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Van de redaktie
ln het vodge nummer heeft u kunnen lezen, dat de
redaktie van Touchd overgegaan is in andere handen.
Als u nu meteen venrvacht, dat alles anders zal worden, moet ik u teleurstellen. lk heb heus wel ideeen
die hun weerslag zullen hebben op uw lijhlad, maar
het zal wel enige nummers duren, voordat ik mijn
draai heb gevonden. Hoewel sommige mensen dat
wellicht niet venrachten, denk ik dat het beter is om
de wijzigingen geleidelijk door te voeren. Niet dat ik
mijn voorganger wil afvallen, maar het is te nu eenmaal te verwachten, dat een nieur,rre redakteur zo zijn
eigen ideeOn heeft.
Wat ik een bemoedigende start vind, is het feit dat
vele schtijvers hun ureg gevonden hebben naar mijn

aan. Wat befeft de schijf: 5.25 inch 360K of 3.5 inch
720K is uitstekend, andere formaten leveren problemen op. Vanzelfsprekend krijgt u de toege-zonden
floppy van mij ureer terug.

ln dit nummer treft u een tweetal artikelen aan, die
betrekking hebben op de afgelopen Wereld-kampioenschappen te Lyon. Vol goede moed ging de
nationale ploeg erheen, maar de resultaten zijn zeker
voor verbetering vatbaar. Paul geeft zijn verslag over
de harde feiten, gecomplementeerd met een persoonlijke indruk. Kaspar wil met zijn stukje een diskussie op gang brengen. Wel een prima resultaat
vindt u bij Pernette in Hongarije.

bureau, zonder dat ik hen daarvoor heb moeten bena-

De foto die bij het stukje over een eerstejaars hoort,

deren. Mijn advies zou zijn: gaat u vooral rustig door
met dit insturen. lk kan onmogelijk weten waar de
potenti€le artikelen zitten. En het zijn juist de verras-

kon helaas niet worden gebruikt, omdat hij niet
afdrukbaar was. lk wil u er graag op wijzen, dat foto's

singen dit het blad zo interessant maken.

van harte welkom zijn. Het enige goede resultaat
krijgt u door een zwart-wit foto aan te leveren, die

lk heb echter wel een verzoek aan u, schrijvende

haarscherp is. Elke andere uitvoering is gedoemd om
slecht over le komen.

lezers. U zou mij ontzettend veel werk uit handen
nemen indien u uw bijdrage aanlevert op een diskette.
lk heb stellig de indruk, dat de meeste schrijvers hun
stukjes in elkaar zetten met behulp van de modeme
elektronica. En daar maak ik graag gebruik van. lk
vind het zonde van de tijd als u een uitdraai aanlevert,
die ik dan vervolgens moet overtypen. Mijn devies is
dus: aanleveren op frop.

lk ben helaas niet al te modern met mijn apparatuur,

En dan, ik ben daar heel erg blij mee, een pennevrucht van onze ere-voorzitter. Hieruit blijkt dat hij het
hedendaagse schermen nog op de voet volgt.
Tenslotte (hij kon het echt niet laten) Piet Verschoor
geeft een reaktie op een reeds eerder geplaatst artikel.

maar u kunt vast wel iels leveren dat ik in mijn

U treft nog veel meer stukjes aan, maar die moet u
zell maar gaan lezen.

WordPerfect 4.2 krijg. lr4ocht dat nu helemaal niet lu-kken, dan kan ik een gewoon ASCII'bestand ook goed

Tot ziens in het decembemummer.

Bondsmededelingen
Adressenlijst verenigingen
2004 s.v. De Drie Musketiers secr. T. Lindeboom
saturnusstraat 4
654t| XE Nijmegen
tel.: 080 - 790126
5003 s.v. Les Faucons

secr. mv. C. Valk
Slinge 528

3086 EV Rotterdam
tel.:010 - 4100918
3007 DSV Gascogne

secr. mw. L Visser
Sportcentrum T.U. Twente
Poshus 217
7500 AE Enschede

tel.:053-895030
2012 s.c. Zono nieuwe naam:Apeldoornse schermver.
secr. J.H. Marse

Algemene Ledenvergadering KNAS:

zaterdag 24 novem ber 1 990, (najaarsvergadering l)
I

aanvang 14.00 uur
Schermcentrum De Lindenhof

Te koop:

mosker (Allstor)
broek (Allstor)
vest (links)
Schermtos (koffermodel)
FIE
FIE
FIE

advertentie

J.12O.n
J,17O,W (moot 52)
J. 40,0 (moot 50)
J. 50,m

lnformolie:
Alexonder Kleemon
A.M. de Jongloon 3
2624L8 Deltt
tel.: 0.l5 - 5661l0

WEDSTRIJ DKALEN DER NATIONAAL
10/11

november

Amhem

Scanmoudp

Haag

18

november

Den
Lindenhof

24

norrember

Doom

lntematbnaaldegentoemooi
Airbonc-Trophy - cat.A

Bewiilirqsbeker, sabeltoemooi

Zilveren flolet, dames en heren

CPTS-Madniers KO.S.

25

november

Doorn

Zilveren degen, dames en heren

CPTS-Mariniers

K.O.S.

l,lationaal toemooi, fioret en degen
dames en heren

2

december

tleppl
Bras de Fer

8

december

Amhem

december

Amhem

9

16

\Alkenhuizen

Valkenhuizen

december Den Bosch

Troubadours
Den

Haag

o.K.K.
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equipewedsfiijd op 4 wapens

Kersttoemooi, floret dames en heren
en
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LindenhoFtoemooi, floret jeugd
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Misschien heeft u het artikel gelezen, onder deze titel,

nog maar kunnen overschrijden. Besloten werd echter

in het juninummer van Touch6, misschien ook niet.

voor dit loemooi in eigen land de deelname wat ruimer te stellen en de nummers 1 tot en met 4 van de
nationale ranglijst, ongeacht het aantal punten, voor
deze kampioenschappen in te schrijven.Tijdens de
wedsfijden bleek al gauw, dat slechts zeer weinigen
zich met de internalionale top kunnen meten, gezien

H,re het ook zij, kritiek of bijval op dit artikel van welke zijde dan ook, heeft ons niet bereikt. Schrijver van

dit artikel was de zeventienjarige Marcello Noto, lid
van de nationale jeugdselektie floret heren.Wij hebben echter wel behoefte hierop terug te komen om de
achtergronden van dit toumooi te belichten.
Voor 1990 waren deze kampioenschappen oorspron-

kelijk toegewezen aan England, doch de Engelse
schermbond liel het te elfder ure, om wat voor reden
dan ook, afweten en stelde de FIE daarmee voor het
dilemma om op korte termijn een nieuwe kandidaat te

vinden. Tijdens de wereldkampioenschappen

in

Denver (USA) in juni 1989 werd deze kwestie aan de
internalionale schermbonden voorgelegd. Na rijp
beraad en kort overleg met het thuisfront, stelde de
KNAS zich kandidaat, bij monde van voorzitter Bert
v.d. Flier.

Een en ander bracht echter wel enkele knelpunten
naar voren, nl:

1. in de begroting voor 1990 was geen rekening
gehouden met dit evenement

2. op korte termijn moest nog een geschikte loaktie
worden gevonden.

Wat dat laatste betreft, viel ons oog op Rotterdam,
doch daar was geen locatie meer vrij, zodat uitgeweken werd naar Gouda. Flet bondsbestuur heeft nog
eens duidelijk gesteld, dat de organisatie van het evenement, de KNAS niets mocht kosten, zodat het
financl€le plaa$e volledig dekkend moesl zijn. Om te
beginnen werd het toernooi teruggebracht tot twee
dagen, tenrvijl het normaliter altijd over drie dagen is
verspreid. Bovendien werd aan het toemooi nog een
extra programmapunt toegevoegd, namelijk dames
degen, dat voor de eerste maal in het programma
werd opgenomen. Een en ander bracht enige financi0le ruimte. Het accent gelegd op de wedstrijden. En
verder werd alle franje weggelaten.Per land en per
wapen mogen slechts vier schermers aan deze kam-

pioensctnppen deelnemen, hetgeen resulteerde in
het feit, dat wij U de Europese Cadettenkampioenschappen slechts met een kleine tot zeer kleine dele-

gatie deelnamen, omdat hiervoor een selektienorm
geldl van 1300 punten. Een drempel, die weinigen
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de resultaten, doch dat was voorzien. Hoofdzaak was,
dat men nu een keer aan deze top heeft kunnen ruiken tot leeringh ende vernaeck zoals een oud-hollands gezegde luidt.

Gezien de grootte van onze delegatie, namelijk 19
schermers en 4 begeleiders en het beschikbaar zijn
van een low-budget, moesten wij de tering naar de
nering zetten en konden wij ons geen S-stenenhotel
permitteren. Volledigheidshalve merken wij hierbij op,
dat nooit wordt gekozen voor S-stenenhotels, bij welke internationale toernooien dan ook. Laten wij dit
even duidelijk stellen. Ook in de schermsport zijn djke
en arme landen. Zoals gebruikelijk is bij dit soort eve-

nementen, werden wel enkele hotels gereserveerd
voor degenen, die daaraan behoefte hadden, doch
hierbijwaren ook hotels met minder sterren. De keuze
van de landen is echter geheel vrijblijvend, zij kunnen
zelf kiezen en eventueel op eigen initiatiel hotels bespreken. Hetgeen ook door enkele landen is gedaan.
Gezien ons lor-budget en de omvang van de ploeg,
hebben wij gekozen voor ovemachting in een jeugdherberg. Volgens de begeleiders eenvoudig, doch
geschikt voor een of twee nachten. Uit het gewraakte
artikel lezen wij dus, dat onze vriend Noto zich
beklaagt over het feit, dat hij niet luxer werd gehuisvest en zich teleurgesteld voelt, dat hij daardoor geen

kontakt heeft kunnen maken met de internationale
deelnemers al of niet tijdens een door de bond aangeboden banket of diner. Het is nu eenmaal zo, dat wij
voor alle intemationale evenementen gebonden zijn
aan de loegewezen subsidie en uit eigen middelen

(contributies) geen geld voor deze aktiviteiten
beschikbaar stellen. Deze subsidie wordt vastgesteld
volgens een ingediende begroting (wedsfijdplanning),

waarin voor 1990 het Goudse evenement niet was
opgenomen. Dat de bond uiteindelijk toch geld heeft
kunnen vdjmaken om 19 jongens en meisjes aan dit
evenement te laten deelnemen mag eerder

tot

tevre-

denheid stellen, dan kitiek leveren, omdat het niet

luxueus genoeg was.

Wat ons befeft is de discussie hiermee gesloten en
gaan wij over tot de orde van de dag, namelijk een zo
groot mogelijke ploeg samen te stellen voor de deel-

name aan de Europse Cadettenkampioenschappen
1991 in Belgie. Hoewel, de selektienorm bedraagt
nog steeds 1300 punten.
Doe je best!

Wereldkampioenschappen 1 990
Lyon - Frankrijk

P.H.M. Keizer
Chel de Delegalion

De r,rrereldkampioenschappen werden dit jaar gehouden van 7 fn 15 juli in Lyon. Er werd zowel een individueel als een equip toemooi verschermd op heren
floret, sabel en degen en dames floret en degen.
Nederland was vertegenwoordigd door Andries Toth
(H. floret), Arwin Kardolus en Ton Kortekaas (H.
degen)en een volledig equipe dames degen bestaande uit Pernette Osinga, Jacq-Anne van Olpen,
Rebecca van Emden, Webke van de Scheer en Jos

Hofmans. Bert van de Berg ging mee als fainer en
Paul Fokkema als Jury President.
Het toemooiwerd gestart met de individuele uedsfij-

den. Direct al bleek hoe sterk de bezetting was. Er
waren totaal 651 schermers uit r18 landen. Sommige
landen hadden een zeer kleine delegatie gestuurd (bv
Peru : een floretist) tenrvijl 15 landen deelnamen aan
de equipe wedstrijden op alle wapens. lndividueel
werd deelgenomen door resp. 107 (D. floret), 126 (D.
degen), 132 (H. floret), 168 (H. degen) en 118 (H. sabel) schermers. Aan de Nederlanders de opgave zlch
in dit geweld te handhaven.
Het was verheugend na lange tijd weer een huJerlander te zien bij Heren floret. Andries startte in een
poule van vijf. Zonder veel moeite en met de i;em
eigen voorbeeldige stijl schermde hij zich op het
tableau. ln de eliminatie was hij minder fortuinlijk : de
Chinees Ye Chon bleek te sterk. Welis'waar werd de
eerste partij overtuigend gervonnen (5-2), maar de
tweede en derde partij waren voor zijn tegenstander
(3-5, 0-5). Andries eindigde op een, eigenlijk onverdiende, S2e plaats.
Bij heren degen waren vooral mbt Anrin Kardolus de
venrachtingen hoog gespannen. De 23e plaats die hil
vorig jaar in Denver bereikte gaven goede lrcop voor
dqze WK. Ton en Anrin startten beiden in een poule
van zes en haalden beiden het hbleau (met resp. 2
en 3 gewonnen partijen). ln de eliminatie fof Arwin de

Roemeen Nic. Mihailescu. Deze bleek net iets sterker
en scl'nkelde Anrin uit met 6-5 en 6-4. De tegenstander van Ton was de Spanjaard Femando Pena. Deze
wist direkt twee partijen op zijn naam te brengen (5-3,
5-3) waardoor ook Ton was uitgeschakeld. Anrin eindigde op een 82e en Ton op een 106e plaats.

Bij dames degen was de situatie in zoverre anders

dat Pernette, Jaq-Anne en Rebecca dankzij hun
prestaties waren vrijgesteld van de poules. Wiebke en
Jos wisten zich (uit een poule van zes schermsters) te
plaatsen op het tableau (van 128 schermsters), elk
met 3 gewonnen partijen. ln de eliminatie werd
Wiebke uitgeschakeld door de Spaanse Carmen Ruiz
(2-5, 5-3, 5-3); Jos struikelde over de Russin Merbe

Esken (5-1, 5-3). Voor het tableau van 64 waren
Jaq-Anne en Pernetle eveneens wijgesteld. Rebecca schermde met de Chinese Liang Qin die haar
eigenlijk te eenvoudig uitschakelde (5-1, 6-4). ln de
volgende ronde trof Jacq-Anne de Frangaise Sophie
Moressee die haar naar de herkansing venrees (5-6,
5-1, 5-3). ln deze herkansing was ook de Belgische
Hulin-Lecomte te sterk (1-5, 5-2, 6-5). Pemette versloeg eerst de Duitse Monika Ritz (4-6, 64, 64) en
vervolgens de Zweedse Maria Oltner (6-5, 6-4). De
Russin Maria Mazina was echter te sterk (5-3, 64).
Helaas geen revanche voor het vorige WK. ln de herkansing moest Pemette haar meerdere erkennen in
de Duitse Eva Mar. lttner (3-5, 6-5, 6-4). De eindklassering was Pernette : 1le plaats, Jacq-Anne : 26e,
Rebecca : 40e, Wiebke :74e en Jos een 77e plaats.

Bij het dames degen toernooi voor equipes werd
Nederland ingedeeld in een poule met Taipei en Cu-

ba. Er waren 24 landen zodat met
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poules van 3

gewerkt werd. Taipei bleek een niet al te hoge drempel. Nederland won met 9-2. De ontmoeting met Cuba
'was duidelijk moeilijker : er moest een verlies van 5-9
geincasseerd worden. Toch was dit resultaat ruim voldoende om de volgende ronde te bereiken. ln deze

eliminatie was Polen de volgende tegenstander. Het

was een zeer spannende strijd die redelijk gelijk
opging. Helaas bleken de Poolse dames toch iets
sterker. Bij een stand 8-7 bleek dat het geen zin had
de laatste partij te verschermen. De voorsprong van
de Polen was net niet meer te overbruggen. Aldus
eindigde Nederland op de 11e plaats.

Het beroep dat op Paul Fokkema gedaan werd was
bijzonder groot. Bijna voortdurend heeft hij naast de
loper gestaan en heeft aldus een zeer positief visi-

tekaartje voor Nederland neergelegd. Uiteindelijk
bleek hij de enige Nederlander te zijn die een finale
gehaald heeft. Het doet goed dat het werk van een
Nederlandse Jury President internationaal erkenning
krijgt.
ln dit verband moet ook zeker de prestatie van Henk
Smit vermeld rrorden. Hij was weliswaar geen lid van
de Nederlandse delegatie maar heeft toch bijzonder
gepresteerd door het examen voor internationaal Jury
President zowel op floret als op degen met vlag en
wimpel te halen. Dit ondanks de vaak wat ongelukkige organisatie die steeds weer de examens uitstelde.

Het zou onjuist zijn de bijdrage van de begeleidende
trainer niet te vermelden. Bert van de Berg heeft met
de dames degen ploeg in de voorbereiding ontzettend
veel werk verricht en was ook tijdens het toemooi op
elke plek en op elk tijdstip present om de schermsters
met raad en daad bij te staan. Ook de begeleiders
van de individuele schermers verdienen een compliment voor hun bijdrage bij het voorbereiden en
coachen van hun leerlingen.

Heren Floret
1 P. Omnes
2 A. &rella
3 D. Chevtchenko

4 T. Weidner
5 J. Wendt
6 A. Puccini
7 U. Schreck
8 Z. Ersek

1 G. Nebald
2 G. Pogossov
3 T. Terenzi
4 G. Kirienko
5 B. Szabo
6 G. Scalzo
7 F. Becker
8 P. Guichot

2 G. Trillini
3 O. Velitchko
4 R. Szabo-Lazar

5 F. Bortolozzi
6 M.H. WurE
7 G. lileygret
8 T. Sadovskaia

Dames Degen

ALF

ITA

UR

ROU

ITA

FRA
FRA
URS

Chappe

Srecki

HUN
URS
ITA

URS
HUN
ITA

ALF
FRA

3ITA

Heren Floret

Heren Degen

7 HUN

1 ITA

l

2 POL

2 FRA
3 URS
4 ALF
5 SUE
6 SUr
7 ESP
8 TCH

Heren Sabel
1 URS

lther
Topin

HUN

8 USA

6 KOR

2 HUN

Mazina

ALF

3 ALF

4FM
5ITA
6 POL
7 ROU
SCAN

ALF
ITA

ALF
CUB

FRA
6 P. Kolobkov URS
7 E.
FRA
8 E. Kolczonay HUN

4 URS
5 CUB
6 CHI
7 FRA
8 POL

2 D.
HUN
3 M.
URS
4 S. Moressee FRA
5 U. Schaeper ALF
6 E.M.
ALF
7 F.
FRA
8 A. Anglesio- ITA

Eori

ITA

Schmitt
Aguilera
Lenglet

1 ALF
2 HUN

2 URS
3 CHI
4 FRA
5 ALF

CUB

1 T.

3 A.
4 C.
5 O.

Mazzoni

Dames Degen

7 RDA

1 A. Fichtel

URS
ALF
ALF

Gerull

1 ITA

8 KOR

Dames Floret

2 A.

Dames Floret

6 HUN

lndividueel

1 T.

ITA

Equipe

4 ALF
5 CUB
:

FRA

Heren Sabel

3 URS

De overige uitslagen waren als volgt

Heren Degen

ITA

Terugkijkend 0p de WK bhlkt er veel stof voor discussie. Touch6 is wellicht niet direkt de plaals om hier in
detail op in te gaan maar hel is duidelijk dat er iets
moet veranderen wil Nederland blijven meedraaien in
de internationale top. Dit betekent niet alleen dat er
nog harder getraind moel worden door de mensen
aan de top, maar ook dat een bredere basis moet
worden gelegd zodat op alle wapens een sterke delegatie kan worden uitgezonden. De inzet van iedereen
tijdens het toernooi was zonder meer hoog, de stemming positief en constructief. Dat er toch hier en daar
teleurstellende resultaten werden behaald geeft te
denken voor het algehele niveau van het Nederlandse

schermen. Het was bijzonder jammer dat er, hoewel
dit keer de WK relatief dichtbij gehouden werden, zo
weinig maitres en schermers hun licht kwamen op
steken. Slechts 66n maitre had zijn leerlingen weten
te stimuleren om met een flinke groep te komen kijken. Het zou eeuwig zonde zijn wanneer Nederland
definitief het kontakt met de internationale top zou
verliezen. Ondanks de beperkingen waar we allemaal
mee te maken hebben zrjn er toch goede mogelijkheden: deelname aan een WK is een zaak van nationaal
belang. Een krachtige samenwerking van alle betrokkenen is m.i. een vereiste om in de toekomst op
niveau te (blijven) presteren

VERKOOP Uhlmari%
UHLMANN & ALLSTAR
Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief 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$ 213360 Mevrouw C. Tiedink (buiten deze tilden 085 - 513132)

Ons Nederlands Schermen
Bij een bezoek aan de W.K. in Lyon in juli, denk ik
natuurlijk aan ons vaderlands schermen in de toekomst en denk ik aan het voortbestaan van onze
clubs, onze zalen, kortom het voortbestaan van het
schermen t.o.v. de andere wel llorerende sporten in
Nederland.

De vroegere toch internationaal erg bekende Nederlandse clubs zoals 'Parade et Riposte','Zaal Abrahams' en de n.b. 100 jaar oude andere haagse club

de'Vrije Wapenbroeders', ze bestaan niet meer.
Sommige Nederlandse dubs fioreren wel en sommige
zells met internationale 'toppers'. Het zijn er veel te
weinig en de vraag is: wordt er op die clubs en die
topschermers met hun trainers geen roofbouw gepleegd? Mijn ongerustheid over het Nederlandse
schermen en haar voortbestaan is groot. Bij het internationale schermen starten steeds meer z.g. onbekende landen, die de beste trainers van de wereld in
dienst nemen en hun sprlers al de laciliteiten bieden
die nodig zijn. Het aantal deelnemers aan W.K.'s etc.
wordt daarmee enorm groot en de wedstrijd enorm

ailaat.
Het niet deelnemen van volledige Nederlandse ploegen aan W.K.'s etc. op floret, degen en sabel lijkt mij
onze schermsporl ernstige schade toe te brengen.
Een zware limiet voor deelname aan een O.S. is voor
mij een andere zaak. En natuurlijk moet je aan W.K. 's
etc. niet deelnemen met schermers die van geen
enkel niveau zijn. Echter onze nationale ploegen

sabel, floret en natuurlijk de mannen-degenploeg.

KaryrKardolus

(met 0f zonder een schermer die om begrijpelijke
redenen eens een keer niet mee doet) moeten als het
door deelnemers of Bond te betalen is, op een W.K.
aarnvezig zijn.
De deelnemende schermer en de begeleidende trainer trekken zich op en brengen het geleerde en de
ervaringen over aan de omgeving in eigen land.
Wat voor mij ook een zeer onbegrijpelijke zaak is dat
je haast geen fainers uit Nederland bij zo'n groot evenement als een W.K. te Lyon ziet. lk vraag mij af, hoe
kan je als trainer zo wat leren, hoe kan je met je vak
bijblijven en hoe kan je dan als je bij zulk soort van
evenementen niet bent geweest een betere beoordeling maken dan de clubfainer. lk vind dat er ernstige
fouten uorden gemaakt.

LyOn

was 900 km. van huis. De

Wereld

Kampioenschappen zijn volgend jaar in Boedapest
1450 km van huis. Laten de Besturen van de verenigingen, van de KNAS en van de NAS de komende
dagen eens goed nadenken, de koppen bij elkaar ste-

ken, de handen ineenslaan en limieten gaan verlagen.
1992 staat voor de deur en dan zitten we weer voor

de buis om naar de O.S. te kijken en zitten we te
mopperen als we geen prestaties leveren. lk vind dat

we meer aan W.K.'s en A{oernooien moeten gaan
deelnemen, zodat we in de toekomst van onze clubs,
van onze schermers en van onze trainers veel beter
kunnen gaan venrvachten.

Unieke uitnodiging USSR
Jdran Wahaven

Onlangs ontving het Bondsbestuur van de Russische
schermbond een invitatie voor deelname aan een
intemationaal'verbroederings-toumooi' te Moskou.

De uifrodigingen zijn reeds vezonden en geUige het
aantal inmiddels ontvangen aanmeldingen, zal deze
unieke trip haast zeker doorgang vinden. Bij over-

Trrce van de dde bondsfainers van de cadetten ploe-

inschrijving zal moeten worden geselekteerd.

gen en een achttal cadetten zijn uitgenodigd om in
december te Moskou 'acte de presence'te geven.
Helaas zijn hier van bondswege geen gelden voor
beschikbaar en zullen de deelnemers en deelneem-

Wj houden u op de hoogte en de definitieve ploeg zal
te zijner tijd via het bondsblad aan u worden voor-

sters de kosten uit eigen zak moeten betalen.

lnformatie en organisatie loopt via mij

gesteld.

.

MaStgfS 1990

te Hongarije

ln het hol van de leeuw -llongarije, het schermland
bij uitstek werd in mei 1990 het i/asters Toemooi voor
dames degen gehouden. Dit is het afsluitende tournooi van het seizoen waar de beste 7 van de wereldranglijst, aangevuld met de wereldkampioene, aan
mogen deelnemen. Er uaren grote geldprijzen te verdienen, varierend van FF 100.000 voor de eerste
plaats tot FF 10.000 voor de plaatsen 5 Um 8.
Ondanks de venrarring die er heerste over het al dan
niet doorgaan van dit toernooi, werd begin door de
FIE besloten om op 3 mei te schermen in Kescemetty,
vlakbij het Balalonmeer. Dit is de thuishaven van een
van de favorieten, nl de Hongaarse Szalay. Naast
deze Hongaarse deden mee, haar landgenote Scosz,
ftnendolara uit ltalid, Benon en Moresse uit Frankrijk,
wereldcuphoudster lttner uit Duitsland, wereldkampioene Straub uit Zwitserland en ondergetekende.

Mijn derde plaats op de wereldrangl[st is tot stand
gekomen door het aflopen van alle wedstrijden voor
de wereldcup, van Cuba tot Belgi€. Dit tezamen met
de andere dames uit het nationale team, onder leiding
van Bert v.d. Berg, de bondscoach. Dit werd mogelijk
gemaakt door de (financidle) ondersteuning van de
bond, die ondanks r,reinig middelen toch steeds probeert om ons naar alle belangrijke wedstrijden te sturen. Zo blijkt eens te meer, dat de aanhouder wint.
Uiteraard ligt de basis voor al deze resuttaten bij de
fainingen en lessen die ik krijg bij Zaat lGrdotus.

's Nachts om 2.00 uur arriveren Kardolus en ik, na
een vliegreis en een lange autorit in het hotel. De volgende dag, alles op ons gemak gedaan (eten,
wapens nakijken, blessurebehandeling en slapen).
lntussen kregen de tainers, begeleiders en alle andere hoge heren een ontvangst op het stadhuis en een
sightseeing door de omgeving, totdat om 16.00 uur de

bus naar de sporthal vertrok. De sfeer was daar
enigszins geladen en gespannen. Er werd geen

Pernelte Osinga

woord le veel gezegd. Het pubtiek druppelde de
sporlhal binnen. Er werden Hongaarse dansen ver-

toond, maar dit alles ging geheel aan mij voorbij,
doordat de warming-up en concentratie al mijn aandacht opeiste. De zaal was helemaal vol; televisie
aanrvezig;de voorstelling van de schermsters aan het
publiek; de spanning steeg ten top; nog snel een
interview voor de Hongaarse televisie; nog wat handtekeningen uitdelen en toen begon de eerste partij.

Amendolara verloor met 5-4 en 5-4 nipt van lttner.
Met mijn walkman op mijn kop kreeg ik mijn winnersfeeling. Dit bleek, want de Frangaise, al wekenlang in
mijn hoofd, versloeg ik met 54 en 5-2. Daarna volgde de uitputtingsslag tegen lttner. Dit voelde ik al aankomen, dus nog even een slok extra genomen, met
een energie-reep en een discodreun. Na een achterstand van 1 partij en 4-2in de zde partij, kon ik eindelijk mijn draai weer vinden. lk versloeg haar met 5-4.

ln de 3de partij werd het in de laatste minuut 5-3.
Toen kon ik niet meer stuk en Straub, de wereldkampioene, had ik in mrjn broekzak: 5-0 en 54. Dit leverde mij mijn eerste echte titel op: maitre d'escrime.

Het mooiste kwam nog; de huldiging en het
Wilhelmus met de Nederlandse vlag in de top. Alleen
voor Kardolus en mij. Dat was fantastisch.
Uiteraard volgde de dopingconfole, het televisie inter
view en de joumalisten. De vele handtekeningjagers,

van jong tot oud, bleven maar komen. Daarna nog
een koud buffet met champagne. Dit was een leuke
afsluiting van een grandioze wedstrijd, die ik nooit
gewonnen zou hebben, als de medische afdeling van
de NSF op Papendal mij niet zo gewetdig UenandetO
zou hebben. Die donderdag in mei zalik nooit vergeten.
Maar we gaan door; de WK staat voor de deur, dus:
op naar Lyonl

Wijzigingen wedstrijdreg lement
GetJan Bunck

Op het @ngres van 31 mei en 1 juni 1990 te Luxemburg stad zijn weer reglementswijzigingen vastge-

Er wordt nimmer meer om vier treffers geschermd.
Schrappen dus artikel 225 en artikel 544.

steld. Deze zijn hieronder weergegeven. Als gebruikelijk veruijst de nummering naar de Franse editie van
het reglement. De wijzigingen gaan onmiddeilijk in.

Nieuwe tekst onder Hoofdstuk lV, anikel 555 quater

Artikel43
ln de tweede alinea wordt 'op het moment van de
aktie' veranderd in 'op het moment van de over-schrij-

Gemengde formule. Een ronde poules en een eliminatie met herkansing van 32 om 8 schermers voor de
finale met direkte eliminatie te klasseren. Op de

ding'.

Olympische Spelen, de Wereldkampioenschappen
voor senioren, junioren en cadetten en de toemooien
categorie A worden de wedstrijden afgewikkeld vol-

Artikel5T
De eerste alinea wordt: 'Voor ronden die in poules
worden verschermd wijst het Directoire Technique

ln artikel 583 tweede streepje '4'veranderen in

'5'.

gens de volgende formule.

door middel van het lot neutrale scheidsrechters aan,

De artikelen 550 Vm 553, 554 behalve allnea e, 554

afkomstig van de lfst opgesteld door de vertegen-

bls, 555 bis en 555 ter zijn van toepassing, onder

woordiger van de scheidsrechterscomm issie.'

voorbehoud van de volgende wijzigingen.

Artikel5T5

1. Wedstrijdformule

De derde alinea wordt geschrapt 'de namen van de
vijf equipiers...'.

De wedstijden worden verschermd volgens de gemengde formule:

FRANCE -LAMES-SCHERMS ERVICE

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

een ronde poules

direkte eliminatie zonder herkansing tot 32 schermers
eliminatie met herkansing van 32 tot 8 schermers
direkte eliminatie in de finale van 8, waarbil 4 schermers vooril<omen uit de eliminatie en 4 uit de herkansing

2. Poules

Mkel

550 a wordt veranderd als volgt:

De poules bestaan in principe uit 6 schermers, en zijn

zo mogelijk even groot. Zij kunnen uit 7 schermers
bestaan om praktische redenen (gelijke grootte).
Op A-toumooien mag het organiserend land een aantal eigen schermers toevoegen om even grote pules
te verkrijgen.
De partijen gaan om 5 treffers in 6 minuten. De schermer die opgeeft of nordt uitgesloten wordt geschrapt,
en zijn resultaten worden geannuleerd alsof hij nooit
had meegedaan.

-

-

hele partij (2 of 3 matches).
Op degen is een double d6fait niet mogelijk; iedere
match moet een resultaat opleveren.
De schermers veruisselen niet van plaats, tenzij bij
buitengeurone omstandigheden (bv: lichtinval).
De handjury venrisselt van plaats na iedere match
en halvenrege de derde match.

6. Herkansing

De artikelen 554 en 554 bis worden aangevuld ats
volgt:

-

-

Er wordt geen nieuw tableau van 32 opgesteld; het
oorspronkelijk tableau blijft van toepassing, aan-

gevuld met herkansing-tableau.

Alleen vanaf 32 schermers vindt een herkansing
plaats, ongeacht de zwaarte van het oorspronklijk
tableau.
Bij wijze van uitzondering begint de herkansing bij
16 schermers, namelijk wanneer er te weinig deelnemers zijn om een tableau van 32 te vormen.

3. Kwalifikatie

7. Finale

Artikel 551 wordt veranderd als volgt:

Artikel 555 bis wordt veranderd als volgt:

Er wordt een algemeen klassement opgesteld van

De partijen worden verschermd volgens de regels

alle schermers uit alle poules (V/M, TD-TR, TR). Voor
de aanvang van de wedstrijd maakt het Directoire
Technique bekend hoeveel schermers uorden gekwalificeerd voor de direkte eliminatie, te weten tenminste
?3 en ten hoogste 4/5 van het aantal deelnemers (20
tot 33,3% valt af).
ln geval van een gelijke stand tussen de laatst gekwa-

onder 5.

lificeerden wordt geen barrage gehouden; de gelijk
ge€indigden worden allen gekwalificeerd, zelfs als
dan een hoger aantal dan voorzien overgaat.
4. Tableau direkte eliminatie
Cf arlikel 552 aangevuld als volgt:

- Het tableau van 32€4-128-256 kan inkompleet zijn.
- De indeling geschiedt op basis van de ene voor-

ronde in poules.
Het principe van verplaatsen op nationaliteit (552 h)
kan niet tot gevolg hebben dat iemand een lagere
plaats inneemt dan het aantal deelnemers aan de
eliminatie.

Ten aanzien van de dopingkontrole zijn de volgende
wijzigingen van belang.
Artikel60S
Onder h toevoegen aan de eerste alinea:

De laatste 8 schermers die uitvallen voor de finale
van 8 (meestal de verliezers van de tableau's F en G),
en de schermers van de eerste vier equipes op
equipe-wedstrijden, dienen aan de voorzitter van het
Directoire Technique te vragen of zij zijn ondenvorpen
aan deze kontrole. De voorzitter van het Directoire
Technique dient hen lormeel toestemming te verlenen
om de plaats van de wedsfrld te verlaten.
Mochten zij zich niet aan deze procedure houden en
blijken zij door het lot te zijn aangewezen worden zij
geacht de kontrole te hebben geweigerd (cf 60S d).

'Voozitter van de FIE' aanvullen met 'eryof zijn vertegenwoordiger of de officiele waarnemer van de

5. Verloop van de partijen in de eliminatie

FIE'.

Mkd

Artikel608 bis

-

553 wordt veranderd als volgt:

De parlijen worden verschermd om t\ €e geuonnen
matches (best of hree) van 5 treffers, met een ver-

schil van 2 treffers tot een maximum van 6, in 6

-

-

minuten.
Tussen de matches is een pauze van 30 seconden.
ledere waarschuring of straf is geldig voor de ge-

Onder a toevoegen:
ledere schermer die mogelijkenrrijze aan kontrole zal
worden ondenrorpen (c|608 h) moet zich bij de voorzitter van de Directoire Technique van verzekeren niet
te zijn aangenrezen door het lot voordat hij de plaats

van de wedstrijd verlaat; zoniet wordt hij geacht de
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kontrole te hebben gewe(;erd, irdbn het lot hem aanwijst.

Aanvullerde bepalingen

:

Onder r wordt veranderd als volgt:

De chef van het bii het lOC geaccriditeerde dopinglaboratorium die de analyse heett bepaald zal worden
geraadplaagd.

De flesjes van de schermers rvorden geplaatst in een
af te sluiten en te verzegelen verpakking.

laten Ujstaan.

Artikel00S Us

Artikel603
Onder p (sankties) komt te luiden:
De volgende sankties zijn verplicht:
1.

Bij anabole steroiden, amfetime-derivaten en ove-

rige stimulatic, cafeine, diuretica, beta-blokkers,
analgesica, narcotica:
- twee

jaar schorsing bij eerste overtreding

- levenslange schorsing bij tweede overtreding
2. Bij ephedrine, fenypropanolamine, codeine enz (in-

dien oraal toegediend ter vezachting van hoest of
pijn in samenhang met laxeermiddel en/of anti-

De schermer kan zich doen vertegernvoordigen of
Alvorens een definitieve beslissing te nemen roept het
hrreau van de FIE de beschuldigde schermer op. Zo
deze dat wenst kan hij schriltelijk zijn opmerkingen
maken.
Ovedge interessante besluiten

De Jerebicnik (?) degenpunt unrdt toegelaten.

Scheidsrechters dienen klingen die sterk verbuigen in
te nemen en voor het rechhuigen door de FIE te lalen keuren om er zeker van te zijn dat zij niet gevaarijk zijn geuorden.

De regels van het meezenden van scheidsrechters
zijn veranderd. Voorgeschreven is nu:

histaminica)
- dde maanden schorsing
-

bijeerste overtreding

tuee jaar schorsing bij tweede overtreding

- levenslange schorsing bij derde overtreding

:

bij
eenJPbij
trrce JP bij
drie JP bij
geen JP

binnen
0- 3

4-

Europa

8

I - 13
14 en meer

buiten Europa
4

0-

5-10
11-15
16 en meer

Mededeling voor Jury-Presidenten
(en voor schermer en leraren)
DE FIE ddrpt met veel nadruk aan op een konekte
beoordeling van het floret-schermen.
Scheidsrechters mogen een aanval alleen honoreren
als de punt het trefvlak voortdurend bedreigt en de
sbekking van de arm aan de aklie vooraf gaat. Akties
mel ingebogen arm mogen in geen geval als aanval

norden beschourd.

ln geval beide schermers treffen zonder de arm gestrekt te hebben mag geen trelfer worden gegeven
(zie arlikel 237.3); beide hebben een fout gemaakt, de

partijwordt hervat.

Alleende sfekking van de arm levert de prioriteit op,
en niet de beweging van de benen.

GedJan Bunck
stand lussen de schermers te kort is om de de arm te
kunnen strekken, moeten de akties worden beoordeeld als remises, en telt een treffer alleen als die een
tempo voor de andere aankomt.
Daamaast verlangt de FIE dat de regel dat de schou-

der van de ongewapende arm niet voor de andere
mag komen (verdraaien schouderlijn) konsekwent
wordt nageleefd;ook tegen 'corps A corps'moet stelselmatig worden opgetreden.
De FIE acht naleving van deze regels essentieel voor
de goede beoefening van het floretschermen.
Vermeld wordt Gt scheidsrechters met name op een
goede beoordeling van deze momenten zullen worden getoetst.

De aanvalwordt alleen geteld bij sfekkende arm en

permanente bedreiging van het trefvlak; als de af-
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De KNAS is het met deze oproep van harte eens.

ln memoriam
Jan Eysberg en Erik de Boer overleden
Geheel onverwacht nerden wij geconfronteerd met het overlijden van Erik de Boer op 10 augustus j.l.
en van Jan Eysberg op 17 september j.l. Verslagen en verbijsterd waren wij deze droeve berichten te
moeten vernemen.
Erik de Boer werd slechts 21iaar. Hij was gedurende een periode van zes jaar een prettig lid van onze
rrereniging, waarop je kon bourrven. Hoeucl hij erg druk was met zijn studie aan de T.U. in Delfl, was hij
vaak bereid te assisteren, bilvoorbeeld bij het trainen van jeugdleden. Voor het lopende seizoen had hij
zich bereid verklaard de clubkampioenschappen te organiseren.

Jan Eysberg, die slechts 40 iaar uerd, heeft ons gedurende een periode van tien jaar op zijn ergen
enhousiaste wijze begeleid op schermtechnisch gebied. ln zo'n lange periode leer je elkaar goed kennen en waarderen. De onderlinge vefiouding raakt daardoor meer op een vriendschappelijke dan op
een zakelijke leest geschoeid.
Woorden schieten bij dergelijke gebeurtenissen tekort. Wel kan rrorden gezegd dat zonder Erik en Jan
s.v. Trefpunt in zeker opzicht een andere vereniging geuorden is. Wij zullen hen en hun vriendschap
node missen.
Veel sterkte wensen wij toe aan allen die zich met hen verbonden voelden en met name aan hun
direkte familieleden en vrienden.
Jan Buijsse s.v. Trefpunt Vlaardingen

Trainingsstage floret door Alexander Romankov
De veelvoudig wereldkampioen op het wapen lloret,
de Rus Alexander Romankov, komt dit najaar als gast

de organistatie mede op grond van wedstrijdresultaten een selektie maken. Als u niet gekozen wordt,

van Zaal Visser drie weken naar Amsterdam.

krijgt u het reeds overgemaakte inschrijfgeld terug.

ln die periode zullen er elke week een drietal trainingssessies worden gehouden onder zijn leiding.

U kunt zich, uitsluitend schrifte/r,1k opgeven bij:

Voor de eerste u,eek is hier woensdagavond, donderseptember was er om 19.00 uur een perspresentatie.

Drs. R.F. Brenninkmeyer
Prins Hendrikkade 129
Amsterdam

Om het effekt van de stage maximaal te laten zijn, is
het mogelijk voor 15 gastschermers (cadet, junior of

onder gelijktijdige overmaking van het bedrag van
125,00 op giro rlil19100 tnv dhr. Brenninkmeyer.

dagavond en vrijdagavond gekozen. 0p dinsdag 24

senior) om, naast de leden van Zaal Visser, aarnvezig
te zijn.
lndien er meer dan 15 gastschermers inschrijven, zal

/

De trainingen beginnen om 19.30 uur en duren tot
21.15 uur. De deelnemers zijn verplicht de voorgeschreven F|E-kleding te dragen.
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Afdel ingswedstrijden Zu id-Hol land

Carla Valk

zaterdag 10 lebruari

Mlred equlpe
(1 damen fl - t herenfl -

1

Beniamlns niet-elektrlsch (geboren 1978/1 979)

sabel - 1 degen)

1 Pascal Pastoor

Zaal Gouda I
2 Zaal Promeheus I
3 sv OKK
4 sv Les Faucons
5 Zaal Promeheus ll
6 Zaal Gouda ll
1

2 Anne Scheutelkamp
3 Bas Vervoort

4 Menno Kleyweg
5 Vincent v.d. Spek
6 Marcelv.d. Haspel

Benjamlns nlet€lektrlsch (geboren 1980 en later)
1 Bas Michiel

2 Ame Thijseen
3 Erik v.d Spek
4 Ali Niknam
5 Dennis v.d. Spek

des Villiers
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda

Kardolus
des Villiers
des Villiers
Gouda
Gouda
Les Faucons

Beniamlns elektrlsch
1 George Vermeeren

2 Wouter Bruning
3 Merijn de Cock

4 Rogier Smit
5 Miranda v.d. Sluys

6 Pascal Dutour G.
7 Judith v.d. Togt

Les Faucons
des Villiers
des Villiers
Les Faucons
Kardolus
des Villiers
OKK

Sdrermzaal Gouda
ALLEENVERTEGENWOORDIGER

in

Nederland van

IV1USKETIER FECHTSPORT

vooral de kleding zijn
zeer voordelig.

De prijzen van

Prijslijst op aanvraag verkrijgbaar.
Adres: Schermzaal Gouda, Postbus
28OO

Te1:

14

AJ

GOUDA

De Heer H. Nicknam
010-4421110

361

Zondag 18 maart

Rekreatletoemool lloret nietelektrisch
dames/heren
1

Wm Brans

2 Bob Ling

3 PaulWater
4
5
6
7

I

Peter v. Druten
Hanna Heuting
Henk Bijker
Peter v. Riel
Ton v. Tricht

9 Richard Geleijnse

ANSC
Prometheus
Prometheus
Les Faucons
ANSC
LUSV
ANSC
Les Faucons
Les Faucons

Aldelings kampioenschap degen heren
1 Tom Jager
2 Frans Schouffour
3 MarcelSchnifl<er
4 Martin HaEmann
5 Arjen v. Vliegen
6 Frank Kopaan

Les Faucons
Vandervoodt
Vandervoodt
Kardolus
Prometheus
OKK

Ook deze dag vonden er weer jeugdwedstrijden
plaats. Afd. Zuid-Holland heeft een nieurire leeftijdscategorie in het leven geroepen: de Poussins (kuikens).
Deze poussins zijn geboren in 1980 of laler.

Benjamlns nlet-elektrisch
Poussins niet elektrisch

1 Rogier Smit

Les Faucons

2 Michielde Roo
3 Bas Vervoort
4 Anne Scheutelkamp

USV
des Villiers
des Villiers
OKK
Les Faucons

1 Chris Roubos
2 Erik v.d. Spek
3 AiNiknam
4 Dennis v.s. Spek

1 Merijn de Cock

Les Faucons

2 Pascal Pastoor
3 Pim Michel
4 Michelle Kuppens
5 Wouter Bruning
6 Pascal Dutour G.
7 Bas Michel
8 Chris Roubos

des Villiers
Les Faucons
des Villiers
des Villiers
des Villiers
Les Faucons

2 Judith v.d.
3 Vincent v.d.
4 Marcel v.d.

5 Juditr v.d. Togt

6 Marcelv.d. Haspel

Beniamlns elektrisch

Benjamins niet€lekuisch
1 Michile de

lGrdolus

Talerdag 28 april

Les Faucons
Gouda
Gouda
Gouda

Roo
Togt
Spek
Haspel

USV

OKK
Gouda
Les Faucons

Benjamlns elektisch

Vermeeren

1 George
2 Merijn de
3 Michelle

Cock
Kuppens
4 Pim Michel
5 Miranda v.d. Sluys

Les Faucons
des Villiers
Les Faucons
des Viitiers
Kardolus

Afdelings kamploenschap floret darnes
1

Nellv.d. Geest

2 Anita Melis

3 lsabelSteinprinz
4 Tamar Drescher
5 Hanna Heuling
6 Nahalie v.d. Putten

Gouda
Les Faucons
Les Faucons
Les Faucons
ANSC
Les Faucons

Er was deze dag ook een wedstrijd gepland voor
Pupillen, maar daar verscheen slechts Ben pinxter
van Les Faucons. Hij heeft voor'zoete koek' meegedaan met de Benjamins en hij werd in deze categorie dan ook eerste. Dit leverde hem ook de eerste
plaats bijde Pupillen op.
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9e Haags Jantje Toernooi
Dit toemooi is toch elk jaar weer leuk om te organise-

Pupillen

ren. Nu alnreer voor de 9e keer. Het blilft leuk omdat
veel jonge schermers uit Nederland reeds in een

1 David de Leeuw
2 Bas Gamier
3 Patick Reinecke
4 Joost Raeven
5 Ben Pinxter
6 Amo Dijkgraal

vroeg stadium informeren of het toemooi wel door zal
gaan. Natuurlijk gaat dit door, met een inschrijving
van 80 schermers en schermsters zullen wil dit nog
lang vol kunnen houden.

leuk ook om le horen dat sommige schermertjes in
de auto op neg naar dit gezellige toernooi reeds oefenen in het zingen van het bekende liedje. Ook dit jaar
hebben wij het met zijn allen gezongen en zat de
stemming er meteen nreer in.
Jammer dat de laatste jaren zich steeds minder
scheidsrechters melden voor de loernooien in
Nederland. Regionaal en nationaal is dit echt een pro-

bleem, teMijl de lijst met Jury Presidenten alleen
maar groeit. Voor dit toernooi ziin er 22 scheidsrechters uitgenodigd. Echter er komen er maar 8. Anderen
kunnen niet, of laten zelfs niets van zich horen.
Gelukkig zijn er dan mensen als Herman Zonligt, wel-

ke spontaan aanbieden te helpen. Gelukkig dat de

'oude' kern, welke onze aktiviteiten weer steunt,
opnieuw paraat en aktief is.

Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet en medeerking.
De prijzen voor dit jaar zijn weer beschikbaar gesteld
door de s.v. O.K.K., de gemeente Den Haag en door
een aantal leden van s.v. O.K.K.. Ook jullie hartelijk
dank hiervoor.
Uitslagen:

Eeniamlns
1

Zehra

2 Judith

3
4
5
6

Alp
Elder

Vincent
Boaz Aronson
Remco v.
Raoul Koolhaas
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Venrijlen

Verwijlen Verwillen

Dijk

Vemijlen
v. Oeveren

Venrijlen
v. Oeveren

Henk Biever

Ter Weer

Vendjlen
Wolfers
Wolfers
Les Faucons
Wolfers

Cadetten misies
1 Katalin v. Zon
2 Anita Melis

3 Cataly Calsteren
4 Jolanda v.d Broek
5 Myrten v. Sluis
6 Anita Kemerlin
7 Saskia v.d. Meer

Troubadours
Les Faucons
Kardolus
Trefpunt Vl.
lron Shell
v. Oeveren
lron Shell

Cadenen jongens
1 Ronald v. Raaij

2 Erik v. Aalst
3 lvo Jonckers
4 Yuri Heerooms
5 Frederic Nicolas
6 Claasz. Coockson

Les Faucons
Heerooms
Kardolus
Heerooms
Wolfers
Heerooms

De dames cadetten waren met 7 deelneemsters de
kleinste groep, vandaar deze extra vermelding.
Nogmaals hartelijk dank aan alle medewe*enden en
tot het 10e Haags Jantje in juni 1991.

Koning Willem ll toernooi
derde

Het Koning Willem ll toernooi werd voor de

maal gehouden in Tilburg. Omdat dit het eerste toernooiwas na de aankondiging van de nieuwe (sfenge)
veiligheidseisen, werd er door de organisatie in spanning gewacht op de inschrijving. Gelukkig kunnen
stellen, dat die zeker niet tegenviel. Er waren echter

wij

maar

wel minder deelnemers dan het vorige jaar,

H6Goudvis

Mede dankzij het wedstrijdbureau konden de laatste
schermutselingen nog voor 17.00 uur afgewerkt worden, zodat de deelnemers, maar ook de organisatie
en de Jury Presidenten het die zondag in september
niet laat behoelden te maken.
De linales zijn als volgt verlopen:

gelukkig nog genoeg om er een volwaardig toemooi
van te maken.
Dames
1/4

flnale

Nicolette Tiedink
Scaramouche
Liesbeth Vereecken
Cyrano
Astrid Bijlsma
Sk Friesland
Franka Verhoeve
Skirmjan

w.v.
w.v.
w.v.

w.v.

Steen

Biny v.d.
5-3 5-3
d'Artagnan
Kamla Johannusma 5-3 5-4
Scaramouche
Medan Hulspas 5-1 5-2
des Villiers
Ankie v.d.
2-5 5-4 5-3
v.d. Berg

Berg

1l2frnale
Tiedink

w.v.

Bijlvna

wv.

1-2 plaab
Tiedink

w.v.

3.f plaats
Vereecken

Vereecken
Verhoeve

3-5 5-3 5-4

545-2

Bijlsma
w.v. Verhoeve

4-5 5-2 5-3

Galen

5-24-55-4

54 5-3

Heren
1/4

finale

Stefan Damen

o.K.K.
Spencer v. Erven
des Villiers
Mitchel Hellement
Scaramouche
Rick v.d. Goor

w.v.
w.v.
w.v.
w.v.

Verwijlen

Warjo v.
des Villiers

Peter Waterlander 5-1 5-2
Sk Friesland
Junus Engelenburg 54 5-1
des Villiers
Ovidiu Gogoase 5-1 3-5 5-2
Scaramouche

12llnale
Hellement

rv.v. Damen
w.v. v.d. Goor

3-5 5-2 5-1
4-5 5-4 5-1

1-2 plaab
Erven

w.v.

Hellement

5€ 6-5 5-2

w.v.

v.d. Goor

2-5 5-2 6-5

v. Erven

3.4 plaah
Damen
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Toele lieve Gerritje toernooi
BfrGoudvis

Op zondag 7 oktober vond voor de zoveelste maal (ik
ben inmiddels de tel kwijt geraakt) het lnternationale
jeugdtoernooi plaats met de naam Zoete Lieve
Genitje (een bekende liguur uit de folklore van 'sHertogenbosch).
bossche vereniging de
Troubadours tekent voor de organisatie. En wat voor
een organisatie. Onder de bezielerde leiding van een
klein mannetje met een colbertje, wordt daar in het
zuiden een flink stuk werk verilcht. Martin v. Zon weet
zijn leden zo te inspireren, dat alles vlekkeloos verloopt. Dat de schermers in den lande (en daarbuiten)
dit kunnen waarderen blijkt wel uit de deelname.

De

Natuurlijk viel die deelname dit jaar lager uit dan de
afgelopen jaren. lmmers, de KNAS heeft in haar wijs-

heid besloten om de veiligheidseisen zodanig op te
schroeven dat het voor een llink aantal schermertjes
niet meer leuk is om de sport te beoefenen. Niet dat ik
nu wil stellen, dat je onzorgvuldig moet omgaan met
het welzijn van de deelnemers, maar de mening over
de hoogte van de eisen is sterk verdeeld.

Gelukkig vonden voldoende aankomende (of reeds
gevestgde)talenten de lopers in de fraaie sporthal de
Maaspoort, om daar een lantastisch tafereel voor te
schotelen. Wie immers is niet onder de indruk van
een mooie zaal vol met wapengekletter? Het is een
waar genot om dat kleine (en wat minder klein) grut
zich te zien inspannen een partij te winnen. Ook de
deelnemers vinden dit prima, getuige het uitblijven
van enig wanklacht. Het wedstrijdbureau heeft de
ongeveer 150 deelnemers steeds naar volle tevredenheid kunnen indelen in de volgende ronde of op een
hogere plaats op het tableau.
Maar schermen heeft meer nodig. Ook de jury-presidenten werden goed verzorgt. Er is die dag geen

enkele klacht gekomen, dat men te vaak langs de
loper moest staan. Wellicht is dit een aansporing voor
de achterblijvers, want het kostte Jo MosmUller vele
slapeloze nachten om er weer voldoende langs de
loper te kdjgen. Ondanks de uitstekende hulp die hij
kreeg van Anjo v.d. Sluys. Heren (en dames) JP, u
zult volgend jaar Anjo aan uw telefoon kunnen ver'
wachten. En reken er maar op dat u van goede huize
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moet komen om haar uw hulp te weigeren.

Als u echter weet, dat de scheidsrechters nu bijzonder vriendelijk werden ontvangen voor de lunch, zal
duidelijk worden dat wij volgend jaar mensen zullen
moeten ueigeren. De lunch werd geserveerd door de
dames MosmUller en Van Zon. Met een glimlach werden alle etenswensen vervuld.
lk kan hier onmogelijk alle vrijwilligers noemen, die zo
hun uiterste best hebben gedaan het toemooi te laten
slagen. Toch wil ik nog Louis noemen, die met een
groep plakkers 2'klas het toch maar klaarspeelde om
de gehele zaal in 1.30 uur voor elkaar le krijgen.
Ter afsluiting nog een woord van dank aan de bezet-

ting van het wedstrijdbureau. Deze kamer (voozien
van een bordje: PAS OP HOOGSPANNING)wist het
voor elkaar te krijgen om de laatste partij voor i8.00
uur af te laten lopen. Er ik kan u vele toemooien noemen, waar dat niet altijd lukt.

De uitslagen zijn:

Groep: Benjamlrs jongens (31 deelnemers)

Julien
le
Filip
Laurent
de

1 Guillaume
2 Vandersmissen Dominic
3 Quement Guillaume
5 Melis
6 Mean Jean-Sebastien
7 Hanssens
8 Rooil Joris

lxelloise
Hasselt
Hasselt
St. Niklaas
Embourg
lxelloise
Almere

Groep: Benjamins melsjes (13 deelneemsters)

Eveline
Fabienne
3 Foidart Marie
1 Guiot

2 Verhoeven

Stefanie

4 Baumeister
5 Cantillon Esmeralda
6 Guiot

Nahalie
8 Conen Rachel
7

SoldaiQurelie

Touchefinizel
lxelloise
Embourg
Duisburg
CIE Mouscron
Touchefinizel
CIE Mouscron
Artagnan

Groep: Puplllen iongens (40 deelnemers)
1 Laecke Joeri van
2 Fusten Jan
3 Raeven Joost
4 Fraede PAtick
5 Wijngaert Kim de
6 Schenkel Steve
7 Bau,velinck Johan
8 Coninx Jan

Gent
Preusen Krefeld
Wolfers
Berlin-Wittenau
Hasselt
PSV Grunvreis
St. Niklaas
Hasselt

Kristof

de
v.d.

Hasselt
Huy

Trefpunt

Groep: Cadetten meisies (10 deelneemsters)

Embourg

Sandrine Embourg
Sabine Herckenrode
3 Schuermans lnge
Hasselt
4 Melis Anita
Faucons
5 Zon lGtalin van
Troubadours
6 Vermeulen Pamela Dinant
7 Hanquet Audrey
lxelloise
I Sigmond Samira Scaramouche

Embourg

Groep: Junloren jongens (12 deelnemers)

Groep: Pupillen melsjes (14 deelneemsters)
1 Schouterden Nele
2 Teuwis Sy'vie
3 Plumier Florence
4 Braekmans Elke
5 Vriese Joke de
6 Daue Stefanie
7 Verwijlen Judifr
8 Alp &hra

6 Vandersmissen
7 Bruyn Xavier
8 Velde Jeroen

Flerckenrode

Herckenrode
St. Niklaas
PSV Grunweis
Venruijlen

Verwijlen

Groep: Cadetten jongens (34 deelnemers)
1 Jonckers lvo
Kardolus
2 Freye Jan-Robert
Ter Apel
3 Olivier
Embourg
4 Claasz Coockson Rudolph Heerooms
5 Schuermans
Hasselt

Alexis
Joeri

1 Teuwis
2 Clerix

van
Cyrano
Christof Skirmjan
3 Leeuwen Kwamd van Scaramouche
4 Zon Patrick van
Troubadours
5 Tegelaar Jason
Oeveren
6 Heerooms Yuri
Heerooms
7 Ducastel Nathan Oeveren
8 Hendriks Leon
Venrijlen
1 Solm Sven

2 Waerzeggers

Groep: Junloren meisjes (2 deelneemsters)
1 Creten

Ybe

2 Coessens

Vinciane

Skirmjan
lxelloise

JEAN VANDERVOODT
verkoop van alle merken schermsportartikelen
GEOPEITD
VERXOOP cn E)GEDITIE - Hecrnraadsstrlgcl 285

3023 BG Rottcrdam

Tcl.: olo - 4r2oa{)r/4765058
Fax: OIO

- 477n4a

woensdag
wiJdag
zaterdag

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

uur
uur
uur

en volgens afspraak
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Cadetten degen "Oud en Nieuw"
Na de succesvolle deelname van een aantal degenschermers en degenschermsters aan de Leo van de
Kar Sportfondr,rreek te Papendal; waarna ons selek-

Johan Wahaven

fuidstrainer Crrdeilell' Degen

tielid Claudia Bokel de gastcoach Maitre Manfred
Kaspar volgde richting Duitsland, was de accu weer
opgelaten voor het nieuwe schermseizoen.

Op de loto vlnr:
Bart Schlls: talentvolle cadet die om diverse redenen wat wedstrijden moest missen en net tekort schoot om
behalve in de voorrondes ook op het tableau zijn tegenstanders te verslaan
Tlm Eestermans: eerste volledige iaar als cadet meegedraaid en door technische progressie 'coming-man' binnen de ploeg
Wouter den Otter: laatste jaars cadet met regelmatig goede prestaties; mel name de buitenlandse cadetten
beginnen hem te kennen (vrezen?), dus hij is-gewaaisinuuwd voor dit oogstjaar, waadn het doel kwalilikatie
voor de zonecadetten-kampioenschappen is

Maitre Johan Walraven
Erlk Kappeil: eerste jaars cadet die in fuitenlandse wedsfijden met name op technisch en tactisch gebied iets
tetort sihie[ waardo6r mogelijke winst<ansen niet veniNerd kunnen worden; door ontwikkelingen binnen de
regio Noord urellicht getegenneiO tot verhoging van trainingintensiteit en partijschermen, hetgeen hem zeker ten
goede zal komen
fueb Auyenar: ten tijde van de foto te gast, maar nu via Scaramouche, regio-training Midden-Nederland en
goede resrltaten geselekteerd rroor de cadettenploeg
jan neurstag: uiiitetend schermjaar achter de'rug;veelwedsfijden bezocht en grote inzet, die af en toe koelbloedig scoren verhinderde;ook hier een kwestie van tijd en training
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Niet op de foto:

Jeroen van Dokkum: goede resultaten behaald en nu doorgestoomd naar de junioren gelederen, waar hij een
lraab 4e plaats op de ranglijst heeft ingenomen
Astrld Bljlsma: met name vanwege haar regelmatig terugkerende enkelblessure na een goede seizoenstart
niet doorgebroken

Marike Balj6: door diverse oozaken aan gering aantal wedstrijden deel kunnen nemen, maar nu met nieuwe
t.rainings-faciliteiten weer in het zadel geholpen
Kamla Johannusma: regelmatig en goed geschermd; indien ze dit door kan zetten zijn er ook intemationale
resultaten te behalen.

Samenvattend was het kwa schermprestaties

een

wisselvallig jaar. Binnen de ploeg in het bijzonder
binnen de cadetten-selektie in het algemeen, was

ondanks de verminderde nationale trainingen

uitermate positief en gezellig jaar. Zowel

begeleiders, trainers als cadetten wil ik daarom van

en harte bedanken voor hun inzet en medewerking. lk

het
een

ouders,

hoop ook komend jaar hierop te mogen rekenen,
zodat wij samen een optimaal seizoen kunnen realiseren.

Reaktie van een 'eerstejaars' Benjamin
M ar'n

n ne

P ol d e r m an -B u fte r m an

Precies een jaar schermplezier; wat een leuke enerverende kennismaking is het geweest. Vanaf de tribune, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar ook voor demoeder-van valt er veel te genieten.

treffer tekort te zijn gekomen om zelfs nog de finalepoule te halen. Toch wachtte er een medaille op haar:
'Je bent namelijk wel het beste meisje van NoordHolland!'vertelde Ton Hazes haar.

Hoe gaat zoiets? Haarlemse schoolkinderen uit groep

En zo maakten we kennis met het fenomeen van het
lange wachten: aan de prijsuitreiking gingen nog heel
wat wedstrijden en finales vooraf. ln elk geval hadden
we volop de tijd om te ervaren dat het schermpubliek
door positieve eigenschappen opvalt. De schermers
zelf ook, lrouwens. Ook al kwamen ze uit Amsterdam,

zeven mogen bij schermleraar Ton Hazes vier keer
komen schermen. Om een compleet onbekende sport

te leren kennen. Dochter Cheska wilde ook wel mee
doen en ontdekte tot haar verbazing dat ze, eindelijk
en na lang vergeefs zoeken, 'haa/ sport had gevonden. Bij ons op het dorp kun je softballen, badminton-

nen, turnen, basketballen en desnoods voetballen.
Het trok haar allemaal totaal niet. Dus trekt ze nu
wekelijks naar Haarlem, voor de les bij Hazes.
Dat ze, na de vier demonstratieweken, is blijven 'han-

gen'werd ongetwijfeld mede veroorzaakt door haar
tweede plaats in de afsluitende $/edstrijd tussen alle
cursisten. CI heeft de doorslag gegeven, dat de nummers een, twee en drie mee mochten doen in de
regionale jeugdkam pioenschappen ?
Die werden op mijn verjaardag gehouden. Eerst witde

ze toch maar liever niet, maar omdat ik meeging
zwichtte ze. Hoe zo'n toernooi precies in zijn werk
ging hadden ne echt niet door, dus we zaten al lang
en breed weer thuis toen de telefoon ging: ze konden
Cheska nergens vinden, tenrijl ze noia bene de volgende ronde had gehaald. Als ze op zou schieten....
Halsoverkop terug, al haar parlijen moest ze achter
elkaar schermen. En uiteindelijk bleek ze maar een

zoals Boaz bijvoorbeeld. Die was best bereid om
Cheska - nadat hij haar verslagen had - de nodige
taktische aanwijzingen te geven. Ze heeft ze ter harte
genomen en deed verdere wedstrijdervaring op in het
Zoete Lieve Genitjetoernooi, het Waterlandtoernooi
en de Nederlandse jeugdkampioenschappen.
Nu zie ik Boaz terug in het lijstje van de 'Open Jeugdkampioenschappen van Noord-Holland', waarbij hij
de beste van 22 deelnemers bleek. De meisjes
schermden deze keer niet met de jongens mee, miar
in een eigen groep. Met daaronder de nummers een
en twee van Nederland zoals Cheska inmiddels maar
al te goed weet. Ze zag het daarom nogal somber in,
startte moeizaam, maar redde het tot en met de finale.

Was dat inderdaad de sensatie die we het zelf vonden? Misschien dat zelfs de redactie van Touchd haar
ogen. niet kon geloven, maar foto's bewijzen het,
Cheska werd eerste. Haar eigen commentaar: .lk ben
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helemaal niet vooruitgegaan dit jaar. Vorige keer was

oelenaars gebaat is? lk denk van wel. Hazes' manier

ik immers ook al het beste-mei$e-van-Noord-Hol-

van werven werkt, maar lang niet alle clubleden
komen loe aan echle wedstrijden. Sommigen lpbben

land.' Dat mag dan zo zijn: aan deze overwinning zat
wel wat meer glans. Ook al helpt zelfs een erepodium
naurelijks om je boven de nummers 2 en 3 te laten
uitsteken, als je je lengte niet meehebt.

Zij was, kortom, best teweden over dit jaar. Of de
spoft

zell met een grotere

daar een reden voor die me erg plausibel lijkt: de toernooien kosten erg veel tiid, en reistijd. Zou niet een
competitie met regionale ploegen, die hooguit zo'n
drie uur vergl, deze sport wat concurrerender maken?

toevloed van nieuwe be-

Ontboezeming van een hele oude schermer
J.D. Sdnpers

ln Torrctrd van juni 1990 zijn twee mooie actiefoto's
afgedrukt; een van een damespartil (blz 21) en een
van een herenpartii (blz 221. BekJe tonen een uitval
van resp. een schermster en een schermer. Een vergelilking kan ons veel leren.
lndra Angad Gaur heeft kennelijk haar uiNalgemaakt
door het rechterbeen (fct voorste been) naar voren te
gooien en ctrt te combineren met het sfekken van het
linkerbeen, waarbij de linkervoet plat op de loper blijft.
Haar voorste voet staat ongeveer 20 cm voor de rechterknie.

Dit naar voren gooien van het voorste been heeft
bezwaren:

le

het kost energie len nadele van de snelheid van
de uitval;

2e

deze stand van het been maakt het onmogelijk
het bovenlijf naar voren te buigen met als gevolg,
dat de punt van het wapen niet zoever naar voren
komt als mogelijk zou zijn. Vergelijk de stand van
haar bovenlijf met die van Sanders opblz2?.

te reiken, maar dat is niet het geval. lndien de voorste
voet onder de knie zou staan, zou zij het bovenlijl verder naar voren kunnen buigen en daardoor iets verder

kunnen komen met de punt (een centimeter verder
kan het verschil maken tussen'treffer'of 'te korf).

De schermster is nog jong en zou een verkeerde
beweging nog kunnen afleren.
De enkelvoudige aanval moet als volgt:
1 arm sFekken met de punt van het wapen gericht op

de te raken plaats

2 het bovenlijf voorover buigen achter de arm aan

3

tegelijkertijd de voorste voet vrijmaken van de loper
(dwz de voorvoet omhoog en de hiel iets omhoog

zonder de onderlinge stand van bovenbeen en
onderbeen te wijzigen)

4 het achterste been met kracht strekken, steunende
op de hiel en de voet dat op de bPer.
Dit alles in een vloeiende beweging.

Misschien denkt de schermster met deze uitval verder

What's in a name
Mw. E. Angad Gaur

ln de Haagsche Courant van 12 september was een
bericht opgenomen waarin de mededeling gedaan
vuerd van een bijeenkomst gepland door de motorclub

'Psalm 23' (de Heer is miin Flerder). Na mijn verbazing ging miln tantasie werken. Ziet u al een nieuwe
schermvereniging aangemeld worden met zulk een

welluidende naam? Toch eens wat anders dan
s.v.+plaatsnaam of s.v.+naam trainer. Of houdt de
KNAS er een soort hrrgeliike stand-manier op na en
zoekt in een lijvig boekwerk op ol deze naam al
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gestandaardiseerd is? Volgens mij moet het kunnen:
Zaal de Heer ... enz. Het is uiteirdelilk een kleire stap
van herder naar maife (of moet het zijn van maitre

naar trerder?). Het is natuurliik allemaal llauwekul
wat ik nu bedenk, maar toch ..., wat had PSV nu gedaan met de trainer als ze FC Hiddink hadden geheten? FC Hiddink maar opheflen ol doormodderen?
Waarom ik dit schrijf? lk weet het niet. Het bleel maar
in miln hoofd zitten. Volgens mij is het niet zo'n slecht
idee voor de KNAS om er een namenregister 0p na te

houden met als hoofdregel dat gelijkenis met namen
van levende personen op puur toeval moet berusten.

Dan blijft PSV gelukkig doorbestaan als Hiddink er
elders weer fris tegenaan gaat.

EMM ernstig gedupeerd
De immer aktieve en gezellige schermvereniging
E.M.M, die kan bogen op een bestaan van 125 jaar,

is ernstig gedupeerd geraakt door dielstal van
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komplete scherm uitrustingen.
De schermuitrustingen bestaan uit een masker, elektrisch vest, gewoon vest, handschoen en elekfische
floret of degen.

De komplete uitrusting, bedoeld om nieuwe leden
direkt te kunnen helpen bij gratis opleidingen, welke
de schermvereniging al jaren verzorgd aan het begin
van het nieurre seizoen, zijn gestolen uit de afgesloten kast in de gymzaal aan de Rekerdijk in de wijk
lJsselmonde.
De diefstal werd ontdekt op 29 augustus jl toen de
eerste schermlessen werden gegeven na de zomerstop.
De gewone leden van de club hebben hun schermuitrusting allemaal huis, omdat zij, behalve de gezellige

schermavond (iedere woensdagavond) ook aan toer
nooien meedoen bijandere verenigingen in de regio.
Vanzelfsprekend hopen wij dat de plitie de daders
zal vinden of tenminste de uitrusting weet op te sporen.

Aan het begin van dit nieuwe seizoen moeten wij
echter nieuwe uitrustingen kopen voor de nieuwe
leden.

Wilt u ons hierbij alstublieft financieel steunen door
een eenmalige donatie;alle giften zijn welkom.

Ons gironummer luidt: 154990 len name van
Penningmeester Eendracht Maakt Macht te
Rotterdam.

ledereen krijgt van ons bestuur een persoonlilke
dankbrief en een uitnodiging om op onze wekelijkse
schermavond te komen kijken. Steunt u ons, alstublieft...?

Begin dit jaar raakten wij in blijde venrrachting.
Na een rijptijd van drie maanden kwam het op 2 mei 1990 om 20.30 uur ter wereld
en is aangegeven bij notaris en Kamer van Koophandel op 20 juni 1990.
Wrj hebben het genoemd:

SCHERMVERENIGING ALMERE
(naar zijn/haar geboortegrond)
Gewicht :acht leden
Geslacht: gemengd
Wij zullen groter groeien in prestatie en aantal onder
leiding van maitre Marijke Lugthart, tel.: 03240 - 14968.
Post-kontaktadres:
secr. dhr. L. Jansma
Alkmaargracht 107
1324 PM Almere
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AIRBORNE TROPHY
ARNHEM 1990
Het 10e internationale degentoernooi om de Airborne Trophy, cat. A.,
wordt gehouden op 10 en 11 november a.s.
De 10e Airborne Trophy belooft een groots spectakel te worden.
De voononden van het toernooi spelen zich af in het sportcomplex
Valkenhuizen.

De buitenlandse ploegen zullen worden ondergebracht op N.S.C.
Papendal.

Evenals vorige jaren wordt de finale van de acht best geplaatsten
gehouden in de grote hal van het Amhemse stadhuis.

SCARAMOUCHE

Aan het toernooi wordt deelgenomen door schermers uit meer dan 20
landen, waarmee de Arborne Trophy tot de sterkste degentoernooien ter
wereld behoort.

Hoofdspnsor van het evenement is AKZO n.v., belangrijke co-sponsors zijn Sterpolis-verzekeringen, RAETdienstverlening in automatisering, P.T.T.-Tele@m, de Bondsspaarbank en BAM.
De toegangsprijs voor de finale in het stadhuis van Amhem op zondag 12 november, aanvang 14.30 uur,
bedraagt / 7,50.
De leden van de K.N.A.S. ontvangen een korting van

/

2,50.

Kaarten kunt u bestellen door middel van onderstaande strook. Deze strook dient u v66r 5 november te zenden aan:
Stichting Airbome Trophy

Postbus 1052
6801 BB Amhem (tel. 085 - 512 70 97).
Hierlangs aftnippen

F

Naam

Adres

Lid van

wenst

/

.............. kaarten A 5,- voor de finale van de Airborne Trophy 1990 op zondagmiddag 11 november,
aanvang 14.30 uur, in het stadhuis te Arnhem.
O cheque
Wjze van betaling:
O girobetaalkaarl
O bank t.b.v. rek. nr. ,16.46.59.779 AMRO-bank Velp

t..n.v.'Airborne Trophf
Na ontvangst van uw betaling uorden de kaarten toegezonden.
ln de
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sprhal

Valkenhuizen is een UhlmanrVAllstar stand aarmezig.

KARDOTUS SGHERMSPORT

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

-

Winkel geopend:
dagelijks
van 9.00-17.00 uur
en volgens afspraak.
SPEULDERBOS 15

JW ZOETERMEER
tEDotg-z'tztzz
2716

/

F.l.E. vesten vanaf 180,F.l.E. broeken vanaf / 95,-

Enrouleurs zeer voordelig

Speciale Aanbiedingen in de "shop"
op een complete electrische sabeluitrusting 10% korting
N.g
Bij aankoop van meer dan f 25O,- het instructieboekje
"schermen een Kunst in de sport" door Kasper Kardolus voor de halve prijs
KOM EENS VRIJBLIJVEND BIJ ONZE NIEUWE "SCHENMSHOP" LANGS !

-rouc++€

!

Otficieel orgaan voor het
Nederlandse schermleven
Verspreiding aan KN.AS.-leden
gratis
Abonnementen op aanvraag

