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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 2009.

2. Samenstelling Bestuur en Commissies 2009

Bondsbestuur
Wiebe Mokken Voorzitter
Lilian Quant Secretaris ad interim
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
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Bondsdirecteur
Teun Plantinga

Bondscoach Degen
Roel Verwijlen

Bondscoach Floret
Arvid Oostveen

Assistent coach floret
Frans Posthuma

Tijdelijke Sabelcoach
George Dérop

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

KNAS Wedstrijden
Oscar Kardolus

KNAS Ranglijsten
Oscar Kardolus

KNAS Internationaal
Anton van Oskamp a.i.

4



Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond Activiteitenverslag 2009

Namens de KNAS heeft de heer S.J. van Sluis zitting in het instituut 
sportrechtspraak.

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 2009: ledental rond de 2572.
De KNAS heeft 70 aangesloten verenigingen.

Conclusie

Er heeft een geringe stijging van het aantal leden heeft plaatsgevonden, van 
2540 naar 2572.
Dit verschil zit ‘m in het aantal jeugdleden. De Senioren laten het dit jaar 
afweten, maar de Veteranen zijn weer in opmars.
Misschien is er een les te leren: “Je moet het ijzer smeden als het heet  / jong 
is”en zoiets als “Oud ijzer verroest niet”.
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LEDEN 2009
  Man  Vrouw  Totaal  

  aantal % aantal % aantal %

kuikens  107 4% 24 1% 131 5%

benjamins  243 9% 43 2% 286 11%

pupillen  268 10% 56 2% 324 13%

cadetten  295 11% 86 3% 381 15%

junioren  200 8% 71 3% 271 11%

senioren  370 14% 180 7% 550 21%

veteranen  478 19% 151 6% 629 24%

TOTAAL  1961 76% 611 24% 2572 100%
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4. Activiteiten Bestuur

In het bondsjaar 2009 is er éénmaal een Algemene Ledenvergadering geweest. 
Daarnaast zijn op 11 en 13 augustus 2009 informatiebijeenkomsten 
georganiseerd om met de betrokkenen en geinteresseerden dieper in de te gaan 
op het topsportbeleid, repectievelijk breedtesportbeleid van de KNAS. 

Het bondsbestuur kwam bijna maandelijks bij elkaar, behalve tijdens de 
zomerstop. De vacature voor penningmeester kon aanvankelijk niet worden 
ingevuld maar in december is Bert van de Flier bereid gevonden om de functie 
ad interim te vervullen. 

Het wegvallen van de hoofdsponsor was jammer, maar de belangrijkste 
activiteiten hebben doorgang kunnen vinden. Mede door de ontwikkelingen bij 
de samenwerkingspartner Nederlandse Handboog Bond is besloten het 
bondsbureau terug te brengen in capaciteit. Van de PR functionaris is minder 
gebruik gemaakt en de Touché is in het voorjaar 2009 voorlopig voor het laatst 
verschenen. Daarnaast hebben de sporters direct een bijdrage geleverd doordat 
de kosten van scheidsrechtersuitzendingen naar het buitenland voor een deel 
door sporters zijn betaald. 

De versterking van de bindingen met de verenigingen heeft vorm gekregen door 
instelling van de breedtesportcommissie en de topsportcommissie. 
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5. Activiteiten Commissies

Commissie Scheidsrechterszaken
Opleidingen
In 2009 is een verkorte scheidsrechterscursus Sabel georganiseerd. Zeven van de 
acht deelnemers hebben met goed gevolg het theorie- en praktijkexamen 
afgelegd.
Op de JeugdPuntenToernooien is een pilot gestart met het organiseren van een 
scheidsrechtersopleiding tijdens dit wedstrijdcircuit. De kandidaten kregen 
voorafgaand aan de wedstrijd het theoretisch deel van de opleiding, waarna ze 
oefenen in de praktijk van de wedstrijd. Ze worden+ daarbij gecoacht en 
begeleid door de opleider. In totaal hebben veertien kandidaten aan deze 
opleiding deelgenomen; dertien deden examen; twaalf zijn geslaagd (waarvan 
twee op drie wapens). 
Workshops / bijscholingen
Er was voor 2009 een Sabel-workshop gepland onder leiding van Imre Bujdoso, 
maar deze werd helaas door Bujdoso afgezegd in verband met andere 
verplichtingen.

Internationale examens
Er zijn in 2009 geen FIE-scheidsrechters toegevoegd aan de huidige 8.

Internationaal wedstrijdbezoek 
Eyad Said is actief geweest op het EK Cadetten in Bourges; Alexander Heeren 
op het EK in Plovdiv.
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, waaraan niet voldaan kon 
worden is in een aantal gevallen met succes een beroep gedaan op collega’s uit 
Italie, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland.

NK's
In  2009 heeft  de  commissie  de  scheidsrechters  uitgenodigd voor  de  diversie 
NKs: NK Veteranen, NK Senioren, NK Jeugd en NK Equipe.

Scheidsrechterslijst
De Scheidsrechterslijst is opgeschoond. Scheidsrechters die niet of nauwelijks 
op wedstrijden actief zijn, zijn verwijderd, en er is een grootscheepse naam-
adres-telefoon-email controle actie uitgevoerd.
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Reglementen
Ook in 2009 zijn de eisen met betrekking tot de komgrootte van de miniwapens 
tegen het licht gehouden; wederom was er geen aanleiding de eisen aan te 
passen. Wel is de tekst ter zake aangescherpt en verduidelijkt.
Eind 2009 heeft de commissie op verzoek van het bestuur een advies uitgebracht 
ten aanzien van het gebruik van maskers met een plexiglasvizier. De strekking 
van het advies was om de maatregelen van de FIE onverkort over te nemen. 
Afscheid
Martin Ariaans beëindigde in 2009 zijn actieve scheidsrechterscarrière. De 
commissie heeft hem bij het SISTA-RANA toernooi namens de hele KNAS 
bedankt voor zijn jarenlange inzet. Martin blijft wel lid van de 
scheidsrechterscommissie en actief als opleider.

Breedtesportcommissie
Deze 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. De leden van de Breedtesport commissie komen 
uit alle windstreken van het land en hebben allen een eigen taakgebied (zie de 
KNAS website voor meer informatie).
Elke twee maanden vergadert de Breedtesport commissie en worden acties 
uitgezet, uitgewerkt, besproken en voorgesteld aan het bestuurslid Breedtesport.
De commissie heeft inmiddels veel initiatieven opgepakt, zoals: promotie van 
het Witte Vlekken Plan, de pilot regiotraining in Noord, het materiaaldepot is 
opgestart en wordt volop gebruikt, er is een enquête gehouden onder alle leden, 
rolstoelschermen wordt onderzocht en de speurtocht naar een sponsor voor het 
schermpaspoort.
De commissie leden dienen tevens als aanspreekpunt voor de 
schermverenigingen uit hun regio. Hier wordt nog onvoldoende gebruik van 
gemaakt.

Topsportcommissie
De topsportcommissie heeft tot taak te fungeren als denktankt voor het 
bestuurslid Topsport. Hier worden plannen en ideeën getoetst aan hun bijdrage 
voor topprestaties door nederlandse schermers. De commissie is eind 2009 
ingesteld. 
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6. Activiteiten Topsport

Ontwikkeling van PITS

PITS, het Papendal  Instituut TopSchermen, dat staat voor het bundelen van alle 
topsportactiviteiten van de KNAS tot een geïntegreerd topsportprogramma heeft 
in de afgelopen jaren een snelle start en een dynamische groei doorgemaakt. In 
eerste instantie was in het meerjarenbeleidspan 2009-2012 voor 2009 gepland 
om PITS verder uit te bouwen en te professionaliseren. Echter twee klappen 
maakten een einde aan deze plannen.

De hoofdsponsor, ECP, trok zich onverwachts terug. De helft van het salaris van 
de bondscoach floret (een een gedeelte van het salaris van de bondscoach degen) 
werd gefinancierd door ECP sponsorgeld, de andere helft werd aangevuld door 
NOC*NSF onder voorwaarde dat de eerste helft uit eigen middelen 
(sponsormiddelen) werd gefinancierd. Het terugtrekken van de hoofdsponsor 
leidde dan ook direct tot het stopzetten van PITS floret en het onder druk komen 
te staan van de financiering voor PITS degen.

In februari verklaarde de sponsor toch geïnteresseerd te zijn in het aantrekken 
van een goede buitenlandse topcoach voor floret. De zoektocht naar deze coach 
werd succesvol afgerond. Echter, in de laatste fase van salarisonderhandeling, 
trok de sponsor zich wederom terug en verklaarde zich verder op breedtesport te 
willen concentreren. Duidelijk is geworden dat een zwalkend sponsoringbeleid 
niet kan leiden tot een stabiele topsportfinanciering en -omgeving.

De tweede klap voor PITS kwam eind 2009, toen na het vertrek van de kort 
hiervoor aangetrokken Technisch Directeur, NOC*NSF besloot de evaluatie van 
PITS die gepland was voor na het WK van 2010 te vervroegen naar december 
2009. De conclusie van deze eenzijdige evaluatie was dat PITS niet de resultaten 
had die men had beoogd met het opzetten van PITS en dat het 
degentopsportprogramma niet meer op Papendal gehuisvest wordt en dat de 
huidige extra financiering voor het degenprogramma wordt gekort.
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Het mag duidelijk zijn dat deze twee grote veranderingen vragen om een geheel 
andere beleidskeuzes dan voorheen gemaakt zijn. In december is dan ook gestart 
met een eigen evaluatie van het PITS-programma en met de nieuw opgerichte 
topsportcommissie worden nieuwe topsportbeleidskeuzes gemaakt.

Kort werd al even de Technisch Directeur genoemd. Het meerjarenbeleidsplan 
toonde de noodzaak aan voor sterkere sturing op de topsportprogramma’s door 
een nieuw aan te trekken Technisch Directeur. Echter, na 3 maanden stapte de 
Technisch Directeur omdat hij met het niet kunnen realiseren van een 
florettopsportprogramma hij te weinig inhoud kon geven aan de functie. 
Daarnaast speelden ook persoonlijke overwegingen mee om ontslag te nemen.

Sportieve hoogtepunten

Ondanks bovenstaande negatieve berichten werd er wel degelijk gepresteerd 
door topsporters. Hoewel het jaar na de Olympische Spelen over het algemeen 
weinig topprestaties laten zien, werden we op het WK in Antalya verrast door de 
uitstekende derde plaats van Sonja Tol. Daarvoor had ze in Tauberbishofsheim 
met een tweede plaats al laten zien dat ze met goede moed het nieuwe 
Olympische seizoen is ingegaan. Bas Verwijlen had na zijn prestatie op de 
Spelen een tegenvallend jaar. Ondanks goede prestaties op de 
wereldbekerwedstrijden van Tallin (derde) en Kish Island (eerste)  lukt het hem 
niet op WK en EK goed te scoren. Sebastiaan Borst hield de eer omhoog voor 
floret: in Londen werd hij vijfde.
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Talentontwikkeling

Het talentontwikkelingsproject is door de jaren heen stevig ingebed geweest in 
PITS en heeft altijd gediend als een belangrijke pijler waarop de topsport verder 
heeft gebouwd. Met het ontmantelen van PITS zal ook in dit concept een nieuwe 
richting in moeten worden geslagen. In oktober is geprobeerd een nieuwe impuls 
te geven aan talentontwikkeling in de regio’s door met vijf regio’s verspreid 
over Nederland hierover overleg te voeren. De ingrijpende budgettaire inperking 
die in december werd aangekondigd maakte deze plannen onhaalbaar en ook 
talentontwikkeling in de regio zal in 2010 anders moeten worden ingevuld, 
waarbij de nadruk zal liggen op talentontwikkelingsprogramma’s in de regio. 
Prestaties van talenten waren er overigens wel, hoewel die niet direkt toe te 
schrijven zijn aan de talentontwikkelingsplannen: Iman Kulhanek werd achtste 
op de cadetten WK in Belfast en vijfde op het cadetten EK in Bourges.

Wedstrijdresultaten

Door Nederlandse schermers is in 2009 deelgenomen aan zowel de EK als aan 
de WK. Zie hier verder de resultaten.
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EK 2009 Plovdiv

HD Verwijlen 43

Kardolus 23

de Vries 78

Holstege 92

DD Tol 40

HF Borst 51

HDEQ 16

13



Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond Activiteitenverslag 2009

WK 2009 Antalya

HD Verwijlen 11 162
Kardolus 48 162
Holstege 104 162
De Vries 79 162

DD Tol 3 119
de Ridder 69 119

HF Borst 52 129
HDEQ 24 29
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CWK, JWK 2009 Belfast

HDC Broekman 23 105
Bargerbos 48 105

DDC Boone 29 80
Hoogendoor
n 59 80
Berends 74 80

HFC Janssen 33 85
Tuyn 49 85
Kulhanek 59 85

DFC Kulhanek 8 71
Noe 45 71
Tulen 51 71

HSC Goossens 43 72
Goedhart 49 72
Roesink 50 72

HDJ de Vries 27 139
Broekman 66 139
Albers 84 139

DDJ
Hoogendoor
n 68 102
Boone 80 102
Berends 88 102

HFJ Stijlaart 38 114
Remijn 49 114
Engelen 50 114

DFJ Kulhanek 20 88
Gevaert 52 88
Mondt 61 88

HSJ Goossens 84 100
DDEQ ja 22 23
HFEQ ja 19 23
DFEQ ja 14 21
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JEK 2009 Odense

HD Albers 78 81
HF Stijlaart 20 75

Haagman 54 75
Tulen 59 75
Engelen 67 75

DF Kulhanek 25 48
Mondt 41 48
Noe 24 48
Tulen 34 48
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CEK Bourges

DD Boone 56
DD Zwart 88
HD Bargerbos 73
FlD Kulhanek 5
FlD Noe 30
FlD Tulen 37
FlD Ramdhan 46
FlH Kulhanek 40
FlH Janssen 46
FlH Tuyn 56
FlH Bon 65
SH Goossens 31
SH Goedhart 54
FlD Equipe 12
FlH Equipe 11

Wedstrijden in Nederland
In 2009 is wederom door de Nederlandse verenigingen een groot aantal 
wedstrijden georganiseerd. De KNASCup wedstrijden floreerden en de satelliet 
FIE toernooien van Sista-Rana wisten een sterk deelnemersveld aan te trekken.

KNASCup en het NK Individueel
Ondanks het wegvallen van de sponsor en daarmee de financiële ondersteuning 
voor de ECPKNASCup heeft de KNAS de nieuwe KNASCup reeks kunnen 
behouden tot een reeks van kwalitatief hoogstaande wedstrijden waarvoor 
schermers zich konden plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap 2009.
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Nederlandse Kampioenschappen 2009
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7. Activiteiten Breedtesport

OPLEIDINGEN

Algemeen

De evaluatie van de opleidingen Schermleraar 2 (Zaalassistent/Sportleider 2) en 
Schermleraar 3 (Sportleider 3) heeft in 2009 plaatsgevonden. Uit deze evaluatie 
is gebleken, dat met name de opleiding Schermleraar 3 diende te worden 
aangevuld met meer inhoudelijke vaktheorie.
In het najaar 2008 had de opleidingscommissie van de KNAS twee 
schermdocenten verzocht een visie te ontwikkelen voor de opleiding 
Schermleraar 4  (Sportleider 4). Op verzoek van het bestuurslid Breedtesport, 
waarbinnen de portefeuille opleidingen valt, werd verzocht een plan van aanpak 
te maken voor de verbetering van de opleiding Schermleraar 3 en tevens een 
visie te ontwikkelen op het complete opleidingsspectrum. 

Het plan van aanpak zou onderstaande zaken moeten bevatten: 

1. welke theoretische en praktijk modulen moeten in de opleiding worden 
opgenomen
2. welk niveau dient te worden behaald per vak c.q. welke kennis moet  
worden vergaard
3. bron waaruit wordt geput voor de theoretische kennis (vb: andere 
buitenlandse bonden, literatuur, of Universiteit als het gaat om anatomie 
o.i.d.)
4. voorstel hoe docenten worden geselecteerd voor het geven van de 
opleiding (welke eisen stellen)
5. hoe de examinering zou moeten plaatsvinden en hoe gezorgd kan worden 
dat schermleraren op niveau blijven (vb: permanente educatie)
6. tijdlijn van de opzet en uitrol opleiding en zo gedetailleerd mogelijke 
prijsindicatie

Het plan zou dus met name duidelijkheid over de inhoud van de opleiding 
moeten verstrekken, waarbij de KSS structuur overeind moet blijven. Het KNAS 
bestuur heEft daarbij aangegeven het ook heel belangrijk vinden, dat de 
structuur aansluiting biedt naar de topsport. Om die reden moest ook goed 
gekeken worden naar de landen die de echte toppers voortbrengen.
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De presentatie van het plan door deze schermdocenten bleef onvoldoende 
concreet en gaf geen invulling aan de vereisten voor het plan van aanpak en 
sloot om die reden niet aan bij de visie van het bestuur van de KNAS.

Om die reden is in het najaar 2009 in de Breedtesport Commissie een 
opleidingscommissie geformeerd, welke een concreet voorstel voor het 
complete opleidingspectrum hebben opgezet. Het plan van aanpak van deze 
commissie is voorgelegd aan het KNAS bestuur en heeft daarvoor eind 2009 
goedkeuring gekregen voor verdere uitvoering.  Bij deze commissie is tevens als 
adviseur betrokken een van de schermdocenten die al jaren betrokken is bij het 
ontwikkelen en doceren van de al bestaande opleidingen Schermleraar 2 en 3. 
Daarnaast hebben meerdere schermleraren zich bereid getoond mee te werken 
aan de totstandkoming van deze opleidingen. Op deze manier wordt 
tegelijkertijd draagvalk voor de nieuwe opleidingen gecreëerd en wordt de 
eerder ingezette structuur van de opleidingen gehandhaafd. De Elektronische 
Leeromgeving Omgeving (ELO), vormt een belangrijk onderdeel van de 
opleiding.

Gezamenlijk wordt had gewerkt aan het vervolmaken van alle opleidingen, 
waarbij het hele spectrum van Schermleraar 1 t/m 5 zal worden opgezet. Het ligt 
dan ook in de lijn der verwachting dat medio 2010 de toetsplannen en proeve 
van bekwaamheid voor de opleiding 1 en 4 kunnen worden ingediend voor 
Beroepscompetentie profielen uit de Kwalificatie Structuur Sport van het 
Ministerie van VWS.

In het nieuwe opleidingsplan is tevens permanente educatie opgenomen voor 
schermleraren. Dit komt er in de praktijk op neer, dat schermleraren hun licentie 
geldig kunnen houden door ieder jaar aanvullende workshops te volgen. Op deze 
wijze wordt voorzien in de wens van schermleraren dat zij regelmatig 
bijscholing krijgen.
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Schermleraar 2 (Zaalassistent) en Schermleraar 3 (Sportleider 3)

Wegens gebrek aan capaciteit en mogelijkheden voor de KNAS opleiders, werd 
in 2008 een opleiding gestart in Limburg voor verenigingen uit het zuiden van 
het land. Dit initiatief werd opgestart door La Rapiere uit Maastricht en werd 
met behulp van een schermdocent tijdens diverse complete 
opleidingsweekenden vormgegeven. In mei 2009 werd, vlak over de grens in 
Duitsland, een examen afgelegd door de meeste deelnemers aan deze opleiding. 
Dit examen werd bijgewoond door het bestuurslid Breedtesport en een lid van 
de opleidingscommissie van de Breedtesport Commissie. De behaalde examens 
zijn daarna in Nederland getoetst aan de in Nederland geldende examen criteria, 
waarna de Nederlandse diploma’s Schermleraar 2 en Schermleraar 3 zijn 
toegekend aan de geslaagde deelnemers.

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. 
Twaalf van hen slaagden voor het examen! 27% van de verenigingen nam deel 
aan deze opleiding!
Het JPT leent zich bij uitstek voor het opleiden van scheidsrechters, zo is 
gebleken, daar gemiddeld zo’n 100 kinderen daar gedurende ongeveer 2,5 uur 
tegen elkaar strijden in gemiddeld 8 a 10 wedstrijden. Naar het zich laat aanzien 
zal deze aanpak vaker worden toegepast in de komende jaren.

Conclusie:
Geconstateerd kan worden dat er beter wordt samengewerkt met de NAS 
(Nederlandse Academie van Schermleraren), waar toch veel expertise aanwezig  
is op het gebied van met name opleidingen. De nieuwe opleidingen worden door  
schermdocenten van de NAS en een bestuurslid van de NAS nader vormgegeven.  
Op deze wijze wordt zoveel mogelijk specifieke kennis benut. 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 wordt in het nieuwe opleidingsplan 
voorzien.
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STIMULATIE  SCHERMAANBOD

JEUGDPUNTENTOERNOOI 
74% van de verenigingen doet mee aan het JPT.
Het JPT telt inmiddels 200 leden, dat is een record! Toch hebben we nog nooit 
een zaal met 200 schermers gehad. 170 is het record. 
Het zou mooi zijn als we dat eens verbreken. 
De laagdrempeligheid van het tournooi, de korte wachttijden en geen 
prijsuitreiking op het einde, maar een diploma-uitreiking aan het begin van het 
toernooi zorgen voor een goedstromende elke 3e zaterdagmiddag van de maand. 
Door het sportieve gedrag van de schermers, het scheidsrechteren van oud JPT-
schermers en natuurlijk de onmisbare inzet van maitres en andere vrijwilligers 
maken deze zaterdag altijd tot een leuke dag.

SCHERMKAMP 
64% van de verenigingen neemt hieraan deel.
Het jaarlijks terugkerende schermkamp voor de jeugd, wordt druk bezocht en 
kan worden gezien als trekpleister voor de jeugdige schermers. 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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Onder de titel “So you think you can Fence” ging dit jaar het KNAS 
schermkamp in Diever van start.
Na het schermkamp 4 jaar in Hengelo te hebben gehouden, was het zeer 
verfrissend om het dit jaar in de Drentse landschappen te houden. Diever is nou 
niet echt een wereldstad, dus die stond al snel op z’n kop met 115 
schermvrienden in het centrum. Een recordaantal van 94 schermers, 10 
schermleraren en vele vrijwilligers hebben het kamp tot een mooi succes 
gemaakt! De schermers kregen eens schermles van een andere maitre. Daarnaast 
was er sport&spel, een fotopuzzeltocht, een bonte-avond en het kennismaken 
met veel andere schermers. Er zijn nieuwe inzichten verworven en nieuwe 
vriendschappen ontstaan. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd KNAS 
schermkamp.
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BRASSARDSYSTEEM
Het brassardsysteem werd voortvarend geïntroduceerd in 2007 en heeft helaas 
na het verschijnen van het eerste brassardboekje (het gele boekje), ernstige 
vertraging opgelopen. Eind 2008 werd echter gestart met het tweede 
brassardboekje (het rode boekje). Dit rode boekje was in het voorjaar 2009 
gereed en is inmiddels door veel verenigingen en jeugdige schermers 
aangeschaft. Ook de 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. 
Het is de planning om medio 2010 het derde brassard boekje (het blauwe 
boekje) op de markt te brengen. 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. De deelnemers in 
2009 kwamen uit Italië, Turkije, België, Duitsland en Nederland.
Voor de alle uitslagen van de Ferrum Vetum wedstrijden kun men de hyves site 
van de veteranen bezoeken: HPPT// schermen-veteranen.hyves.nl.
Er is een lichte groei in het aantal deelnemers te zien: in 2006 waren het 59, in 
2007 waren het 76, in 2008 waren het 86 en in 2009 waren het 90 deelnemers, 
die met regelmaat deelnemen aan de wedstrijden! 

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.

Uit de evaluatie met de veteranen is gebleken dat men graag meer wedstrijden 
wil. Voor sommige is de woon-scherm afstand te groot en de Belgen hebben 
aangegeven dat zij ook graag een FV willen organiseren.
Er wordt naar gestreefd om in 2009 in Nederland de cyclus van 4 wedstrijden uit 
te bereiden naar 5 FV wedstrijden in Nederland en 1 FV wedstrijd in België.
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Uit de reacties van de deelnemers aan de VetCup welke gelijk met de 4e FV 
wedstrijd werd verschermd, is gebleken dat de combinatie van deze wedstrijden 
niet gewenst is. De deelnemers aan het Nederlands kampioenschap veteranen en 
de VetCup zijn schermers die voor de prijzen komen. De doelgroep schermers 
voor het FV zijn andere dan bij de VetCup. Het is dan ook wenselijk om beide 
wedstrijden weer op verschillende datums te verschermen. Deelnemers aan de 
FV wedstrijden zijn zeer enthousiast over de wedstrijd formule en promoten dan 
ook in hun eigen vereniging de FV wedstrijden.
In 2010 zal een pilot worden gestart om 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. Deze opzet zou goed kunnen voorzien in de behoefte voor een 
recreanten wedstrijdcyclus.

BREEDTESPORTCOMMISSIE
Deze 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. De leden van de Breedtesport commissie komen 
uit alle windstreken van het land en hebben allen een eigen taakgebied (zie de 
KNAS website voor meer informatie).
Elke twee maanden vergadert de Breedtesport commissie en worden acties 
uitgezet, uitgewerkt, besproken en voorgesteld aan het bestuurslid Breedtesport.
De commissie heeft inmiddels veel initiatieven opgepakt, zoals: promotie van 
het Witte Vlekken Plan, de pilot regiotraining in Noord, het materiaaldepot is 
opgestart en wordt volop gebruikt, er is een enquête gehouden onder alle leden, 
rolstoelschermen wordt onderzocht en de speurtocht naar een sponsor voor het 
schermpaspoort.
De commissie leden dienen tevens als aanspreekpunt voor de 
schermverenigingen uit hun regio. Hier wordt nog onvoldoende gebruik van 
gemaakt.

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 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.
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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.

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. 
Inmiddels zijn 2 verenigingen met het WVP begonnen en zijn 2 andere 
verenigingen zich aan het oriënteren. Meer informatie over dit plan is te vinden 
op de KNAS website. Het WVP voorziet voor een deel in de doelstelling van de 
KNAS om het ledenaantal te verhogen.

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 de NAS en de KNAS 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 2009 is hiermee een zeer goede start  
gemaakt en in 2010 zullen de opgestarte initiatieven verder worden 
doorgevoerd.
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COMMUNICATIE

WEBSITE
In 2009 werd de nieuwe website van de KNAS geïntroduceerd. Deze website 
kon worden gemaakt doordat extra sponsoring werd ontvangen van de Europese 
schermbond (EFC). De site voldoet in grote mate aan de verwachtingen en 
scoort hoog bij de leden en verenigingen. Uiteraard kunnen nog een aantal zaken 
verder worden verbeterd. De verbetervoorstellen zullen in volgende releases 
worden meegenomen in 2010.
De KNAS is veel dank verschuldigd aan Paul Water, die erg veel tijd heeft 
besteed aan de totstandkoming van de nieuwe site!

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. Elke avond werd 
door ongeveer 20 representanten van verenigingen bezocht. De discussies waren 
inhoudelijk goed en er werd veel informatie gedeeld tussen bestuur KNAS en 
verenigingsleden en vice versa. Deze discussie avonden/dagen zullen daarom 
jaarlijks worden gehouden, zodat de ALV als besluitvormende vergadering 
dienst kan blijven doen en inhoudelijke discussies kunnen worden gevoerd 
tijdens de discussie avonden/-dagen.

Conclusie
De leden en verenigingen zijn de KNAS en toch is wat het KNAS bestuur aan 
activiteiten onderneemt en regelt, nog steeds onvoldoende bekend. De leden en  
verenigingen weten nog onvoldoende de website te vinden en het bestuur is er  
nog onvoldoende in geslaagd om een goed lopende communicatie te  
organiseren met de leden en verenigingen. Dit komt door tal van redenen, maar 
de website heeft al een grote barrière opgelost. In 2010 zal het bestuur verdere  
communicatie verbeteringen doorvoeren.
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JAARPLAN 2010
Het jaarplan 2010 is in lijn met het meerjarenplan 2009-2012:
een goede communicatie tussen KNAS, vereniging, leden en NAS en promotie;
een breder schermaanbod, waarbij nadrukkelijk de overbrugging tussen jeugd en 
veteranen de aandacht krijgt;
opzet van kwaliteitsborging en evaluatie opleidingstraject schermleraren;
versterken verenigingen en uitbreiding dekkingsgebied schermverenigingen. 

De focus in 2010 ligt in het bijzonder op:
• Voortzetting van alle acties en initiatieven van 2009
• Afronding nieuwe opleidingen:
• Schermleraar 2 en 3 vernieuwd
• Schermleraar 1 en 4 aanbieden voor kwalificatiegoedkeuring
• Start opleidingen Schermleraar 1, 2, 3 en 4 in najaar 2010! 
• Introductie Schermpaspoort
• Rolstoelschermen uitproberen
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8. Besluit

2009 was een buitengewoon enerverend jaar dat zich kenmerkte door 
budgettaire uitdagingen, die door tijdig bij te sturen met goed gevolg zijn 
aangegaan. De instelling van discussiemomenten met leden en verenigingen, 
breedte- en topsportcommissie en de nieuwe website die begin 2010 gelanceerd 
zal worden kenmerken periode waarin we terug moeten in budget maar niet in 
ambitie. 

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!

Lilian Quant, secretaris a.i.
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	Commissie Scheidsrechterszaken
	Opleidingen
	In 2009 is een verkorte scheidsrechterscursus Sabel georganiseerd. Zeven van de acht deelnemers hebben met goed gevolg het theorie- en praktijkexamen afgelegd.
	Op de JeugdPuntenToernooien is een pilot gestart met het organiseren van een scheidsrechtersopleiding tijdens dit wedstrijdcircuit. De kandidaten kregen voorafgaand aan de wedstrijd het theoretisch deel van de opleiding, waarna ze oefenen in de praktijk van de wedstrijd. Ze worden+ daarbij gecoacht en begeleid door de opleider. In totaal hebben veertien kandidaten aan deze opleiding deelgenomen; dertien deden examen; twaalf zijn geslaagd (waarvan twee op drie wapens). 
	Workshops / bijscholingen
	Er was voor 2009 een Sabel-workshop gepland onder leiding van Imre Bujdoso, maar deze werd helaas door Bujdoso afgezegd in verband met andere verplichtingen.
	Internationale examens
	Er zijn in 2009 geen FIE-scheidsrechters toegevoegd aan de huidige 8.
	Internationaal wedstrijdbezoek 
	Eyad Said is actief geweest op het EK Cadetten in Bourges; Alexander Heeren op het EK in Plovdiv.
	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, waaraan niet voldaan kon worden is in een aantal gevallen met succes een beroep gedaan op collega’s uit Italie, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland.
	NK's
	Scheidsrechterslijst
	De Scheidsrechterslijst is opgeschoond. Scheidsrechters die niet of nauwelijks op wedstrijden actief zijn, zijn verwijderd, en er is een grootscheepse naam-adres-telefoon-email controle actie uitgevoerd.
	Reglementen
	Ook in 2009 zijn de eisen met betrekking tot de komgrootte van de miniwapens tegen het licht gehouden; wederom was er geen aanleiding de eisen aan te passen. Wel is de tekst ter zake aangescherpt en verduidelijkt.
	Eind 2009 heeft de commissie op verzoek van het bestuur een advies uitgebracht ten aanzien van het gebruik van maskers met een plexiglasvizier. De strekking van het advies was om de maatregelen van de FIE onverkort over te nemen. 
	Afscheid
	Martin Ariaans beëindigde in 2009 zijn actieve scheidsrechterscarrière. De commissie heeft hem bij het SISTA-RANA toernooi namens de hele KNAS bedankt voor zijn jarenlange inzet. Martin blijft wel lid van de scheidsrechterscommissie en actief als opleider.
	Breedtesportcommissie
	Deze 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. De leden van de Breedtesport commissie komen uit alle windstreken van het land en hebben allen een eigen taakgebied (zie de KNAS website voor meer informatie).
	Elke twee maanden vergadert de Breedtesport commissie en worden acties uitgezet, uitgewerkt, besproken en voorgesteld aan het bestuurslid Breedtesport.
	De commissie heeft inmiddels veel initiatieven opgepakt, zoals: promotie van het Witte Vlekken Plan, de pilot regiotraining in Noord, het materiaaldepot is opgestart en wordt volop gebruikt, er is een enquête gehouden onder alle leden, rolstoelschermen wordt onderzocht en de speurtocht naar een sponsor voor het schermpaspoort.
	De commissie leden dienen tevens als aanspreekpunt voor de schermverenigingen uit hun regio. Hier wordt nog onvoldoende gebruik van gemaakt.
	Topsportcommissie
	1. welke theoretische en praktijk modulen moeten in de opleiding worden opgenomen
	2. welk niveau dient te worden behaald per vak c.q. welke kennis moet worden vergaard
	3. bron waaruit wordt geput voor de theoretische kennis (vb: andere buitenlandse bonden, literatuur, of Universiteit als het gaat om anatomie o.i.d.)
	4. voorstel hoe docenten worden geselecteerd voor het geven van de opleiding (welke eisen stellen)
	5. hoe de examinering zou moeten plaatsvinden en hoe gezorgd kan worden dat schermleraren op niveau blijven (vb: permanente educatie)
	6. tijdlijn van de opzet en uitrol opleiding en zo gedetailleerd mogelijke prijsindicatie
	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. Twaalf van hen slaagden voor het examen! 27% van de verenigingen nam deel aan deze opleiding!
	Het JPT leent zich bij uitstek voor het opleiden van scheidsrechters, zo is gebleken, daar gemiddeld zo’n 100 kinderen daar gedurende ongeveer 2,5 uur tegen elkaar strijden in gemiddeld 8 a 10 wedstrijden. Naar het zich laat aanzien zal deze aanpak vaker worden toegepast in de komende jaren.
	Conclusie:
	Geconstateerd kan worden dat er beter wordt samengewerkt met de NAS (Nederlandse Academie van Schermleraren), waar toch veel expertise aanwezig is op het gebied van met name opleidingen. De nieuwe opleidingen worden door schermdocenten van de NAS en een bestuurslid van de NAS nader vormgegeven. Op deze wijze wordt zoveel mogelijk specifieke kennis benut. 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 wordt in het nieuwe opleidingsplan voorzien.
	STIMULATIE  SCHERMAANBOD
	JEUGDPUNTENTOERNOOI 
	74% van de verenigingen doet mee aan het JPT.
	Het JPT telt inmiddels 200 leden, dat is een record! Toch hebben we nog nooit een zaal met 200 schermers gehad. 170 is het record. 
	Het zou mooi zijn als we dat eens verbreken. 
	De laagdrempeligheid van het tournooi, de korte wachttijden en geen prijsuitreiking op het einde, maar een diploma-uitreiking aan het begin van het toernooi zorgen voor een goedstromende elke 3e zaterdagmiddag van de maand. Door het sportieve gedrag van de schermers, het scheidsrechteren van oud JPT-schermers en natuurlijk de onmisbare inzet van maitres en andere vrijwilligers maken deze zaterdag altijd tot een leuke dag.
	SCHERMKAMP 
	64% van de verenigingen neemt hieraan deel.
	Het jaarlijks terugkerende schermkamp voor de jeugd, wordt druk bezocht en kan worden gezien als trekpleister voor de jeugdige schermers. Het schermkamp trekt gemiddeld 80 kinderen aan, die in een weekend extra schermtraining krijgen en gezamenlijk leuke activiteiten ondernemen, onder leiding van schermleraren.
	Onder de titel “So you think you can Fence” ging dit jaar het KNAS schermkamp in Diever van start.
	Na het schermkamp 4 jaar in Hengelo te hebben gehouden, was het zeer verfrissend om het dit jaar in de Drentse landschappen te houden. Diever is nou niet echt een wereldstad, dus die stond al snel op z’n kop met 115 schermvrienden in het centrum. Een recordaantal van 94 schermers, 10 schermleraren en vele vrijwilligers hebben het kamp tot een mooi succes gemaakt! De schermers kregen eens schermles van een andere maitre. Daarnaast was er sport&spel, een fotopuzzeltocht, een bonte-avond en het kennismaken met veel andere schermers. Er zijn nieuwe inzichten verworven en nieuwe vriendschappen ontstaan. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd KNAS schermkamp.
	
	BRASSARDSYSTEEM
	Het brassardsysteem werd voortvarend geïntroduceerd in 2007 en heeft helaas na het verschijnen van het eerste brassardboekje (het gele boekje), ernstige vertraging opgelopen. Eind 2008 werd echter gestart met het tweede brassardboekje (het rode boekje). Dit rode boekje was in het voorjaar 2009 gereed en is inmiddels door veel verenigingen en jeugdige schermers aangeschaft. Ook de 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. Het is de planning om medio 2010 het derde brassard boekje (het blauwe boekje) op de markt te brengen. 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. De deelnemers in 2009 kwamen uit Italië, Turkije, België, Duitsland en Nederland.
	Voor de alle uitslagen van de Ferrum Vetum wedstrijden kun men de hyves site van de veteranen bezoeken: HPPT// schermen-veteranen.hyves.nl.
	Er is een lichte groei in het aantal deelnemers te zien: in 2006 waren het 59, in 2007 waren het 76, in 2008 waren het 86 en in 2009 waren het 90 deelnemers, die met regelmaat deelnemen aan de wedstrijden! 
	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.
	Uit de evaluatie met de veteranen is gebleken dat men graag meer wedstrijden wil. Voor sommige is de woon-scherm afstand te groot en de Belgen hebben aangegeven dat zij ook graag een FV willen organiseren.
	Er wordt naar gestreefd om in 2009 in Nederland de cyclus van 4 wedstrijden uit te bereiden naar 5 FV wedstrijden in Nederland en 1 FV wedstrijd in België.
	Uit de reacties van de deelnemers aan de VetCup welke gelijk met de 4e FV wedstrijd werd verschermd, is gebleken dat de combinatie van deze wedstrijden niet gewenst is. De deelnemers aan het Nederlands kampioenschap veteranen en de VetCup zijn schermers die voor de prijzen komen. De doelgroep schermers voor het FV zijn andere dan bij de VetCup. Het is dan ook wenselijk om beide wedstrijden weer op verschillende datums te verschermen. Deelnemers aan de FV wedstrijden zijn zeer enthousiast over de wedstrijd formule en promoten dan ook in hun eigen vereniging de FV wedstrijden.
	In 2010 zal een pilot worden gestart om 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. Deze opzet zou goed kunnen voorzien in de behoefte voor een recreanten wedstrijdcyclus.
	BREEDTESPORTCOMMISSIE
	Deze 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. De leden van de Breedtesport commissie komen uit alle windstreken van het land en hebben allen een eigen taakgebied (zie de KNAS website voor meer informatie).
	Elke twee maanden vergadert de Breedtesport commissie en worden acties uitgezet, uitgewerkt, besproken en voorgesteld aan het bestuurslid Breedtesport.
	De commissie heeft inmiddels veel initiatieven opgepakt, zoals: promotie van het Witte Vlekken Plan, de pilot regiotraining in Noord, het materiaaldepot is opgestart en wordt volop gebruikt, er is een enquête gehouden onder alle leden, rolstoelschermen wordt onderzocht en de speurtocht naar een sponsor voor het schermpaspoort.
	De commissie leden dienen tevens als aanspreekpunt voor de schermverenigingen uit hun regio. Hier wordt nog onvoldoende gebruik van gemaakt.
	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 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.
	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. 
	Inmiddels zijn 2 verenigingen met het WVP begonnen en zijn 2 andere verenigingen zich aan het oriënteren. Meer informatie over dit plan is te vinden op de KNAS website. Het WVP voorziet voor een deel in de doelstelling van de KNAS om het ledenaantal te verhogen.
	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 de NAS en de KNAS 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 2009 is hiermee een zeer goede start gemaakt en in 2010 zullen de opgestarte initiatieven verder worden doorgevoerd.
	COMMUNICATIE
	WEBSITE
	In 2009 werd de nieuwe website van de KNAS geïntroduceerd. Deze website kon worden gemaakt doordat extra sponsoring werd ontvangen van de Europese schermbond (EFC). De site voldoet in grote mate aan de verwachtingen en scoort hoog bij de leden en verenigingen. Uiteraard kunnen nog een aantal zaken verder worden verbeterd. De verbetervoorstellen zullen in volgende releases worden meegenomen in 2010.
	De KNAS is veel dank verschuldigd aan Paul Water, die erg veel tijd heeft besteed aan de totstandkoming van de nieuwe site!
	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. Elke avond werd door ongeveer 20 representanten van verenigingen bezocht. De discussies waren inhoudelijk goed en er werd veel informatie gedeeld tussen bestuur KNAS en verenigingsleden en vice versa. Deze discussie avonden/dagen zullen daarom jaarlijks worden gehouden, zodat de ALV als besluitvormende vergadering dienst kan blijven doen en inhoudelijke discussies kunnen worden gevoerd tijdens de discussie avonden/-dagen.
	Conclusie
	De leden en verenigingen zijn de KNAS en toch is wat het KNAS bestuur aan activiteiten onderneemt en regelt, nog steeds onvoldoende bekend. De leden en verenigingen weten nog onvoldoende de website te vinden en het bestuur is er nog onvoldoende in geslaagd om een goed lopende communicatie te organiseren met de leden en verenigingen. Dit komt door tal van redenen, maar de website heeft al een grote barrière opgelost. In 2010 zal het bestuur verdere communicatie verbeteringen doorvoeren.
	JAARPLAN 2010
	Het jaarplan 2010 is in lijn met het meerjarenplan 2009-2012:
	een goede communicatie tussen KNAS, vereniging, leden en NAS en promotie;
	een breder schermaanbod, waarbij nadrukkelijk de overbrugging tussen jeugd en veteranen de aandacht krijgt;
	opzet van kwaliteitsborging en evaluatie opleidingstraject schermleraren;
	versterken verenigingen en uitbreiding dekkingsgebied schermverenigingen. 
	De focus in 2010 ligt in het bijzonder op:
	Voortzetting van alle acties en initiatieven van 2009
	Afronding nieuwe opleidingen:
	Schermleraar 2 en 3 vernieuwd
	Schermleraar 1 en 4 aanbieden voor kwalificatiegoedkeuring
	Start opleidingen Schermleraar 1, 2, 3 en 4 in najaar 2010! 
	Introductie Schermpaspoort
	Rolstoelschermen uitproberen


