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Algemene Ledenvergadering - I
De eerste algemene ledenvergadering (voorjaarsvergaderirp), gehouden op 22 junij.l. in het N.B.C.-cen[um te
Nieuwegein trok weinig belangstelling. Van de 65 aangesloten schermverenigingen waren 22 verenigingen ver-
tegenwoordigd, tenrijl 10 verenigingen bericht van verhindering hadden gezonden. Toch werden er enkele be-
langrijke voorstellen en besluiten gedaan en genomen, zoals uit onderstaande korte samenvatting blijkt.
Het financi€le jaarverslag gal aanleiding tot een uitvoedge discussie, enkele uitgaven vond men toch wel de
pan uitrijzen, al gaf het eindsaldo toch nog een positiel beeld. Goedkeuring van de vergadedng werd alsnog
verkregen. De kascommissie gaf in haar rapport daartoe alle aanleiding.

Minder rooskleurig was het beeld van de toekomst, in het bijzonder de subsidi€dng van onze huishouding, de
organisatiekosten, die door het ministerie van W.V.C. betaald worden. Men is bij de overheid bezig met een
nieuw financieringsbeleid met betrekking tol de sporl, waarbij vooral de kleine sprtbonden het kind van de re-
kening zullen worden. De krachten zijn reeds gebundeld om, onder aanvoering van de Nederlandse Sport
Federatie, tegen de voorgenomen maatregelen te protesteren. Voorlopig bestaat er nog grote onzekerheid over
de toekomst van de sportfinanciering.

Het scheidsrechtersfonds was uiteraard een heet hangijzer, waarbij toch wel misverstanden blijken te bestaan
over het solidaire karakter en de uitvoering daarvan. Over het algemeen wil men rryel een andere opzet..
Uit de ontvangen voorstellen en ook na een ondezoek over de betalingen in 1989 door de verschillende ver-
enigingen, waarvan schermers werden uitgezonden naar internationale wedstrijden, zal het bondsbestuur in de
najaarsvergadering (d.d. 24 november 1990) een nieuw voorstel destilleren.
Het huidige systeem wordt voorlopig gehandhaafd. Bij een stemming bleken ,14 tegen 32 stemmen en 3 ont-
houdingen v66r voortzetting van de huidige regeling tot eind van dit jaar om de voortgaande kosten van de uit-
zending van scheidsrechters te kunnen betalen.

Naar aanleiding van het dodelijk ongeval in april j.l. tildens militaire schermwedstrijden ontstond uiteraard een
levendige discussie. De maitres Dick van Wnden en Ruud van Oeveren kwamen met voorstellen voor de vei-
ligheid, die er niet om logen.
De voorzitter merkte op, dat voor de nationale bondswedstrilden reeds de beslissing is genomen om in fasen
de veiligheidsnormen van de F.l.E. in le voeren. Het bestuur was bereid dit te versnellen en ingaande het nieu-
we seizoen vanaf de categorie cadetlen voor de schermers het gebruik van de veiligheidskleding (c.q. onder-
kleding), veiligheidsmaskers en op floret de marigingkling verplicht te stellen. Voor nationale wedstrijden van
verenigingen en in de afdelingen kan hij dit echter alleen maar met nadruk aanbevelen, doch niet verplichten.
Hij verklaarde wel bereid le zijn alleen schermmateriaal te verhuren en ook scheidsrechters alleen toestemming
te geven voor jurering aan en bij wedstrijden, waarvan vooraf door de organisatoren schriftelijk is verklaard, dat
zij voor de betreffende wedsFijd gebruik van de volledige veiligheidsuitrusting verplicht hebben gesteld.
Bij handopsteken bleek een ruime meerderheid van de aanwezige vertegenvoordigers accoord te gaan met
het voorstel. lngangsdatum: 1 augustus 1990.



AFSCHEID PIET VERSCHOOR
Op zaterdag 9 juni 1990 namen we offici€elafscheid van Piet Verschoor.
Tijdens een druk bezochte receptie in het schermcentrum 'Lindenhof'te Den Haag kwam men uit alle windstre-
ken van ons land de aftredende bondsdirecteu(-administrateur) de hand drukken.
Bondsvoorzitter Berl van de Flier zette hem fijdens een gloedvolle speech behoorlijk in het zonnetje en over-
handigde hem namens heel schermend en schermminnend Nederland een aantal lraaie cadeaus, zoals een
video, autoradio en schrijfmachine. Alle receptiegangers waren het er over eens, dat hij dit dik had verdiend,
want ryat Verschoor voor de bond heeft gedaan is ronduit fantastisch. Zijn vrouw werd in de hulde betrokken
door overhandiging van een fraai bouquet bloemen.

Piet is een pure adminisfateur. Hij beschikt bovendien over een 'goede pen' en is nauwgezet, grenzend aan
het perfectionistische. Bovendien is hij zeer betrouwbaar, want je kon altijd op hem rekenen, wanneer door
hem bepaalde activiteiten waren toegezegd. Deslijds als s€cretaris van de K.O.O.S. (Koninklijke Onderofficiers
Schermbond) begonnen, een bond van toen omsteeks 1000 leden, moest hij na verloop van tijd als zodanig
aftreden wegens functiewijziging, zoals hij het zelf bescheiden noemde tijdens zijn dankwoord. ln werkelijkheid
was het ziln bevordering tot otlicier van de Koninklijke Landmacht (militaire administratie). Voor hem een eervol-
le benoeming, maar voor de K.O.O.S. minder leuk, want daarmee verloren zij een uitstekende secretaris.

Een liguur als Verschoor was natuurlijk in de nationale schermwereld niet onopvallend gebleven en het was de
toenmalige bondsvoorzitter Henk van Oosten, die hem vroeg de functie van secretaris te willen bezetten in het
bestuur van de K.N.A.S. als opvolger van Jan Montfoort, die naar het buitenland vertrok.
Hij heeft de functie aanvaard en hoe. Het liep als snel adminisFatief en organisatodsch als een fein bij de
K.N.A.S. Hij was bij wijze van spreken dag en nacht bereikbaar voor alle mogelijke zaken de bond betreffende
en leverde veel service aan de leden, hetgeen een van zijn doelstellingen was. Denk daarbij niet dat hij steeds

gedwee en kritiekloos was, want als de zaken
niet naar wens liepen of hij onvoldoende mede-
werking kreeg, kon hij op bestuursvergadedngen
of elders, als het toevallig zo uitkwam, de be-
fellende personen ondubbelzinnig de waarheid
zeggen. Niettemin werd hij algemeen zeer ge-
waardeerd, want men wist nu eenmaal wat men
aan hem had.

Na hel verlaten van de militaire dienst werd
Verschoor administrateur, of, zo u will, dhecteur
van de K.N.A.S. Hij kreeg daartrij het beheer
over het materiaal, hetgeen geen sinecure was,
werd benoemd in vele commissies, zoals techni-
sche commissie, de commissie voor opleidingen,
wedstrijdcommissie, enz. Opmerkelijk rvas
steeds, dat je na vergadedrgen van die commis-
sies, binnen enkele dagen de verslagen in huis
had, bovendien had hij de eindredactie en totale
verzorging van het bondsorgaan Touch6, be-
heerde de ledenadministratie en was ook vaak
vertegenwoordiger in overkoepelende organisa-
ties.

Enfin wal deed Verschoor niet. Hij was de
K.N.A.S. en dat wist iedereen, want hij beschikte
natuurlijk over een geueldige know hrw. Men zal
hem dan ook intens missen. Zijn opvolger Kees
de Jong wensen wij alle kncht om in z'n voet-
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sporel te treden, waarbij we hopen, dat deze nieurve functionaris alle steun uit de K.N.A.S.-regionen zal krij-
gen. Dat Verschoor hem daarbij voorlopig nog zal helpen, moge voor hem een geruststellende gedachte zijn.

Schrijver dezes heeft gedurende vele jaren zeer narJw met Verschoor samengewerkt. Zelf lid zijnde van het
bondsbestuur had ik veel met hem te maken en ook hebben rrye beiden veel gedaan voor het bondsorgaan
Touch6. Vooral op het gebied van technische zaken en rivedstrijdorganisatie hebben we veel samengewerkt.
We bezochten vaak samen vergaderingen van de overkoepelende organisaties, gingen soms naar A-hernooi-
en in het buitenland en lieten ons zien bij huldigingen en recep[es. Kortom r,ra hebben veel met elkaar gedaan
en ik geloof, dat dit goed was voor de bond, want ure limmerden aan de weg.
We dachten namelijk, dat de K.N.A.S. erbij moest zijn op allerlei gelegenheden. lk moet hierbij steilen, dat at
waren vr€ het natuurlfik niet altijd met elkaar eens, het een zeer prettige samernverking is gewdest gedurende
gen lnge reeks van jaren. Vermeldenswaard is, dat Piet Verschoor erelid van de K.N.A.S. is en onlangs de
Oranje Nassauorde in goud ontving.

Piet bedankt en ik wens jou en je wouw nog veel gezonde jaren toe.

Eddy Wolhuls

EXAMENS JURY.PRESIDENT

ln de regio Noord-Holland en de regio Midden-Nederland zijn respectievelijk in Amsterdam en Arnhem exa-
mens afgenomen voor het brevet van jury-president.

De volgende cursisten zijn geslaagd met de vermelde kwalificaties, namelijk nationaal (B), regionaal (A).

Amsterdam: 11 deelnemers, waarvan 8 geslaagd en 3 hercxamen theorie.

Floret Degen Sabel
B

B

B

B

B

A
A
A

deelnemers, waarvan 9 geslaagd en t hercxamen theorie.
BB

Juniaan Vil6

Shane Hanison
DidiAbraham
Eric van Exel
Patrice Masson
OriShenkar
Emese van Stijn
Danidlvan Odijck

Arnhem: 10

Hetty Hazeleger
Bart Klootwijk
Nicolette liedink
Werner Stolle
Pieter van Seventer
Paul Vossen
Philip Anzion
Ton Hamers
Joris Somers

- zaal Visser
- zaal Visser

- zaal Visser
- zaal Visser
- zaal Visser
- zaal Visser

- Scaramouche
- Scaramouche
- Scaramouche
- Scaramouche
- Scaramouche
- Scaramouche
- Scaramouche
- Scaramouche

A
B

A
A
I
B

A
A

B

B

B

B

B

B

B

B

B
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Wisseling van de redactie

Nu ik al vanaf lanuari 1990 bezig ben mijn lunctie af te bouwen en overdrachten aan enkele nieuwe
medewerkers in volle gang zijn, is als laatste overdracht aan de orde gesteld het voeren van de redactie van

ons bondsorgaan Touchd. Enige maanden geleden heeft Rob Goudvis, met een vooruitziende blik op de

toekomst, reeds aangeboden, wanneer het zover zou zijn, de redactie van ons blad over te nemen.

Het bondsbestuur is hiermee akkoord gegaan. lngaande het volgende (oktober)nummer wordt hem het

redigeren van het blad toevertrouwd.

lk heb niet aan de wieg gestaan, toen Touch6 werd geboren, doch het was toch een pril begin , namelijk in

januari 1969, bij het ingaan van de vierde jaargang. We zijn nu toe aan de vijfentwintigste jaargang, dus heb ik

eenentwintig jaargangen het blad moeten vullen en ik kan u verzekeren met veel plezier. Hierin bijgestaan

door Eddy Wolthuis , die als verslaggever van wedstrijden en aanverwante zaken een onmisbare medewerker

is geweest. Hij stopt nu echter ook.

Een blad uitgeven en staande houden is in onze kleine bond financieel gezien geen gemakkelijke zaak. ln de

historie van de schermbond is er een aantal bladen gerrveest, die alle het hoofd in de schoot moesten leggen,

omdat de linancidle ollers te zwaar waren. Vo6r de Tweede Wereldoorlog was dat "De Schermer", na de

oorlog 'En Garde" en 'Anet'. Ook Touche moest de tering naar de nering zetten. We startten in 1966 met een

uitgavekequentie van tienmaal per jaar en zijn geleidelijk afgezakt tot vijfmaal, allemaal om financidle redenen.

Dit is wel het minimum, anders raakt de actualiteit helemaal zoek. ln de vijfentwintig jaar dat het nu verschijnt,

heelt het zijn nut als communicatiemiddel met de leden ruimschoots bewezen, ook dank zij de bijdragen uit de

verenrgingen en de afdelingen. Daarvoor gaame nog miin dank.

Tot slot mijn beste wensen voor de toekomst van Touch6l
P.J. Verschoor

I
STICHTING

: $..

SCHERMCENTRUM ARNHEM

ffi VERKOOP Uhlma

UHLMANN & ALLSTAR
Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland Uhlmann scherm-

sportartikelen. Ook voor Allstar kunt u bii ons terecht.

Schermcentrum Arnhem, Koppelstraat 20,6832 EP Arnhem. Verkooptiiden dinsdag en donderdag 20.00'22'00 uut

Teleloon: 085- 213360 Mevrouw C' Tiedink (buiten deze tiiden 085' 513132)
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wedstrijd kalender

25126 augustus 1990

30 augustus-2 september

1/2 september

15/16 september

2?23 september

29 september

29/30 september

(JunA)

6/7 oktober 1990

13/14 oktober (JunA)

20 oktober

20/21 oktober (JunA)

20/21 oktober

trk
lnternationaal

RaEeburg (BRD)

Si6lok (H) Balatonmeer

Solingen (BRD)

Hamburg (BRD)

Krefeld (BRD)

Klarenhal(BRD)

lngolstadt (BRD)

Hamburg (BRD)

Saarlouis (BRD)

Arlon (Bel)

Koblenz (BRD)

Waldkirch (BRD)

Mannheim (BRD)

Laupheim (BRD)

Dortmund (BRD)

Koblenz (BRD)

Steinfurt (BRD)

Bonn (BRD)

Bazel(Zwl)

Nivelles (Bel)

lntemationaal toemooi op dames floret en

herendegen

lntemational toemooi op vijf wapens

Solinger &hv{ert, equipewedstrild op

vierwapens

Marahontoemooi floret dames en heren

Jeugdtoernooi floret dames en heren,

degen heren

Jeugdtoernooi floret heren en degen heren

Ludwig Meidertoernooi op alle wapens

Hamburger Michel, jeugdtoemooi floret dames

en heren

lntemationaal toemooi damesfloret, dames- en

herendegen

lntemationaal Jeugdtoemooi dames- en

herenfloret

lntemationaal jeugdtoernooi

herenfloret cadetten

lntemationaal toemooi damesfl oret junioren

lntemationaal toemooi damesdegen

lntemationaal toemooi degen heren junioren

lntemationaal toemooi sabel cadetten

lntemationaal toemooi dames floret cadetten

Steinfu rter Schlosz, herenfl oret junioren

lntemationaal toemooi herendegen cadetten

lntemationaal toemooi damesdegen

Challenge Drouillard

lntemationaal toemooi damesfl oret en

degenheren

Tauberbisclrofsheim (BRD) lntemationaal toemooi damesfloret cadetten



Nationaal

2 september 1990 vnj

9 september vnj

16 september Tilburg Kon. Willem-ll toernooi dames en heren degen,

org. s.v. Rapier

23 s€ptember vrij

30 september vrij

6 oktober (zat.) Den Haag Haagse Bluftoernooi sabel dames en heren

Lindenhof vanaf 16 jaar, s.v. O.K.K.

7 oktober Den Bosch lnternationaal Zoete-Lieve-Gerritje{oernooi,

Troubadours floret jeugd alle categorie0n

13/14 oktober Leiden lntemationaal toemooi damesfloret en

Univ. sporthal herendegen, org. s.v. L.U.S.V.

20 oklober (zat.) Groningen DoNARtoemooi, dames en herenfloret,

Univ. sporthal heren degen

21 oktober vnj

27 oktober (zat.) Vlaardingen Nationaal toemooi floret dames en heren,

s.v. Trefpunt senioren

28 oktober Purmerend 2de Waterlandtoemooi, floret dames en heren,

op invitatie. Zaal Heerooms

3/4 november Haarlem Frans Halstoernooi, floret dames en heren,

sabel dames en heren, tloret cadetten,

org. zaal Hazes

BIJZONDERE EVENEMENTEN

9-16 juli 1990 Lyon (Fr.) Wereldkampioenschappen schermen senioren,

individueel en equipes

20-23 augustus 1990 Rotterdam Wereldkampioenschappen voor Schermleraren

10 en 11 november 1990 Amhem lntemationaaldegentoernooi, cat. A.,

Valkenhuizen org. s.v. Scaramouche

5-7 april 1991 Belgi€ Europese cadettenkampioenschappen

8-12 mei 1991 Foggia (lt.) Finale weredkampioenschappen voor cadetten

28 maart - 1 april 1991 lstanbul (Turk.) Wereldjeugdkampioenschappen tot 20 jaar

13'23 juni 1991 Boedapest (H) wereldkampioenschappen senioren,

individueel en equipes



i nte rnationale wedstrijden
PERNETTE OSINGA WINT DE 'MASTERS'
Keszthaly-Hongarije: 3 mei 1 990

Het duurde heel lang voordat de wedstrijd om de wereld-master-titel bij damesdegen tverd verschermd. Eerst
zou de wedstrijd om de'Master'uorden verschermd in Philadelphia vlak na de W.K. te Denver in 1989.
De Amerikanen echter hadden mogelijk toch het geld niet om deze specifieke wedstrijd te organiseren; de
financidle begroting voor deze wedstrijd zal zo'n slordige / 150.000,= bedragen.

Voor deze meestertitel hadden zich geplaatst als nr. 1 de Duitse Eva lttner, eerste op de wereldranglijst, als
tweede de Zwitserse wereldkampioene Anja Straub , als nr. 3 de Hongaarse Zsuzsa Szocs, als nr. 4 de
Frangaise Sophie Moress6e, als 5de Pernette en 6de de andere Hongaarse Gydngyi Szalay, als 7de de
tweede Frangaise Brigitte Benon en als Sste de ltaliaanse Saba Amendolara.

Het had veel voeten in de aarde om naar Hongarije af le reizen; immers een ticket in de week kost niet minder

lan f 1750,=. En van de prijs voor de Sde Um de Sste plaats van/ 3500,= zou dan niet veel meer overblijven.
Toch besloten Pernefte en ik samen naar Boedapest af te reizen en er hard legenaan te gaan.
Voor Nederland is het al een hele eer als je je bij de beste acht van de wereld weet te plaatsen. Op Stdphane
en Anrin na kan ik mij zo'n soort finaleplaats niet herinneren.
Woensdag 11.00 uur laat ariveerden we in Boedapest. Voor een visum op het vliegveld was het achter de
nog steeds zeer lange rij aansluiten en daarna nog eens aansluiten achter de zeer lange rij voor de douane.
Buiten wachtten al de F.l.E.-voorzitter en penningmeester Roland Boitelle en Ren6 Roch, die ons reeds door de
diplomatenuitgang waren gepasseerd. Geholpen door de Hongaarse autoriteiten- met name liep de 77-jarige
Dr. Nedeczky door alle opnstaande en niet openstaande deuren en wij achter hem aan - mochten we op een
gegeven ogenblik eveneens door de diplomatengang achter dr. Nedeczky aan snel naar htiten, onze Franse
vrienden een handje geven en met twee directie"Wolga"auto's van de sponsor ICL-ISOLYTH-COMPUTERS
gingen we toen op weg naar Keszfrely bij het Balatonmeer.

Na drie uur reizen door de nachl kwamen we bijons holel aan. Wj onmiddellijk naar bed om de andere dag
pas 0m elf uur op te staan en heerlijk flink te onbijten. Wakker geumrden, bleken we in een heel mooi nieui
|ryloot{ verzeild te zijn geraakt. Na het eten een lichte langdurige "linkse' training, tussen de badgasten in
het hotel. Moress6e was immers links en n/e moesten toch proberen in ieder geval onze reiskosten terug te
verdienen.

Daama ging Pemette rusten en ik mee in mijn nette 'pak' met de Bobo's naar een naburige oude plaats met
natuurlijk een mooi museum met receptie, etc., etc. Na de offici€le ontvangsten, if met pa Nielaba, vanaf de
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begin- en sterkste periode van TBB met Drimba en Beck fainer bij TBB en nu twee jaar trainer van Sfaub in
Zwitserland, tildig terug naar het hotel om onze schermsters op te halen voor de grote finale, die om vtif uur aan

de andere kant van de stad zou gaan beginnen.

Voor de finale een warming up, Pernene inschermen met Sz0cs en ik gesproken met mijn Hongaarse vrienden

en wachlen op de partijOsirqa -fvloress6e.

Eindelijk was het zover, Osinga in de schijrnveners. De eerste partij om de 'best of three'won Pemeth maar

net. De tweede echter was de rprvositeil van Pernette verdwenen en hram zij met 5-2 wij gemakkelijk ht de

overuinning. Eva ltrpr had in haar partij de grootste moeite gehad met de ltaliaanse Amendolara. Met 2 maal

54 pakte ze toch de ovenvinning op de ltaliaanse.

Hierna lttner0singa. lttner t4risch Duits met tnrde 'hand'schermend, won de eerste:5-3. Ook de Uveede leek

mis te gaan, 24 achter, totdat Pernetle haar 6-lijn met'4'dichthield. Eva ltfpr tieel fel vechten, toch scoorde

Pemette en wist onder fantastische aanmoedigingen van het talrijke Hongaarse publiek de zege in deze

trrreede partij naar zich toe le fekken:3-5, 5-4. De derde partij moest de beslis$ng gaan hengen. Met goede

voonteken en parade et dpstes girp de ovenrinning tot ons grote geluk naar Pernette.

En dan de finale Osinga-Sfaub.
Sraub weer een heel ander soort schermster, met een mooie stijl en een lals tempo'. Pemette pakte deze
partij terecht anders aan en nam met goed technisch schermen het initiatief. Ook nu waardeerden de

Hongaren het schermen van Perrptte enorm. Het is toch ook belangrijk dat je wienden tpbt.
Met 5-0 en 54 r,rrerd Pemette de'Mastef en had een Nederlandse schermster gesdledenis gemaakt.

De wedsfijd kreeg van de Hongaarse televisie veelaandacht ( zie loto).

De waardering van enkele intemationale grootmeesters, o.a. Karpati, Gerevich en Kovacs voor de wijze van

degenschermen van Pernette was geweldig. Reeds zo'n 35 jaar kom ik bij de Hongaren 'over de vloer'. Bij

allerlei gelegenheden, of het nu uedstrijden van mijn leerlingen op tloret, degen of sabel waren of mijn eigen
schermen uit vroeger jaren, de waardering, voonl van deze mensen, doet mij heel wat.

Foto: K.A. Kardolus
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Natrurlijk reikte Rolland Boitelle , de president van de F.l.E. met de spnsor de gijzen uit ( zie onderste foto).

Wij, Pernette en ik, hadden het heel moeilijk bij het spelen van het Wilhelmus. Wii hadden echter een

fanhstische <tag gelnd en het schermen voor l,lederhnd fijn gepromoot.

Het mooie, dure banket en de leestelijke ontvangst van de genodigden daama waren \oor mij eigenlijk maar

bijzaak, hoervel de beste adrt dames van de wereld lantastisch gezellig met elkaar omgingen.

Kasper Kardolus

Foto: K.A. Kardolus

De uitslag:
1. Perneth Oslnga - Nederland
2. Anja Sfaub - Zwitserland
3. Zsuzsa Sz6cs - HorBadje
4. Eva ltfpr - West-Duilsland

Degen dames: irdivirJueel en equipes
- Pernette Oilnga - zaal lGrdolus

- Jaq'Anrc v. Olphen - Des Vdliers
- Wiebke v.d. Scheer - ASV v.d. Berg
- Jos Hofman Clark - zaal lGrdolus

5. Sophie Moressde - Frankijk
6. Gydrqyi Szalay - Hongadje
7. Brigitte Benon - Frankijk
8. Saba Amendolara - lHie.

WEB ELDKAMPIOENSCHAPPEN
De rclgende sdprmers en sdprmslers zullen ons hnd
vertegenroordigen Uj de wereldkam6tioensdnppen sdprmen in Lyon ran 9 - 16 juli 1990.

Ilegen heren : individueel
- Ton Kodekaas - Des Villiers

- zaal lQrdolus- Rebeccavan Emden -zaal Vandervoodt -Arwin Kardolus

Floret heren : individueel
- Anddes T6th - zaal v. Oeveren
(volgens eigen kostennorm)

Chef de mission: Paul Keizer. Jurypres&lent: Paul Fokkema.
Trainer damesdquipe: Bert van den Berg.

St6ptnrn Ganeff (zaal lQrdolus) heeft de limiet voor uitrending wel gehaald, doch ziet wijwillig van deelname
af. Hij rcemt even rusl.



HONGAARSE MARIANN HORVATH WINT

DE EERSTE NEERLAND TROPHEE
Zoetermeer, 19 mei 1990

Een kwalitatief hoogwaardig toemooi op dames-degen hadden de organisatoren van s.v. Zaal Kardolus voor
ogen; ter bevordering van de schermsport en om onze degenschermende landgenotes een kans te geven zich
zonder de verplichte lange reis ook in eigen land met de buitenlandse top te kunnen meten.
Zo kon het gebeuren, dat in de vroege ochtend van 19 meijl. 69 degenschermsters, onder wie vele bekende uit
binnen- en buitenlaM, de Zoetermeerse €lympus'bevolkten in afwachting van de eerste wedstrijd om de
'Ne€rland Trophde'. Daar konden onder meer de volledige wereldkampioensequipe '89 van Hongarije, de
Franqaises Florence Topin en Sophie Moressde, de Westduitse schermsters Ute Schaeper en Renate
Riebrandl-Kasper en onze eigen epeiste Pernene Osinga, allen uit de top van de wereldranglijst, worden
begroet.

Buiten de hierboven genoemde nationalileiten gaven ook schermsters uit Rusland (Georgi€), Belgi€, de D.D.R.,
Tsjecho-Slowakije, Roemenid en Austrafie acte de prdsence.

Om kwart voor negen precies werd gestart met een voononde van 60 deelneemsters; 9 schermsters werden
hiervan vrijgesteld. Daarna zou in snel tempo de eliminalie (tableau van 64) in de vorm van 'een
winnaarscircuit'en een 'herkansingscircuit" volgens F.l.E.-model plaatsvinden.
Van de vaderlandse schermsters overleefden Barbara Besselink (Scaramouche), Jos Holmans (Kardolus) en
Nicolette Tiedink (Scaramouche) de eerste eliminatie, maar zij werden vervolgens naar de herkansing
verwezen.

Pemette Osinga, wellicht onder exfa druk door de 'Masters", de aarnrezigheid van de TV en het fenomeen
"thuiswedstrijd', hield keurig stand tot en met de laatste acht, doch moest toen met 3-5 en 4-5 haar meerdere
erkennen in de Hongaarse Gydrgyi Szalay, die zich daardoor zeker wist van een finaleplaats. Om toch h de
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finale van zes te kunnen komen, zou Pernette in de herkan$ng van de Westduitse Ute Schaeper (2de W.K.
1989) moeten winnen. De spanrnnde en haaie partij die volgde, kwam uiteindelijk op naam van de T.B.B.-
schermster (2-5, 5-3, 5-2), waardoor zij in de finale kwam. Evenals de Franse Sophie Moressde (Levallois), die
in de herkansing van de Westduitse Dagmar Ophardt (Offenbach)wist te winnen (1-5, 5-3, 5-4).
Pernette werd uiteindelijk 11de gevolgd door de jonge lndra Angad Gaur (Kardolus), die zich via het
herkansingscircuit naar de 2lste plaats in dit gezelsdnp sdprmde. Barban werd 22ste, Nicolette 24ste en
Jos 28ste. Na een kode huldiging van'Master'Pernette begon de luistenijke finale, die zich mocht verheugen
in de aarnvezigheid van vele bekenden uit de sdermsport.

De stijd om de lste en 2de flaaf ging uiteindelijk tussen de Hongaarse lvlariann H6rvath en de Westduitse
Jutta Kansy (TBB).
Madann besliste deze sfijd relatiel snel in haar voordeel (5-2, 5-3). Om de 3de plaats werd geschermd door
Gydrgyi Szalay en Ute Schaeper. Gydrgyiwon deze partij in drie sets 54, 3-5 en 5-2.

,ljdf".',#
a'tt{l+*tt#

"'wN "
er*i . ..

+*

2

wethouder mevrouw Len Huizerreikt de erepijs uit aan Mariann H6rvath (Horparije).
van links allJy$t Kansy (BRD),.tvtariann H6rvatr (H), Gy0rgyr szatay (H),'Ute 3tn'a6per (BRD), sophie
Moressde (Fr.) Madna Verkonyi (H).

Folo: Hans Geleijnse
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l ste en 2de
plaats

3de en rte

plaats

(Jutta Kansy (BRD)

(Marina Varkony (H)

(Mariann H6rvath (H)

(Gydrgyi Szalay (H)

(Gydrgyi Szalay (H)

(Sophie Moressde (F)

(Marina Varkonyi (H)

(Ute Schaeper (BRD)

Ultslag:

1. Mariann H6rvath - Hongarije
2. Jutta Kansy - BRD-TBB

3. Gy0rgyi Szalay - Hongadje

4. Ute Schaepet - BRDfIBB
5. Sophie Moressde - Fr./Levallois

6. Marina Varkonyi - Hongarije

7. Dagmar Ophardt - BRD/Otfenbach
8. Kerstin Ackermann - BRD /Koblenz
9. Renate Siebrandt-Kasper - BRD/Bonn

10. Diana Eori - Hongarije
11. Pemette Osinga - NUKardolus
12. Bettine Fichtel - BRD/[BB.

Jutta Kansy
5-4l5-3

Mariann H6rvath
5-U5-1

Gyrirgyi Szalav

5-36-5/5-3

lllq Schaeper
4-5t5-U5-2

Mariann H6rvath
5-2/5-3

Gydrgyi Szalay
5-4t3-5t5-2

De reacties op hel toernooi waren zeer psitief. Het volgende jaar zal dit schermevenement in Zoetermeer
worden herhaald, waarbij dan tevens equipe-wedstrijden om de Europa Cup dames degen zullen worden
gehouden (13 en 14 april 1991). Velen van de aanwezige schermsters en fainers zegden hun deelname reeds
toe. Hopeliik zit de A-status erin.

De organisatoren zouden gaame van deze gelegenheid gebruik maken om allen, die op een of andere wijze
hebben bijgedragen dit toernooi tot een succes te maken, hartelijk te bedanken voor hun welwillende
medewerking.

LJ.

RECKLTNGHAUSEN (BRD)
ln het bekende jeugdtoemooi in Recklinghausen behaalde lndra Angad Gaur een zeer fraaie tweede plaats bij
de junioren meisjes floret achter het Hongaarse meisje Aida Mohamed. ln de partij om de eerste en tweede
plaats verloor lndra met 2-0. Er waren 1 15 deelneemsters.
Het beste resultaat op floret jongens behaalde Marcello Noto met een 27ste plaats. Winnaar op dit wapen werd
Fabio Cedrone (lt.). Op dit wapen waren 162 deelnemers. De wedstrijden werden gehouden op 5 en 6 meij.l.
De resultaten van degen zijn ons niet bekend.

CHARENTON LE PoNT (FR.)

Op 19 en 20 mei j.l. namen Andries Toth en Paul Sanders deel aan een florettoernooi in Charenton Le Pont
mel 154 deelnemers uit 15landen. Onze beide schermvrienden schermden een goede wedstrijd. Beiden
plaatslen zich op het tableau van de laatste 64 schermers zonder herkansing en haalden ook de laatste 32
schermers. ln de eerste partij verloor Paul in drie sets van de ltaliaan Vitalesta, die later tweede werd, met
5-413-515-2. Hij werd als 23ste geplaatst. Andries kwam in zijn eerste partij tegen de Fransman Stdphane
Koniecsni, die hem in twee sels versloeg, beide malen een nipte ovenrvinning n.l. met 5-4. Hij werd als 19de
geplaatst in de eindrangschikking.

BONN (BRD)

De heren floretwedstrijd om de 'Ldwe von Bonn"-A-cat. kwam op naam van de Fransman Philippe Onnes,
tweede werd de Westduitser Mathias Gey. Ook Nederland was vertegenwoordigd, doch gooide geen hoge
ogen. Hel beste resultaat was een 107de plaats. Er waren 154 deelnemers uit 21 landen.
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NOODLOTTIG ONGEVAL

Niets wees erop, dat het 80ste wapenfeest van de K.O.O.S. op woensdag 25 april j.l. op zo'n tragische wijze
zou eindigen. De intemationale en overige wedstrijden van deze dag waren in volle gang, gadegeslagen door
vele leden en genodigden van beide militaire schermbonden, de K.O.S. en de K.O.O.S.

De ontmoetingen tussen de equipes van de verschillende landen verliep gunstig in het voordeel van het
Engelse team van de RAF-Germany, waarvan de 23-jarige Howard Travis als reserve deel uitmaakte. ln de
ontnoeting tegen het team van de clsM-Nederland mocht hij de plaats innemen van een van zijn collega's.

Hij won zijn eerste en ook zijn hreede partij verliep in z'n voordeel met de stand 3-1. Het was een rustige partij
en ook op het fatale moment was er geen sprake van ruw optreden bijde beide schermers.
Weinigen realiseerden zich, dat de kling van het wapen van zijn tegenstander was gebroken en dat Howard
daardoor was geraakt. Ordanks de bescherming van de voorgeschreven uitrusting (echter geen kevlar) werd
hijdodelijk getroffen;ook de zeer snel aanwezige geneeskundige hulp mocht niet meer baten.
Hij overleed binnen zeer korte tijd.

De teraardebestelling vond plaats in het Schotse dorp Dollar en werd bijger,roond door de voozifters van de
K.O.S. en de K.0.0.S.

Het onderzoek, dat voornamelijk van militaire zijde plaatsvindt, is nog steeds in volle gang. Uitrusting en
wapens.worden in het gerechtelijk laboratorium onderzocht. Alle getuigen hebben inmiddels verklaringen
afgelegd.

Begrijpelijk, datonze vrienden van de K.O.O.S. diep getroffen zijn door dit noodlottige ongetuk, dat plaatsvond
tijdens wedstrijden, die altijd uitblinken door een zeer vriendschappelijke sfeer. teder jaaiwordt als onderdeet
van de wapenfeesten een intemationaal militair schermtoernooi gehouden op degen, waarvoor equipes van de
sfijdmachten uit de ons omringende landen worden uitgenodigd.

Wjwensen de K.O.O.S. en zijn leden veel sterkte toe om dit [agische ongeval te venrerken en denken daarbij
ook aan Howard Travis, wiens jonge leven abrupt werd afgebroken bij het beoefenen van zijn geliefde sprt.
Hij ruste in vrede.

DEN HAAG SPORTIEF
30-31 maarten 1 april 1990

Drie warme dagen sporlbeurs in Houfust Sport, Den Haag. Een evenement, dat nog bekendheid moet krijgen,
maar in deze vorm zeer zeker een succesformule kan worden. De vier Haagse verenigingen Des Viliiers,
O.K.K., St. Michael en Ter Weer hebben weer eens aangetoond, dat de onde;linge samenwerking bijzonder
goed is. Met zo'n 24 meder,rrerkers, verdeeld over drie dagen, hebben ze geprobeerd al schermend e-n inltructie
gevend de schermsport zo positief mogelijk uit te dragen. Zo te zien is dit goed gelukt en heeft het publiek
genoten van alle activiteiten. Nu maar hopen, dat ook het ledental van de verenigingen met flinke spiongen
omhooggaat. De lalentenjager" van Les Faucons uit Rotlerdam heeft weer als tretpteister gediend en voor
heel wat bekijks gezorgd.
Een bijzonder woord van dank voor Henk Biever, die weer drie volle dagen letterlijk en figuurlijk aanwezig was,
is wel zeker op z'n plaats.
Daarnaast wil ik graag alle medewerkers bedanken voor hun inzet.Hopelijk mogen we volgend jaar weer op
jullie rekenen. Nu al zijn we bepaalde ideedn voor het volgende jaar aan-het noteren. We-witten graag tweb
lopers, liefst een linalep-iste en een gewone loper en spelen met de gedachte om een wedstrijd tijdenis Oe Oeurs
te organiseren. Houdt dit maar vast in gedachten.
Gekoppeld aan de beursactiviteiten werden op wijdagavond 30 maart de Haagse kampioenen gehuldigd. De
enige schermer, die deze eer te beurt viel, was St6phane Ganeff, in 1988 nog woonacntig in ddresideitie. ln
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een enigszins chaotirhe sfeer maakle hij, begeleid door acht jeugdige Haagse schermertjes, een ereronde
over de atletiekbaan, waarna hijop hel middenveld de onderscheiding keeg aangeboden.

lvlaty Manchevan Eck

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Namens het bestuur van de Schermgroep "La Rapidre" in Maastricht, deel ik u mede, dat onze voorzitter Jef
Ubacls op de vooravond van koninginnedag door de burgemeester van Maastricht de eremedaille in zilver,
verbonden aan de Ode van Oanje-Nassau opgespeld kreeg.
Hare Majesteit had deze eremedaille verleend voor de vele verdiensten op maatschappelijk gebied en vooral
voor de sport in de gemeenle fi,laastricht. Naast zijn 25-;arig voozitterschap van de Rijwielhandelaren, afd.
Zuid, was hij 2O-jaar bestuurslid van de Gemeentelijke Sprtstichting Maastricht en 18 jaar sectievoorzifier van
de Gevecht- en Krachtsport. Tenslotte was hij oprichter en voorzitter van de 36-jarige schermgroep 'La
RapiOre', Maastricht.

De heer Ubachs heett voor de schermsport met name in Maastricht veel gedaan, vooral de jeugd heeft steeds
zijn aandacht gehad door het geven van jeugdkennismakingscurssusen. ln de schermzaal is hij nog steeds
actief met lesgeven en waar hij de Maitre kan helpen, is hij present. ln besloten kring heeft onze vereniging de
voorzitter en zijn echtgenote gehuldigd met deze koninklijke onderscheiding, waarvan de uitstraling ook voor
"La Rapidre" van betekenis is.

Louis Slijpen, secr.

Gaame ook onze gelukwensen voor deze eervolle onderscheiding namens de K.N.A.S. en redactie Touch6.

Sdrermzaal Gouda
ALLEENVERTEGENWOORDIGER

in Nederland van

MUSKETIER FECHTSPORT

De prijzen van vooral de kleding zijn

zeer voordelig.
Prijslijst op aanvraag verkriljgbaar.

Adres: Schermzaal Gouda, Postbus 361
2BOO AJ GOUDA

De Heer H. Nicknam
Te1: 0i0-4421110
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NATIONALE KAM PIOENSCHAPPEN
SABEL- ARNHEM 28 en 2eapril 1990

De nationale kampioenschappen sabel waren de afsluiting van de cyclus kampioenschappen op vijf wapens.
Helaas kunnen wij niet spreken van een grandioze afsluiting van deze bondswedstrijden, die eigenlijk een
hoogtepunt moeten zijn in de bond. Op de andere wapens was de deelname ook niet altijd boven de
venrtachtingen, maar toch alleszins redelijk. Het wapen sabel liep echter steeds verder terug, doch nu, met 33
deelnemers, was het wel een dieptepunt. Mogelijk was de aankondiging, dat de finale elektrisch verschermd
zou worden, een drempel voor enkelen. Doch gemeld was, dat uifusting aanwezig v{as voor degenen, die nog
niet over een volledige equipment beschikten.
Het was een leuk experiment, doch het verliep niel altijd vlekkeloos, de kinderziekten waren nog duidelijk
merkbaar en hopelijk komen we ook deze wel le boven. De regelmatige omkleedpartij was daar natuurtijk ook
debet aan. Als het bondsbestuur zal besluiten in 1991 de naUonale kampioenschappen volledig elektrisch te
verschermen, blijft het natuurlijk een open vraag welke invloed dit zal hebben op de deelname.

Was het dus bij de individuele kampioenschappen geen dringen voor de poorten van de schermzaal en op de
fibune, bij de kampioenschappen voor verenigingsequipes was het inderdaad huilen met de pet op. Slechts
dile equipes hadden zich aangemeld, waarvan te elfder ure nog een zich afmeldde, zodat we op zondag een
sporthal beschikbaar hadden voor twee equipes. De koppen werden bij elkaar gestoken en besloten werd het
kampioenschap tussen de equipes van zaal Kardolus en Scaramouche onmiddellijk na de individuete
kampioenschappen te verscherm en.
Hoewel hiermee de wedstrijden op zondag 29 april geheel vervielen, was dit geen ramp voor de nationale
wedstrijd om de maitre Abrahamsbeker voor floret damesequipes (drie schermsters), omdat ook deze wedstrijd
werd afgelast wegens de geringe deelname, nl. ook twee equipes.
Een trieste dag dus voor het nationale schermen.

De finale van acht schermers had het volgende vedoop:

1. Oscar Kardolus )

$k

ZaalKardolus
8. Kasper Kardolus

Zaal Kardolus
5. Henny Bolkenbaas

ZaalKardolus
4. Pieter de Bruin

Pall6s
3. Tymen Ros

ZaalKardolus
6. Gert Camfferman

Pall6s
7. Olaf Kardolus

ZaallGrdolus
2. Anton Oskamp

ASV. v.d. Berg

Oscar Kardolus )

5-1t3-5t5-2 )

)

)
Pieter de Bruin )

5-3/5-3

Tvmen Ros

5-2t5Q

Olaf Kardolus
3-5t54t54

Pieter de Bruin
5-4t4-5t5-1

Tymen Ros
5-1t5-2

Pieler de Bruin

5-2t5-1

Om de derde en vierde plaats:Olaf Kardolus - Oscar Kardolus:3-5/9-5.

De linale leverde wel enkele venassingen op.

De laatste jaren was Oscar lGrdolus de gebrandmerkte nationale kampioen. ln t9g4 werd hijvenast door zijn
vader Kasper en moesl hij zich met de tweede plaats tevreden stelbh. Na zeven jaar in totaal, waarvan de
laatsh vijf jaar in successie, moest hij nu een gevoelige veer laten. Hij kwam wel bij'de laatste vier, Ooln werO
toen uitgeschakeld door een vaste finalist van de laatste jaren, pieter d'e Bruin (pail6's).
Deze greep zijn kans en uon daama op duidelijke wijze van Tymen Ros.
Laatstgenoemde, lid van de nationale jeugdploeg, was evengoed ook de venassing in deze finate door zover te
komen.
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Hij kwam door deze prestatie in het bezit van de eresahl, die reeds een groot aantal jaren circuleert en

bestemd is voor de iongste deelnemer van het loemooi, die het verste komt. Deze extra prijs is beschikbaar
gesteld door de s.v. lron Shell en werd met een waarderend woord uitgereikt door de voozitter van deze
vereniging, de heer M. Hartog.

Zoals gezegd, de strijd om de nationale titel voor de verenigingsequipes was een farce en moest uiteindelijk
beslist worden door de twee enige equipes van zaal Kardolus en Scaramouche. Vorig jaar faden nog vijf

equipes in het strijdperk. Een nationale kampioen moest er echter komen, dus werd deze ontmoeting na de

individuele wedstrijd verschermd en eindigde in een 9-3 ovenrinning voor de Zoelermeerders.

Samenstelllng equipes:

Zaal Kardolus: Oscar lGrdolus, Olaf Kardolus, Henny Bolkenbaas, Tymen Ros en Jan Maarten Dijkman.

Scaramouche: Paul Vossen, Werner Stolle, Philip Anzion, Raoul Driessen en Bart Klootw[k.

P.J.V.

OLAF KARDOLUS 20 x EQUIPEKAMPIOEN

Vermeldenswaard is, dat Olaf Kardolus (foto) bij het behalen van het Nederlandse
equipekampioenschap met de sabelequipe van Taal Kardolus voor de twintigste
keer een nationale titel pakte.

Olaf zat 11x in het team, dat de nationale titelop degen won, 8x in de sabelequipe
en 1x in de equipe, die in 1986 de florettitel veroverde.

ln de sporthal Valkenhuizen Arnhem kreeg hil een feeslelijk bloeme[e aangeboden.

Lucien Jonckers

FRANCE -LAMES-SCHERMSERVICE

K. Fokkena-AnCeregg
S teenbraam 7

9561 DA Ter Apel
teI. 05995 - 2059
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EU ROPESE CADETTENKAM PIOENSCHAPPEN
Gouda:10 en 11 maart 1990

Als ik het heb over een Europees kampioenschap schermen, dan maakt u zich daar waarschijnlijk een
voorstelling van.

... Een mooie openingsceremonie met rijen schermers, die gepaard met vlag de zaal binnenkomen om hun land
te vertegermoordigen.

... Een welkomst- en slohmord van de voorzitter van de Nederlandse en van de intemationale bond.

... Een grote zaal met djen, gevulde lopers en op de eerste plaats beluste schermers en schermsters.

... Een S-stenenhotel, waar alle scherm(st)ers en bobo's gezamenlijk een gezonde maaltijd nuttigen en waar de
nodige kontakten gemaakt worden.

Deze gedachten worden u niet kwalijk genomen, want ieder gezond mens weet hoe zo'n Europees
floretkampioenschap zou moeten verlopen.

lk moet u echter teleurstellen, want de 1Ode en 11de maart verliepen beduidend anders.

De openingsceremonie onhrak in haar geheel en de schermers kwamen genoon tillend of rollend met hun
grote tassen de zaal binnen, als ware het een regionaal tussendoortje.

De Nederlandse en inlemationale opperbobo's vonden het blijkbaar niet nodig een paar honderd scherm(st)ers
veel succes te n€nsen. Wij moeten het zelf maar uitzoekenl

De verschillende landen waren in verschillende hotels ondergebracht.

De gezamenlijke maaltijd was voor het gemak daarom ook maar weggelaten, zodat enig vriendschappelijk
kontakt onmogelijk was. Voor de Nederlandse schermers was een andere goedkope- oplossing gezocht. Deze
zahnrtamelijk aan een grachtje in een jeugdherberg. JEUGDherberg? Nee, was het maar een jeugdherberg!
'Het Trefpunt" bleek namelijk een cafd met eenvoudige slaapgelegenheid; hier werd dan ook-een natte
boerenkool (of was het iets anders) maaltijd 'genuttigd'.
De herbergier meldde mij, dat de kosten p.p / 31 ,50 bedragen en dit voor schermers, die om deze E.K. te
bereiken minstens het 100-voudige p.p. hebben geinvesteerd! Leuk om nog te vermelden is namelijk, dat de
ploeg voor zaterdag alleen vrijdagavond mocht overnachten en de groep voor zondag alleen zaterdagavond.
Teamverband!

Gelukkig was er wel een gevulde schermzaal, waarin fanatiek gezweet werd door aankomende olympische en
wereldkampioenen. De Nedetlandse zaterdagschermers hadden echter alleen maar pasjes voor zaterdag en
moesten, om de zondagschermers aan te moedigen, dus door per ongeluk opengelaten tussendeuren delaal
binnenkomen.
Teamverbandl

Overigens mijn complimenlen voor de zaal- en loperploegen. lk ben er zeker van, dat zonder hen het gebeuren
al snel in duigen zou zijn gevallen.

De achterstand, die Nederlandse florettisten met name op de ltalianen en de Duitsers hebben, kwam weer
eens duidelijk naar voren. De trainingsmogelijkheden en financidn zijn in deze landen dan ook beduidend groter
dan in Nederland. Dit soort steun hoeven de Nederlandse floretschermers niet te veruachten. De ambitieuze
Nederlandse fioretscherm(st)ers (en die zijn er) zijn op zichzell aangewezen en altijd alleen onderueg.

fisr*llo tloto
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nationale wedstrijden qk
BONGA TROPHY
Heerenveen:12 mei 1990

ln het kader van het tienjarig bestaan van de Schermkring Friesland werd voor de eerste maal in de Friese
schermhistorie een intemationaal toemooi gehouden. Hel evenement vond plaats in de sportral "De Telle'te
Heerenveen.
Ruim zestig deelnemers schreven zich in voor deze wedstrijden. De deelnemers, afkomstig uit Belgi6,
Duitsland en Nederland, streden om de 'Bonga Trophy". Deze wisselbokaal is geinemd naar maibe Bonga,
die, inmiddels de tachtig gepasseerd, nog steeds schermlessen geeft in de Friese hoofdstad. ln zijn lange
actieve leven heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verspreiding van het schermen. Zijn degelijke
lessen hebben velen vertrouwd gemaakt met deze elegante sport. Het lag daarom voor de hand, dat de
Schermkring Friesland dit internationaal toernooi naar hem heeft vemoemd.

Tijdens het toemooiwerd uitsluitend geschermd op degen.
De Schermkring Friesland hoopt in de toekomst dil evenement regelmatig te kunnen organiseren. Gezien het
succes van dit toernooi, is te venrachten dat een volgende keer het deelnemersveld uit het buitenland groter
zal ziin. Een en ander zal echter in belangrijke mate affrankelijk zijn van de werving van sponsorgelden. Aan de
Schermkring Friesland zal het echter niet liggen. Al in juni van dit jaar is reeds begonnen met de organisatie
van het volgende toemooi om de Bonga Trophy.
De uitslagen waren als volgt:

Degen heren junioren

1. Lars Westerheide - Osnabr0ck BRD
2. lGi Lange - OsnabrUck BRD
3. Peter Waterlander - Schkr. Friesland
4. Marco Leytens - Zaal Venrvijlen

5. Joost de Vries - Desperado

Degen heren pupillen

1. Bas Garniers - Zaal Veruijlen
2. Jobbe Wijnen - Zaal Venrvijlen

3. Robert Danidls - Zaal Veruijlen

Degen <tames junioren

1. Wendy v.d. Weit - Schkr. Friesland
2. lrma de Ridder - PSV-schermen
3. Esher v.d. Meulen - Schkr. Friesland
4. Dieudonn6 Trip - Desperado
5. Anita v.d. Meer - Schkr. Friesland

4. Rudi Romme - Zaal Verwijlen
5. Xander Lutz - Desperado
6. lgor Dennissen - Zaal Venrijlen

l,loot van de organlsatie:
Van de 64 inschrijvingen bleven er 14 (veertien)weg zonder bericht van verhindering. Deze personen kunnen
van de Schermkring Friesland een nota voor het inschrijlgeld veruachten!

JUBILEUMTOERNOOI E.M.M.
Rotterdam: 13 mei 1990

Op zondag 13 mei herdacht de Rotterdamse schermvereniging "Eendracht Maakt Macht' haar 125-jarig
bestaan met een florettoernmi in de sprthal lJsselmonde. Of het lag aan de jaarlijkse "Moederdaglraditie 6l
aan het lraaie lenteweer is moeilijk vast te stellen, doch de deelname aan dit evenement van onze oudste
schermvereniging viel wel tegen.
Bij de heren was het aantal deelnemers tot 30 gestegen, doch de dames lieten het tot op de laatste dag
afweten, toen nog een vilftal dames zich afmeldden, hetgeen hun aantal bracht op '14.

Gezien de vrij ruime sprfral kon dit aantal deelnemers weinig bijdragen aan de feestelijkheden bij dit jubileum,
dat enigszins laat werd herdacht, omdat E.M.M. in november 1989 reeds de 125 jaar was gepasse-erd.-
De uilslagen waren als volgt:
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Floret darnes
'1. Gloda van Erven

2. Rende Rothengatter
3. Nellv.d. Geest

Floret heren

1. Chakib Zair
2. Marcello Noto
3. Spencerv. Erven

- Des Villiers
- Les Faucons
- Gouda

- zaal Kardolus
- zaal Flazes
- Des Villiers

4. Sander van Dalen

5. Joke van Langen
6. Anita Melis

4. Peter Sorber
5. Jeroen Clivendal
6. Anton Peters

- zaal Kardolus
- zaal V. Oeveren
- Les Faucons

- zaal V. Oeveren
- zaalTer Weer
- Pallas.

ZILVEREN SABELS

De Zilveren Sabels van de K.O.O.S. werden gehouden op zaterdag 8 april in de sportral van de Mariniers in
Doorn.

De wedstrijd was nu uitgebreid met een wisselprijs voor dames, waarvoor zich 10 dames hadden aangemeld.
Bij de heren waren 42 deelnemers.
Bij de dames zegevierde Nan Speh (Valiant) in drie sets over lsabelle Hagen (Ddropemeng met 5-2t2-5 en 4-
5.
De derde plaats was voor Margreet Geels (Contre Temps), die Mary van Driel (K.O.O.S.) eveneens in drie sets,
n.1.5-3/3-5 en 5-3, versloeg.

Bij de heren zegevierde Pieter de Bruin (Pall6s), die hiermee reeds een aanloop nam naar de na1onale
kampioenschappen op dit wapen van 28 april, waar hij de titel veroverde. Hij bereikte dit resultaat door een
ovenrvinning op Henny Bolkenbaas (Zaal Kardolus) met 5-3 en 54.De derde plaats was voor Anton Oskamp
(v.d. Berg), die Roel Verwijlen (Zaal Venrillen)de baas bleef met 4-515-3 en 5-1.

VLAARDINGS DEGENTOERNOOI

ln de ochtenduren van zaterdag 7 april meldden zich 64 mannen en vrouwen om deel te nemen aan het
taarlijks te organiseren degentoemooi, dat georganiseerd nerd door de Vlaardingse schermvereniging Trefpunt.
De onverwacht grote opkomst gaf een succesvol tintje aan de jubilerende verbniging. Niet alleen was dit de
achtste uitgave van een ver in de omtrek gewaardeerd toernooi, Trefpunt vierdehede dit jaar haar 25-jarig
bestaan.
De grote opkomst, gecombineerd met het beperkt aantal van acht lopers, heeft de organisatie doen kiezen voor
een formule van vier pules, die elk weer onderverdeeld werden in vier groepen. Op Oeze manier was iedere
deelnemer vezekerd van minimaal vijftien duels.

Hoewel het recreatieve karakter van dit toemooi vooropstaat, is het iedere keer weer venassend te merken hoe
hoog het niveau van de onderlinge partijen is.
ln een rap tempo werden de tableaus afgewerkt, maar met voldoende ruimte om te verpozen en de inwendige
mens te versterken. De gezellige ambiance en de goede organisatie zorgden ervoor, dht de sfeer ontspannen
bleef en men zich ten volle in de strijd kon werpen.
Naarmate de dag vorderde, riverd meer en meer duidelijk wie er, als twee best geplaatsten van iedere poule,
recht kon doen gelden op een plaats in de finalepule. Deze finalepule was-bizet door een aantal'oude
bekenden uit vorige jaren, alsmede vroegere toernooiwinnaars. Op vier lopers voltrokken zich de part,ten en
steeg. de $unnjng bij de overgcblcven deelnemers. Hoe recreatief een toerhooi ook mag zijn, een oven^iinning
op dit toch sterk bezetle evenerlertt sprak iedereen aan. Na het tellen van de overwinriing'en en de benaalde
punlen, mocht het publiek.als tuegift een heuse banage meemaken om de eersle drie ilaatsen op orde te
krijgen. Uiteindelijk was het oe overuvinnaar van vorig jaar Marco Leytens van zaal Vemijlen, die de
medetitelkandidaten te snel af was. Hii mag zich nog een jaai langer degenkampioen van Vlaarding'en no*en.
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1. Marco Leytens - Zaal Verwijlen

2. Paulde Ridder - PSV-schermen

3. Peler van Tiel - Masque de Fer
4. Matty Bonefaas - Les Faucons

5/6 Rob de Best - Des Villiers

5/6 Ronald Bosbaan - zaal Vanderoodt

7. Erwin Treflers - Des Villiers

8. Frans Schouflour - zaal Vandervoodt

Beniamlns jongens:
22 deelnemers uit 10 verenigingen

1. Boaz Aronson - zaal Van Oeveren
2. Radboud Gunther - zaal Visser
3. Jens Oolders - Ter Apel

Pupillen jongens:
15 deelnemers uit 8 verenigingen

1. Joost Raeven - zaal Wolfers

2. Bas Gamier - zaal VenMjlen

3. Amo Dijkgraal - zaal Wolfers

Cadetten iongens
16 deelnemers uit 9 verenigingen

1. Yuri Heerooms - zaal Heeroons
2. Erik van Aalst - zaal Heerooms
3. Frederic Nicolas - zaalWolfers

Junioren iongens en melsjes
7 deelnemers uit 5 verenigingen

1. Hans Kaho

2. Nathan Ducastel

3. Juslus v. Halewiin

- Les Faucons
- zaal Van Oeveren
- zaal Hazes.

Benjamlns melsies:
7 deelneemsters uit 5 verenigingen

1. Zehra Alp - zaal Venrvijlen

2. Cheska Polderman - zaal Hazes

3. lnge van Rijn - zaal Hazes

Puplllen melsies
5 deelneemsters uit 4 verenigingen

1. Sylvia Monaghan - zaal Visser
2 Sarah Malko - s.v. K.L.M.

3. lneke de Ridder - P.S.V.

Cadetten mlsjes
6 deelneemsters uit 5 verenigingen

1. Katalin van Zon - Troubadours
2. Anita Melis - Les Faucons
3. Sandra Lourens - P.S.V.

21 g.p.

2o g.p.

19 g.p.

17 g.p.

16 g.p. ) ex
169.p. ) aequo
15 g.p.

14 g.p.

s.v. Trefpunt

AFDELING NOORD.HOLLAND

Op zaterdag 8 april organiseerde het bestuur van de Atdeling Noord-Holland in de sporthal Purmerend een

nationale ieugdwedstriid onder de noemer "Open Jeugdkampioenschappen lloret van Noord-Holland', uiteraard

voor jongens en meisjes, in alle categorieOn.

De uitslagen waren als volgt:

JEAN VAT{DERVOODT
verkoop van alle merken schermsportartikelen

VERKOOP cn EXPEDITIE - Hccmraadsstngcl 285
3023 BG Rottcrdam
Tel.: OIO - 4L2O[I{JL14765O68

F'ax: OIO - 4773044

GDOPEND

woensdag l9.OO - 2l.OO uur
wijdag 19.OO - 2I.0O uur
zaterdag O9.3O - l3.OO uur
en volgens afspraak
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HET VLAAIENTOERNOOI
Venlo:27 mei 1990

De nedstdjden van het Vlaaientoemooi, georganiseerd door de Venlose schermvereniging d'Artagnan, rverden

gehouden in een uitstekende a@mmodatie met tuce zalen, zodat de schermlopers nu verder uit elkaar waren

uitgerold. De deelname was niet zo groot als we gewend zijn; mogelilkwas.het goede.weer de boosdoener.

Wel opvallend was de belangstellirp van het gemeentebestuur van Venlo. Maar liefst dde wehouders waren

aarnvdzig, van wie er turee bleven kijken tot de linales verschermd waren. Naast de Nederlanders namen ook

Duitsers en Belgen deel.

Op floret dames 23 deelneemsters. De jeugdige lndn Angad Gaur wist op duideliike wijze de_eerste plaats te

bizetten door in de finale haar Duitse tegenstandster Pe[a RUtz met 5-1 en 5{ te verslaan. Derde uerd zeer

verrassend l,,lell v.d. Geest van Schermzaal Gouda. \rbrQ iaar was Petra RUtz eerste

1. lndn Angad Gaur - zaal Kardolus
2. Pefa RUtr - BRD'Bergheim

1. Paul Sanders
2. Hans Rijsenbrq

. P.S.V.
- zaal Visser

4. lsabel Hagen
5. Simone Simons
6. Gloda van Erven

4. Philip Anzion
5. Carsten Temoski

6. A{an Jonckers

- D6ropement
- zaal Van Oeveren
- Des Villiers

- Scaramouche
- BRD-K<iln
- zaal Kardolus

3. Nellv.d. Creest - Sch. zaalCoda

Bij de heren waren de ereplaatsen weggelegd voor de Nederlanders. Paul Sanders wist zijn titel te
prolongeren, hoewel hij veel moeite had met Kwam6 van Leeuten. Hans Rijsenbdj werd tweede, met op de

derde plaats Kwamd van Leeuwen.
Op dit wapen waren 52 deelnemers.

3. Kwam6 van Leeuwen - DdroPement

Op sabel kreeg Oscar Kardolus zijn revanche. ln de finale won hij nu met ruim verschil van zijn rivaal Pieter de

Actiefoto uit de finale floretdames. Links lndra Angad Gaur, rechts de Westduitse schermster Petra RUtz.

Foto:A. Schuitman
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Foto: A. Schuitman

Bruin, die hem in april j.l. van de nationale titel beroofde. Het trrerd trryeemaal 5-1. Hij kon echter zijn zegereeks
in dit toemooi, dat reeds enkele malen op zijn naam staat, niet voortzetten, omdat de Belgische sabreur Pascal
Thaler uit Gent hem van de eerste plaats wist af te houden. Hij verloor in twee sets: 3-5 en 4-5.
Vorig jaar was de uilslag omgekeerd, Oscar eerste en Thaler tweede. De Bruin was toen derde, welke plaatsing
hij nu ook bereikte.

1. Pascal Thaler
2. Oscar lGrdolus
3. Pieler de Bruin

- Belgi0/Gent
- zaal lGrdolus
- Pall6s

4.lndr6 Lighart
5. Anton Oskamp
6. Peter Vardy

- Gascogne
- ASV.van den Berg
- Gascogne

Op dit wapen waren 34 deelnemers.
De organisatie wilde alle finales op een loper verschermen, ook de sabel zou elekfisch verschermd worden.
Gezien de tijd, had het wedstrijdbureau, bestaande uit Piene Peeters en Rob Goudvis, besloten slechts de
laatste vier op een loper te laten schermen. Achteraf niet zo'n goede keuze, want ook die 3 x 4 partijen duurden
erg lang. Veel te lang om hel publiek te boeien, hoewel niemand voortijdig r,rreggelopen is.

LAATSTE BERICHTEN
NSF FAIH.PLAY AGENDA

De sprtieve jeugd kan weer naar de boekhandel voor de bekende NSF-Schoolagenda '90-'91. De FAIR-PLAY
agenda, opgesierd met prachtige kleurenfoto's, inlerviews en volop informatie over sport, voeding, kleding en
gedragvegels, kosl slechts | 12,50. Verkrijgbaar bij Bruna-vestigingen, de Bijenkorf en Vroom & Dreesman.
Koop er eenl

OVERLEDEN
Kort voor het in druk gaan van dit nummer bereikte ons het droeve bericht dat op 5 juni j.l. in Amsterdam is
overleden HERBERT COUBERGH. Hij vrerd 63 jaar. Waarschijnlijk voor de meeste van u geen bekende, doch
wdl voor de Amsterdammers en oudere leden. Hij was een nogal introverte figuur, doch altijd bereid tot helpen
in organisaties, o.a. bi de JWK-1985 in Amhem.
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ZUI DNEDER LANDSE KAMPIOENSCHAPPEN

Op zondag 20 mei j.l. werden in de sporthal 'De Vijl Eiken' te Heesch (NB) de Zuidnederlandse
kampioenschappen lloret voor senioren en jeugd gehouden. Het lag in de lijn der veruachting dat Zaal
Verwijlen, die tekende voor de praktische organisatie, op eigen bodem oppermachtig zou zijn. De voor deze
wedstrijden uitgebrachte persberichten wekten die venrachting. Des te opvallender was, dat bij de senioren,
zowel bij de dames als bij de heren, s.v. De Troubadours met de eer ging strijken. ln de respectieve finales
werd Anjo van der $uys ongeslagen eerste en Patrick van Zon evenaarde dit later op de dag. ln beide gevallen

was de tweede plaats weggelegd voor d'Artagnan. Bij de heren hield Jan Somers de eer hoog en bij de dames
wist Biny v.d. Steen, dank zij de goede medische vezorging van de organisatie, beslag te leggen op de tweede
plaats.

Bij de jeugd waren de titels weggelegd voor Zaal Venrvijlen en P.S.V.-schermen. Zehra Alp was de beste bij de

benjamins. Bij de cadetten waren de titels voor lrma de Ridder en Jeroen van Dokkum. Tenslotte werd Maico

Bennis ovenrinnaar bij de pupillen. U mist in deze rij de junioren. De reden daarvan, dat slechts een
deelneemster in deze categorie had ingeschreven. Die schermde dan maar mee bij de dames, waar zij
overigens de derde plaats in de wacht wist te slepen.
Bij de jongens waren er twee inschrijvingen. Ook zij deden hel niet slecht. Raul Bennis haalde de halve finale
en Patrick van Zon werd zelfs winnaar bij de senioren.

Na de individuele wedstiljden werd er gestreden om de equipekampioenschappen. Hier bleek, dat het winnen
van twee titels geen garantie is voor de ovenrinning bij de equipes. Nu ging P.S.V. met de eer strijken. Dank zij
de inspiratie van Paul de Ridder wisten Raul Bennis en Sywert Brongersma zich goed te handhaven tegen
eerst de Troubadours en in de finale tegen d'Artagnan.

Rest mij nog Zaal Venrijlen te bedanken voor haar inzet om deze kampioenschappen tot een succes te maken.
Ook gaat onze dank uit naar de hoofdsecondanten, die tijdens deze mooie dag binnen moesten staan in plaats
van een rustig plekje in de zon te kunnen opzoeken.

Rob Goudvis

De ultslagen:

Floret heren

1. Pabick van Zon - Troubadours 3 V
2. Jan Somers - d'Artagnan 2V
3. Pad de Ridder - P.S.V. 1 V

Cadetten meisjes

1. kma de Ridder , - P.S.V. 5V
2. Marike Balj6 - Beau Geste 3V +5
3. Fabienne Pieters - La Rapidre 3V +3

Benjamlns mlsjes/jongens
1. Zehra Alp - Verwillen 4V 1. Maico Bennis - P.S.V. 5V

3V 2. Gert-Jan Wttens - Rapier 4Y +12
2V 3.lneke de Ridder - P.S.V. 4V +10

2. juditr Venrvijlen - Verwijlen

Jeugd equlpes: 1. Vemijlen (Hendriks, Wotters, Van Dokkum)
2. P.S.V. (Bennis, De Ridder, Laurens)
3. La Rapi0re (Van Beers, Pieters, Gijssen)

Senloren equlpes: 1. P.S.V. (De Ridder, Brongersma, Bennis)
2. d'&tagnan (V.d. Steen, Somers, Halferkamps)
3. Troubadours (Van Zon, Reelick, Suzanna)
4. La Rapidre (Janssen, Tulkens, Ditbich)

Floret darnes

1. Anlo v.d. Sluys - Troubadours 7 V
2. Biny v.d. Steen - d'Artagnan 5 V
3. Lidwien Wolters - Venrijlen 4 V

Cadetten Jongens

1. Jeroen van Dokkum - Verwijlen 5 V) na
2. Freddie Manders - Entre Nous 5 V) banage
3. Hein Balj6 - Beau Geste 5 V)

Puplllen mlsjes/jongens

3. Jos Elder - Venrvijlen

23



CHAMPIONNATS DU MONDE DES MAITRE D'ARMES

Van 20 tot en met 23 augustus 1990 worden in Rotterdam de
Wereldkampioenschappen voor Schermleraren gehouden. Voor de
organisatie tekent de Nederlandse Akademie voor Schermleraren
(N.A.S.).

De voorronden van het toernooi spelen zich af in de Sporthal 'De Enk',
Enk 134, Rotterdam (zuid).

De galafinales worden gehouden in het World Trade Center, Beursplein
37 te Rotterdam.

Het programma is als volgt samengesteld:

floret, aanvang 09.00 uur

sabel elektrisch, aanvang 09.00 uur

Gala-avond in het World Trade Center, aanvang 20.00 uur

degen, aanvang 09.00 uur
Prijsuitreiking en sluiting.

Toegangskaarten voor de gala-avond zijn alleen verkrijgbaar bij retoumering van onderstaand antwoordstrookje
en beperkt, dus in volgorde van binnenkomst. De toegangskaarten zijn gratis. Op de andere dagen zijn de

kaarten gratis, doch behoeft niet gereserveerd te worden.
Stadskleding op de gala-avond vereist.

De strook inzenden aan: .Stichting Wereldkampioenschappen voor Schermleraren
t.a.v. de heer J. Vandervoodt
Heemraadssingel 285

3023 BG Rotterdam.

Telefoon: 010 - 4120801 of telelax 010-4773048.

F-
(Hierlangs afknippen)
Naam

Adres

Woonplaats en postcode

Lid van

wenst kaarten voor de gala-avond op woensdag 22 augustus 1990, aanvang 20.00 uur precies.

Na ontvangst van uw bestelling worden de toegangskaarten toegezonden.

20 augustus 1990:

21 augustus 1990:

22 augustus 1990:

23 augustus 1990:

: S.V.

Rottcrdam
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KARDOTUS SGHERMSPORT

Winkel geopend:
dagelijks
van 9.00-17.00 uur
en volgens afspraak.

SPEULDERBOS 15
2716 JW ZOETERMEER
lEDotg-ztztzz

- F.l.E. vesten vanaf / 180,-

- F.l.E. broeken vanaf / 95,-

- Enrouleurs zeer voordelig

- Speciale Aanbiedingen in de "shop"

- Nu op een complete electrische sabeluitrusting 10% korting

- Bij aankoop van meer dan f 250,- het instructieboekje
"Schermen een Kunst in de Sport" door Kasper Kardolus voor de halve prijs

KOM EENS VRIJBLIJVEND BIJ ONZE NIEUWE "SCHERMSHOP" LA'VGS 
'

ffi d-bercr;ffi :*hernspry!ke!!n

o SCHERMSCHOOL
o TONEELSCHERMEN
o VERKOOP
o lM- EN EXPORT
o REPARATIE

-touc++e
Otficieel orgaan voor het

Nederlandse scherm leven

Verspreiding aan KN.AS.-leden
gratis

Abonnementen op aanvraag
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