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Redactie-adres: Savelsbos 328 - 2716 HS Zoetermeer. tet. 079 - 212511

AFSCHEID VAN EEN TIJDPERK
Terugzien en vooruitblikken. Ture_e woorden, die geregeld terugkwamen in artikelen, die rond de recente jaarwisseling w.erdqn geschreven. Wj slote_n een tijdperk af, de jaren hchtig, en nchten ons nu op de jaren negentig met straks als de mysterieuze afsluiting: het jaar 2000.
Ogk wij richten ons op dit magische jaar, dat zo vaak terugkomt in voorspellingen voor de toekomst, met ons
beleidsplan richting 2000.
pe grote vraag is:wat zullen de jaren negentig ons brengen? Wordt het een periode van voorspoed, waarin we
het allemaal nog wat beter krijgen, of wachten ons tien lange jaren vol rampspoed?De officidld prognoses neigen voorlopig naar het eerste.
lntussen stevenen we af op een nieuw'fin de sidcle
'. Wanneer we straks op oudejaarsavond 1999 wederom het glas heffen, gesteld dat we dat mogen meemaken, dan zullen we getuige zijn van een overstap van de drempel naar de 2iste eeuw. Op dergelijki momenten
kunnen we, alhans voor ons gevoel, een bepaalde periode afsluiten om ons daarna wder m6t frisse moed op
de toekomst te werpen. Het vergt overigens wel enig zelhedrog, want tve weten drommels goed, dat onze problemen niet als bij donderslag verdwijnen, wanneer de klok op oudejaarsavond twaalf slaat. Maar zo is het begin van een nieuw decennium al heelwat boeiender dan een geurone jaanrvisseling.
lk neem niet aan, dat U bij het heffen van het glas op 31 december 1989 ook maar een ogenblik heeft gedacht

aan ons beleidsplan richting 2000. Wanneer echter een toekomstverwachting in een bondsorgaan vin een
schermbond omschreven moet worden, dan zetten ure de blik op oneindig, want ik zou het niet deten. We maken plannen, spreken venrvachtrngen uit, stellen richtlijnen op, die gevolgd moeten urcrden, doch de toekomst
blijft onzeker.
Onze grootste problemen zijn natuurlijk de juiste medicijn te vinden om de groei van de schermbond te stimuleren. wj hebben nagekeken wat het ledenbestand was bij het begin van de jaren tachtig; dat was een aantal
van 1.690 leden. Nu bij de afsluiting van de jaren tachtig, was ons ledenaantal 2.125 Een toename dus van a!
q9r0n9 500 leden. Niet gek, natuurlijk, maar je realiseert je wel, dat wij er tien jaar voor nodig hebben gehad om
dit te bereiken.Telde trend zich voort, dan nadert in het jaar 2000 misschien het streefgetaivan g.000-leden.
Bij deze prognoses en terugblikken spelen natuurlijk allerlei zaken een rol. We hebben in de jaren tachtig een

enorme t9.e.nqle gekregen van de vrije tijd. Het is echter niet gebleken, dat deze vrije tijd werd omgeiet in
sportontwikkeling. leder jaar publiceren we een ovezicht van het ledenbestand na verwb*iirg van de le?enmu-

taties rond de jaarwisseling, meestal in het aprilnummer van Touch6.
De hatste jaren bleek meestal, dat het verschil in aantallen slechts zeer gering was; men spreekt dan van stabilisatie van het bestand.
Maar ... het spreek'rroord zegt: 'stilstand is achteruitgang'. Geen doemdenken echter, maar wel alert zijn op de
loekomst ... richting 20001
P.J.V.
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december 1989) moeten de volgende wijzigin-

opnemen HSV Agilit6, secr. mevr. A.C. Schouten, Drieskamp 7 ,7482 KB Haaksbergen, tel.nr. 05427 16894, ver.nr. 2014.
11006, s.v. Entre Nous, secr. wordt de heer M. Manders, lGstanlesf. 46, 6101 BO Echt, tel.nr. 0475482785.
3009, Schk. Groningen, secr.wordt de heer J. Boh, Landsteinerweg 9, 9761 HD Eeelde, tel.nr.
05907-3317.
s.v. M.V.O. nieuwe schermvereniging, aangesloten 1-1-1990, secr. mevr. E. Roest, Goudriaankade
35, 2516 GM Den Haag, tel.nr. 070-389 96 43.
2010, s.v. Valiant, secr. wordt de heer B. Boskamp, De Landauer 7a, 8256 DE Biddinghuizen, tel.
03211-2131.
s.v. Zono, secr. wordt dhr. M. Mars6, Bolerostr, 5, 7323 KC Apeldoom, tel. 055-669582.

BONDSBUREAU
Per 1 januari 1990 is het nieuwe bondsbureau in werking getreden. Het adres luidt als volgt:
Bondsbureau K.N.A.S.,
Postbus 18690,
2502 ER 's-Gravenhage, tel.nr. 070 - 3 211 705, bereikbaar tussen 09.00 - 13.00 uur.
Na deze uren kunt u boodschappen doorgeven via een lelefoonbeantwoorder. Directeur van het bureau is de
heer Kees de Jong. Het bureau is gevestigd op het tenein van het schermcentrum De Lindenhof, Erasmusweg
868,'s-Gravenhage (t.0. Dedemsvaartweg).

BUITENLANDSE WEDSTRIJDEN
Door de Technische Commissie wordt het volgende bekend gemaakt met befekking tot de inschrijving voor
deelname aan intemationale wedstrijden.

1.
2.

3.

lnschrijven is alleen mogelijk via de secretaris van de vereniging.
De secretads kan alleen schtifteliik de namen van de desbefeffende personen doorgeven. Dus telefonische aanmeldingen uorden niet geacc€pteerd. Uitzonderingen hierop worden alleen toegestaan als het
uedstijdbulletin zeven dagen voor de toernooidatum is verschenen. ln dit geval kan men zich telefonisch
aanmelden tot vier dagen v66r het betreffende toemooi.
Datum poststempel is doorslaggevend voor de aanmelding voor een wedstrijd. ls de datum poststempel ge-

lilk aan die van de inschtijfdatum of zelfs later, dan wordt de persoon c.q. personen in kr,rrestie niet ingeschreven.

As deze procedure wordt opgevolgd, is men verzekerd van opgave voor deelname aan een buitenlandse wedstrijd. Als wij met z'n allen deze procedure volgen, kunnen we weinig problemen in de toekomst verwachten.
De inschriivingen moeten worden gericht aan:

K.N.A.S.-lntemationaal

;

de heer H. Smit,
Postbus 1049

9701 BA Groningen;tel.nr. 050 - 14 18 51 (na 18.00 uur).

PORTEFEUILLEVERDELING BONDSBESTUUR
Het nieur,ve bestuur heeft een verdeling gemaakt van de te behartigen taken. ln de eerste kolom treft u de
naam aan van degene, die eerstverantwoordelijk is;in de tweede kolom de naam van degene, die, bij langere
afwezigheid van de eerstgenoemde, de taken waameemt.
- Voozitten

v.d. Flier

-

v.d. Flier/PluymerJBunck

Olympiscln contacten

- Externe contacten
- Evenementen

Bunck

v.d. Flie/PluymerJBunck
v.d. Flier

Kochi

= jeugdsport

Wolfruis

v.d. Flier

= wedsfijdsport

Woltruis

v.d. Flier

= scheidsrechterszaken

Wolfruis

Bunck

= wedsfijdorganisatie

Wolfruis

Bunck

= opleidingen

Woltruis

Keizer

= recreatiesporl
Bondsbureau

Wolhuis

Keizer

- Technische zaken

.

lndividuele begeleiding
Fundrai

si

ng/sponsoring

Bunck

Pluymers

Bunck

Wolthuis

Pluymers

Kochi

PR + promotie

Kochi

Pluymers

Automatisering

Keizer

v.d. Flier

Voor de afdelingen zijn de volgende contactpersonen aange\"rezen:

Noord-Nederland

Kochi;

Zuid-Nederland

Keizer;

Midden-lllederland

v.d. Flier;

Noord-Holland

Wolhuis;

Zuid-Holland

Bunck.
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Nationaal
18 maart

1g90

's-Hertogenbosch

St. Jansbasiliektoemooi, froret dames en heren,

organisatie s.v. De Troubadours
24

25

maart
maart

Amhem

Nationale kampioenschappen degen dames en heren,

Valkenhuizen

individueel

Arnhem

Nationale kampioenschappen degen dames en heren,

Valkenhuizen

verenigingsequiPs

april Enschede lntemationaal studententoemooi, equipes, 4 wapens,
Univ. Twente org. DSV. Gascogne
Vlaardingen Regionaalen recreatief degentoemooi, dames en heren
7 april (zat.)

31 maarVl

s.v. Trelpunt
8

april

Doom

K.O.O.S.

Haarlem
Afd. N.H.
april
15i16 april
21 april (zat.)
1

l/1 2

april

22

28

april

29

april
april

Open Noordhollandse kampioenschappen, floret jongens
en meisjes tot 20 jaar

Rotterdam Universiteit N.S.K.-kampioenschappen op 5 wapens, equipes
Pasen

Oldebroek
A.S.K.
Den Haag
Lindenhol
Assen
s.v.

28

Zilveren sabeltoernooi

Desperado

SA-DE-C0MBl-toemooi, degen en sabel, op invitatie,
organisatie K.O.S.
Haagsch Ooievaartje, floret dames 16 jr. en ouder,

org. s.v.O.K.K.
Vermeltvorl{oemooi, degen en sabel senioren,
lloret en degen leugd

Arnhem

Nationale kampioenschappen sabel heren,

Valkenhuizen

individueel

Amhem

Nationale kampioenschappn sabel heren,

Valkenhuizen

verenigingsequipes

Mle. Abrahamsbeker, floret dames, equipes
5/6

mei

Rijswijk

Nationale jeugdwedstrijd floret jongens en meisjes,

senioren degen dames en heren, org. zaal Kardolus

1?13

mei

Heerenveen
Schkr.

13

mei

Friesland

Delft
Techn. Univ.
Rotterdam

lntemationaal degentoemooi, degen dames en heren,
junioren en cadetten
N.S.K.-kampioenschappen op 6 wapens, dames en heren,
individueel
Jubileumtoernooi floret dames en heren, s.v. E.M.M.

lnternationaal
lnternationaal toernooidames
10/11 maart 1990 Gdteborg (ZW)
Chalone/Merne
17118

maart

(Fr.)

Berlijn(BRD)

(P)
Parijs (Fr.)
24l25naarl Venetie (lt.)
Boedapest (H)
718 april
KatowiE

Osnabnjck

(BRD)

(Zwl.)
Londen (GB)
Bem

april
21122agil
22 apil
12/16

Mddling

(Oost.)

Heidenheim
Osnabnjck

(BRD)

(BRD)

lnternationaal toernooi degen tcren, cadetten
Weiszer Bdr, degen heren
J.M. Rektor-toemooi, dames degen (A-cat.)
Taillandienoernooi, degen heren
lnternationaaltoernooifroret

april

(BRD)
lpswich (GB)

Moers

heren (A.cat.)

Coup Tdrley, floret heren (A-cat.)
Osnabnhker"Jugend-Pokal, floret heren, cadetten
Grand Prix de Berne, degen heren

(A€t.)

Coupe de Beaumont, floret dames
Jeugdwereldkampioenschappen op alle wapens, individueel
Heldenheimer Pokal, degen heren (A-cat.)
Osnabrucker Jugendtumier, floret jongengmeisjes,
pupillen

28129

en heren degen (dames A-cat.)

en

benjamins

lnlernationaaltoernooi floret dames, cadetten
lnternationaal toernooi dames degen (A-cat.)

JEAT{ \Z\NDERVOODT
verkoop van alle merken schermsportartikelen

VERKOOP cn EXPEDITIE - Hccmraadssirgel 285

3023 BG Rottcrdm

Tel.: OIO - 4l20fl()l/4765058
Fax: OIO -

477n44

GEOPEND
woensdag

l9.OO - 2l.OO
l9.OO - 2l.OO
O9.3O - l3.OO

wiJdag
zaterdag
en volgens afspraak

uur
uur
uur

Nationale Jeugdkampioenschappen 1 990
ARNHEM: 27 en 28 januari 1 990
Het bondsiaar 1990 werd geopend met de nationale jeugdkampioenschappen op vijf wapens voor alle jeugdcategorie€n beneden de 20 jaar. ln hetweekeinde2Tl2Sjanuariwerd de grote sporthal in Valkenhuizen bezet
door Neerlands hoop en konden de jongens en meisjes zich uitleven op zestien lopers. Het was een levendig
gezicht onze schermende jeugd bezig te zien onder de goedkeurend blikken van ouders en trainers. Er was
grote vreugde bij een ovenrinning, maar er waren ook stille tranen bij een onverwachte nederlaag.
ln de twee dagen werd door 279 jongens en meisjes deelgenomen aan de verschillende programmaonderdelen
(vorig jaar 251).
Enkele wapens waren vrij goed bezet en sprongen eruit met een grote deelname, uiteraard het meest op de floret, waarbij de groep junioren meisjes met het jaar kleiner wordt. Nu waren er vijf deelneemsters. Dat lag niet
aan de oversrvitch naar degen, want degen meisjes junioren telde geen enkele deelneemster en kon vervallen,

daarentegen was cadetten meisjes goed bezet met zeventien deelneemsters. Met het vooruitzicht van de
Europese cadettenkampoenschappen in Gouda was dat waarschijnlijk een stimulans geweest.
Hinderlijk voor de wedstrijdcommissie was wel het deelnemen op twee wapens op dezellde dag. Dat speelde
hoofdzakelijk brj de groepen junioren en cadetten. Wanneer de eersle groep niet op tijd was bedindigd en de
tweede groep, waarvoor men had ingeschreven, op het punt stond te beginnen, was uiteraard Leiden in last.
Enkele jongens en meisjes meldden zich af voor de eerste groep waar zij nog volop in de race lagen, om vooral
le kunnen deelnemen aan de tweede groep, waarin zij meer perspectief zagen.
Het gevolg is, dat nu reeds is besloten, dat bij het volgende jeugdkampioenschap niet meer kan worden deelgenomen op dezelfde dag op twee wapens. Men zal dus een keuze moeten maken.
Een noviteit was, dat nu naast de mini{egen ook geschermd werd op mini-sabel. Een sierlijk en handig wapen,
dat nu gehanteerd werd door vijftien pupillen en benjamins (mixed).

Bijdeze kampioenschappen werd vmr de eerste maal gewerkt met de verplichting, dat men per vier schermers
een hoofdsecondant moest leveren tot een maximum van drie. Het werkte goed, vooral, omdat nu niet streng
de hand werd gehouden aan gebrevetteerde scheidsrechters, met de kwalilicatie B, doch ook de regionale arbiters aan de bak kwamen en ook een aantal schermleraren hun medeurerking verleenden.
Eindelijk voor de eerste maal beschikle de wedstrijdleiding over (ruim) voldoende scheidsrechters, hetgeen natuurlijk het verloop van de wedsfijd ten goede kwam.
De publieke belangstelling was vrij groot, hoeurel bijna uitsluitend bestaande uit familieleden en supporters van
de eigen vereniging.

Het wedsFijdbureau had de handen goed vol, doch liet de zaak vlot verlopen: Piene Peeters en Feke
Hilligehekke aan de computer, geassisteerd door Rob Wolfruis op de eerste dag en Paul Fokkema met Ankie
van den Berg op de tweede dag voor de venrverking van de administratieve gegevens. Zij deden hun plicht en
meer dan dal (chapeau).
Hiema volgen de uitslagen in de diverse groepen.

Floret melsies iunloren: 6 deelneemsters

Gaur
Hagen
3. tvlarieke Oor
1. lndra Angad

2. lsabel

- zaal lGrdolus
- s.v. Ddropement

-

Schk. Friesland

Floret mlsies cadetten: 17 deelneemsters

Gaur
Balld

- zaal lGrdolus
1. lndra Angad
- s.v. Beau Geste
2. Madke
3. Anouska Schomaker - t.u.1s1 Apel

Floret melsies pupillen: 13 deelneemsters

Monaghan - zaal Visser

1. Sy'via
2. Jacintha van

3. Anita

lleeteren

- zaal Hazes

Melis

- s.v. Les Faucons

Floret melsjes benjamlns: 15 deelneemsters

2.Zehra Alp

- zaal Venrijlen
- zaal Verwijlen

3. Michelle Kupers

- s.v. Les Faucons

1. Judith Veruijlen

Floret jongens junloren: 21 deelnemers
1. Kwam6 van Leeuuen - s.v. Scaramouche
- s.v. Prometheus
2. Rene van der
- s.v. Troubadours
3. Pafick van

Moolen

Zon

Floret iongens cadetten: 39 deelnemers

lsl

1. Jan Robert Freye

- t.u.

2.

- zaal Hazes
- zaal Fleerooms

Marcello t'Joto
3. Erik van Aalst

Apel

Floret iongens puplllen: 26 deelnemers
- s.v. Les Faucons
- zaal Ter Weer

1. Chris Galesloot
2. David de Leeuw
3. Joost Raeven

-

zaalWolfers

Floret jongens benjamins: 33 deelnemers
1. Pafick Reinecke
2. Marius Boer
3. Raoul Koolhaas

Degen
1.

mlsjes cadetten:

Asfid

-

zaalWolfers

- zaal Van Oeveren
- zaal Van Oeveren
7 deelneemsters

Bijlsma
Rldder

2. krna van
3. Kamla

Johannisma

- Schkr. Friesland
- P.S.V.-schermen
- s.v. Scaramouche

Degen jongens iunloren: 19 deelnemers

Waterlander
Dokkum

1. Peter
2. Jeroen van
3. Arvid

Oostveen

- Schkr. Friesland
- zaal Vemijlen
- s.v. Scaramouche

Degen jongens cadetten: '19 deelnemers
1. Jeroen van
2. Ronald van
3. Tim

Dokkum

Raay

Eestermans

- zaal Verwijlen
- s.v. Les Faucons
- zaal Wolfers

Degen jongens puplllen: 13 deelnemen
1. Bas Gamier
2. Auke Appelman
3. lilartin de Flaan

- zaal Verwijlen
-

zaalltlollers

- Schkr. Friesland

Minl-degen beniamlns: 1 1 deelnemers
1. Pa[ick
2. Vincent

3. Vincent

Reinecke
Elder
Besselink

- zaal Wolfers
- zaal Veruijlen
- s.v. Scaramouche

Sabel jongens junioren: 10 deelnemers
1. Jan-Maarten

Dijkman

Ros
3. Marlijn den Burger
2. Tymen

- zaal
- zaal

lGrdolus
lGrdolus

- Schkr. Friesland

Sabel jongens cadetten: 15 deelnemers
1. Nanne-Dirk van
2. Ronald
3. Raoul

Damme

Verhoeven

Driessen

- Schkr. Friesland
- zaal Vandervoodt
- s.v. &aramouche

Minl-sabel jongens pupillen/cadetten:

Aa
Teigeler
Oolders

1. Carlos van der
2. Rory
3. Jens

1

5 deelnemers

- s.v. Scaramouche

- Schkr. Friesland
- t.u. lsl Apel

De wisselbeker voor de bestgeplaatste vereniging berekend aan de hand van de resultaten in de finales werd
gewonnen door de s.v. Scaramouche uit Arnhem.
1. s.v. Scaramouche
2. ZaalVeruijlen

-

Arnhem 74

-

3. Schkr. Friesland

-

67
53

Oss

prov.

pt.
pt.
pt.

Zoetermeer
Rotterdam

Kardolus 51 pt.
- WageningerVUtrecht 38 pt.
5. Zaal
6. s.v. Les Faucons 26 pt.
4. Zaal

Wolfers

F RANCE

-LAMES -SCHERMSERVI CE

K. Fokkena-AnCeregg
Steenbraam 7
9551 DA Ter Apel
teI. 05995 - 2059

EU

ROPESE CADETTEN KAM PIOENSCHAPPEN

Op 10 en 11 maart a.s. organiseert de K.N.A.S. de Europese Cadettenkampioenschappen voor schermers en
schermsters, geboren in de jaren 1973, 1974 en I 975.
De wedsfijden worden gehouden in de nieuuc sporthal 'De Mammoet', Calslaan 1 te Gouda. Geschermd
wordt op vijf wapens, n.l. floret dames en heren, degen dames en heren en sabel heren.
Uitgenodigd zijn alle Europese landen, aangesloten bij de F.l.E. Per land kunnen maximaal vier schermers worden ingeschreven. Op elk wapen gaan de vier bestgeplaatsten naar de eindstiljd, die van 27 apnl tot en met 1
mei 1990 in Gdteborg (Zweden)wordt gehouden.
Mondiaal zijn deze wedstrijden in vijf zones verdeeld, per zone rrvorden dus op elk wapen vier schermers afgevaardigd.
Noviteit bij de Europese kampioenschappen is de loevoeging van het wapen degen dames. Voor zover ons bekend is, nterd dit wapen nog niet in de andere zones verschermd. Het is een eigen initiatief van het
Nederlandse organisatiecomitd. Dit wapen zal dan ook niet in Gdteborg verschermd worden.

Wedstijdprogramma:
zalerdag 10 maart

uur:
uur:
16.00 uur:

08.00
09.30

voonronden floret heren
voononden floret dames
finales floret dames en heren

zondag 11 maart

uur:
uur:
16.00 uur:

08.00
09.30

voononden degen heren en sabel
voononden degen dames
finales degen dames en heren, sabel

De finales beshan uit de laatste vier schermers en worden 'en
gala' verschermd.
Bij deze kampioenschappen wordt het wapen sabel geheel elekfisch verschermd. Het ligt in de bedoeling, dat
op alle onderdelen van het programma voltallige Nederlandse ploegen deelnemen. Men dient er rekening mee
te houden, dat deelnemers moeten beschikken over het gehele-equipement veiligheidskleding volge-ns de
F.l.E.-regeling, dus kleding, masker en klingen. Bij kleding kan nrorden volstaan met veiligheidsonderkleding,
ondervest en -broekje met F.l.E.-keur.

VAN REDACTIE A.PROPOS

J}tbrrlarrDgr ?k,rbrrnrr ban 5rIrrrnlcrrrrrn

De redactie van A-PROPOS, het periodiek van de
Nederlandse Akademie van Schermleraren,
maakt bekend, dat er nog enkele complete jaargangen 1989 in voorraad zijn. Het betreft een vrjt
lal nummers van de tweede jaargang.

U kunt in het bezit komen van een complete jaargang door storting van 25,= op psfekenin3 53.86.37 t.n.v.
R. Oudijk te Nootdorp. De vijf nummers vrorden u per omgaande franco fruis gestuurd.

f

nationale wedstriiden

ff\s"
E j-\

CHALLENGE VAN OOSTEN
Amhem: 10 december 1989

Deze wedstrild was dit jaar met tien equipes maar matig bezet, waaronder nog twee verenigingen met twee
equipes, zodat slechts acht verenigingen acte de prdsence gaven.
Zoals bekend, bestaat deze wedstrijd uit equipes van vier schermers met op elk wapen 66n schermer. Het blijkt
elk jaar weer moeililk voor de verenigingen om vier representatieve equipiers bij elkaar te krijgen, omdat men
niet beschikt over een dame op floret of sabreur of over beiden.
De wisselprijs werd verdedigd door s.v. zaal Kardolus en met succes, want de prijs ging weer terug naar
Zoetermeer.
floret dames floret heren
De uitslagen waren als
totaal

volgt:
l.ZaalKardolus -Zoetermeer
2.s.v.Scaramouche -Amhem-l
- Hoorn
3. ASV van den Berg
4.s.v.Scaramouche -Arnhem-ll
S.TSVRapier -Tilburg

I
8
5
6
6

6.SchermzaalWolfers -UtrechUWageningenl

6
9
4
4
3
4

degen
8
I
3
4
6
I

sabel

8
4
I
6
5
5

30
29
21

20+27

20-7
18.

FRANS HALS SCHERMTOERNOOI
Haarlem: 3 december 1989
Op bovengenoemde datum vond na een gedegen voorbereiding het eerste Frans Halstoernooi plaats. De organiserende vereniging zaal Hazes, die dit jaar haar tweede iustrum viert, richtte daarvoor sportzaal Groenendaal
te Heemstede in.
Het aantal inschrijvingen overtrof sterk de venrachtingen; in vijf categoriedn kwamen bijna 150 deelnemers aan
de start.
Een goed toernooi staat of valt met de kwaliteit van de jurypresidenten. Daarom werd, alleen onder de houders
van een scheidsrechtersbrevet, een CD-speler verloot. Deze werd gelvonnen door de heer Edwin Angad Gaur.
ln de categorie sabel dames trok Heleen Schipperherjn (zaal Ter Weer) de ovenvinning naar zich toe. Z4 eindigde voor Petra Drost (Gascogne)en Jean Marie Stam (Prometheus).
De favorieten in de categorie floret dames ontliepen elkaar niet veel.
De uitslag werd:
1. Joke van Langen
2. No0lle Vunderink

- ac. Van Oeveren
- U.S. Amsterdam

3. Wendy van

4. Henny

Steenveldt

Bolkenbaas

- Prometheus
- zaal Kardolus

.

De categorie sabel heren was bijzonder sterk bezet. Vijftien van de beste twintig Nederlanders gaven acte de
pr6sence. De uitslag werd:

Kardolus
Kardolus

1. Oscar
2. lGsper

- zaal Kardolus
- zaal Kardolus

Camfferman

3. Gert
4. Henny

Bolkenbaas

- s.v. Pallos
- zaal Kardolus.

De verrassingen van het toernooi vonden we bij de beide categorie0n op floret heren, n.l. de cadetten en senioren.
Bij de cadelen heren won Ducastel van zaal Van Oeveren, die als zestiende op het tableau geplaatst werd, in
de eerste ronde van de eliminatie van Coockson (eerste geplaatst) en legde uiteindelijk zelfs beslag op de vierde plaats na:
1. Yri Heerooms

2. Jan Reurslag

10

- zaal Heerooms
- zaal Kardolus

3. Erik van Aalst
4. Nathan Ducastel

- zaal Heerooms
- zaal Van Oeveren.

s@
Floret heren: de eerste vier schermers.
Van links naar rechts: Paul Sanders, Hassan Nicknam, Marcello Noto en Albert Blikman.

ln de categorie senioren won de cadet (!) Marcello Noto (zaal Hazes, vijftiende geplaatst op het tableau g2),
van de als tweede geplaatste Arjan Jonckers (zaal Kardolus). Daarna schakelde hij achtereenvolgens Lucas
Yttgl91 9n {bert Blikman uit met tweemaal 10-8. ln de finale was Paul Sanders echter nog een maatje te groot.
De PSV'er Paul won de eindsfijd met 10-3, nadat hij in de halve finale Hassan Nicknam (Gouda) m6t deietfde
cijlers had verslagen. Nicknam werd uiteindelijk derde en Blikman (Gascogne) vierde.
Het toernooi tvas een goede reclame voor de schermsport. De ndb (4 x) en de pers besteedden ruime aandacht aan het evenement. Het Frans Hals Schermtoernooiwerd mogelijk dank zij sponsoring van de Verenigde
Spaarbant, Elres, de hoofdsecondanten, Hob Goudvis de wedsfijdleider, een team flinke helpers en niei te
vergeten Ton Hazes en Marjan Noto, die de voorbereidingen voor hun rekening namen.
Gelukkig krijgt dit toernooi een vervolg, dus tot ziensl

Theon ltloerbeek

AFDELINGSKAMPIOENSCHAPPEN

ZUID.HOLLAND

Op zondag 21 januari 1990 organiseerde de afdeling Zuid-Holland lnar verenigingskampioenschap op het wapen froret voor de jeugd:cadetten, pupillen en benjamins.
Wederom vielhet op hoe weinig jeugdleden van verschillende verenigingen deze dag aanwezig waren. Slechts
zeven verenigingen hadden. voor dit afdelingskampioenschap hun leden aangemoedigd om met en tegen elkaar een sportieve en gezellige strijd te leveren.
Hiermede wil ik de besturen en maitres van deze verenigingen bedanken en tevens wil ik de besturen en maitres van de verenigingen, die zelden of nooit aan een afdelingsrrredstrijd deelnemen, door middel van dit artikel
wakker schudden. Want hoe belangrijk is het voor de schermers om regelmatig andere schermers te ontmoeten om zodoende meer wedsfijdervaring op te doen.
Vertrouwende in het vervolg meer schermers in de 'Lindenhof'aan te treffen, eindig ik met de uitslagen van het
toch zeer gezellige kampioenschap.

Carla Valk

t1

Ulblagen
Benjamlns - 9 deelnemers
1. Michelle Kuppens

- Les

2.
3.
4.
5.

-

Pascal Pastoor
Merlijn de Cock
Rogier Smit
Chris Roubos

6. Michielde Roo

Faucons

) na

zaal lGrdolus ) barrage
- Des Villiers
- Les Faucons
- Les Faucons
-U.S.V.

Cadetten - 7 deelnemers

Cadetten - 6 deelnemers

1. David de Leeuw
2. Chris Galesloot

- Ter Weer
- Les Faucons

3. Steven Bijker
4. Ben Pinxter
5. Jeroen Rothfusz
6. Niels HaEmann
7. Eelco de Zwart

-u.s.v.
- Les Faucons

- Prometheus
- Zaal Karciolus

Sitter
lvlelis
3. Floris Nonhebel
4. Tamar Drescher
5. Chris Galeslmt
6. Pascal Piekar
1. Pepijn
2. Anita

- Voorne putten

- Les Faucons
- Ter Weer

- Les Faucons
- Les Faucons
- Voorne Putten

- Les Faucons

NATIONALE REGIODAG
Arnhem:9 december 1989
De nationale regiodag was dit jaar op een geheel andere leest geschoeid. Drie leraren, onder wie twee buitenlandse maitres, gaven les aan onze nationale en regionale jeugd. Een en ander werd gerealiseerd in samennterking met de Nederlandse Akademie van Schermleraren (NAS).
Door J. Wezowski op floret.en B- Konczalski op degen, beiden uit Polen, alsmede onze eigen sabeldeskundige
lGsper Kardolus, rryerd de jeugd goed aan de tand gevoeld.
Direcl,na het appel werd een uitgebreide conditietraining gehouden voor alle deelnemers, hetgeen een levendige golbeweging veroorzaakte in de sportzaal, toen ongeveer 90 deelnemers aan een grondige 'warming up'
lverden ondenrorpen.
Voorheen was het de opzetom op de regiodag alle schermers uit nationale en regionale trainingen tegen elkaar
te laten schermen, doch ook om de regionale fainers met elkaar in contact te biengen. Dit laitste m-islukte altijd voor deel, omdat nimmer iedereen aanwezig was. Met dit systeem vervielen vve steeds in het stramien van
partijschermen, tenrijl nu op deze regiodag de zaak goed werd opengegooid.
Onder leidirg van maitre Wezowski werd de floret (jongens en meisjes) onder handen genomen, maite
Konczalski nam de degen voor z'n rekening en maitre Kardolus de sabel.
Het zij gezegd, dat beide buitenlandse trainers lieten blijken, dat zij het niveau en de conditie van onze nationale jeugd bijzonder laag vonden. Maife Wezowski deed dat op zn bekende bescheiden wijze, doch de heer
Konczalski htam er op zeer duidelijke wijze mee naar voren. Naast de training van de jeugd werden ook diverse Nederlandse leraren ingeschakeld, die unaniem van oordeelwaren, dat hefeen leeriame bijeenkomst was.

INLEVEREN KOPIJ
De kopij voor het aprilnummer (Touch6 nr. 2) dient uiterlijk 25 maart 1990 in ons bezit te zijn. De kopij dient gezonden te worden aan de Redactie Touch6, Savelsbos 328,2716 HS ZoetermeeC tel. 07g - 212511.

Matthijs de Vries (P.S.V.) is bij de N.J.K.degen cadetten zijn degen kwijtgeraakt. We hem abusievelijk in z'n
schermtas heeft zitten, kan bellen met Nuenen, tel. 040 - 83 15 34. En Mattrijs blij natuurlijk.
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NOORDNEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
Heerenveen:

1

7 december

1

989

Op bovengenoemde datum werd in de gezelllge sporthal De Kamp door 120 deelnemers verdeeld over 12 categorie€n geschermd om de Afdelingskampioenschappen van Noord-Nederland. Tevens rrnrden de Friese titels
vergeven voor de hcogst geklasseerde Fries bij elk onderdeel.

Wllem lvlarco v.d. Wal uit Harlingen nerd verrassend de eerste Friese kamplioen. Bij de benjamins op floret uas
hij niet erg hoog geplaatst op het tableau, maar daar fok hij zidr niets van aan. Bij de pupillen was de titel we-

derom voor Rory Teigeler uit Sneek. Hij versloeg Angelo Siligato (Frarnker) in de finale, Rob Haverkamp
(Sneek) werd derde. Bij de meisjes benjamins floret ucrd de 9-jarige Aafl<e Post verdienstelijk derde, lnge
Koopmans uit Leeuwarden uerd tlij de pupillen overall-winrnar.
Bij de wedstrijd op dames- en herenfloret kregen we een spanrrend verloop. De 1S-jarige Jan-Robert Freye (Ter
Apel), nog cadet, versloeg alle junioren en senbren. De even oude Marc Burger uit Jonckersland werd tweede
en Fries kampioen.
Bij de dames leverde 'best of three'een tweede plaats op voor Wendy van der Weit uit Leeuwarden. Haar
plaatsgernte Esher van der Meulen werd derde. Anouska Schomaker werd winnaar op dit onderdeel.

l,lartin de l-laan uit Sneek won zeer venassend de titel bij de pupillen op minidegen. Melchert Rijks (Drachten)

uerd tweede. Pieter van der Veen uit Harlingen versloeg Uj de cadetlen degen zijn plaatselijke rivaal
Kapprt bij de laatste vier. Pieter pakte zilver en de Friese titel rroor Job van der Geest uit Leeuwarden.

Erik

Bij de senioren plaatste Peter Bijker zich als eerste op het tabileau en die plaats maakte de schermer uit Sint

Jolnnrcsga meer dan waar. Marten de Vdes werd derde. Op sabel maakt'Jong Oanle'lid Martijn de Burger
uit Oudehaske zijn plaats in deze'selectie waar en werd eerste.
l,lartin Schuil uit Heerenveen werd tweede, Hans Wrersma (Donar)derde.

KERSTTOERNOOI
Den Bosdr: 17 december 1989
Flet jaarlijkse Kersttoernooi, georganiseerd door de s.v. De Troubadours uit Den Bosch, gehouden op floret, telde 71 deelnemers.
De uitslagen in de diverse groepen waren als volgt.

(18)
Sanders - P.S.V.-sch.
- P.S.V.-sch.
2. Paul de Ridder
- d'Artagnan
3. Jan Somers
Puplllen imgens (11)
- Zaal Verwijlen
1. Bas Gamier
- Rapier
2. Gert-Jan Wttens
3. Alex Heyenrah - Beau Geste
Floret ieugd jongens (12)
1. Miscln Heyenrath - Beau Creste
2. Jeroen van Dokkum - Zaal \brwijbn
- Beau Geste
3. Flein Baljd
Floret heren-senloren
1. Paul

Floret damessenloren(l3)

Hentenaar - Beau Geste
- Troubadours
Sluys
- Rapier
3. lneke Knape
1. Joke

2 Anjo v.d.

Puplllen melsies (11)
1. Zehra

2. Judilh

Alp
Verwijlen

3. Hilhand

Willemsen

Floret ieugd mt$es (6)
1. Twiggy van
2. lrma de
3. Fabienne

Zon
Rirlder
Pieters

- Zaal Venrvijten
- Zaat Veruijten

- Troubadours

- Troubadours

- p.S.V.-sd.
- La Rapi0re
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WIJZIGINGEN IN HET WEDSTRIJDREGLEMENT
De F.l.E. heeft ontdekt, dat de eerder doorgegeven wijzigingen niet compleet waren en dat het deel betreffende

de overtredingen complete venrvaning zou veroozaken. Vandaar dat een nieurve formulering beschikbaar is,
die lormeel vanaf 1 januari 1990 van kracht is geworden.
Overigens verandert er inhoudelilk niets ten aanzien van de eerder doorgegeven wijzigingen;de formuleringen
zijn echler wat zorgvuldiger door een nieuw Hoofdstuk lV vast le stellen.

ArUkel 30, 6de alinea, toevoegen:
'Op sabel is het verboden het geldige trefulak te beschermen door afdekken met, of in de plaats brengen van,
ongeldig tretulak, hetzij door bedekking, heEij door een abnormale beweging.'

Hooldstuk lV
Artikel 535 - aard van de sancties
Er zijn drie soorten sancties toepasbaar op de overtredingen als genoemd in het ovezicht van ar[kel 64l. Zii
volgen op elkaar en zijn geldig voor de partij (zowel een korte partij als een lange, bestaande uit drie manches),
behalve de zwarte kaart, die uitsluiting uit de wedsfijd aangeeft.
Bepaalde overtredingen kunnen het annuleren van een door de in overtreding zijnde schermer gemaakte feffer
met zich meebrengen. Gedurende de partij kunnen alleen feffers uorden geannuleerd in verband met een
overtreding (cf. 641).
De sancties zijn de volgende:

- De waarschuwing, aangegeven door een gele kaart, waarmee de scheidsrechter de overtredende schermer
aanduidt. De schermer weet aldus, dat iedere nieuwe overteding van zijn kant een s[aftreffer oplevert.

- De straftretler, aangegeven door een rode kaart, waarmee de scheidsrechter de overtredende schermer aanduidt. Bij de score van zijn tegenstander wordt een feffer opgeteld en wanneer het gaat om de laatste tretfer,
leidt dat tot verlies van de partij.
Een rode kaart kan alleen maar uorden gevolgd door een volgende rode kaart of door een zwarte, ahankelijk
van de aard van de tweede overtreding (cf. 641).
- Uitsluiting van de wedstrijd of het toumooi al naar gelang voor de schermer, of verwijdering van de plaals van
de wedstrijd voor ieder, die de orde verstoort, aangegeven door een zwarte kaart, waarmee de scheidsrechter de befrokken schermer of persoon aarnvijst.

Mkelil36

- bevoegdheden

De overtredingen en sancties, afgeleid uit de diverse artikelen van het reglement, zijn samengevat in bijgaande
lijst (arlikel 6a1); zij ziln verdeeld in vier groepen (cl. 637 tot en met 640).
Alle overfedingen staan ter beoordeling aan de Jurypresident, waarbij ingrijpen door het Directoire Technique
altijd mogelijk is (cf. 617a).
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Artikel 6il7 - overtredingen van de eerste groep.
ln de eerste groep wordt de eerste overtredirq, welke dan ook, gesanctioneerd met een waarschuwing (gele
kaart).
Wanneer de schermer in dezelfde partij een rclgende overteding uit deze groep maakt, besfatt de scheidsrechter hem telkens met een straftreffer (rode kaart).
Als de overtredende schermer al is bestnft met een sfaftreffer vamveg€ een fout uit de tweede of derde groep,
onUangt hij al bij de eerste overfeding uit de eerste groep een sfafteffer.
ledere waarschuwing (gele kaart) moet op lnt weds[ijdformulier worden aangetekend.

Arfkel 638 - overtredingen van de hreede groep
ln de tueede groep uordt iedere overtreding vanaf de eerste keer bestraft met een straftreffer (rode kaart).

Artikel 6il9 - overtredingen van de derde groep
ln de derde groep wordt iedere eerste overtreding besfaft met een sfaftreffer (rode kaart), ook als de betrokken schermer al een sbaftreffer had ontvangen rvegens overtredingen uit de eerste of tweede groep.
ledere rode kaarl uit de derde groep moet worden vermeld op het wedstrijdformulier.
Wanneer een schermer in dezelfde parttj u/eer een overheding uit deze groep begaat, bestraft de scheidsrechter hem met uitsluiting (zwarte kaart).
De uitsluiting moet worden vermeld op het wedsfijdformulier, en, indien van toepassing op de pulestaat.
leder, die de orde verstoort buiten de loper wordt:
- bij de eerste keer gewaarschr.nrd, wat moet worden genoteerd op het wedsfijdformulier en geregistreerd door
het Directoire Technique ;
- bij de volgende keer gedurende dezelfde wedsfijd uitgesloten (zwarte kaart).
ln hoogst ernstige gevallen van ordeverstoring op of buiten de
uitsluiten.

lopr

kan de scheldsrechter de betrokkene direct

ArUkel 640 - overtredingen van de vierde groep
ln de vierde groep wordt een eerste overtreding bestraft met uitsluiting (zwarte kaart). De uitsluiting moet wor
den vermeld op het wedstrijdformulier, en, indien van toepassing, op de poulestaat.

Ardkel 641 De overtredirpen en sarpties (pag. 16)

GertrJan Bunck
januari 1990
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AFTIKEL64l . OVERTREDINGEN EN STRAFFEN

GR.
I

CF. ART.

OVEHTREDING

SANSTIE
l

materiaal;geen reservewapen

ste 2de en volgende

21,27

geen hassaard

' corps-dcorps, ongeconfoleerd
' schermen, schouderlijn draaien
masker alrpmen v66r beslissing
bedekking, geldig voor ongeldig
gebruik ongewapende hand/arm
elektr mat. trefferulastpakken
zonder verlof loper verlaten
'rug toedraaien
loper verlaten om treffer te voorkomen
onderbreking v.h. gevecht
punt op de loper
contact wapen met vest
bewust buiten tegenstander treffen
'sabel : treflen met kom

'
'

ll

28,34,224
318,412

R

E

o

E

o

L

D

28

30,411
30
32
35

€
48
211, 316
230

230,325
409

ongehoozaamheid

602,603, 606, 609

niet melden op eerste oproep
onterecht protest

604

geen controlemerk

21

' gevaarlijkeirraakzuchtige actie

G

661

28

'treflen met kom/kop
voonrenden blessure
bewust buiten tegenstander treffen
in laatste minuut

lll

'
'

nagemaakte controlernerk,
knoeien met materiaai
'niet loyaal schermen
ordeverstoring op de loper
overtreding reclameregels
ordeverstoring buiten de loper
(1ste keer waarschuwing, 2de keer atart)

lV

50
230

ROOD

21

R

28

602
Code Publ.
602

o
o
D

R

(1)

T

(3,4)

R

tegenstander begunsti gen
combines

607

T

(1 )

doPing

608

21

28

Zwart in groep lll kan alleen na rood in groep lll
Na rood kan geen geel meer worden gegeven, ongeacht de groep

GEEL

=

ROOD

=

wdsrschuwir'tg

I

gelden voor de partij,

sfaftrefler I behalve rood in groep lll

ZWART = uitsluiting,

(Nr.2/010190/GJB)
16

W
A (1,4)

605

604

'annulering van de treffer van de in overtreding zijnde schermer

1:
2:

(1)
(1)
(1)

(1)
(2)
(1)
(1 of 2)

niet melden na 3x oproep A1 min.

'manifesle fraude
'bewuste groffeid
' overtreding sprtieve geest

N.B.
N.B.

z

z

waarbii

(1) van de wedsfild
(2) van het tournooi
(3) van de plaats van de weds[iid
(4) in heel erge gevallen zonder waarschuwing

w
A

(2)

GELDERSE SPORTPRIJS
We weten, dat de s.v. Scaramouche zich zeer verdhnstelijk maakt rroor de sport en in het bijzonder voor de
schermsport in het Crelderse. Ook ttj de autoriteiten is dit niet onopgemerkt geble\€n, hetgeen moge blijken uit
lret persbedcht, dat wij mochten ontvarpen van de Crelderse Sport Fedentie.

.Order grote
belangstelling vond in het Provinciehuis te Amhem de Gelderse Sporl Onfnoeting plaats, georganiseerd doorde Crelderse Sprt Federatie en Omroep Gelderhnd.
de 500 gsten waren vertegernvoordigers aarnvezig uit de sport\iereld, de poli$ek en het beddjfsleven.
Hoogtepunt was een 66n uur durerde live-uitzendirB vezorgd door de Omroep C€lderland. Daarin urerden
onder meer de sprlman, sportworlrv en sponpbeg van het jaar bekendgemaakt. De gijzen werden uitgereikt
door de voorltbr van Onroep Crelderland en G.S.F., de heer C.F. Pouw.
Een Geklerse sportpnjs, in het leven gproepen door het besUur van de G.S.F., die jaarlijks bestemd is voor
een organisalie ol indivldu, die lch op bilzondere wijze rrerdienstelijk heeft gemaakt voor de sport in

Oder

Gelderhnd, werd hegekend aan de Arnhemse Schermvereniging Scaramouche'.

De Commissads van de Koningin in de provirrcie Gelderhnd, de heer M. de Bruijre, overhandigt de sportprijs
'De Sprong 1989'aan de rcozitter van de s.v. Scaramorche, de heer L. Huizinga.

OVERLEDEN
lVrj onMngen de droevlp mededelirB, dat op donderdag 25
Hij was, op vijf dagen na, 60 jaar.

Wilen Genrd lhlstijn was, na een aantaljaren geleden le
oude entpusiaste schermwiend geworden.

janud

ljn

1990 is overleden GERARD NEISTE|N.

gefofien door een harhanval, nooit meer de

zagen hem ryg wel op onze *edstijden, dodt tBt oude wur was langzamerhand gedoofd. Hij was
schermleraar, cat. B en een gaveldip propagndist rroor het sdErmen, dat zijn grote liefde bezat.

{tj

Hij ruste in rnede.
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nternationale wedstrijden

BOEPAPEST

Van 4 tot en met 7 januari j.l. nerden in Boedapest vier juniorentoernooien van de A-categorie verschermd. De
Nederlandse deelnemers beprkten zich tot twee deelnemers, n.l. lndra Angad Gaur op floret dames en Rick

van der Goor op degen. ln de eerste ronde, de plaatsingsronde, behoefde de nrs. 1 tot en met 32 niet te schermen en werden vrijgesteld. Daarna werd het tableau opgesteld van de laatste 64 schermers met herkansing.
Op damesfloret waren 122 deelneemsters uit 18 landen. lndra werd als 26ste geklasseerd, maar verloor in de
herkansing bij de laatste 48 van de Russische Kozlowa met 5-3;3-5 en 5-2. ln de eindrangschikking werd zij
36ste. Wnnares werd de Westduitse Simone Bauer.
De finale eindigde als volgt:
1. Simone
2. Barbara
3. Martina
4. Melanie

Bauer
Szewczyk
Ganassi
Kura

- West-Duitsland

- Hongarije

- ltali€
- West-Duitsland

5.
6.
7.
8.

Valentina

Yazzali

W0rtz
Georguieve

Maria Horlense
lvona
Fabiola

Tozakini

- ltalie
- Frankrijk
- Bulgarije
- ltalie.

Op degen heren waren 140 deelnemers ingeschreven. Rick wist zich prima bij de laatste &1 te plaatsen, doch
verloor toen van de eerstgeplaatste Kulczdr (Hon.) Hij wist zich nog wel bij de laatste rl8 te plaatsen en werd
uiteindelijk als 46ste geplaatst.

SOISSONS
Voor een damesdegenwedstriid in Soissons, gehouden op 1 7 december 1989, werden 10 Nederlandse dames
ingeschreven, uiteindelijk verschenen er slechts vier bij de wedstrijd. Allerlei oorzaken buiten of door hun wil

hadden geleid tot dit debdcle.
Deelgenomen werd door 91 dames uit 5landen. Weliswaar schreven er 128 in, doch er waren slechts 91
schermsters present. Dus wij zijn het niet alleen.

VERKOOP
UHLMANN & ALLSTAR
Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland Uhlmann schermsportartikelen. Ook voor Allstar kunt u bii ons terecht.

- 22.00 uur
Schermcentrum Arnhem, Koppelstraat 20,6832 EP Arnhem. Verkooptijden dinsdag en donderdag 20.00
Teleloon: 085- 213360 Mevrouw C. Tiedink (buiten deze tiiden 085 - 5131 32)
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Van onze vier vertegenrvoordigsters vielen in de tueede ronde af Jelleke Prins en Jos de Graaff;zijwerden res-

pctbvelijke 74ste en 76ste in de eindrangschikking. Jos Hofmans en Rebecca van Emden plaatsten zich bij
de laatste 64, doch foffen elkaar in de eerste partij. Jos Hofmans fok hierbij aan het kortste eind en verloor
met 2-5;5-2 en 5-4. Rebecca trof daarna de Frangaise Virgi Thenault, die zij versloeg met 54 en 54, hetgeen
haar een finaledaats opleverde.
ln de finale verloor zij echter haar eerste partij tegen Sophie Moressee in drie sets, n.l. 5-3; 4-5 en 5-2. ln de
eindklassering werd zij zevende.
- Frankijk
- Frankrijk
1. Florence Topin
5. Pauh t
- Frankijk
- Frankijk
2. MariHauteville
6. Aurelie
- Frankijk
- t,lederland
3. Sanghit Trifahi
7. Rebecca van
- Frankijk
- Frankijk.
4. Sofiie Moressee
8. Anna-l,larie

aztanni
lilartin
Emden
Hibon

ln deze Franse owrheersing boffen we ook nog een verduaald Erqels meisie, Cafprine Hauer; zij werd 13de.
Jos Holrnans werd uiteindelijk 28ste.

BEAUVAIS
Bij een damesdegernvedsfijd in Beauvais waren 92 deelneemsters aarnvezig onder wie 7 Nederlandse dames. Vijf landen waren vertegernvoordigd. Alle zeven dames plaatsten zich op het tableau van de laatste 64
zonder herkansing.
Bij de afoverking van dit tableau sneuvelden in & eerste partij Ankie van den Berg, Pemette Osinga, Liesbeth
Oskamp en Jelleke Prins. Alice van den Berg won lnar eerste eliminatiepartij, waama zij Wiebke van der
Scheer trof, die haar uitschakelde met 5-3 en 5-3. Laatstgenoemde plaatste zich met Rebecca van Emden in
de finale van de laatste acht. Jos l'lofmans verloor lnar tweede parbj op het taUeau en plaatste zich 30ste,
Alice van den Berg werd 28ste.
Rebecca van Emden fol in de finale een oude bekende, n.l. Sophie Moressee (Fr.), (zie boven), die zij ook nu
niet de baas kon; zij trerloor in drie sets, n.l. 3-5;5-2 en 5-3. Webke van der Scheer hram ook niet verder dan

Sdrermzaal Gouda
ALLEENVERTEGENWOOR

in

D

IGER

Nederland van
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PrUslirst op aanvraag verkrljgbaar.
Blj voorbee 1d
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haar eerste parti, die zij verloor tegen Jean Charles met 5-3 en 5-3.
De einduitslag werd als rolgt:

Hauteville
Charles
Srecki

1. Mari
2. MariJean
3. Anne
4. Sophie

Moressee

- Frankrijk
- Frankrijk

- Frankrijk
- Frankrijk

Clark

6. Samanda
6. Wiebke van der
7. Rebecca van
8. Florence

Scheer

Emden

Topin

- Australid
- Nederland
- Nederland
- Frankrijk.

BOEDAPEST
ln het sterke A{oemooi op dames degen om de Goupe Martini-Delker, gehouden op 27 en 28 januarij.l., waren
uit 18 landen, sommige met 1 of 2 deelneemsters, totaal 1 1 7 schermsters aanwezig, onder wie onze nationale
selectie.

Op het tableau van de laatste &t plaatsten zich Pemette Osirqa, JacqAnne van Olphen en Rebecca van
Emden. Wiebke van der Scheer en Jos Hofmans werden voortijdig uitgeschakeld. Pernette miste maar net de
werd in de eindklassering negende. Ook Rebecca van Emden kwam ver, zijwerd twaalfde. Jaq'Anne
van Olphen nerd 44ste.
De finale had de volgende uitslag:
finale_; zti

1. Gy0rgyi Szalay
2. Renate Riebrandt
3. Elisa Uga
4. Marianne

Horvdth

- Hongarije
- West-Duitsland

- ltalie
- Hongarije

Amendolara

5. Saba
6. Diarc
7. Sabine
8. Madeleine

Edry
Krapp

Hauterville

- ltdie
- Hongarije
- West-Duitsland

- Frankrijk.

Schermnieuws kort
EUPEN.BELGIE
Bij de toemooien in Eupen, ter herinnering aan de Belgische maife Jean Coibion, werd op dames degen (Acat.) deelgenomen door 109 schermsters, onder wie negen Nederlandse dames. Het beste resultaat behaalde
Jacq'Anne van Olphen met een 26ste plaats. De wedstrijd rirrerd gewonnen door de Westduitse schermster Ute
Schaeper.
Bij de heren degen met 108 deelnemers was de beste Nederlander Michiel Driessen met een 18de plaats, Rob
den Hartog werd 20ste. Wrnnaar van het toemooiwerd de Westduitser Achim Bellman.

TOKAY.EXPRESSE
Aan dit bekende degentoernooi van de A-cat., dat op 1 en 2 december 1989 in Boedapest werd gehouden, namen 136 schermers deel uit 20 landen, waaronder zes landen met 66n deelnemer. Maar er waren ook drie
Nederlanders. Helaas kwamen Heike Westra met 1V en Joris Somers met 0V niet verder dan de eerste ronde.
Ton Kortekaas wist 2V te boeken en kwam op het tableau van de laatste 64, doch trof hier de Oostduitser
Westphal, die hem in twee sets aftroefde, n.l. 5-4/5-4, zodat ook voor hem het doek viel. Winnaar werd de Rus
Tischko. De finale telde maar liefst vijf Russen.
Overigens is er nog iets recht te zetten voor Ton Kortekaas. Hij was ook vertegernvoordigd op de Airborne
Trophy in Arnhem (zie verslag in hel decembemummer), doch werd niet vermeld. Hij kwam namelijk ook op het
tableau en werd in de eindklassering 24ste. Ere wie ere toekomt!

MELUN (FR.)
Bij een jeugdtoernooi tot 20 jaar op 13 en 14 januarij.l. behaalde lndra Angad Gaur een fraai resultaat. Zij
kwam in de finale en behaalde daar een derde plaats. lsabel Hagen werd 36ste, Nynke Oor 62ste en Marijke
Oor 79ste. Er waren 91 deelneemsters.
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