
onduidelijkheid blijven bestaan over de continuering. Later in het jaar werd duidelijk dat ECP 
bij nader inzien toch liever de zaak ‘eerst eens jaar lang vanaf de zijlijn wilde aankijken’, 
zoals men het formuleerde. Dit zal ingrijpende consequenties moeten hebben voor een aantal 
van de gestarte initiatieven uit eerdere jaren. 
 
In november vond in Amsterdam het EJK plaats. Dit werd georganiseerd door en comité van 
vrijwilligers en met aanzienlijke steun van Multi M/IT, onze andere sponsor en de European 
Fencing Confederation. Dit EJK werd een groot succes en iedereen die het bezocht heeft als 
toeschouwer moet haast wel de tevreden gezichten van een brede selectie Europese junioren 
schermers hebben opgemerkt. 
 
Namens de schermers in Nederland wil het bondsbestuur zijn welgemeende waardering 
uitspreken richting alle vrijwilligers - bestuurders, scheidsrechters, toernooi-organisatoren die 
zich vaak enorm hebben ingespannen voor het plezier en het succes van anderen, zonder zelf 
met het wapen in de hand mee te kunnen genieten. Het getuigt van die ouderwetse 
verenigingsgeest en dat verantwoordelijkheidsgevoel waarvan we nooit genoeg zullen krijgen!  
 
Dank van het bestuur gaat zeer zeker ook uit naar onze medewerkers, Teun Plantinga, Bart 
Sterken, Sacha Janssen, Marina van Zon, Herbert Hoogers, Roel Verwijlen, Arvid Oostveen, 
Frans Posthuma en George Derop. Ook zij vormden een onlosmakelijk deel van de successen 
in 2008. 
 
Huub Stegeman, secretaris 


