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OFFICIEEL ORGAAN VAN DE
KONINKLIJKE NEDERLANDSE ALGEMENE SCHERHBOND
Verschijnt vijfmaal per jaar. Jaargang 25,nr.Z - April 1990
Redactie-adres: Savetsbos 3ZB - 2716 HS Zoetermeer, tbt. 079 - 21251i

De K.N.A.S. en ziin verenigingen
Na verwerking van de mutaties in het ledenbestand, en er waren dit jaar weer bijzonder veel wijzigingen, kunnen wij u een overzicht aanbieden op bladzijde 2, waaruit blijkt hoe m6menteet dseindstand eruiizijt. "
Wanneer u meent, dat uw aantal leden niet klopt, behoeft uhiet direct in de telefoon le klimmen om het
bondsbureau te bellen, want het bl4ft natuurlijk een momentopname per 1 april 1g90. lndien u omstreeks die datum
nieuwe leden hebt aangemeld, kunnen deze nog niet in het bestand venverkt zijn. Mocht dit niet het geval zijn,
dan kunt u er wel een telefoonlje aan wagen. Hel ligt urel in de bedoeling iedbre vereniging op koie termijn
weer een computeruitdraai te zenden van haar ledenbestand, zoals dat bij ons bekend is.

-

Wanneer u de eindstand bekijkt, die met het aantal afgevoerde verenigingen bij alsluiting van t9g9 het aantal
2.048 bedroeg, dan ziet u weer een lichte daling met de stand op t apritl.t. Ni-et veel vdrschil, dit wordt in de
loop van 1990 wel weer ingelopen, doch de groei blijft nog steeds uit. Stabiliteit van het bestand mag gunstig
zijn ten opzichte van andere sporbonden, die klagen over ledenverlies met zorgwekkende aantallen:h;t bliji
natuurlijk een doekje voor het bloeden.
Er is reeds enkele malen op gewezen, dat de uitgaven van de bond in de komende jaren zullen stijgen door
meer.uitgaven tegenover minder inkomsten, o.a. subsidies. Om dit op te vangen, zijner twee mogeifneOen,
namelijk ledengroei en wanneer.die uihlijft, verhoging van contributie. De ledengroei is de laatstelaren uitgebleven, ondanks vgef ProPaganda op sprtbeunen, een enkele maal een televisieuitzending en net inschaielen van de media bij belangrijke evenementen. Contrihrtieverhoging is wel de gemakkelijkste-weg, doch er rest
ons.nog..een derde mogelijkheid, n.l. de sponsorirg. ln die richting zijn ook reeds pogingbn in heiwerk gestetd,
doch vrijwel zonder resultaat, wanneer men daarbij denkt aan ifJcturete sponbring, dus op lange iermiln.
Sponsoring van een evenement lukt nog weleens, doch zijn de bekende uitzbndering6n, die d'e reg"ei beuedti.
gen. Om grote zaken aan te pakken, heeft de bond een sp6nsor rndig. Heb je die nieidan blijft het
ilf,ipperen.
Dagdromerijen zijn leuk om over de discussi€ren, doch zetten verder geen zoden aan de dijk.'
Helaas zijn wij in het algelopen jaar nreer enkele verenigingen kwijtgeraakt. De grootste ktap was de tiquidatie
van de Haagse Vrije Wapenbroeders. Nog vers ligt in ons geheugin de viering vln haar 1001arig bestaln met
een groot toernooi in Den Haag, waarvoor zeer veel belangstellirE bestond, en nu kort daarira -het definitieve
einde. Verder legden de verenigingen T.N.O. en ACHILLEA het moede hoofd in de schoot, voomametijk door
gebrek aan kader en ledenverlies.
Daar staat wel een aantal verenigingen tegenover met een verrassende groei en dan in hoofdzaak bij de jeugd.
Dus toch een lichtpunge, waarmee dit overzicht kan worden besloten.
P.J.V.

31-12 1-4

31-12 1-4
1989 1990

1989

1990

VERENIGINGEN
S.v. A.E.W.-Leiden

31

26

TRANSPORT

961

969

S.v. Agilit6-Hengelo

26

10

20

A.N.S.C.-Nationaal
S.v. d'Artagnan-Venlo
S.v. A.S.V.D.-Dronten
S.v. Axionikos-Heerlen
S.v. Beau Geste-Etten-Leur
ASV.v.d.Berg-Hoorn
S.v. Bras de Fer-Meppel
S.v. Gascogne-Bergen
S.v. Contre Tem ps-Am sterdam
S.v. Courage-Veldhoven
S.v. D6ropement-Zutphen
S.v. D.S.V.-Deventer
S.v. Desperado-Assen
GSSV. Donar 1881 -Groningen

37

51

24
17

20

39

26

26

S.v. Masque de Fer-H.l.Ambacht
M.V.O.-Den Haag
Sch.ac. Van Oeveren-Amsterdam
S.v. O.K.K.-Den Haag

22

21

17

16
33
45
22
28

S.v. Pallas-Breda
S.v. Pall6s-Utrecht

45

37

11

I

s.v. La Prime-Ede
S.v. Prometheus-Delft
P.S.V.-Eindhoven

15

18

45

49

58

53

13

S.v. Rapier-Tilburg
S.v. La Rapidre-Maastricht
S.v. Scaramouche-Amhem

30

27

34

25
155

M
/16

S.v. De Drie Musketiers-Niimegen
S.v. Elan-Roermond

S.v. ElCid-Zevenaar
RSV. E.M.M.-Rotterdam
S.v. Entre Nous-Echt
TSSV. Excalibur-Tilburg
S.v. Les Faucons-Rotterdam
DSV Gascogne-Enschede
Schermzaal Gouda
S.v. zaal Hazes-Haarlem
S.v. zaal Heerooms-Purmerend
S.v. lron Shell-Vlaardingen
S.v. zaal Joska Makk-Baam
S.v. zaal Kardolus-Zoetermeer
S.v. K.L.M.-Amstelveen

K.O.S.-Nationaal
K.O.O.S.-Nationaal
L.U.S.V.-Leiden

Transpoleren

1

19
28
14
16
29
19
19
20
18
16
16
19
15
11
64
11
30
23
20
28
31
08
37
37
56
10

17
25
18
21

18

26
16
14
21

15
8

65
10
49
23
22
22
21

108

961

Schkr. Friesland
Schk Groningen
S.v. St. Michael-Den Haag
S.v. Te Werve Rijswijk
S.v. Ter Apel
S.v. Ter Weer-Den Haag
S.v. Trefpunt-Vlaardingen
S.v. De Troubadours's-Hertogenbosch

i,

155
106
26
5

44

114

15

20
8
14

27
49

24
43

31

32
40

38

S.v. U.S.V.-Leiden

15

15

U.S. -schermen-Amsterdam
S.v. Valiant-'t Harde
S.v. zaal Vandervoodt-Rotterdam
S.v. VerwijlenOss
S.v. Des Villiers-Den Haag

14

S.v. zaal Visser-Amsterdam
S.v. Voome-Putten-Hellevoetsluis

10

23
24

23
27

37

50
26

58
26

2A

18

12

31

Schermzaal Wolfers-

38

33

37

UtrechUWageningen
MSV. Zeemacht-Den Helder

19

23

S.v. Zono-Apeldoorn

13

58
15

I

969
Totaal

1998 2t2,

Afgevoerd
Bestand 1989

ln 1989 afgevoerd:
S.v. Achillea-Emmeloord
S.v. T.N.O. -Delft
S.v. De Vrije Wapenbroeders-'s-Gravenhage

totaal

11 leden

50

2048

-

21 leden

lS leden
50leden

Nieuw aangemeld per 1 januari 1990 de schermvereniging M.V.O., onderdeel van de personeelsvereniging
'Meer vriendschap onderling'van het Departement van Defensie in 's-Gravenhage

Bondsmededelingen
ADRESSENBESTAND AANG ESLOTEN VERENIGINGEN
Nr. ,1005: s.v. ELAN: secr.

uordt de heer L. Pijnappel, Glasblazerserf 12, 6043 SE Roermond, tel. 04750-40101.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De eerste algemene ledenvergadering in 1990 vrordt gehouden op vrildag 22 juni 1990 in een van de zalen van
het N.B.C.-Centrum, Blokhoeve 1 te Nieuwegein. Aanvang 19.30 uur.
Noteer deze datum in uw agenda!

IN MEMORIAM
Op 20 maart 1990overleed

JAN VAN DE VUURST.
Hijwerd 62 jaar oud.
Wjlen Jan van de Vuurst was van 1967 tot 1974 lid van het bondsbestuur van de K.N.A.S. ln de algemene ledenvergadering d.d. 20 mei 1967 werd hij gekozen en trad af in de vergadering van 1 juni 1974.
Bij zijn afscheid werd hij in het bezit gesteld van de gouden bondsspeld. ln het bestuur heeft Jan zich hoofdzakelijk beziggehouden met technische zaken en begeleiding van nationale selectieploegen.
ln zijn actieve schermperiode was hij een uitstekende florettist en werd in 1957 uitgenodigd deet te nemen aan
de ltereldkampioenschappen in Parijs. Later begon hij ook de sabel te hanteren en was meerdere malen finalist bij de nationale kampioenschappen.
Na zijn actieve schermtijd werd hij een enthousiast lid van de veterenanenvriendenclub op dit wapen.
De crematieplechtigheid werd bijgewoond door vele belangslellenden, in het bijzonder uit de regio Amsterdam.
Zijn eerste contacten met de schermsport begonnen bij de bekende A,msterdamse schermvereniging D.O.S.
(helaas reeds lang ter ziele).
Op latere leeftijd was hij een veelgevraagde hoofdsecondant en wees hij slechts spradisch een uitnodiging
voor een wedsfijd van de hand.
Met Jan ging een goede sclrcrmwiend van ons heen. Zijn opgeruimde karakter, dat geen problemen kende en
zijn ontwapenende humor zullen rng lang in onze herinrcring blijven.
Dat hij moge rusten in vrede.

PERSBERICHT
Het bondsbestuur heeft op 27 februari 1990 het volgende persbericht uitgegeven:

'De Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

(K.N.A.S.) weigert voorlopig schermleraren naar
lndonesi€ te sturen voor opleidingsucrk. Flet bestuur protesteerl daarmee tegen de recente executie van vier
politieke gevangenen, van wie het doodvonnis onlangs na meer dan 25 jaar voltrokken werd. De K.N.A.S. heeft
het ministerie van W.V.C. vezocht een aangevraagde subsidie aan te houden.'
ln een brlef aan de N.S.F. en het ministerie van W.V.C. zegt de K.N.A.S. geschokt le zijn over de executie.
Deze gebeurtenis was ook voor de regering dusdanlg onacceptabel geyveest, dat die aanleiding vormde het
verlenen van aanvullende steun aan de lndone$sche regering op te schorten. Het bondsbestuur zou zich bezwaard voelen op een moment als dit een bondsafvaardiging naar lndonesie te sturen, als ware er niets aan de
hand.

,tg'',2

wedstrijdkalender i{$y
H Y-\
Nationaat

28 april

1990

Amhem

Nationaal kampioenschap sabel heren, individueel

Valkenhuizen
29

april

28 april

(zat.)

Amhem

Nationaal kampioenschap sabel heren,

Valkenhuizen

verenigingsequipes

Assen
s.v.

6

mei
(zat.)

12 mei

13

mei

Vermeltforttoernooi, senioren degen en sabel,

Desperado

jeugd floret en degen

vrij

Heerenveen

lntemationaal degentoemooi, dames en heren,

sprthal

junioren, cadetten en pupillen, org. Schermkr.Friesland

De Telle
Rotterdam

Jubileumtoemooi, floret dames en heren

s.v. E.M.M.
19 mei

20

mei

24 mei

27

(zat.)

Nedrland Trophee, intemationaal dames degentoernooi

Olympus-hal

s.v. zaal Kardolus

vnj

(Hemelvaartsdag)

mei

3/4 juni
9 juni (zat.)
10

Zoetermeer

juni

Veldhoven
s.v. Courage
Venlo

24

juni

28/29 apil

29

1990

april
mei

5/6

Vlaaientoernooi, floret dames en heren, sabel dames en
heren, s.v. d'Artagnan

Pinksteren

Vlaardingen

Regionaal en recreatief florettoemooi,

s.v.

jongens en meisjes tot t6 jaar

Trefpunt
Purmerend

Zaal

17luni

Hemelvaarttoemooi, floret dames en heren,
senioren en jeugd

Heerooms

Wllem Eggerttoemooi, floret dames en heren,
degen dames en heren, senioren en junioren

Haag
9de Haagsch Janljetoemooi, floret jeugd,
s.v. O.K.K.
schermcenfum Lindenhof
Amsterdam Open Noordhollandse kampioenschappen,
Afd. N.H.
floret dames en heren
lnternationaal
lntemalionaaltoemooidegen dames (A€t.)
lpswich (GB)
Moers (BRD)
lntemationaal toemooi floret dames cadetten
Luik (B)
Challenge Mtre. Gofftn, sabel
Poitiers (F)
Challenge Martel, degen heren (A-cat.)
Bonn(BRD) Ldue von Bonn, floret heren (A-cat.)
Den

Recklinghausen (BRD) lntemationaal cadettentoemooi,

fl

oret dames/heren,

degen heren

mei
13 mei
1

2/13

Szekesfehervar
Cachan

(F)

(H) Coupe Korona, dames degen (A+at.)
lntemationaal toemooi dames degen

19/20

mei

nei
juni
10 juni
26127

9/10

B

(F)
Challenge L. Jeanty, floret dames (Atat.)
Troleo Canocio, heren degen (A-cat.)
Legnano (lta.)
Charenton (F)
Challeng Henri lV lloret heren
(lta)
Legnano
Trofeo Rotary dames degen (A-zat.)
Z0rich(Zwl) Challenge de ZUrich, dames degen (A-cat.)
jaar
Melun (F)
Mille Reurets, froret jeugd tot
Parijs

1

I

7

ijzondere evenementen

mei
juni

27 april - 1

8 - 16

(Zw.)
(Fr.)
Lyon

Gdteborg

Mondiale finale voor cadetten jongens en meisjes
Wereldkampioenschappen senioren,
indivkJueel en equipes

Mededellng:

Het oorspronkelilk in de nationale wedstriidkalender opgenomen nationale jeugdtoemooi, dat
georganiseerd zou rvorden door s.v. zaal Kardolus, komt te vervallen en zal nu gehouden worden in het najaar. Datum nog onbekend. De oorspronkelijke datum was 5/6 mei.

ISRA6L
ln lsra€l worden van 3 juni - 10 juni 1 990 intemationale uedstrijden op lloret dames en heren gehouden en een
trainingskamp.
De wedstrijden zijn individueel en voor equipes.
Van 4 Um 6 juni trainingskamp, 7 juni toeristische toer door lsraOl.
Op 8 en 9 juni de wedstijden, 10 juni vertrek.
lnlichtingen en inschrilving bij K.N.A.S.-lnternationaal, Posthrs 1049,9701 BR Groningen, t.a.v. Henk Smit.
De verblijftosten, hotel en volledig pension worden aangeboden door de lyaOlische schermbond.

JEAN \UANDERVOODT
verkoop van alle merken schermsportartikelen
GEOPEND
VERKOOP en EXPEDITTE - Hccmraadssiqgcl 285

3023 BG Rottcrdarn

Tel.: Olo - 4l2OAOl/476dO58
Fax: OIO

- 4773()4A

woensdag
vriJdag

zaterdag

l9.OO - 2l.OO
l9.OO - 2l.OO
09.30 - l3.OO

en volgens afspraak

uur
uur
uur

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

ffik

FLORET DAMES EN HEREN, INDIVIDUEEL
Arnhem: 24 en 25 februari 1 990

De deelname aan de individuele floret<ampioenschappen heren viel niet tegen. Met 64 deelnemers was deze
wedstdjd redelijk goed bezet. De dames lieten het wel afrreten. lvlet 24 deelneemsters was dit kampioenschap
ucl een dieptepunt. Edn van de belangdjkste oorzaken van de dalende belangstelling voor ditwapen schijnt de
overstap te zijn naar het wapen degen. Ook intemationaal worden de florettoemooien schaarser.
Bij de heren werd na tupe voononden een tableau van 32 schermers samengesteld, dat moest leiden tot een

Tffi[Jr:Hi!:lT|i:Hil:;.orij, die reeds tweemaar in successie de titet had sewonnen, was er naruurrijk op
gebrand de 'hattrick' vol te maken. Hij kwam wel in de finale, doch op het laatste moment nog via de herkansing, hetgeen hij te danken had aan zijn clubgenoot Jonke Korzelius, die hem in de derde ronde de weg versperde voor een rechtstreekse plaatsing.
Favoriet voor de titelwas Andries T6tt, die zich ook inspanl voor uiEending naar de wereldkampioenschappn
1990 in Lyon. Het werd inderdaad een treflen tussen beide rivalen om te titel, waarbij Andries, tot verbazing van
iedereen Hans met ruim verschil klopte (10-1 ).
De finale van acht had het volgende verloop.
Paul Sanders
P.S.V.

Betram Bouhoorn

Paul Sanders
12-10

ZaalVisser

Hans Rijsenbrij

Hans Rijsenbrij

ZaalVisser
Jonke Konelius
ZaalVisser

10-3

Hans Rijsenbril
10-3

Andries T6tr

Andries T6tr

10-1

TaalYanOeveren

Andries T6tr

Ovideo Gogoase
Scaramouche
Gerben Kozelius
Zaal Visser
Peter Sorber
TaalYan Oeveren

10-3

Andries Totr
10.5
Peter Sorber

10{

Om de derde en vierde plaats: Paul Sanders - Peter Sorber: 10-6.
De uitslag:
1. Andries T6fr
2. Hans Rijsenbrij
3. Paul Sanders
4. Peter Sorber

- Zaal Van Oeveren
- Zaal Visser

- P.S.V.-schermen
- Zaal Van Oeveren

5. Ovideo

Gogoase

6. Gerben
7. Bertram
8. Jonke

Kozeloius
Bouthoom

Kozelius

-Scaramouche
- Zaal Visser
- Zaal Visser
- Zaal Visser.

Bij de dames was de (toen nog) 1S-jarige lndra Angad Gaur favoriet voor de titel. Ze stelde niet teleur en bleel

de gehele wedstrijd ongeslagen. Goede trrreede r,rrerd Yvette Kardolus, waarmee zij haar resulbat van 1989
prolongeerde. Het was wel een verrassing, dat Gloria van Erven met het brons ging strijken. Zjzefte in de partij
om de derde plaats Heleen Schipperheijn met 8€ aan de kant.
Ook de dames schermden tweede voononden, rvaarna een tableau van de laatste 16 sctrermsters werd opgesteld.
Elij de dames werd in de finale elke ontmoeting verschermd volgens het sysleem 'the best of three'. De
krachtsverhoudingen waren echter zodanig, dat geen enkele ontmoeting uit drie partijen bestond.

6

Zie het verloop van de finale.
lndra Anqad Gaur

ZaallGr&lus

tndra Angad

Joke van Langen
Zaal Van Oeveren
Heleen Schipperheijn
Zaal Ter Weer
Nicolette Tledink
Scaramouche
Geke Kleefsfa
Donar
Yvette

1881

Kardolus
ZaallQrdolus
Liesbeth

Oskamp

Des

Villiers

)
)
)

)

Fleleen Schiopefieijn

5-U34

lndra Anoad Gaur

5-28-0

)

)

lndra Angad Gaur

5-2n4
)

Yvette Kardolus

)

5-U34
Yvette Kardolus

)

)

Berg )
Gloria van Erven )
ASV.van den

Gaur

5-1/3{

Gloria van

Erven

)

5{/3{

)

54/5-3

)

Om de derde en vierde plaats: Fleleen Schipperheijn - Gloria van Errren 5-413-2.
De volledige uitslag werd als volgt:

Gaur

&al lGrdolus

1. lndra Angad
2. Yvette Kardolus

-

3. Gloria van Erven

- Des Villiers

- Zaal

lQrdolus

4.HeleenSchipperheijn -TaalTerWeer

5. Geke Kleefstra
6. Nicolette Tledink
7. Liesbeth Oskamp
8. Joke van Langen

- Donal1881
- Scaramouche
- ASV v.d. Berg
- Zaal Van Oeveren.

De stijlprijzen werden als volgt uitgedeeld:

Floret heren: Peter Sorber - Schermac. Van Oeveren.
floret dames: lndra Angad Gaur -7aal Kardolus.

DE EOUIPEWEDSTRIJDEN
Ook de wedsfijden om het kamplioenschap voor verenigingsequipes gaf een somber beeld te zien wat het aantal deelnemers beFeft. Op beide wapens startten vier equipes. Op lloret dames is het attijd een kteinschatige
gen€est, doch de herengaven tocn altijd in groten getale acte de prdsence. Een kampioenscnap m-et
ryqstqd
10 A 12 equipes was geen uiEondering. Enfin, de strijd was er niet minder om, want nog steedi kraait de haan
van zaal Visser koning.
We beginnen met de dames. Vier equipes bonden de strild aan en schermden een poule unique, dus alpn tegen elkaar. Ook nu kon niemand de equipe van zaal lGrdolus bedreigen. Zij prolongeerden wederom te nationale titel.

g.o.
2. s.v. scaramouche zg.o.
3. S.a. Van Oeveren g.o.
4. S.v. Des Villiers
0 g.o.
1. Zaal

Kardolus

3

(Yvetle Kardolus, lndra Angad Gaur, Marianne Rensink, Maruga van
Hellemond en sandra van Dalen)'

1

Bij de heren was de ontmoeting Ussen Zaal Visser en Zaal Kardolus lnt klapstuk van de veiling. Zj waren de
smaakmakers van dit kampioenschap met slechts vier equipes. De schermers van Zaal Visser tionden zich nu
nog met gemak lnMhaven; het werd 9-4 in hun voordeel, doch het is nog steeds de oude ploeg, die aanFeedt; dus hoe lang nog?

De uitslag werd als volgt:
1. Zaal Visser

3 g.o. (Jonke en Gerben Korzelius, Hans Rijsenbrij, Bertram Bouthoom en
Patrice Masson).

2. Zaal Kardolus
3. Zaal Ter Weer

2 g.o.

4. Des Villiers

o g.o.

1

g.o.

DEGEN DAMES EN HEREN INDIVIDUEEL
Arnhem: 24 en25 maart 1990
Een verrassend aantal schermers schreef in op het wapen degen heren, namelijk 81, doch helaas lieten ook op
dit wapen de dames verstek gaan. Met 20 deelneemsters op dit wapn stelden zij ons wel teleur. Wel misten
noodgedwongen vier dames deze kampioenschappen, omdat zij deelnamen aan een zevenlandentoernooi, op
uiinodiging, in Tauberbischofsheim. Verder was onze nationale kampioene geblesseerd en kon dus lndra
Angad Gaur haar titel niet verdedigen.
Bij de heren was St6phane Ganefl weer favoriet voor de titel, die hij reeds viermaal had gewonnen, n.l. in 1985,

1986, 1988, tg89; hii kon dus nu de 'hattrick" scoren. Ondanks hel behoorlijk aantal schermers had de wedstrijd een vlot verloop. Het tableau van de 32 laatste schermers was met herkansing en gaf bij de afwerking
daarvan geen venassingen te zien. De volgende schermers plaatsten zich bij de laatste acht:

1. Aruin lGrdolus
ZaalKardolus

8.
5.

Michiel Driessen
Des Villiers
Koen Sizoo
L.U.S.V.

4.
3.
6.

Warjo van Galen
Des Villiers
Ton Kortekaas
Des Villiers
St6phane Ganeff

Anrin Kardolus
10-5

Anrin Kardolus
10-8
Warjo van Galen
10-7

St6phane Ganeff
10-8

St6phane Ganeff

106

ZaalKardolus

7.
2.

Koert Kerkhoff
Des Villiers
Spencer van Erven
Des Villiers

St6phane Ganeff
10-5

Spencer van Erven
10-7

Spencer van Erven - Warjo van Galen, om de derde en vierde plaats 10-4.
De winnaar van het brons Spencer van Erven schermde een goede wedstrijd. Hij is lang geblesseerd geweest
en vierde zijn eerste grote wedstrijd met een derde plaats. Overigens was de s.v. Des Villiers goed vertegenwoordigd. De uitslag in de goede volgorde was als volgt:
1. St6phane Ganeff
2. AnMn Kardolus

- Zaal Kardolus
- Z;ral Kardolus

3. Spencer van
4. Warjo van Galen

- Des Villiers
- Des Villiers

Erven

5. Koen Sizoo
6. Koert Kerkhotf
7. MichielDriessen
8. Ton Kortekaas

- L.U.S.V.
- Des Villiers
- Des Villiers
- Des Villiers.

Bij de dames misten we dus een aantal prominenlen, zoals Pemette Osinga, Webke v.d. Scheer, Jacq'Anne
van Olphen en Nicolette Tiedink, die toch altijd goed zijn voor een goede plaatsing en last but not least natuurlijk titelhoudster lndra Angad Gaur. Favoriete voor de titel was nu Rebecca van Emden, met in haar kielzog natuurliik Barbara Besselink en de jeugdie Kamla Johannisma (15 jaar). Kamla plaatste zich rechtstreeks voor de
finale, doch Rebecca en Barbara hadden daarvoor een herkansing nodig.
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Uiteindelijk werd de volgende finale samengesteld:
1. Geke Kleefstra
Ellen
Donar 1881
10-9
8. Ellen Smit
Donar 1881

Smit

5. Rebeccavan

)

Rebecca van Emden

Emden

Zaal Vandervoodt
4. Elisabeh v.d. Meer
A.N.S.C.
3. Kamla Johannisma
Scaramouche
6. Liesbeh Oskamp
ASV v.d. Berg
7. Barbara Besselink
Scaramouche
8. Jos Hofmans
Zaal Kardolus

10-9

Rebecca van Emden
8-5
Rebecca van Emden

8-2

)

Kamla

Johannisma

s-7

Barbara

)

)

Besselink

84)

)
)

Barbara Besselink
8-6

)

Om de derde en vierde plaats Kamla Johannisma - Ellen Smit, 9-7.
Een goede wedstrild schermde Ellen Smit. Als men naar de uitslagen kijkt, dan was zij een behoorlijke kluif
voor haar tegenstanders, tot zij tegen Kamla de vlag moest stijken.
De rangorde in de finale was als volgt:

Kleefstra
Hofmans
- Scaramouche 7. Liesbeth Oskamp
- Donar 1881
8. Elisabeh v.d. Meer

Emden - Zaal Vandervoodt
Besselink - Scaramouche

1. Rebecca van
2. Barbara
3. Kamla Johannisma
4. Ellen

Smit

5. Geke
6. Jos

- Donar 1881
- Zaal lGrdolus
- ASV. v.d. Berg
- A.N.S.C.

Rebecca won de wisselbeker nu voor de tweede maal. ln 1987 belnalde zij voor de eersle maal de nationale litel.

DE EOUIPEWEDSTRIJDEN
Het nationale kampioenschap voor verenigingsequipes was als volgt bezet. Bij de dames vijf en brj de heren
acht equips. De dames schermden een pule unique, dus allen tegen elkaar, de heren een dlimination directe.
De uitslag van de dames wed als volgt:
(Pemette Osinga, Yvette Kardolus, Jos Flofmans)
1. Zaal
4
2.
3 g.o.

l€rdolus
Scanmorche
3. ASV.v.d. Berg
4. Donar 1881
5. Des Villiers

g.o.
29.o.
9.0.
0 g.o.

De dames-equipes bestonden uit drie schermsters.
Zaal lGrdolus won voor de derde maal in successie de
titel en de wisselbeker.

1

Bijde heren ontwikkelde zich de volgende striil (indeling volgens indice+esultaten):

Villiers
)
8. s.v. P.S.V.
)
Les
Faucons
5. s.v.
)
4. s.v. Scaramouche )
3. Zaal Venvijlen
)
6. L.U.S.V.
)
7. s.v. Confe Temps I
2. Zaal lGrdolus
)
1. Des

Villiers
9-1
)
Scaramouche )
9-3
Zaal Verwijlen )
8-8
|
Zaal lGrdolus )
Des

)

9-2

Des Villiers

9-3
Zaal lGrdolus
9-7
Zaal lGrdolus
9-4

Dat de eindstrijd zou plaatsvirden tussen de equipes van Zaal Kardolus en Des Villiers, lag in de lijn der verwachtingen. Hdt rrverd een heroi'sdre stdjd. De Hagenaars gaven uitstekend partij en hielden de stand lot het
laatste moment in everMicht. Vooral Wa4o van Galen was goed op dreef, met drie winstpartijen was hii de beste.
Bij de stand 8-7 in het roordeel van de Zoetermeerders vond de laatste ontrnoeting plaats tussen Spencer van

Erven en Olaf Kardolus. Wnst van eerstgenoemde zou de stand dus op 8-8 brengen, waama een beslissing
nodig zou zijn. Hij verloor echter kansloos met 5-1, hetgeen de stand op 9-7 bracht en de titel aan Zaal
Kardolus.

Zij staat nog steeds aan kop met een indrukwekkende lijst van titels. ln 1975 rron zij voor de eerste maal het
kimpioenschap, waama zij in 1979 opnieurv de titel veroverde en tegelijk een abonnement nam tot nu toe. Dit
was dus voor de twaalfde maal, dat zii nationaal kampioen werd.
De volledige uitslag werd als volgt:
1. Zaal

Kardolus - Zoetermeer

2. Des

Villiers

- Den

Haag

3. Scaramouce - Arnhem
4. Zaal Venrijlen - Oss

5.

L.U.S.V.

6. Les

Faucons

(St6phane Ganeff, ftwin Kardolus, Olaf Kardolus, Gertian Knoeff,
Rick v.d. Goo0
(Ton Kortekaas, Wario van Galen, Spencer van Erven, Michael v.d. Klip,
Michiel Driessen)
(Ovideo Gogoase, Joris Somers, Enrico de Ruiter, Philip Anzion)
(Roel Venrijlen, Jeroen van Dokkum, Marco Leytens, Albert Enzerink,
Bas Dekkers)

- Leiden
- Rotterdam

7. Contre Temps
8. P.S.V.-schermen

- Amsterdam

- Eindhoven.

SPORTFONDS LEO VAN DER KAR
Op 20 februari j.t. heeft het Sprtfonds Leo van der Kar een aantaljeugdige talenten bekendgemaakt, die zijn
gdsebcteerd v6or het deelnemen aan een binnen- of buitenlandse fainingsstage. Dit gebeurde voorde. dertigite maal in successie tildens een persconferentie in lpt Amsterdamse Apllohotel. Itjdens het zesde.lustrum
werd tevens voor het jubibrende Sprtfonds door het ministerie van W.V.C. een verrassing q pem gehouden.
De heer D. Happel, vbrtegenuoordiger van het ministerie, maakte bekend, dat in het vervolg de stages voor
coaches in hei 6uitenland zullen bekostigd worden door het ministerie. Niet alleen de vertegermoordiger van
het ministerie deed toezegginen aan het Sprtfonds. Ook de heer G. Wijnberg, die namens het NOC en de
NSF sprak, zegde toe OaiUeiOe instanties zich sterk zullen maken rcor het sportlonds en te pleiten voor het
behoud van de subsidie van de Sprttotalisator.
Wij zijn verheugd, dat ook de K.N.A.S. weer tot de gelukkigen behollrt, die een jeugdig talent mag uitzenden.
lnrira Angad Gaur van de s.v. Zaal Kardolus zal een stage volgen in Frankrijk.

INLEVEREN KOPIJ
De kopij voor het volende nummer van Touch6, uitgave juni 1990, moet uiterlijk 3 iuni a.s. in het bezit zijn van
de redactie.
Opzenden aan Redactie Touch6, Savelsbos 328,2716 HS Zoetermeer, tel. 079' 21 25 11.
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ROPESE CADETTENKAM PIOENSCHAPPEN
Op 10 en 11 maart j.l. werden in C:ouda de Europese zonekampioenschappen
gehonden voor irngens en mei$es van 15 - 17 iaar. Aanvankelijk waren deze
kamF*rcnsctnppen toegeuczen aan Engeland, doch medio 1989 gaf men de
wens te kennen de organisatie daarvan tert4 te geven en liep de F.l.E. bii de
wereldkampioenschappen in Denver naar een vervangend land le zoeken om
het evenement over te nemen.
Nederland stelde zich kandidaat en kreeg onmiddellijk de organisaUe in handen. Als locatie werd in eerste instantie Rotterdam benaderd, doch de sporthal, die daarvoor geschikl was, kon op de betretfende datum niet uorden vrijgemaakt, waama de organisatie werd overgeheveld naar Gouda. Als

wedstrildlokatie

rerd

gekozen voor

de

vriiwel nieuwe sporthal 'De

Mammoef, waaraan twee bijzalen r,rerden gekoppld.
De medewerking in Gouda van de plaatselijke schermvereniging was vezekerd en de secretaresse Thdcla
Gelauff trok de kar voort en heetl in Gouda en omgeving het nodige van de grond gekregen. Ook bil de gemeente vond zij een gewillig oor en last hjt not least vorden we Flenk Kenter weer bereid de reservering van
de hotels voor zijn rekening te nemen. lrlet nog in het achtertpofd de ervarirpen op dit terrein tijdens de J.W.K.
1985 in Amhem, was dil in goede lunden.
Henk Bierrer was de promotor van lret zaalpersoneel, dat nodig rvas voor bediening van toestellen en inrichten
van de sporhal.
Voor de eerste maal was aan deze kampioenschap als extn toegevoegd lret wapen dames degen. Deze cadettenkampioenschappen uorden in vijl zones g€houden, doch in de andere zones was dames degen nog niet
ingevoerd.
Uit deze zones komen de beste vier op de vier wapens in aanmerkirq om deel te nemen aan de mondiale kampioensctrappn, die van 27 aytl - 1 meia.s. in G6tenborg (Zw.)worden glrcuden.
De inschrijving voor de Europese wedsUijden was boven verwachtirB. Deelgenomen werd door 19 landen, met
een of meerdere schermers. Het totale aantaldeelnemers bedroeg 215. De meest bekende schermnaties kwa'
men met een volle bezetling, dat wil zeggen 5 x 4 pr wapen. Per wapen kunnen namelijk slechts vier deelnemers uorden ingeschreven. Ook Nederland had met 20 deelnemers ingeschreven, doch in deze leeftijdsgroep
kunnen ne nog niet veel potten heken; dat zal u wel duidelijk worden in de uitslagen.
De wedsfijden werden tot aan de laatste vier zonder verdere franje verschermd, doch de laalste vier uit elke finale werden met enig gala op een verhoogde fiste een \oor een verschermd.
Hoewel ue schrijven over nog zeer |eugdige schermers, was er toch een groot aantal, o.a. uit West- en OostDuitsland, ltali€, Hongarije en lsnel, dat een schermpeil bezat waar wij nog lang niet aan toe zijn en mogeliik
ook nooit zullen bereiken, onder voorbehord van de bekende uiEondering, die de regel bevestigt.
Grote atrvezige was Frankrijk, dat deze kampioenschappen om fincipteb redenen heeft geboycot. tilen vindt
de mondiale finale gelijk aan de Europese zone-finale, omdat bijrcorbeeld de deelnemers uit de Alrikaanse en
Zuidamedkaanse zone een veel lager schermpeil bezitten. De Fnanse bond wil derhalve een andere formule
voor het aantal deelnemens uit de vilf zones. Als altematiel organiseert deze bond nu bij de uereldkampioenschappen in Lyon een mordiaal loernooi voor cadettenequips. Berichten daarover trolgen nog.

De eerste dag, zahrdag 10 maarl, begonnen de eerste rvedsldjrlen, in de met vlaggen leestelijk trersierde
sprfnl, op tbret damei en teren. Op tloret dames namen 44 schermsters deel uit 13 landen, onder wie dus
vier tlederlandse meiges. Wbndy v.d. Weit (Frl.)r,rerd 35sle, Marike Balj6 36ste en Anuska Schomaker 38ste.
lndra Anga Gaur hram ver. Vorig jaar Uj de kampioenschappn in Boedapst werd zil 12de, doch zii werd hoger ingeschat. Het liep allemaal zoals venracht ucrd. Zij plaltste _zich rechtstreeks bij de laatste achl. Doch
ioen girg het mis. Zif trof in de eerste partrl Claudia Bertow (0ost-Duitsland), die drie marrches nodig had om
lndra de baas te woiden, nl. 3-5, 5-l en 5-2. ln de eindnrpschikking werd ze zesde geplaatst. Jammer, we
hadden haar bij de laatste vier ingeschat, zodat zij dan geselecteerd was rcor de eindsfijd in G6tenborg. De ti'
tel ging naar Simone Bauer (BRD), die tot groot rrerdriet van de ltaliaanse kolonie de ltaliaanse vedette
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Valentin Vezali naar de tweede plaats veruees met 54, 3-5 en 5-3. Een fraaie, maar vooral spannende partij
met veel emoties op de tihne.
Op lloret heren 50 deelnemen uit 15landen. Hier ook vier deelnemers uit Nederland, die geen hoge ogen gooiden. Marcello l,loto (zaal Hazes) was de beste Nederlander. Hij werd 32ste, Erik van Aalst 42ste, lvo Jonckers
en Virgil Ansems 49ste.

'l4ste

West-Duitsland was op dit wapen oppermachtig en bezette de eerste drie flaatsen. Winaar uerd Jan-Eric
Rauhaus; hij versloeg zijn landgenoot Fabb Cedrone met 1-5, 5-2 en 54. Om de derde en vierde plaats versloeg Chdstiaan Lepel de ltaliaan Lorenzo Taddei gedec'rleerd met 5-0 en 54.
Dames degen was op eigen initiatief door de l',lederlandse organisatie extra aan het programma toegevoegd.
Er was wel belangstelling voor, hetgeen blijkt uit de 36 deelneemsters uit 14 landen. Dit wapen staat echter nog
niet op het programma voor de mondiale kampioenschappen in Gdtenborg. Mogelijk in 1991 wel. Ook op dit
wapen een Nederlandse deelname, bestaande uit drie deelneemsters. Verder maakten rye weer kennis met
Claudia Bokel, die sinds augustus 1989 in Bonn furore maakt. We waren vernst door haar manier van schermen en opfeden op de loper. Het is een prsoonlijkheid gervorden, die zich presenteert als een volledige vedette. Zj kwam zonder veel moeite bij de laatste acht en wist zich bij de laatste twee te flaatsen. Zij ontmoette
de ltaliaanse Elisabeh Casfucci, die nogal moeite met haar had, maar toch uiteindelijk met de titel ging sttijken
onder luid gejubel en gejonas van de ltaliaanse kolonie, die haar eerste goud binnenhaalde.
De eerste manche uon Claudia met 2-5, daama zegevierde Castrucci;zij het met moeite, tueemaal 5-4. Een
zeer spannende partij.
De degen heren was kwantitatief niet zo sterk bezet. Met ,18 deelnemers uit 17 landen bleel het aantal beneden
de verwachtingen. Van onze deelnemers was Jan Reurslag de beste; hij werd 32ste, Jeroen van Dokkum
34ste, Wouter den Otter 36ste en Bart Schils 't6ste.
Winnaar werd de ltaliaan Christaan Porisini, die de lange Hongaarse schermer Gabor Totola met 4-5, 5-4 en 53 naar de tweede plaats venvees. Hij kon zijn surplus aan lengle niet rendabel maken.
Een duidelijke zaak, dat de ltaliaanse clan ueer op zijn kop stond.

Actiefoh uit de sabelfinale.
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(foto A. Schuitnan)

De sabel werd in zijn geheel elektrisch verschermd. Onze NederlaMse vertegenwmrdigers hadden niets in te
brengen, mede door het feit, dat zij voor het eerst elektrisch materiaal in handen hadden. Deelgenomen riverd
door 28 sabreurs uit I landen.
Winnaar op dit wapen werd de Pool Duarius Gilman, die de Westduitser Eero Lehmann aftroefde met 5-2 en
5-1. De 3de en 4d9 plaats werd een Bulgaarse aangelegenheirC. Borislav Jordanov versloeg zijn landgenoot
lgnat Nicobu met 5-4 en 5-3.
De beste vier op ieder wapen waren als volgt:

Floretdam6

Floret heren

1. Simone Bar.pr

- West-Duitsland

2. Valentin Yezzali
3. Claudia Bertow
4. Yvonne Bedei

- ltalid
- Oost-Duitsland
- West-Duitsland

Degen heren
1. Christiaan

Porisini

2. Gabor Totola

3. Alexander
4. Ferenc

Ruedinger

Deak

1. Jan Edc

Rauhaus

Cedrone
3. Christian Lepel
4. Lorenzo Taddei
2. Fabir

- West-Duisland
- West-Duitsland
- West-Duitsland

- ltalid

Sabel

- ltalid

1. Darrusz Gilman

-Polen

- Hongarije
-

2.Eero Lehmann

-West-Duitsland
- Butgarije
- Butgarije

West-Duitsland

-

Hongarije

3. Borislaw
4. lgnat

Jordanov

Nicobu

Bovenstaande schermers zult u weer tegenkomen in de rirredstriiJen om de mondiale cadettenkampioenschap
op deze wapens.
Degen

dams

1. Elisabeth

Castrucci

2. Claudia Bokel

- ltaliO

- West- Duitsland

3. Karin lvlayer
4. Vanessa Eichner

- West-Duitsland
- West- Duitsland

Winnaar van de landencup:Coupe des Nations: West-Duitsland

De Nederlandse deelnemers in uniform trainirqspak met de nationale

jeugdtrainers (foto Frans van Aalst)
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nternationale wedstrijden

Copa Brasil
24125lebl"wri, Rio de Janeiro

Op bovengenoemde datum werd in Rio de Janeiro een damesdegen toemooi Acat. gehouden. Door bijdragen
van de F.l.E. en de Braziliaanse schermbond werd het mogelijk een tbderlandse atuaardQirq voor dit toernooi
in te schrijven. De Nederlandse floeg bestond uit Pemette Osinga, Jacq'Anne van Olphen en Rebecca van
Emden. Trainer-coach Bert van den Berg ging mee als begeleider. De heenreis verliep niet zo voorspedig.
Vlak voor de shrt op Schiphol viel er een motor uit van de Boeing 747,waarmee we zouden veilrekken. Deze
moest eerst gerepareerd worden.
Na een uur verfraging stegen we op. Gedurende ruim zes uur hebben we zitten schudden vanwege het slechte
weer. Op het vliegveld van Rio zouden we worden afgehaald. Dat was op zichzelf al lachuckkend. Er stonden
twee Braziliaanse schonen die met mij begonnen te onderhandelen over de prijs van een bus. Eerst moest ik
$ 5 betalen, toen opeens weer $ 8. Toen ik vroeg of de prijs van de bus, als we hier nog langer zouden shan,
opnieuw zou stijgen, werd het opeens I 4. Het bleek later een normale stadsbus te zijn, waarvoor je een paar
kwarlies betaalt. Halverwege de busrit moesten we uitstappen en in een taxi plaatsnemen, die ons naar het hotel zou brengen. Hier begon het onderhandelen opnieuw door onze twee schonen. We namen toen zelf maar
een hxi tot verdriet van deze twee meiskes. Onze verblijfplaats Ueek een militair fort te zijn. Het was een @mplex met een privd-zwembad met dito strand, atletiekbaan, tennisvelden cn ook de sprhal waar we moes{en
schermen.

De volgende dag hebben we een lichte training afgewerkt in een temperatuur van 38 graden. Je was totaal
doonreekt, maar had toch een voldaan gevoel. We werkten rustig naar de wedsfijd toe, die op vrijdag en zaterdag werd gehouden. Vroeg naar bed en door de hitte zeer vroeg op. Het aantal deelneemsters aan het toernooi viel $at tegen, maar kwaliteit was er genoeg. Aanwezig waren de Franse, llaliaanse, Duitse, Chileense en
natuurlijk de Nederlandse schermsters, aangewld met Brazilaanse deelrpemsters. Totaal 34 schermsters. Dat
het sterk was, bleek n'el uit de indeling. Jacq'Anne met Coltorti en Hauterville, Rebecca met Uga en Krapf en
Pernene met lttner en Amendolara.

Onze dames gingen probleemloos over naar de tweede ronde. ln deze ronde waren geen afuallers en diende
dus als rangschikking voor hel tableau. Ook deze ronde werd overleefd, evenals de eerste eliminiatiepartijen.
Zj plaatslen zich nu direct voor de laatste zestien. Hier werd een herkansing ingelast. Perrptte verlmr van de
Italiaanse Uga, maar in de herkansing versloeg zij de Westduitse schermster Monica Ritz en plaatste zich daar-

mee voor de finale van acht. Rebecca kon het helaas niet meer bolvuerken. Ze werd uiteindelijk 11de.
Jacq'Anne plaatste zich direct voor de finale door de bekende sterke Duitse schermster lttner op nreergaloze
wijze te verslaan in twee manches. Dit werd door de Duitse schermster niet zo op prijs gesteld. Haar masker
vloog echt door de lengte van de gehele zaal. Publiek en loperpersoneel konden dit maar net ontwijken door
snel het hoold erg diep tussen de schouders te trekken. lther schrok zelf van deze actie en bood onmiddellijk
haar excuses aan. Normaal is zij altijd zeer sporlief en niemand nam haar deze emotionele actie kwalijk.
Pernene moest het in de finale opnemen tegen de ftaliaanse Amendolara. Zij kon niet in haar spel komen en
verloor in twee sets. Zij behaalde een fraaie zevende flaats. Oze hoop was nu nog gevestigd op Jacq'Anre.
Zj versloeg op goede wijze en met veel geduld de Frangaise Hauterville en plaatste zich daarmee bij de laatste vier. Zij verloor daann van de ltaliaanse Uga en moest toen tegen de Fnnse schermster Moresse om de
derde en vierde plaats. Zij verloor helaas in hilee manches. Beide partijen eindigden in 5-4, dus zeer Wannend.
t,la enkele toeristische attncties te hebben bezocht, vlogen vre na zes dagen Rio de Janeiro, m@, maar zeker
teweden naar ons koude landie terug.
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De

uihhg van de finale

Amendolan
2.Uga
1.

3. Moresse
4. Van Olphen

- ltalid

5. Riebandt
6. l-laulerville

-

- Frankdjk

7.Ailrga

-

S.lther

- ttlederhnd
- Wbst-Duitsland.

- [afie

ilederhnd

l{bst-Duitsland

- Frankijk

Bert van den Berg,
Bondsbainer Damesdegen

ZEVENLANDENTOERNOOI
23 I 24

naarl Tauberti schof

she im

keeg & K.N.A.S een uitto<liging om met het nationale degenteam deel te nemen aan het zevenlandenhennoi in Taubertischofsheim. Alles moest in een avond geregeld worden.

Te elfder ure

De equipe bestond uit Pemette Osinga, Wiebke van der Sclrcer, Jacq'Anrc van Olphen en Nicolette Tredink.
De uadstdjd werd gehouden op wiilag en zaterdag. Pikant detailwas, dat dit toernooi gelijk viel met het na$onale kampioenschap degen. Orze dames zotden dan op zaterdag om 12.00 uur naar Nederland vertrekken in
een vierpersoons privdvliegtuQ. Zj konden dan nog deelnemen aan deze kamprioenschappen, waarbij ze van
de voorrorden w{gesteld zouden norden. De organisatoren van het landentoernooi nerkten hier goed aan
mee. Onze equipeonFnoetingen zouden zo snel mogelijk afgewerkt worden. Daar er te rreel wind stond op zaterdagochtend, ging dat helaas niet door. Wj vertrokken dus per auto op dezelfde manier als we gekomen waren.
De eersle dag moesten we aanfeden tegen Zwitserland. Dat was op pafler onze avakste tegenshndster. Flet
verliep allemaal nietzo rcorsped(;, we verloren met 9-2. Hiema hrvam de ommekeer.
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Tegen Fnnkrijk werd de stand 8€ bereikt. We rvonnen echter op feflerL 71 voor Nederland tegen 64 voor
frinfrrlf. Dt fot ongemegen van de Franse coach, die me niet wilde feliciteren. De derde onbnoeting ging teHdngadie. Dit 6M iimomenteel de sterkste damesdegen-natie. Ziiwonrnn ook dit toernooi en overklasA. Er werd door
ien ieOetEeri. Wi verloren terecht met 9-3. Toen kwam het feffen tegen favor'ret West-Duitsland
onze dames faniastisch geschermd. Deze ontmoeting werd gevonryl met 8-6. Oze Duitse schermwienden
*is[n niei reer noe zij fut naOoen. De Duitse bondscoach lianlred Kaspar kon ons eerst na ttrce uur feliciteren. ffil eicuseerde zirfr hienoor. Hij vertelde, dal hii eerst van schrik had, moeten bekomen. Wb vonden dit
toch w6l sportief. We versloegen tenslotte de lavorieten en nog wel in e[en huis'
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De uitslagen:
Zwitserland
Nederland
Nederland
Duitsland A
Zweden

[die
Duitsland B

- Nederland

2-9

- Frankrijk
- Hongariie

8€

- Nederland

6€

- Nederland
- Nederland
- Nederland

5-9
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Bertvan den Beq,
Bondscoach dames degen

ik rook n iet, ik sport....
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Org. DONAR 1881: 17 en

door E.H. Wolthuis

18 februari

Het werd een goed toernooi, dat onze Groningse sc}prmwienden bo<len in de stdentensporthal Paddepoel op
17 en 18 bbruati j.l.
Het accent werd gelegd op de Coupe Martini, waarom roor de eerste maal werd gestreden door degenschermsters dt rrele hnden. De deelname van de Cubaanse wouwen was spectaculair, maar het feit, dat de Franse
en ltaliaanse schermsters verstek liebn gaan, ronden yre weljammer. Desondanks werd het een sterke wed-

striil

met 55 deelneemsters.

De entounge tiilens de ftnale was dtstekend en rooral de aanUik van wlle Fibunes was venassend.

Disqrhbelishetbit,daterom2x4(evt3x4)treflersinplaabvan2x5(evt.3x5)fefiersrverdgeschermd.
We hebben dat nog niet eerder beleefd, al sdrijnt een artikel in het rcdstdldregbment die mogellklrcid wel te
bieden.
De overwinning kwam in handen van de Cubaanse Taimi Chapp€, die de Poolse Ewa Kowalczyk met 4-0 en
4-2 naar de tweede plaats verwees. De derde plaats ging naar de Cubaanse Yamila F(;uera door winst op
Simorn Synek uit de BondsrepuUiek met 4-2 en 4-3. Vijlde werd Carolin Korb (BRD), zesde Maria Perez
(Cuba), zevende Juditt Gyurkan (RoemenE)en achtste Monika Ritz (BRD).
De beste Nederlandse werd Webke v.d. Sdper met een 12de plaats. Zij hram op het tableau en versloeg in
eerste instantie de Australisdre Fionna Waterhouse met 34, 4-1 en 4-1, maar vord toen de latere winnares op
haar pad en die was echt te shrk roor haar (4-3 en 4-2). Een hitenhndse overwinning dus ttij de wouwen op
degen.

Ook Uj de mannen ging een buitenlander met de eer sbijken. De Ausfalidr NQel Nut versloeg in de finale de
Westduitser Gereld Hinz met 5-3 en 5-4. Derde werd hier, orrer(pns een goede prestatie, onze hndgenool

;l I
-

Dames deoen: De

;iii:

vezilwrde deqen wordt bercnderd door van links al
Yamila Figr.rero5, Taimy Clnp$ en Erva l$rvalczyk.
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Michael v.d. Klip, d're de Gdek Dreparnpulos met 5-2, 3-5 en 5-3 ovemon.
Oliver SpechFneijer (BRD) werd vijfde, Andr€ van Kesteren (Scaramouche) werd zesde, Philip Anzion
(Scaramouche) zevende en Thomas Roth (BRD)achtste.
Nu vyordt het eentonig, maar ook tlij de vrou'iven op noret ging de ovenrinning naar een buitenlandse. Het werd
de Griekse Regoucou, die het goud opeiste. Zj won de finalepartij van Ann Marsh (USA) met 4-1, 24 en 4-2.
Antje Tell (BRD)werd derde, zij versloeg Stiropulou (Griekenland) met 4-l en4-2.

5. Simone
6. Annete

Simon
Stnus

- zaal Van
-

Oeveren

West-Duitsland

7. Kirsten
8. lGrin

Bodemans

Ogeldinger

- West-Duitsland.
- West-Duitsland.

Bij de mannen op floret redde Andries T6th de Nederlandse eer door het toernooi op dit wapen te winnen. Hij is
momenteel nel onze sterkste floreftist. Jammer, dat hij zeer blessuregevoelig is, waardoor hij nogal eens verstek moet laten gaan op grote toernoobn. ln de finale ontmoette hij de sterke Duitser Peer [Jwe Peeters, die hij
in een uitstekende partij mel 5-3, 3-5 en 5-2 versloeg. Ook Paul Sanders leverde een goede peshtie door in
de partU om de derde plaats de Griek Dimitds Kasaglis met 5-2, 3-5 en 5-2le verslaan.
- zaal Visser
7. Thieny Schuermans - Belg16.
5. Hans Rijsenbrij
- West-Duitsland.
- Hong Kong
8. Marko Spillman
6. Kwam Lee
Op dit wapen werd door 56 schermers deelgenomen.

nationale wedstrijden
WAPEN VAN VLAGTWEDDE
lsv ApEl: 3 en 4 maart
Voor de 20ste keer organiseerde de s.v. Ter Apel het jaarlijkse toemooi om het 'Wapen van Vlagtwedde'.
Traditiegetrouw vond dit plaats in het eerste weekend van maarl.
Voor de schermers en schermsters was het g66n probleem om naar het'verre'Ter Apel te reizen. Uit West- en
Oost-Duitsland, Engeland, Belgi€ en eigen land kwamen zij in groten getale naar Ter Apl.

Hadden er bij de senioren op zaterdag nog enkele deelnemers geplaatst kunnen worden, voor de zondag was
het toemooi volgeboekt. Zo'n zestig jeugdige schermers en schermsters moesten helaas worden teleurgesteld.
Anders was het met de hooldsecondanten gesteld; op de zaterdag was er echt een tekort aan deze onmisbare
dames en heren. Dat belette een vlotte afwerking van het seniorentoemooi. Gezien het feit, dat er de laatste jaren steeds terugkerende problemen zijn om hooldsecondanten \oor de zaterdag aan te trekken, overueegt de
organisatie het seniorengedeelte van het 'Wapen van Vlagtwedde' niet meer (voor de 21ste keer) te organiseren. Een bijzonder spijtige zaak! Zondag, de dag van de jer4d, verliep alles vlot. 0m 19.00 uur waren de prijzen
uitgereikt, het 20ste toemooiwas ten einde. Meer dan 300 schermers en schermsters hadden het eerste week'
end in maarl in Ter Apel hun strijd op de loper gestreden.
Mevr.

l.

FreljeMeeuwes fter Apel)

De uitslagen:

Zaterdag 3 maart, sabel 27 deelnemers
1. Oscar Kardolus

2. Pieter de Bruijn
3. Anton Oskamp

- Zaal Kardolus
- s.v. Pall6s
- ASV.v.d. Berg

Floret dames :33 deelneemsters
1. Carola Nerger

- Oost-Duitsland

2. Nicolette Tiedink
3. Claudia Drechsel

- Scaramouche
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- Oost-Duitsland

Floret heren: 54 deelnemers

Sanders
Zair

1. Paul
2. Drk
3. Chakib

Rodermund

- P.S.V.-schermen
- BRD-Essen
- zaal lGrdolus

Zondag 4 maan: Benjamlns iongens, 41
- Engelang
1. Glen Goldirq
-

2. Dennis Seitz
3. Sascha Seidel

deelnemers Beniamlns

Osnahkk

- BRD Essen

3.lvlelanie Leigers

1. Ka$a Pipereit
2. Sonja Noellen

1. Lars Schache
2. Philip Jordan
3. Pafick Reinecke

OsnahUck

- Koblenz
- Duisburg

3. Andrea Knopp

-

Oostduitsland

- BRD-Essen
- SchermzaalWolfers

Cadetten jongens, 53 deelnemers

Cadetbn mlsjes, 27 deelneemsters
- Dormagen
- Oost-Duitsland
- Bad Oeynhausen

1. Clarissa Reinecke
2. Claudia Drechsel
3. Daniela Droste

- BRD-Essen
- Osnabruck
- Osnabruck

Puplllen jmgens, 33 deelnemers

Puplllen mlsjes, 29 deelneemsters
-

melsies, 19 deelneemsters

1. Clana Jordan
2. Svea Pipereit

2. Alexander Reisberg

- Oost-Duitsland
- Oost-Duitsland

3. lrrlarco Gehring

- Oost-Duitsland.

1. Alexander Rauchut

ZUIDNEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
Tilburg: 18 februari

Op zondag 18 lebruarij.l. werden in Tllburg de ZuidnederlaMse kampioenschappen op sabel en degen verschermd, of moeten we spreken van de Brabantse kampioenschappen? Want slechts vier verenigingen hadden
zich de moeite getroost om in te schrijven. Dat waren alle Brabantse verenigingen. Waar blijven de
Limburgers? Te druk met het voorbereiden van de camaval? Floe het ook zij, de opkomst was bedroevend voor
de schermsprt. Misschien zijn de Zuidnederlandse kampioenschappen uel niet zo interessant, maar voor vele
schermers is het nog vaak de spingplank naar grotere weCstrijden. E6n vereniging heeft dit begrepen en kwam
met een groot contingent schermers en schermsters, groot en klein, naar Tilburg.

-.
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UHLMANN

ARNHEM

UhlmclriVr

& ALLSTAR

Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusiel voor Nederland Uhlmann schermsportartikelen. Ook voor Allstar kunt u bij ons terecht.

Schermcentrum Arnhem, Koppelstraat 20, 6832 EP Arnhem. Verkooptijden dinsdag en donderdag 20.00 - 22.00 uur
Teleloon: 08$ 21 3360 Mevrouw C. Tiedink (buiten deze tijden 085 - 51 3j 32)
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Dt resulteerde voor Zaal Verwijlen in een prijzenregen, d'e haar waarschijnlijk noopt tot aanschal van een grotere gijzenkast.
Gezien de verscheidenheid in groepen en aantallen, werden enkele groepen gemixt, waarbij de prijzen en titels
verdeeld werden volgens de groepen, waartoe men behoorde. Misschien niet helemaal volgens de regels,
maar je kunt als wedstrijdorganisatie de schermers, die zich de moeite hebben getroost om te komen, niet naar
huis sturen, omdat hun groep te klein is. De wedsfijd zelf verliep vlot en niet in de laatste plaats door de medewerking van Rob Goudvis en Jo Mosm0ller in de wedstrijdleiding.

Het bestuur van K.N.A.S.-Afd. Zuid hoopt echter, dat ttj de rolgende kampioenschappen de Limburgse
d'Artagnan met veel Elan, EnFe Nous het Rapi0re ter hand zullen nemen, waarbij wij venrachen, dat ook de
overige Brabantse verenigingen met veel Courage, de Pallas (soort degen) zullen oppakken.
Dat zou een Beau Geste (mooi gebaar) zijn.
Jo Pompe.

TRAININGSWEEKEND IN BELGIE
ln het weekeinde van 17 en 18lebruarij.l. werd in Belgid een fainingsrrreekend op floret georganiseerd. De
Nederlandse ploeg (jongens en meisjes) was hiervoor uitgenodigd. Begeleider was maitre Frans Poshuma.

Op zaterdag 17 februari werd een poule-unique geschermd met 25 deelnemers in de schermzaal van de
Hasseltse schermvereniging. De deelnemende landen waren: Hongarije, Tjechoslowakije, Belgi€ en Nederland.
Na een korte warming up en zo'n vierentwintig partijen geschermd te hebben, lekker douchen en naar t hotel.
Nog efle wat eten en dan'vroeg'naar bedl

Op zondag 18 lebruari werd in Brussel een vriendschappelijke equipewedsfijd georganiseerd. Hieraan deden
naast de deelnemers van zaterdag ook een afuaardiging uit Frankrijk en een juniorenploeg van het internaat in
Bonn (BRD) mee.
De Nederlandse ploeg werd in driedn opgesplitst, n.l.:

Holland

Holland 2

Holland 3

Arvid Oostveen

VirgilAnsems

lsabelHagen

Wendy v. Steenveldt
lvo Jonckers

Wendy v.d. Weit
Erik van Aalst
Nathalie Souris (B)

1

Marcello Noto

Na een spannende sbijd eindigde Holland 1 als negende, Holland 2 en 3 deelden de tiende plaats.
De Franse equipe werd eerste en de junioren uit Bonn werden tneede. Alle deelnemers kregen een aandenken

en daarna werd dil sportieve weekend door de organisator, de heer Ludo Martin, afgesloten. ln dit weekend
nerden door iedere deelnemer zo'n zestig partijen geschermd.
Erlk van Aalst
ST..J ANS BASI

L IE
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Op 18 maart j.l. werd voor de 3lste maal het Sint-Jansbasiliektoernooi gehouden, georganiseerd door de s.v.
De Troubadours te 's-Hertogenbosch. ln de sporthal Hambaken vezamelden zich 41 herenflorettisten en 20
dames rond de lopers met de volgende uitslagen.

Floret

dams

Floret heren
- ASV v.d. Berg

1. Liesbeth Oskamp

1G5

&4
2. Gloria van Erven
3. Anuska

Schomaker

- Des Villiers

2. Spencer van

-TerApel

3. Chakib Zair

97
4. t,lelv.d. Geest
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- P.S.V.-schermen

1. Paul Sanders

Erven

- Des Villbrs
- Zaal

lGrdolus

1G7
- Schermzaal Gouda

4. Yunus

Engelenburg

- Des Villiers.

KARDOLUS SCHERMSPORT

voordemteffi-*he@
. SCHERMSCHOOL
TONEELSCHERMEN
VERKOOP
. IM- EN EXPORT
O EXPEDITIE
O REPARATIE
O

Winkel geopend:
dagelijks
van 9.00-17.00 uur
en volgens afspraak.
SPEULDERBOS 15
2716 JW ZOETERMEER
Gl ozg -21 21 22

l.v.m. Opening van onze nieuwe "Schermshop" komen wij met
Spec i ale F eesta a n biedi ngen.
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Otficieel orgaan voor het
Nederlandse schermleven
Verspreiding aan K N.AS.-leden
gratis

Abonnementen op aanvraag

95,50,13O,-

