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Beste schermers

De nieuwe Touché

Adres voor kopij

Het is drie en een half jaar geleden
dat ik de redactie van de Touché
overnam van Johanna Prummel.
In die jaren is er veel gebeurd in het
Nederlandse schermen.

Het bondsblad, de Touché, is veranderd. Dat had u vast al wel gezien.
Veranderd op vele fronten:
– De nieuwe huisstijl van de KNAS is
toegepast. We hebben daarmee de
Touché een moderne, vitale uitstraling gegeven.
– Het formaat en de vormgeving zijn
veranderd. Hiermee wordt de
Touché professioneler en meer
een ‘blad’.
– De Touché heeft meer inhoud dan
vroeger.
– Liesbeth Oskamp is voor het laatst
de redactrice van Touché. Zij zal
worden vervangen door Caroline
Stijlaart.

Redactie Touché
Caroline Stijlaart
Tappersgilde 29
3994 CE Houten
telefoon: 030 634 36 59
touche@knas.nl

In willekeurige volgorde: we hadden
voor het eerst in lange tijd een
deelneemster bij de Olympische
Spelen; het immer dalen van het
ledental werd een halt toegeroepen en
omgezet in een gestage stijging;
de KNAS ging zeer nauw samenwerken met het Nederlands
Handboogverbond; voorzitter van
9 jaren Gert-Jan Bunck gaf het roer
over aan Wiebe Mokken;
de KNAS-cup en het NK nieuwe
stijl werden ingevoerd; en er werd
een hele rits nieuw kader opgeleid
in de nieuw opgezette structuur van
de opleidingen voor schermleraren.
Ik ben vast nog iets vergeten in deze
opsomming, want het waren actieve
jaren met veel gebeurtenissen.
Ik vond het leuk om in die jaren de
Touché te mogen helpen vormgeven
en dank iedereen voor zijn en haar
bijdragen. In het bijzonder gaat mijn
dank uit naar Wim de Heer, die in
een anonieme rol op de achtergrond
voor de vormgeving en het drukken
van de Touché zorgde.
Dankjewel Wim voor je goede zorgen.
Ik wens mijn opvolgster, Caroline
Stijlaart, toe dat zij met net zoveel
plezier de Touché zal maken als ik
gedaan heb.
In de hoop dat het het Nederlandse
schermen de komende jaren net zo
goed – en beter! – mag gaan als de
laatste jaren, neem ik afscheid als
redacteur van de Touché. Tot ziens.
Liesbeth Oskamp

Laat ik eerst Liesbeth bedanken voor
de inspanningen die zij de afgelopen
jaren heeft geleverd om samen met
Wim de Heer ervoor te zorgen dat er
regelmatig een nette Touché, in
fatsoenlijk Nederlands, op uw
deurmat viel. Liesbeth: we zijn je
dankbaar.
Liesbeth vond het verschijnen van
het blad in nieuwe vorm een natuurlijk
moment om het stokje over te
dragen aan iemand anders. Ik hoop
en verwacht dat alle nieuwe
ontwikkelingen binnen de KNAS
Caroline ruim voldoende kopij zullen
opleveren.
Omdat schermers graag hun mening
kenbaar maken en omdat mensen nu
eenmaal nooit dezelfde smaak hebben,
zullen we vast voor- en tegenstanders
van de nieuwe Touché horen. Ik hoop
en verwacht dat er meer voor- dan
tegenstanders zullen zijn en dat we
elke keer weer, stap voor stap beter
en professioneler zullen worden, want
schermend Nederland verdient een
volwassen, aantrekkelijke Touché.
Wiebe Mokken

Deadline

12 december 2005
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KNAS vindt grote sponsor
European Communication Projects (ECP)

European Communication Projects
is de nieuwe hoofdsponsor van de
KNAS. Op zaterdag 28 mei tekenden
KNAS-voorzitter Wiebe Mokken en
managing-director Mark Janssen van
de ECP-group tijdens de algemene
ledenvergadering in Amersfoort een
bijna vierjarig sponsorcontract.
Hiermee werd ECP hoofdsponsor
van de schermsport in Nederland.
“We trekken onze succesvolle sponsorlijn, zoals we die op dit moment voeren,
door naar de sportwereld; in dit geval de
schermsport”,
” aldus de heer Janssen.
“In alle projecten sponsoren we de top én
de breedte, waarbij de toppers uiteraard
het vlaggenschip zijn, maar waaronder een compleet verhaal ligt voor de
ondersteuning van de sporttak in de
volle breedte.” Het contract van ECP
met de KNAS omvat h60.000,- per
jaar. Dit bedrag zal zeker niet alleen
geïnvesteerd worden in de top, maar
ook in een groot aantal kleinschaliger
activiteiten. Denk hierbij aan
jeugdopleidingen en projecten om de

breedtesport te bevorderen én ondersteuning van het verenigingskader.
KNAS-voorzitter Wiebe Mokken is
zeer verheugd over het sponsorcontract. “Het contract geeft de mogelijkheid om ons, in de aanloop naar de
Olympische spelen in Peking, optimaal
te richten op de ontwikkeling van jong
talent.” Ook zijn er nieuwe speerpunten ontwikkeld om de uitstraling en
zichtbaarheid van de schermsport
te stimuleren bij een breder publiek.
Mokken: “De Nederlandse Schermbond
verandert, professionaliseert en bouwt
actief aan de infrastructuur van het
schermen in Nederland.
De belangrijkste activiteiten zijn:
het verzorgen van nieuwe opleidingen
voor scheidsrechters en trainers, het
aantrekkelijker maken van de in
Nederland gehouden toernooien, het
stimuleren tot toernooibezoek in
binnen- en buitenland en natuurlijk
talentontwikkeling. Deze activiteiten
kunnen nu sneller en beter worden
aangepakt omdat, in deze voor de sport
zo krappe tijden, een belangrijke sponsor
is gevonden.”

European Communication Projects
(ECP) is een internationaal dienstverlenend mediabedrijf, werkzaam
in de professionele audiovisuele- en
broadcastmarkt. Vanuit haar
vestigingen in binnen- en buitenland bedient ECP diverse klantgroepen zoals omroepen, producenten,
bedrijven en instellingen. Daarnaast
verzorgt ECP’s dochteronderneming Inflight Television International
(ITV), vanuit Nederland, Engeland
en Duitsland dagelijkse nieuws- en
sportprogramma’s voor Europese,
Aziatische en Zuid-Amerikaanse
luchtvaartmaatschappijen.
(algemene website www.ecp.tv)
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Nieuws van het bestuur

Afgelopen jaar is voor het eerst
sinds 16 jaar weer een Nederlandse
schermer afgevaardigd naar de
Olympische Spelen. Het is het
bondsbestuur gebleken dat dat een
enorme impact heeft op schermend
Nederland. Eigenlijk kun je stellen
dat we ons nooit echt gerealiseerd
hebben wat een verdienste deelname
alleen al is voor de schermsport.
Daar hoort méér eerbetoon bij dan
een hand en een bos bloemen.
Terugkijkend op de Olympische
historie van de schermbond, denken
wij dat er onvoldoende blijk van
waardering is gegeven aan hen die
Nederland op de Spelen hebben
vertegenwoordigd. Daar willen
we met terugwerkende kracht
verbetering in brengen en daarom
heeft het bestuur van de KNAS
besloten huidige leden van de KNAS
die Nederland als schermer hebben
vertegenwoordigd op Olympische
Spelen te benoemen tot Lid van
Verdienste (art 4, lid 8 Statuten).
Het betreffen:
Anja van Velsen-Secrève

OS Londen, 1948, Schaijk
Henny ter Weer

OS Londen, 1948, Den Haag
Arwin Kardolus

OS Seoul, 1988, Zoetermeer
Olaf Kardolus

OS Seoul, 1988, Zoeterwoude
Stephane Ganeff

OS Seoul, 1988, Zoetermeer
Sonja Tol

OS Athene, 2004, Den Haag

Bondszaken

Secretariaatswijzigingen KNAS
s.v. Zaal Amsterdam Zuid

Het secretariaatsadres van

heeft een nieuw secretariaat:

te Amsterdam is gewijzigd in:

Mw. J. M. Hom
P/a Jan Hanzenstraat 67-II
1053 SM Amsterdam
e-mail; hulsdol@xs4all.nl
tel. secretaris: 020-6123266

Chantal Langejans
Lucellestraat 14 II
1055 HX Amsterdam

s.v. Axionikos
Dhr. R. Koenders
Sikkelhof 15
6418 JX Heerlen
e-mail: ronald.koenders@zonnet.nl

s.v. De Drie Musketiers te Nijmegen
Dhr. P. Vaessen
Galgeplek 16
6662 VR Elst
tel. 0481-371495

s.v. Rana

s.v. Ter Weer
Mw. J. Tol-de Man
Sportlaan 392
2566 LS ’s-Gravenhage
tel. 070-3646475
e-mail: bestuur@terweer.nl

s.v. Des Villiers te Den Haag
Dhr. M.H.P. Claassen
Starrenburglaan 101
2241 NC Wassenaar
e-mail: mhp.claassen@hetnet.nl

s.v. Déropement
Schermvereniging Valiant in ‚t Harde

heeft een nieuw secretariaat:

heeft een nieuw adres:

Dhr. B. Leenhouts
Weg naar Laren 170
7203 HR Zutphen

Mw. J. van Zeeland
Drecht 36
8032 CJ Zwolle
tel. 038-4546184
e-mail: p.j.vanzeeland@freeler.nl
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Commissie breedtesport van start

Op zaterdag 17 september jl. heeft
de aftrap plaatsgevonden van de
commissie breedtesport. Deze
commissie gaat zich bezighouden
met de ondersteuning en organisatie
van diverse activiteiten op het
gebied van breedtesport. Hiermee
is een belangrijke stap gezet in de
ontwikkeling en continuïteit van
breedtesport in Nederland.
De commissie, bestaande uit Edwin
Treffers, Ad van der Weg, Dinie
Meijer-Evers en Georges Dérop, is
direct aan de slag gegaan met het
opstellen van plannen en activiteiten
voor breedtesport in 2006.
Momenteel is zij nog op zoek naar
een vijfde lid. In de volgende Touché
stelt de commissie zich nader voor.

Bondszaken

Vacature: bestuurslid breedtesport m/v
Zin om meer te doen met breedtesport?

Per 1 januari 2006 is de KNAS op
zoek naar een nieuw bestuurslid
breedtesport m/v. Het bestuurslid met
breedtesport in zijn/haar portefeuille
houdt zich bezig met de ontwikkeling
en uitvoering van breedtesportbeleid,
waaronder accountmanagement
en verenigingsondersteuning, opleidingen, het recreatieve wedstrijdwezen en beleid en activiteiten voor
specifieke doelgroepen zoals jeugd,
veteranen en gehandicapten.
Het bestuurslid breedtesport wordt
zowel bij de ontwikkeling als bij de
uitvoering van het beleid ondersteund
door de commissie breedtesport.
Wie zoeken we?

Allereerst ben je een enthousiast
maar nuchter persoon. Je bent communicatief wendbaar en je kunt goed
luisteren en inbreng van anderen
op waarde schatten. Je hebt enige
bestuurservaring en weet je mannetje
te staan tijdens vergaderingen. Je hebt
enige kennis van en visie op breedtesport en bent in staat om je ideeën
op dit vlak te verwezenlijken. Je
beschikt over frisse ideeën en bent
niet iemand die ‘alles al een keer
heeft gezien’. Het uitbouwen van
breedtesport binnen de KNAS is je
belangrijkste drijfveer om te willen
besturen.
In praktisch opzicht beschik je over
tijd, gemiddeld zo’n vier tot acht
uur per week. Je vindt het leuk om
regelmatig je gezicht te laten zien op
recreatieve wedstrijden. Je bekleedt
geen andere functies binnen de
Nederlandse schermwereld en treedt
ook niet alleen op namens een bepaald initiatief of namens een bepaalde regio. Wel ben je je goed bewust
van de doelgroepen en onderwerpen
waar de portefeuille breedtesport
zich voornamelijk op richt (zoals
hierboven al even genoemd).

Herken je je in deze beschrijving?

Stuur dan voor 12 december a.s.
een brief met daarin je motivatie en
je cv naar:
KNAS Bondsbureau
T.a.v. Rob Wolthuis,

waarnemend secretaris
Postbus 10101
5240 GA Rosmalen
of per mail naar:
secretaris@knas.nl

Eerst nog wat meer informatie?
Stuur een mail naar
breedtesport@knas.nl.
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Twintigjarig bestaan van Contre Temps

In 1984 besloot een aantal schermers
en vrienden in Amsterdam om een
nieuwe schermvereniging op te richten. Deels omdat ze, wegens afstuderen, niet meer bij de Universiteitsvereniging terecht konden en deels
omdat ze niet meer bij de bestaande
schermverenigingen wilden trainen.
Op 1 januari 1985 werden de statuten bij de KvK gedeponeerd en kon
sv Contre Temps haar eerste trainingsavond houden in een oude,
verbouwde kerk aan de Keizersgracht. Op het voormalige altaar werden in de pauze de drankjes genuttigd en tussen de pilaren door lieten
de toenmalige trainers Bert van Til en
Paul van Polanen Petel de schermers
hun uitvallen en flêches maken.
Nadat dit pand helaas werd opgekocht door een bekende projectontwikkelaar werd de vereniging door
de gemeente Amsterdam voor meer
dan 10 jaar gehuisvest in de gymzaal
van het Barlaeus gymnasium aan de
Lijnbaansgracht. Een oude zaal met
weinig faciliteiten.

Slechts 1 kleedkamer en het materiaal
opgeborgen in kasten beneden, in een
stoffige, muffe kelder.
Ondanks deze nadelen bleef Contre
Temps in leven. De centrale locatie, de
lage contributie (11 euro per maand),
de ontspannen sfeer en de goede
lessen bleef mensen trekken.
Omdat onze trainingsavond sinds
jaar en dag op een woensdagavond is,
hadden we in die periodes, met veel
voetbalminnende leden, nogal eens
te maken met een geringe opkomst.
Gelukkig konden diegenen die wel
kwamen de stand van de wedstrijden
altijd volgen via de speakers van de
TV’s van de vele omliggende cafés.
De schermavonden werden toentertijd regelmatig afgesloten, vaak tot in
de kleine uurtjes, met wat drankjes
in het “clubhuis” (de nabijgelegen
woning van Paul en Margreet).
In 2004 zijn we wederom verhuisd en
sindsdien maken we gebruik van de
iets modernere gymzaal van het ROC

aan de Elandsstraat. De oude garde heeft, op een enkeling na, plaats
gemaakt voor nieuwe, enthousiaste
leden. De sfeer en het hele sociale
gebeuren rondom de vereniging zijn
gebleven. Contre Temps heeft nooit
de pretentie gehad om een grote vereniging te worden. Het aantal leden
blijft ook nu rond dertig liggen.
De contributie hebben we laag kunnen houden omdat we nog steeds
onze ruimte huren via de gemeente
en omdat onze maître Paul van
Polanen Petel nu al twintig jaar
belangeloos les geeft bij de vereniging! De reünie / het feest ter gelegenheid van ons twintigjarig bestaan
werd, geheel in de traditie van de
vereniging, gehouden in het nieuwe
clubhuis. Ondanks het ontbreken van
een paar belangrijke figuren (waaronder Wiebe Mokken, onze allereerste
voorzitter en medeoprichter) was het
toch een memorabel feestje en is het
ook de moeite waard om even stil te
staan bij het feit dat we dankzij de
inzet van alle vrijwilligers en leden de
twintig jaar gehaald hebben.
Margreet Geels (voorzitter)
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NK Senioren clubequipes 2005

Op 11 en 12 juni werden de Nederlandse Kampioenschappen Equipe
verschermd in Arnhem.
Zaal Verwijlen is duidelijk de sterkste
degenzaal van dit moment: zowel bij
de dames als de heren werd de zaal
Nederlands Kampioen.
Het damesteam van Zaal Verwijlen
bestond uit Astrid Glimmerveen,
Anthea vd Kraan, Wendy Kuiper en
Margreet Snaterse, het herenteam uit
Alexander Bloks, Rick vd Goor,
Siebren Tigchelaar en Bas Verwijlen.
Dames degen (5 equipes):
1 Zaal Verwijlen, Oss
2 des Villiers, Den Haag
3 zaal Kardolus, Zoetermeer
Heren degen (13 equipes):
1 Zaal Verwijlen, Oss
2 des Villiers, Den Haag
3 zaal Kardolus, Zoetermeer

Diverse schermzaken

Ook bij de wedstrijden op floret
op dag 2 bij was er een vereniging
die zowel de dames- als herentitel
binnenhaalde: de thuisclub
Scaramouche.
Bij herenfloret schermden Matthijs
Rohlfs, Bas Combé, Arnoud
Holstege en Jens Stijlaart voor
Scaramouche. Bij de dames werd
het equipe gevormd door Saskia van
Erven, Mieke de Graaf-Stoel,
Laura van Gijlswijk en Aafke Atzema.
Heren ﬂoret (12 equipes):
1 Scaramouche, Arnhem
2 Schermcentrum Amsterdam,
Amsterdam
3 RANA, Amsterdam
Dames ﬂoret (4 equipes):
1 Scaramouche, Arnhem
2 Zaal Verwijlen, Oss
3 Ter Weer, Den Haag

Bij heren sabel was de Delftse
vereniging Prometheus, kampioen
van vorig jaar, oppermachtig met
Symke Haverkamp, Reinout
Romijn, en Nico Speelman.
Heren Sabel (9 equipes):
1 Prometheus, Delft
2 Surtout, Apeldoorn
3 Zaal Kardolus, Zoetermeer

Teleurstelling op het NK equipe

Op zondag 12 juni vond het NK
Equipe plaats in Arnhem. Er hadden
zich voor floret 12 heren en 4 dames
equipes ingeschreven. Een geslaagd
toernooi dus, dankzij de hoge
opkomst, maar bij de dames floret
ging er toch iets behoorlijk fout.
Onze dames (Ter Weer) en ook de
andere damesequipes Scaramouche,
Verwijlen en Surtout verkeerden in
de veronderstelling dat volgens de
convocatie zou worden geschermd,
d.w.z. in een poule unique. Dit was
voorafgaand aan het toernooi door
Oscar bevestigd per e-mail.
Hier bleek tijdens het verloop van
het toernooi te zijn afgeweken omdat
het programma van de heren wegens
grotere inschrijving dan verwacht
uitliep op het tijdschema.
Na ons verlies van de eerste ontmoeting tegen Scaramouche, op voorhand een ingecalculeerd verlies, bleek
dat de formule was gewijzigd zonder
dat de vier damesequipes daarvan
wisten. De poule unique was
vervallen en er werd volgens het
eliminatiesysteem geschermd.
Na ons eerste verlies konden wij
daarom alleen nog maar voor de 3de
plaats schermen. Hierdoor eindigde
ons toernooi na de tweede ontmoeting tegen Surtout, die wij gelukkig
wel gewonnen hebben. Wij hadden
ons echter ook ingesteld op een
ontmoeting met Verwijlen en geloven
dat we daartegen ook een behoorlijke
kans hadden. Hoewel we blij waren
met onze bronzen medaille, hadden
we ook graag om de zilveren gestreden. Wij protesteren tegen deze gang
van zaken en we hebben hier twee
argumenten voor.
1. Wij vinden het onacceptabel dat
de formule van het toernooi zonder
overleg met alle betrokkenen is gewijzigd. Het was zo vol en er was zoveel
herrie in de zaal, dat niet kon worden
vertrouwd op de gebrekkige geluids-
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Persbericht

Persbericht

installatie. Geen van de damesequipes heeft daardoor iets gehoord van
een oproep. In deze situatie was het
toch niet teveel gevraagd de 4 teamcaptains even persoonlijk te laten
halen voor overleg; het ging tenslotte
over een fundamentele beslissing.
Argument van de wedstrijdleider
was: “Er is omgeroepen, er kwam geen
protest, jammer dan.” Er was geen
discussie mogelijk.

Schermsport d.d. 4 september 2005

Dinse Team-Cup, Hamburg

Gisteren kwam onze Bep van de Pol
in actie tijdens het WK Veteranen in
Tampa (FLO/USA).

Laatste test voor de Wereldkampioenschappen 8 t/m 15 Oktober
in Leipzig,

Na de voorronde stond ze 9e op het
tableau, bij de laatste 16 verloor
ze van de Britse Hiller met 10-5.
Bep is 11e geworden, van de in totaal
18 deelneemsters Dames Floret categorie 60+.

2. Wij beschouwen deze gang van
zaken als een achterstelling van het
vrouwenschermen. Bij de heren was
de afspraak dat “indien het tijdschema het toelaat”” om alle plaatsen zou
worden geschermd. Dit bleek uiteindelijk van groter belang dan dat
de dames een volwaardig toernooi
hadden. Merkwaardig, omdat het bij
de dames slechts twee ontmoetingen
betrof en er tevoren geen voorbehoud
was gemaakt. Bij de heren speelde
de tijd kennelijk geen rol, bij de
dames wel. Wij hopen dat er in de
toekomst meer aandacht zal worden
gegeven aan het vrouwenschermen.
Met slechts 17 dames op de ranglijst
en 4 equipes op het NK staat dat er
toch al niet zo florissant voor en dan
is een dergelijke behandeling, waarbij
de dames ondergeschikt zijn aan de
heren, niet motiverend.

Winnares werd de Duitse Greunke.

Roel Verwijlen is er in geslaagd een
derde plaats te veroveren tijdens het
vriendschappelijke jubileumtoernooi
van de 100-jaar bestaande schermclub Hamburger Fechtclub e.v.
Er waren in totaal 24 deelnemende
landen / club teams afgereisd naar
Hamburg, waaronder de selecties van
Duitsland, Italië en Hongarije.
Nederland, op volle oorlogssterkte
bereikte de 3e plaats door van
Hongarije te winnen met 45-37.
‘Hiermee laten we zien dat we er zullen
staan, de aanstaande WK’’ aldus Roel
Verwijlen Het team pakt met deze
plaats een bedrag van h500,00 aan
prijzengeld.

En ten slotte, hoewel de gastvrijheid
van Scaramouche hartverwarmend
was, zijn wij van mening dat de zaal
blijkbaar te klein en te rumoerig is
om er een groot toernooi te kunnen
houden. Blijkbaar kan de wedstrijdleiding hier niet mee uit de voeten.
Bij voldoende lopers en een goede
geluidsinstallatie had bovenstaande
teleurstelling wellicht voorkomen
kunnen worden. We hopen volgend
jaar opnieuw van de partij te zijn en
dan wel een volledige poule unique te
kunnen verschermen.
Het damesequipe van Schermvereniging
Ter Weer: Devika, Monica, Judith en Berna.

Bron: http://centralﬂfencing.com/wvc2005/

Uitslagen:

1. Duitsland
2. USA
3. Nederland: Bas Verwijlen, Siebren
Tigchelaar en Arwin Kardolus
bron: http://www.fencing2005.com/
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Topprestatie
heren degenequipe
op EK
Zondag 26 juni

Dat het schermen steeds professioneler wordt aangepakt in Nederland
blijkt als behalve schermers, scheidsrechter en Chef de Mission Shahram
Massoumi ook een fysiotherapeute,
Ilse Bouman, afreist naar de Europese
Kampioenschappen schermen in
Hongarije. Bij aankomst in Budapest
is veel media-aandacht voor medepassagier Gabor Talmacsi, de
Hongaarse winnaar van de GP125cc
bij de TT van Assen de dag ervoor.
We hopen dat wij over een paar
dagen met net zo’n tevreden gevoel
uitstappen op Schiphol.
Het EK wordt georganiseerd in
Zalaegerszeg, op zo’n drie uur van
Budapest. Ons hotel ligt erg mooi in
een landelijke omgeving. Kehida
Termal is met onder andere 13 zwembaden en 2.600m2 aan wateroppervlak een voortreffelijke locatie om tot
rust te komen en te trainen.
Maandag 27 juni

Wie denkt dat er bij een EK alleen
geschermd wordt, vergist zich.
Er wordt hier ook veel vergaderd.
Op de eerste dag door de scheidsrechters en de Chefs de Mission.
Het meest belangrijke punt bij de
scheidsrechters is de passiviteitregel.
Opvallend is dat de steeds terugkomende discussie rond passiviteit ook
nu weer naar voren komt. De internationaal zeer bekende Fransman Picot
stelt de vraag wanneer er nu sprake is
van passiviteit en wanneer er sprake
is van tactische terughoudendheid

tijdens het gevecht als een schermer
voor staat. Dezelfde vraag heb ik
enkele weken daarvoor meerdere
malen beantwoord tijdens onze eigen
NK equipes. De nieuwe regel (artikel
t.87) laat helaas geen ruimte over
voor tactische terughoudendheid.
Wel vraagt de wedstrijdorganisatie
de scheidsrechters welbewust met
deze regel om te gaan en niet meteen
de kaarten te trekken. Dit laatste
is in mijn ogen geen positieve ontwikkeling voor de schermers omdat
scheidsrechters de regel hierdoor op
verschillende wijzen gaan toepassen
en het consequent jureren extra
onder druk komt te staan.
Dinsdag 28 juni

De eerste toernooidag: sabreuse
Bonnie van Vuure bijt het spits af
voor Nederland. Bonnie heeft het
niet eenvoudig in haar lastige poule
en verliest helaas al haar partijen.
Driemaal 4-5, waarvan één tegen een
voormalig wereldkampioene.
Ze eindigt als 40ste. Zij heeft potentieel voor de toekomst, maar zal zich
nog verder moeten ontwikkelen om
op dit niveau mee te doen. Als ze aan
een aantal aandachtspunten werkt
zullen we in de toekomst zeker nog
meer van haar gaan horen.
De andere Nederlanders voeren
vandaag lichte trainingen uit en
Ilse krijgt haar eerste klanten.
De schermers maken graag gebruik
van de luxe van een fysiotherapeut.

Bonnie van Vuure maakt
zich klaar
–––––
Sonja Tol in actie op het
tableau van 64
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Wie denkt dat er bij een EK
alleen geschermd wordt,
vergist zich. Er wordt hier ook
veel vergaderd

Woensdag 29 juni

Nederland vecht om
de vijfde plaats tegen
Frankrijk

De ochtend start met dames degen,
met voor Nederland Sonja Tol.
Haar poule schermt ze subliem, ze
wint al haar partijen en staat als
eerste geplaatst op het tableau.
Na een vrijstelling (tableau 128)
komt ze uit tegen een Française die
gezien haar positie op de wereldranglijst niet op plek 64 van het tableau
thuishoort. Tijdens een spannende
partij trekt Sonja helaas aan het
kortste eind en verliest met 14-15.
Haar teleurstelling met de 33ste
plaats is met geen pen te beschrijven.
Donderdag 30 juni

Het succesvolle
herendegenequipe met
coach Roel Verwijlen

Geen Nederlandse schermers, maar
wel weer een vergadering: die van de
CEE, de Europese schermbond.
Deze vergadering staat in het teken
van de ontwikkelingen binnen het
Europese schermen, de voorstellen
voor het komende FIE-congres en de
veranderingen die de internationale
schermwereld heeft ondergaan het
afgelopen jaar. De vergadering kan
omschreven worden als een uitwisselforum van ideeën en meningen.
Eén van die ideeën is het onderzoeken
of de organisatie van de Europese
Veteranen Kampioenschappen onder
auspiciën van de CEE.

mer 2, en Wouter, Siebren en Arwin
ongeveer gelijk rond de 38.
Alle Nederlanders zijn vrijgesteld
voor het tableau van 128. Op het
tableau van 64 komt Bas als eerste in
actie, helaas verliest hij van de Tsjech
Beran Jiri met 12-15. Wouter schermt
daarna tegen de Witrus Murashka
en zegeviert in een spannende partij
met 13-12. Siebren wint daarna met
15-11 van de Khvorst Mak (UKR).
Arwin tenslotte ontmoet de Fransman Denis. Helaas lukt het hem niet
om te winnen van de Fransman die
uiteindelijk met de bronzen plak naar
huis zou gaan.

Vrijdag 1 juli

Op het tableau van 32 staan Wouter
en Siebren voor de uitdaging om van
grote namen te winnen. Wouter treft
als tegenstander Kolobkov (uiteindelijk de nummer 2), een zeer gerespecteerde naam en voor velen een
levende legende. Wouter verliest deze
partij met 7-15, maar kan terugkijken op een goede prestatie. Siebren
schermt tegen Zakharov – ook een
gerenommeerde naam – een fantastische partij. Bij de stand van 14-14
maakt Siebren in de beslissende actie
een punt die niet door het toestel
geregistreerd wordt; Zakharov maakt
dan de winnende treffer die duidelijk
later aan komt.

Vandaag veel Nederlandse deelnemers: 4 degenheren. In de poules
doen de heren goede zaken. Bas wint
alle zes zijn partijen in de poule;
Arwin, Siebren en Wouter winnen er
vier. Na de poules staat Bas als num-

In de andere zaal begint ondertussen
damesfloret. Zowel Indra als Djinn
hebben een zware poule. Indra wint
3 van haar 6 partijen, maar blesseert
zich wel tijdens deze partijen.
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Siebren begint met een
gelijke stand tegen Kolobkov
die denkt hem in te kunnen
pakken en te intimideren.
Maar dit verloopt anders...

En Djinn schermt goed en zit een
paar keer dicht bij de overwinning,
maar net niet helemaal. Van Djinn
(nu nog maar cadet) zullen wij in de
toekomst nog mooie dingen gaan zien
en horen.

dit EK en de Nederlandse degenschermers komen als equipe in actie.
Voor mij als scheidsrechter ook een
belangrijke dag; ik word van mijn
ontmoetingen afgehaald om partijen
van andere scheidsrechters over te
nemen. Zo krijg ik een ontmoeting
waar bijna de hele zaal naar kijkt op
het moment dat de partij onder hoogspanning staat. De andere scheidsrechter die ik hierbij aflos is wel heel
erg blij dat hij er vanaf is. Als je zo
een partij dan weer onder controle
krijgt en iedereen tevreden is, dan
behaal je als scheidsrechter een mooi
resultaat.

Indra plaatst zich wel op het tableau
van 32 en komt als 23e uit tegen de
Italiaanse Di Francisca (16e op de
wereldranglijst). Helaas verliest Indra
deze partij met 8-15. Na afloop van
haar eliminatiepartij zegt ze geen last
te hebben gehad van de opgelopen
blessure, maar als je haar dan ziet
lopen kun je daar toch niet bij.
Zaterdag 2 juli

Alweer een dag zonder Nederlandse
schermers, maar wel het ‘Electoral
General Assembly’ waar ik Nederland
vertegenwoordig. Belangrijkste vraag:
“Wie wordt de nieuwe voorzitter van de
Confederation Europeenne d‘Escrime?”
Het is een pittige Assembly waarin
de voorzitter zijn kandidatuur voor
een nieuwe termijn intrekt na de
uitkomst van een stemming over het
budget voor komend jaar. Uiteindelijk
komt de rus Usmanov als winnaar
(25-18) uit deze schermstrijd. Bert
van de Flier wordt met 25 stemmen
wederom herkozen in het bestuur
van de CEE en later herbenoemd in
de functie van penningmeester. Voor
hem als één van de oorspronkelijke
oprichters en ook voor Nederland is
dit natuurlijk fantastisch!
Zondag 3 juli

Het is de laatste wedstrijddag op

Terug naar de schermers. De eerste
ontmoeting van de Nederlanders is
tegen Slowakije. In de basis beginnen
Bas, Siebren en Wouter; later neemt
Arwin over van Wouter. Slowakije
wordt opgerold met 45-21.
Dan volgt Rusland. Dit is een tegenstander waar Nederland in het verleden veel ‘problemen’ mee heeft gehad
en op het laatste EK in Kopenhagen
nog van verloor. De grote doorbraak
komt in de op een na laatste partij.
Siebren begint met een gelijke stand
tegen Kolobkov die denkt hem in te
kunnen pakken en te intimideren.
Maar dit verloopt anders, de Rus
krijgt het dubbel en dwars terug.
Siebren pakt een voorsprong van
enkele punten die Bas vervolgens kan
uitbouwen als zijn tegenstander de
tijdsdruk begint te voelen. Nederland
wint deze ontmoeting met 31-23 en
staat bij de laatste 8.

De kwartfinale wordt verschermd
tegen Oekraïne, ook een zware tegenstander. Na een spannende strijd is
de stand na de negen ontmoetingen
20-20. Helaas kan Nederland de
winnende treffer niet plaatsen. Na het
verlies gaat Nederland verder voor
de plaatsen 5-8. Italië wordt overtuigend opzijgezet met 45-27. Echt een
stuk voortreffelijk schermen van onze
Nederlandse equipe.
Nu rest er nog de laatste partij tegen
Frankrijk om de vijfde plaats.
Het is duidelijk dat de mannen op zijn
terwijl Frankrijk nog erg gretig is.
Frankrijk wint de ontmoeting met
45-27 en Nederland wordt 6e.
Een voortreffelijke prestatie van
onze equipe onder leiding van
Roel Verwijlen!
We kunnen terug kijken op goede
Europese Kampioenschappen.
En voor Nederland is het fantastisch
om vier schermers een prestatie te
zien leveren die goed is voor de
A-status van NOC*NSF.
Zie voor de gedetailleerde resultaten
www.fencingech2005.com
Alexander Heeren,
scheidsrechter en Bondsvertegenwoordiger vergaderingen CEE
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Europese
Veteranen
kampioenschappen
Vöclabruck
Oostenrijk
Van 5 tot en met 8 mei vonden de
Europese Veteranen Kampioenschappen 2005 plaats in Vöclabruck in
Oostenrijk. Onder de 651 schermers
uit 23 landen ditmaal 7 Nederlanders.
Uitgebreide informatie over het verloop van de wedstrijden is te vinden
op www.fecht-em.at.

De dames Mieke de Graaf-Stoel en
Dinie Meijer-Evers startten zaterdag
met het wapen floret. Dinie raakte helaas in de eerste partij al in de
eerste minuut zwaar geblesseerd: een
zweepslag in de hamstring bracht
haar ten val waardoor ze knie, meniscus en kruisbanden beschadigde.
Uiteraard was het toernooi voor haar
meteen voorbij. Mieke hield de eer
van Nederland hoog en eindigde als
9e in een veld van 28 deelneemsters.

Ruby de Wilde, Mieke de Graaf-Stoel
en Dinie Meijer-Evers reisden samen
en kwamen op donderdag rond 18.30
in de Hal in Vöcklabruck aan. Het
herenflorettoernooi was toen al bijna
te einde: we pikten de halve finales
nog mee toen we onze wapens en
uitrusting inleverden voor controle.
De enige Nederlandse deelnemer bij
herenfloret, Martin Broodbakker,
eindigde als 41e van de 53 deelnemers.

Bij degen dames werd Nederland in
een veld van 35 deelnemers vertegenwoordigd door Ruby de Wilde en
Pauline Close. Ruby plaatste zich als
23e en Pauline moest in de Duitse
Fischer haar meerdere erkennen en
behaalde de 14e plaats op dit toernooi.

Op vrijdag 6 mei streden de Nederlandse heren Jan Somers, Martin
Broodbakker en Joris Somers voor
het eremetaal op het wapen degen. In
een veld van 94 deelnemers eindigde
Martin als 87e en Joris werd 57e. Jan
plaatste zich als 23e voor het tableau
van 32. In een zeer spannende partij
verloor hij in de verlenging met
8-7 van de latere winnaar van het
toernooi Stefan Hörger.
Zijn plaatsing veranderde niet, dus hij
eindigde als 23e.

Tijdens het toernooi kwamen we
weer oude bekenden tegen. Gezellig
met elkaar heel wat wetenswaardigheden uitgewisseld. Pauline woont
en schermt in Spanje en was met
een groepje Spanjaarden naar het
toernooi gekomen. Met zijn allen
hebben we tijdens de feestavond
genoten van het heerlijke eten, de
fantastische band en het volksdansen
van een Vöcklabruckse groep. Hierdoor kregen verschillende schermers
inspiratie, waarbij een Russische een

demonstratie gaf van het Russisch
dansen. De anderen lieten zich niet
onbetuigd: er werd tussen de rijen
door gedanst en een spontaan ingezette polonaise kreeg veel deelnemers.
Na een goed georganiseerd en sportief toernooi zien we uit naar volgend
jaar EK- Veteranen Equipe van 25
tot 28 mei 2006 in Turku-Finland, te
vinden op de site
www.miekkailu.ﬁ
Dinie Meijer-Evers

Mieke de Graaf

Jan Somers
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Verslag VetCup 21-05-05

Op 21 mei 2005 werd het eerste
Nederlandse Veteranentoernooi
gehouden voor wedstrijdschermers
en recreanten. Helaas hadden
verschillende bekenden zich afgemeld,
Joop Pompe, Ruby de Wilde en Kristen Payne verbleven alle drie in het
buitenland.
Met een totaal van 26 aanmeldingen
startten we het toernooi met 24 deelnemers, 2 schermers kwamen niet
opdagen. Met een welkomstdrankje
hebben we met zijn allen getoost op
een succesvol toernooi.
Na overleg met de deelnemers sabel,
werden er drie voorrondes geschermd
met daarna een tableau.
Met 14 deelnemers op degen en 7 op
floret werd er gemengd geschermd,
met 2 voorrondes en daarna het tableau. Waarna de dames en heren nog
gescheiden de halve en hele finales
schermden. Door dit systeem hebben
de deelnemers de hele dag kunnen
schermen en zijn er gemiddeld 12 tot
13 partijen geschermd (met dank aan
het wedstrijdbureau Oscar Kardolus).
De middagpauze die gehouden werd
van 12.00-13.00 was erg geanimeerd
onder het nuttigen van een kom soep.

Diverse schermzaken

Het was een heel gezellig en sportief
toernooi, met dank aan de deelnemers.

Scheidsrechtersnieuws

Neem voor adressen en informatie
contact op met:

In het najaar is er weer een scheidsrechterscursus georganiseerd.
Om te bepalen in welke regio de
meeste interesse is voor een cursus,
vraagt de scheidsrechterscommissie
u een mailtje te sturen naar
jury@knas.nl indien u als schermer
of verenigingsbestuurder zou willen
dat een cursus bij u in de buurt wordt
georganiseerd. Ook voor een cursus
clubscheidsrechter kunt u zich als
verenigingsbestuurder melden via dit
e-mailadres.

Dinie Meijer-Evers
coördinator veteranen KNAS. d.meijerevers@wxs.nl

Ook deelnemers boven de 45 zijn van
harte welkom!

Er zijn nogal wat vragen van Duitsers
die deel willen nemen aan Veteranentoernooien in Nederland. Misschien
iets voor verenigingen in Nederland
om enkele Internationale Veteranentoernooien te gaan houden. Er zullen
dan zeker een aantal Duitsers tot de
deelnemers gaan behoren.

Uitslagen VetCup:
Heren Degen
Henk Uijting – Scaramouche
Dames Degen
Elisabeth de Block – Zaal Verwijlen
Heren Floret
Jack Prince – Ter Weer
Dames Floret
Mieke de Graaf-Stoel – Scaramouche
Heren Sabel
Dirk Boswinkel – Prometheus
Dinie Meijer-Evers
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ECPKNASCup 2005-2006

In de afgelopen maanden hebben
zich twee belangrijke veranderingen
voltrokken in de KNASCup, het
wedstrijdcircuit van wedstrijden in
Nederland.
De eerste verandering de naam:
De KNASCup heet nu ECPKNASCup. ECP is de hoofdsponsor van
de KNAS, die zijn naam aan het
circuit heeft gegeven. ECP verzorgt
een professionele website waarop
aankondigingen, uitslagen en standen
worden bijgehouden.
De website is te vinden op
www.ecpknascup.nl.

De tweede belangrijke verandering is,
dat de ECPKNASCup een sterke rol
krijgt in de kwalificatie voor het NK
Senioren. In juni zijn de verenigingen
hier reeds over geïnformeerd. Voor
het NK Senioren zullen vanaf het
seizoen 2005/2006 16 schermers per
wapen zich kwalificeren. De nummers 1 tot en met 8 worden geselecteerd op basis van de Nederlandse
ranglijst; de nummers 9 tot en met
16 op basis van het ECPKNASCupklassement.
Voor het opstellen van het ECPKNASCup-klassement gelden de
volgende regels:

Diverse schermzaken

1. Alle in Nederland georganiseerde
wedstrijden die open staan voor
alle KNAS-leden maken deel uit
van het ECPKNASCup-klassement.
2. Aan alle deelnemers worden punten toegekend.
3. De vijf beste resultaten gelden voor
het eindklassement.
4. De sterkte van een wedstrijd wordt
op dezelfde wijze berekend als
voor de ranglijst, met dien verstande, dat het percentage dat wordt
toegekend aan wedstrijden die het
keurmerk wedstrijden dragen, met
10% verhoogd wordt.
5. Als er volgens één van de volgende
systemen geschermd wordt verdienen de schermers 5% punten extra:
– na de eerste ronde een A- en
een B-groep, waarbij de Agroep meteen verder mag gaan
met directe eliminatie en de Bgroep minimaal nog één ronde
schermt;
– twee voorrondes voor iedereen;
– poule unique.
6. Het seizoen van het ECPKNASCup-klassement start bij de eerste
wedstrijd na het NK op dat wapen
en loopt tot en met de laatste wedstrijd voorafgaand aan het NK van
het volgende jaar.
7. De winnaars van de ECPKNASCup en de eventuele andere prijswinnaars krijgen op de dag van de
Nederlandse Kampioenschappen
hun prijzen uitgereikt.

Schermvereniging Beau Geste zoekt:
Een Maître of zaalassistent

voor de volwassenentrainingen,
wekelijks op donderdagavond,
van 20.30 tot 22.00 uur, in zalencomplex De Nieuwenbergh te Rucphen
(NB).
Geïnteresseerd? Kom eens langs!
Contactinformatie:
Mevr. M. Dobbelaar-Cosman
Baakberg 13
4707 RX Roosendaal
Telefoon: 0165 – 561878
E-mail: cosman@planet.nl
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Een ding
staat vast:
Er komt
een vervolg
Verslag Korenbloemtoernooi op 5 juni
2005 te Wageningen

Al met al was het eerste jeugd
Korenbloemtoernooi een groot succes. Ondanks dat er op een tegenvallend aantal deelnemers gerekend
werd, zijn de geprognosticeerde
aantallen in de KNAS aanvraag (120
deelnemers van 20 verenigingen)
exact gehaald. Het toernooi begon te
laat en duurde te lang, echter de
sfeer was prettig.
Het uitgangspunt van deze dag was
´veel schermen´, zodat gekozen werd
voor twee voorrondes met eliminatie.
Vanwege het grote aantal pupillen
floret is op het laatste moment besloten om voor deze categorie een
apart toernooi te houden. De sabelgroepen waren al eerder bij elkaar
gevoegd, omdat het aantal aanmeldingen tegenviel.
Vanwege het uitblijven van subsidies
en sponsors, is in een vroeg stadium
besloten om op de meer wedstrijdgerichte onderdelen te bezuinigen.
Na een korte inventarisatie bleken
de organiserende verenigingen
voldoende scheidsrechters te hebben;
het schrappen van koperen lopers

leidde tot een fikse bezuiniging op de
vervoerspost. Uiteindelijk is vanuit
de KMSV een vijftal lopers om niet
ter beschikking gesteld, waardoor de
degenschermers toch prima konden
schermen.
De inschrijving per email leverde
wat technische problemen op, waardoor pas laat bekend werd hoeveel
schermers er uiteindelijk aan dit
toernooi zouden meedoen. De laatste
3 dagen kwamen er nog 20 deelnemers bij, waardoor er extra behoefte
aan scheidsrechters en uitgaven
ontstonden. Ook moest er een extra
zaaltje bij gehuurd worden. Ondanks
late inschrijving heeft de organisatie
besloten om iedereen alsnog mee te
laten doen.
De prijzen werden uitgereikt door
Sonja Tol, die bereid was gevonden
om hiervoor naar Wageningen af
te reizen. Haar mateloze populariteit
bij de jeugd bleek wel uit het feit dat
ze al na een uur door al haar foto‘s
met handtekeningen was en noodgedwongen aan het uitdelen van
speldjes moest beginnen.
In plaats van een traditionele medaille
of beker is gekozen voor een simpele
prijs voor de winnaar en een uitzoektafel met allerlei speelgoed en
dergelijke voor de top 8. Er zijn geen
speciale prijzen voor de beste kuikens, pupillen, cadetten of meisjes
uitgereikt, omdat verwacht werd

dat die zich onder de top 8 zouden
bevinden, hetgeen ook bij bijna alle
groepen het geval was.
Omdat recreatief schermen niet betekent dat er met de regels een loopje
genomen kan worden, is tijdens het
toernooi expliciet meegedeeld dat de
KNAS veiligheidseisen zouden
worden gehandhaafd; de scheidsrechters hebben hier nadrukkelijk op
gecontroleerd. Bij de pupillen en
oudere schermers werd op een
volwassen manier beoordeeld (nieuwe
blokkeringtijden) en bestraft. Bij de
benjamins en jonger werden de regels
meer educatief toegepast.
Al met al heeft de organisatie een fiks
aantal verbeterpunten genoteerd.
Het wedstrijdsysteem voor volgend
jaar zal waarschijnlijk anders zijn.
Wellicht een voorronde minder voor
de benjamins, want die waren uitgeput. Of een B-ronde voor de
junioren, zodat meer deelnemers op
het eigen niveau kunnen schermen).
Eén ding staat in ieder geval wel vast:
er komt een vervolg.
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KNAS maakt werk van jeugdbeleid!

In het meerjarenplan Breedtesport
heeft de KNAS aangekondigd werk
te gaan maken van jeugdbeleid.
Inmiddels zijn hiervoor de eerste
stappen gezet. Onder begeleiding van
de NKS (Nederlandse Katholieke
Sportfederatie) is de KNAS op dit
moment bezig met het samenstellen
van een vragenlijst aan alle schermverenigingen. In deze lijst wordt
verenigingen gevraagd wat zij doen
voor de jeugd (onder andere met als
doel ‘best practices’ te verzamelen),
en welke rol de bond kan spelen bij
het werven en behouden van jeugdleden. Op basis van de antwoorden
van de verenigingen zal begin 2006
een meerjaren jeugdbeleidsplan
worden opgesteld.
De NKS wordt bij het opstellen van
de vragenlijst en het jeugdbeleidsplan
ondersteund door een aantal ervaringsdeskundigen vanuit zowel de
breedtesport als de topsport, te weten
Andries Tóth (zaal Tóth), Georges
Dérop (Déropement), Koen van
Uitert (Surtout) en Martin Ariaans
(Scaramouche). Zij zorgen ervoor
dat de KNAS de verenigingen vanaf
2006 zo succesvol mogelijk kan ondersteunen bij de werving en behoud
van jeugdleden, en dat verenigingen
van elkaar kunnen leren. De vragenlijst wordt in de eerste helft van oktober verstuurd aan alle verenigingen.
Meedoen? Meld je aan bij je eigen
bestuur en vul de vragenlijst samen in
voor de vereniging.

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

schermsportartikelen
Voor optimale veiligheid en gegarandeerde kwaliteit.

Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland
Uhlmann schermsportartikelen.
Schermcentrum Arnhem centraal in Nederland,
voor advies en service
Olympus 25, 6832 EL Arnhem.
Verkooptijden dinsdag, woensdag en donderdag 19.00 - 21.00 uur
Telefoon: (026) 321 33 60, fax: (026) 321 42 44
Voor informatie en verkoop buiten deze tijden:
Telefoon: (026) 333 76 46, fax: (026) 333 37 17
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Groot Nederlands Studenten
Kampioenschap 2005: Schermen

Van 19 tot 21 mei werd in Nijmegen
het Groot Nederlands Studenten
Kampioenschap (GNSK) gehouden.
Het GNSK is een groot sportevenement voor zo’n 1200 studenten van
universiteiten en HBO-instellingen
die op 10 sporten strijden in het algemeen klassement om de GNSK-titel
voor hun instelling. Daarnaast is per
sport de NSK-titel te bemachtigen.
Sinds enige jaren is het schermen
weer een succesvol onderdeel van het
GNSK. Negen universiteitssteden
vaardigden een schermequipe af:
Amsterdam, Delft, Eindhoven,
Enschede, Groningen,
Leiden, Nijmegen, Maastricht en
Wageningen.
Donderdag begon het GNSK met
inschrijven en ’s avonds een feest met
optredens van Rowen Hèze en Zuco
103. Vrijdag begonnen de voorrondes
in 2 rondes op floret en degen. In de
jaren hiervoor werd in de voorrondes
gespeeld tot 30 punten waarbij iedere
schermer per partij slechts één ontmoeting had tot 10 punten. Dit jaar
werd in de voorrondes volgens het
normale equipe-systeem gespeeld,
waardoor men meer partijen kon
spelen en er meer afwisseling was.
Aan het einde van de dag bleek Delft
het sterkst te zijn op degen en Eindhoven op floret. Omdat er aan eind
van het toernooi één winnaar voor
beide wapens moet zijn en er maar
een enkele finale kan plaatsvinden,
wordt er voor de finales op zaterdag
een wat afwijkend systeem gebruikt.

In een finalepartij wordt er afwisselend op floret en degen gespeeld, op
ieder wapen wordt er om 10 punten
geschermd tot er na 6 ontmoetingen
een totaal van 60 punten is behaald.
Ieder jaar wisselt het wapen waar
op wordt geëindigd; dit jaar werd er
geëindigd op degen. In het gecombineerd klassement na de voorrondes
stond Delft bovenaan op de voet gevolgd door Eindhoven met een punt
minder, met een verliespartij meer
volgden Nijmegen en Groningen.
’s Avonds was er na het eten een
streetrace over de campus door
mountainbikers, stand-up comedy en
natuurlijk een feest tot in de late uren.
Maastricht en Enschede moesten
zaterdag al om negen uur aan de bak
om te bepalen wie er door mocht
naar de laatste 8, Enschede mocht
door en voor Maastricht was
het GNSK wat schermen betreft
afgelopen.
Na de kwart finales stonden Delft,
Eindhoven, Groningen en Nijmegen
in de halve finale, de andere steden
schermden verder om te bepalen wie
de 5e tot 8e plaats mocht opeisen. In
de halve finale won Delft van Groningen met 60-42 en Nijmegen van
Eindhoven met 60-49.
Nadat in de kleine finale Eindhoven
de 3e plaats ten koste van Groningen
had bereikt (60-39) begon de finale
Nijmegen-Delft.
De floretpartijen werden voor Delft
door Yu Zhang, Coen Degen en

David Passenier en voor Nijmegen
door Marnix Koekkoek, Willem
Janssen en Sebastiaan Combé gespeeld. Op degen speelden voor Delft
Fedde Poppenk, Maarten Wassink en
Boudewijn Wisse en voor Nijmegen
Laurens Kirkels, Alexander Bloks en
Siebren Tigchelaar.
Na de eerste floret en degenpartij
stond het 20-13 in het voordeel van
Delft, Willem wist de achterstand
terug te brengen tot een punt met
30-29. Het lukte Maarten niet om de
kleine voorsprong uit bouwen en hij
bleef steken op 34-33, waarop Sebastiaan flink kon uitlopen naar 38-50.
In de laatste partij wist Siebren de
winnende punten voor Nijmegen
binnen te halen en kwam de stand op
45-60.

Uitslagen schermen:
1. Nijmegen
2. Delft
3. Eindhoven
4. Groningen
5. Twente
6. Leiden
7. Wageningen
8. Amsterdam
9. Maastricht.
Algemeen klassement
(over tien sporten).
1. RUG/ Hanzehogeschool Groningen
2. Radboud Universiteit Nijmgen/ HAN
Nijmegen
3. TU Eindhoven
Marc Dernison
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In memoriam Otto Bosman
door Wim Speth

“Een man die voor iedereen klaar stond
en die niets uit de weg ging, ook niet
zijn eigen dood”
Met deze woorden typeerde zijn zoon
Richard de voormalige voorzitter
van de Koninklijke Onderofficiers
Schermbond, Otto Bosman, die op
1 mei jongstleden na een periode van
afnemende gezondheid overleed.
Alhoewel Otto een marineman in hart
en nieren was heeft hij niet zoals vele
collega’s vaak de wereldzeeën bevaren. Zijn ervaringen op de woelige
baren bleven beperkt tot enkele
reizen heen en weer naar Curaçao
waar hij van 1966 tot 1969 was
geplaatst. Mede door zijn plaatsingen op de wal en dus de gelegenheid
om veel te kunnen trainen was hij
in staat om als schermer en lid van
de militaire equipe een geduchte
reputatie op te bouwen. Zijn linkshandige wering vier met de daarop
volgende flitsende riposte was een
van zijn sterkste wapens. Samen met
Otto Grijn, Dick Plaizier en Ad Mol
vormde hij in de jaren zeventig de
Interservice Equipe Den Haag, een
ploeg die menig tegenstander aan de
zegekar wist te binden. Hoogtepunt
uit zijn militaire schermcarrière was
het Militaire Wereldkampioenschap
in Wenen waar hij als lid van de
CIMS ploeg een verdienstelijke
21e plaats op floret wist te behalen.

Ook op organisatorisch gebied heeft
hij zijn sporen verdiend. Als hoofdsecondant trad hij soms autoritair op
maar de schermers wisten bij hem
wel waar ze aan toe waren.
In de zeventiger jaren was hij achtereenvolgens secretaris en voorzitter
van de Haagse militaire schermvereniging Meer Vriendschap Onderling
(MVO) die onder zijn leiding zeer
goed floreerde.
Met zo’n achtergrond was het niet
vreemd dat hij benaderd werd voor
een functie in het bestuur van de
Koninklijke Onderofficiers Schermbond waar hij na enkele jaren als
secretaris werkzaam te zijn geweest
tot voorzitter werd gekozen. Met veel
organisatorisch inzicht, tact en humor
wist hij deze Bond te leiden, geen
sinecure als opvolger van de befaamde Dick Edenburg. Maar Otto wist
iedereen voor zich te winnen, met
name door zijn diplomatiek optreden.
Inmiddels ging de weg op de militaire ladder steeds verder omhoog.
Voor zijn vakkundig werk als rij
instructeur / examinator op de RTS
in Eindhoven, zijn bestuurlijk taken
en vele andere verdiensten werd hij
in 1980 geëerd met het Ridderschap
in de Orde van Oranje Nassau met
de zwaarden. Vanaf 1982 was hij
geplaatst als Hoofd Transport in Den
Helder en Valkenburg met tegelijkertijd de bevordering tot Luitenant ter
Zee 2e klasse. Dat betekende het
afscheid als voorzitter van de
Koninklijke Onderofficiers Schermbond. In 1990 nam hij in Den Helder
afscheid van de marine.

Alhoewel Otto nog sporadisch op
schermevenementen aanwezig was,
werd zijn bezoek gaandeweg steeds
zeldzamer, mede door studie en
daaruit voortvloeiende werkzaamheden die veel tijd in beslag namen. De
laatste jaren van zijn leven werd hij
steeds meer geplaagd door ziekte en
andere ongemakken en na de dood
van een van zijn beste vrienden trok
hij zich op zijn manier steeds verder
terug uit het openbare leven.
Laten wij aan Otto denken als de
collega waarmee wij op en naast
de loper veel plezierige momenten
hebben gekend. Zijn zoon Richard
verwoordde dat op de crematie met
het volgende gedicht:
Sterven is niet doodgaan
Want doodgaan is verdwijnen
Sterven is niet verdwijnen
Want verdwijnen is vergeten
Sterven is fijne herinneringen
oproepen.
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PITS
Papendal
Instituut
TopSchermen
In de zomer van 2005 is op Papendal
het PITS van start gegaan.
Het PITS – Papendal Instituut TopSchermen – is een nationaal trainingscentrum, gehuisvest op Papendal,
waar ook het Olympisch trainingscentrum van NOC*NSF zich bevindt.
Het PITS kon tot stand komen
dankzij bijdragen en initiatieven van
NOC*NSF, het Ministerie van VWS,
ECP – hoofdsponsor van de KNAS – ,
en dankzij heel veel inspanningen
van betrokken vrijwilligers en professionals van met name de KNAS
en NOC*NSF. Deze ontwikkelingen
maakte het enerzijds mogelijk een
trainingsfaciliteit in te richten en
anderzijds professioneel kader in te
zetten om het wedstrijd- en trainingsprogramma op te zetten en uit te
voeren. Zoals bekend is floret onder
de verantwoordelijkheid van
Rorik Janssen gebracht, terwijl
Roel Verwijlen degen onder zijn
hoede heeft. De topsportcoördinatie
is in handen van Carry van Gool.
Papendal is een geweldige plek om
een trainingscentrum te hebben.
Je bent er altijd omgeven door
topsporters van allerlei bonden,
waardoor heel Papendal de sfeer van
topsport uitademt. Op Papendal is

daarnaast uitstekende sportmedische
begeleiding aanwezig (Sport-Medisch Centrum Papendal) en zijn er
allerlei niet schermspecifieke
trainingsfaciliteiten: onder andere
voor fitness, kracht- en looptraining.
Ook biedt Papendal in toenemende
mate de mogelijkheid om school of
opleiding te combineren met een
topsportprogramma.
Papendal heeft met diverse onderwijsinstellingen daarover inmiddels
afspraken gemaakt.
Het hebben van een nationaal
trainingscentrum, goede wedstrijden trainingsprogramma’s en professionele begeleiding is natuurlijk nog
maar de helft van het verhaal.
De andere helft van het verhaal zijn
de sporters zelf.
De afgelopen maanden is met veel
sporters gesproken over de mogelijkheden die het PITS biedt en over de
keuzen die sporters moeten maken,
willen ze schermen echt als topsport
bedrijven. Daarbij gaat het natuurlijk
om ‘gevestigde’ sporters die al veel
WK’s, EK’s of zelfs de Olympische
Spelen hebben meegemaakt, maar
ook om jonge talentvolle sporters aan
het begin van hun carrière.
Fotograﬁe: F. van Gool
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De KNAS Cup wordt ECPKNASCup

KNAS Kaderdag op 19 november

European Communication Projects
(ECP) en de Koninklijke Nederlandse
Algemene Schermbond (KNAS)
hebben besloten hun krachten te
bundelen om de schermsport in
Nederland naar een hoger niveau
te tillen. Het blijft niet bij financiële
steun! De KNAS Cup is omgedoopt
in ECPKNASCup.

Op 19 november werd voor de
tweede maal de KNAS Kaderdag
georganiseerd. Dit evenement,
bedoeld voor bestuurders en commissieleden van schermverenigingen, voor scheidsrechters en voor
schermleraren, had als doel om met
elkaar van gedachten te wisselen over
de stand van zaken in schermend
Nederland. De kaderdag stond in het
teken van ontmoeting, bijscholing en
uitwisseling van kennis en ervaring.
De bestuurders, leraren en scheidsrechters konden kiezen uit een divers
aanbod van workshops. Daarnaast
was er tijdens deze dag alle tijd om
met collega‘s binnen de bond kennis
te maken en van gedachten te wisselen tijdens de lunch of tijdens de
borrel na afloop.

Matthijs Rohlfs stopt met de
internationale wedstrijdsport.

Op 18 september is de ECPKNASCup 2005/2006 van start gegaan met
het Koning Willem II toernooi in Tilburg. Via de ECPKNASCup plaatsen
8 schermers zich direct voor het NK
schermen 2006. (zie: www.ecpknascup.
nll of www.knas.nl)
l
Deze website wordt nog verder
uitgebouwd en zal gauw de centrale
ontmoetingsplek zijn voor alle
Nederlandse schermers.
Momenteel wordt druk gewerkt aan
herkenbare kleding voor het
Nederlandse Team en een éénduidige stijl voor alle ECPKNASCup
toernooien ter bevordering van de
herkenbaarheid in de media. (zie ook
programma ploegen presentatie).
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Op het Sista/Rana-toernooi maakte
Matthijs Rohlfs bekend dat hij stopt
met de internationale wedstrijdsport.
Als belangrijkste redenen gaf hij op
dat hij niet meer de motivatie kon
opbrengen om het zware trainingsprogramma dat de wedstrijdsport
vereist te doorlopen. Verder wil hij
meer tijd aan zijn persoonlijk leven
besteden en zijn studie afronden.
Daarnaast vond hij de progressie
die hij de afgelopen jaren boekte te
gering.
Voor de Nederlandse floretploeg is
dit een slag, want de bijdrage van
Matthijs werd zeer op prijs gesteld.
Toch gaat de ploeg enthousiast door
op de ingeslagen weg.
Matthijs heeft een fraaie loopbaan
achter de rug. Hij werd drie keer
Nederlands kampioen individueel
floret bij de senioren en won talloze
toernooien zowel als jeugdschermer
als als senior. Dit jaar nog schaarde
hij zich bij de beste honderd floretschermers van de wereld en behaalde
hij een prachtige 15e plaats op het
A-toernooi van Venetië.
De redactie
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18e Koning Willem II toernooi 2005
Tilburg 18 september 2005

Degen Heren
1. Wouter den Otter

Des Villiers
2. Siebren Tigchelaar

Zaal Verwijlen
3. Stephane Ganeff

Zaal Kardolus
3. Koen Sizoo

Zaal Kardolus

Uitslagen

Oproep

WK Leipzig

125 jaar Scherm Vereniging Donar

Op 26 september jl presenteerden de
ploegenselecties degen en floret voor
het WK te Leipzig zich te Papendal.
Inmiddels zijn de wereldkampioenschappen te Leipzig afgerond.
We hebben de Nederlandse resultaten
voor u op een rijtje gezet. Extra informatie rondom deze kampioenschappen zullen wij in de volgende Touché
plaatsen.

Op 17 januari 2006 is het 125 jaar
geleden dat de Groningse Studenten
Scherm Vereniging Donar 1881 werd
opgericht. Dit 25e jubileum willen wij
groots vieren met onder andere een
lustrumweekeinde in mei voor leden
EN oud-leden. Daarom zijn wij nu
op zoek naar oud-leden.

Degen Dames

Degen heren

1. Sonja Tol

3. Bas Verwijlen
30. Arwin Kardolus
48. Siebren Tichelaar
80. Wouter den Otter

Des Villiers
2. Timandra de la Fontaine

Scaramouche
3. Alina Bedeleanu

Alkmaarse Sv

Bent u ooit lid geweest van
GSSV Donar 1881 of heeft u
(adres)gegevens van oud-leden, stuur
dan een email naar
lustrumgssvdonar1881@hotmail.com.

Het adres is

Bij de equipe degen eindigden de
heren op de 18e plaats.

Postbus 1049
9701 BA Groningen

Degen dames

Voor meer informatie kunt u ook
kijken op de website

3. Anthea van der Kraan

Zaal Verwijlen

7. Sonja Tol

B-Poule
1. Anton Timmers

Rapier
2. Emile Kikkert

Hoorn
3. Chris Nuñez Sosa

Fencing Club Almere
3. Frank Vermeulen

www.aclosport.nl/donar.

Floret heren
65. Sebastiaan Borst
68. Arnaud Holstege
99. Matthijs Rohlfs
116. Sebastiaan Combé

Bij de equipe floret eindigden de
heren op de 17e plaats.

Hoorn
Sabel dames
Deze wedstrijduitslag is de eerste,
die telt voor de ECP KNAS Cup
2005/2006. De volledige uitslagen
kunt u vinden op
http://www.ecpknascup.nl
Bron: Oscar Kardolus / Toernooi organisatie
knas.wedstrijden@freeler.nl

79. Bonnie van Vuure
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In memoriam Anja van Velsen-Secrève
door Wiebe Mokken

Deze zomer nam de algemene ledenvergadering van de KNAS de mijns
inziens uitstekende beslissing om de
leden van de KNAS die Nederland
hadden vertegenwoordigd op de
Olympische Spelen te benoemen tot
lid van verdienste van de Koninklijke
Nederlandse Algemene Schermbond.
Mevrouw van Velsen-Secrève was
een van de weinigen die die eer te
beurt viel. Helaas kon ze toen al niet
aanwezig zijn om de bijbehorende
versierselen in ontvangst te nemen.
Daarom vertrok ik als voorzitter deze
zomer naar het zuiden om haar op te
zoeken en haar, in haar eigen omgeving, te decoreren. Het was een kort
maar zeer indringend bezoek.

Ik was aangenaam verrast door het
feit dat haar dierbaren bijeen waren
gekomen om dit mee te maken, dat
er gebakjes waren met haar beeltenis
en het viel me op dat menig bewoner
van het huis nieuwsgierig keek naar
wat er allemaal gaande was. Er was
op een integere en lieve manier ‘werk
van gemaakt’.
Voordat ik kwam was ik gewaarschuwd
dat haar geheugen niet helemaal meer
goed functioneerde en ik was daarom
extra verrast toen ik kon vaststellen
dat haar ‘schermgeheugen’ uitstekend was. Ze kon zich nog uitmuntend herinneren hoe ze naar Maître
Abrahams ging, hoe hard ze trainde
en wie er allemaal meetrainden in de
zaal. Ook zei ze, en dat is iets dat elke
schermer zich kan voorstellen, hoe
ze zich bepaalde weringen ‘in haar
arm’ kon herinneren, dat ze nog vaak
van schermen droomde en zo nu en
dan in haar hoofd, zonder wapen,
schermde. Dat zijn de echten.

Het gaat er niet alleen om dat ze
veel heeft gewonnen (4 maal Nederlands kampioen!) en een uitstekende
sportvrouw was. Het gaat er misschien wel vooral om dat ze tot op
hoge leeftijd een schermster in hart
en nieren is gebleven; dat het schermen met haar was verweven.
Daarom treurt de schermsport ook
nu ze er niet meer is.
Ik wens namens alle Nederlandse
schermers al haar naasten sterkte met
het verwerken van dit verlies.
We waren en blijven trots op haar.

Redactie
Lisbeth Oskamp
Fotograﬁe
(Omslag: Georges Derop)
Arjan Benning, Wouter van der Weide,
Georges Derop
Graﬁsch Ontwerp
Multi-M/DL
Druk
Loodswerk
Aan dit nummer werkten mee
Jeroen de Vries, Janneke van Zanten,
Elmar Sugor, René Veermeulen,
Saskia Bont, Maikel Hoofman,
Karin van Groenbergen,
Annette Veeneman, Olaf Keizer,
Marco van Bommel, Reiner Ritsma,
Eddy Marx.
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november

januari

26/27 november 2005
Zilveren Floret, Sabel en Degen

21 januari 2006
Jeugd puntentoernooi

Organisatie: K.M.S.V.
Locatie: Doorn
Wapen: Zaterdag: degen | Zondag: ﬂoret & sabel

Organisatie: sv Valliant
Locatie: ´t Harde
Wapen: ﬂoret, degen en sabel t/m 15 jaar

27 november 2005
Jeugdscherm ontmoeting sv de Troubadours

28/29 januari 2006
Sista Cup

Locatie: ´s Hertogenbosch
Wapen: ﬂoret Jeugd

Organisatie: CT/RANA/SC Asd//US
Locatie: Amsterdam
Wapen: ﬂoret Za.: Jeugd + eq. | Zo.: Sen degen & ﬂoret

december

3 december 2005
Jeugd puntentoernooi

Organisatie: Fencing Club Almere
Locatie: Almere
Wapen: ﬂoret, degen, sabel t/m 15 jaar
10/11 december 2005
NJK 2005/2006 Floret, Sabel en Degen

Organisatie K.N.A.S. & sv Déropment
Locatie: Zutphen
Wapen: ﬂoret, sabel en degen
18 december 2005
Kerstballen toernooi

Organisatie: sv Trefpunt Vlaardingen
Locatie: Vlaardingen
Wapen: ﬂoret Jeugd

februari

11/12 februari 2006
28e DONAR tournooi

Organisatie: GSSV Donar 1881
Locatie: Groningen
Wapen: degen, ﬂoret, sabel dames & heren
maart

25/26 maart 2006
DOM-tournooi

Organisatie: sv Pallós
Locatie: Utrecht
Wapen: Zaterdag degen, ﬂoret en sabel Eq.
Zondag: ﬂoret en sabel

