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Van de redaktie
Dit wordt alweer mijn tweede uitgave. Nu moet
ik zeggen dat de eerste mij niet is tegengevallen.
Integendeel, de reakties die ik heb mogen ont-
vangen waren positief. Het kan natuurlijk zijn,
dat de lezers die negatief oordeelden hun mond
hebben gehouden. Wel kreeg ik een reaktie over
6e1 taalgebruik. In grote lijnen ben ik het met
deze schrijver eens (de schrijver komt niet voor
op de ledenlijst van de KNAS; maar hoe komt
hij dan aan een llurch€?). Echter waar hij stelt,
dat het met de huidige frekwentie mogelijk moet
zijn om meer aandacht te besteden aan de raal
en de stijl, moet ik hem toch tegenspreken.

Op dit moment is het 3 december. En ik heb de
hoop dat dit blad nog voor de Kerst bij u in de
bus zal vallen. Als u dan weet dat ik afgetopen
vrijdag slechts I pagina had te vullen, kunt u
begnjpen dat de beschikbare rijd helemaal niet
zo lang is. Het moge duidelijk zijn, dar wil her
blad uitgroeien tot een aantrekkelijk (en fout-
loos) blad, dat er dan meer mankracht nodig is
in de redaktie. Vrouwkracht (als dat woord door
mijn lritische lezeu aanvaard wordt) is ook
gewenst.

Deze uitgave staat voor een groot deel in het
teken van de najaars-AlV van de KNAS. Op
deze vergadering kwam het onderwerp: veilig-
heid weer eens uitvoerig ter sprake. Opvallend
is dat zoveel mensen het niet eens zijn met hui-
dige wetgeving, ma:r dat die toch blijft bestaan.
Naar mijn indruk is de meerderheid van de
nationale schermwereld er van overtuigd, dat de
huidige eisen de sport niet ten goede komen.
kker, men moet veilig kunnen deelnemen aan
het schermen. Daar is iedereen het over eens.
Waar de meningen echter over uiteen lopen, is

Rob Goudvis

het voorschrift ten aanzien van de wapens. Daar
kan nog een flink robbertje over gestreden wor-
den. Als dat dan gebeurt in alle redelijkheid en
met uitwisseling van goede argumenten, denk ik
dat er een gezonde dialoog plaasvindt.

Dan nog iets over het aanleveren van kopy voor
uw blad. Velen onder u vonden de weg naar
deze burelen via de welbekende floppy. Prach-
tig! Dat kan veel rijd sparen.

Wat kunt u deze keer van het blad verwachten?
Ik denk dat het weer e€n gevarieerd aanbod is,
waar elk wel iets van zijn gading zal vinden.
Ook het aantal foto's is deze keer beduidend
hoger dan normaal. En dat kan ik alleen maar
toejuichen. En, maar dat is u allang opgevallen,
er is weer ies gewijzigd aan het blad. Ik hoop
dat de huidige lettertype bij u in de smaak zal
vallen. Het leek mij een goede zaak om ook hier
een iets moderner uiterlijk te kiezen. Daarmee
aanlonende dat de schermsport in Nederland
leeft!

Voor de goede orde zij vermeld, dat u uw brjdra-
ge voor Touch6 naar het redaktieadres moet zen-
den. Heeft u echter andere zaken die de bond
betreft" dan moet u gebruik maken van de post-
bus van het Bondsbureau. Vroeger was dat. I
adres en dus gemakkelijker. Maar nu moet u
onderscheid maken.

Rest mij u allen de beste wensen voor het
schermjaar l99l toe te wensen. Ik hoop dat he.t
nieuwe jaar u mag brengen wat u ervan ver-
wachL En ik hoop dat wij met elkaar de scherm-
sport in Nederland kunnen uitdragen tot een vol-
wassen sporl die aanzien heeft onder een brede
laag van de bevolking.



Buitenlandse wedstrij den

Cp de A.L.V. d.d.24 november 1990 heb ik al
van de veranderingen in de procedure voor
inschrijven voor buitenlandse wedstrijden ver-
teld.
Deze veranderingen zijn onmiddellijk ingegaan
na de A.L.V.
De procedure is als volgt geworden:

De personen kunnen alleen schriftelijk aange-
meld worden, door de sekretaris of wedstrijd-
kommissaris van de vereniging. De inschrijving
dient op tijd op de post gedaan te zijn. Op de
bulletins staat steeds de uiterste datum van post-
stempel vermeld.
Bij de schriftelijke inschrijving dient dan tevens
een girokaart of een eurocheque aanwezig te
zijn waarop het verschuldigde bedrag voor het
Scheidsrechtersfonds vermeld is.
Zonder de ingevulde girokaart of eurocheque
wordt de inschrijving niet geaccepteerd.
Er vindt in principe geen restitutie plaats. Dit
houdt in dat als de persoon niet gaat hij/zij het

Her* Smit

geld niet terugkrijgt.

Als men zich houdt aan dezn procedure dan kan
men er van op aan dat men probleemloos aan
het, toernooi kan deelnemen.

Mocht men zich buiten K.N.A.S.-Internationaal
om inschrijven voor een buitenlandse wedstrijd
dan zal het behaalde resultaat niet gehonoreerd
worden in de nationale (punten-)ranglijst.
Tevens vervallen dan alle rechten die de persoon
kan ontlenen aan het feit dat hij/zij ingeschreven
is door de bond. De plichten blijven wel bestaan

en dat is dan de verschuldigde bijdrage aan het
Scheidsrechtersfonds. De persoon wordt niet
ingeschreven voordat de verschuldigde bijdrage
binnen is bij K.N.A. S.-Internationaal.

Het lijkt allemaal erg streng, maar dat is wel
nodig om de zaken goed te laten verlopen. Rest
mij nog iedereen een succesvolle en plezierige
internationale wedstrijdperiode oe te wensen.

Bondsmededelingen
In februari/maart zal er in Papendal een week-
end worden georganiseerd, waar het marketing-
plan aan de orde komt. Als u interesse heeft om
mee te denken aan de toekomst van de KNAS,
moet u dit beslist niet, missen. De juiste datum
wordt nog bekend gemaakt.

Het adres van de secretaris van sv Drie Muske-
tien moet zijn: Saturnussraat 37.



Wedstrijdkalender L99L
Update: 28 november 1990

rs
ir
\#s

{ft
ffi\tj

2627 jamari Arnhem

06 januari

I 3 januari

20 januari

03 februari

l0 februari

16117 febuari

24 febrvri

03 maart

10 maart

17 maan

23 maart

24 maart

2528 maart

3l maart

Amsterdam

Vrij
Den Haag
o.K.K.

Internationaal Studcntcn tocrnooi dames cn hcren floret

Haagse Ooicvaartje, florettoernooi voor damcs in
Dc Lindenhof
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Nieuwe veiligheidsmaatregelen
Een oproep

In de laatste algemene ledenvergadering van de

KNAS, d.d.24 november 1990, is van onze zij-
de nog eens aandacht gevraagd voor de thans
geldende veiligheidsvoorschriften voor scherm-

uitrustingen. Door het bestuur van de KNAS
werd dit afgedaan met de mededeling dat de
aangesloten verenigingen zelf de nieuwe regels

destijds hadden goedgekeurd. Formeel gespro-

ken heeft het bestuur daarin volledig gelijk.
wegens het naar onze mening gote belang van

het genomen besluit voor de schermsport in
Nederland willen wij er toch nog wat over kwijt.

Uiteraard wil iedereen de schermsport op een zo
veilig mogelijke manier beoefenen. De daartoe
te stellen voorschriften moeten van een goed
afgewogen niveau zijn.

De aanleiding voor de wijzigingen moet vooral
worden gezocht in het dodelijke ongeluk dat
onlangs een schermer heeft getroffen. Diep tra-
gisch is het dat een dergelijk voorval heeft kun-
nen plaatsvinden. Niet bekend is overigens of de
huidige veiligheidsmaatregelen dit ongeluk had-

den kunnen voorkomen.

Bovendien moet niet worden vergeten dat er
verschillende soorten wedstrijden met verschil-
lende risicofactoren zijn. De nu geldende voor-
schriften maken een dergelijk onderscheid niet.
Wel wordt dit gedaan naar leeftijdscategorie. De
nieuwe regels gelden namelijk vanaf de leef-
tijdsgroep cadetten. De overwegingen die daar-

aan ten grondslag liggen zijn niet bekend.
Interessant zou zijn in dit verband als bekend
zou zijn welke soorten ongevallen, en zo moge-
lijk bijna-ongevallen, in het verleden zijn opge-
treden bij wedstrijden ingedeeld naar verschil-
lende categorie€n. Dergelijke gegevens zouden

een goede grondslag kunnen vormen voor een

afgewogen veiligheidsbeleid. Nu deze gege-

vens, althans bij ons niet bekend zijn, lijkt de
besluitvorming meer ingegeven door een, zij het
z.eer te betreuren, incident dan gebaseerd te zijn
op zakelijke argumenten.

4

Bestuur S.V.Trefpwtt

De nu gefoffen maatregelen zouden met rurme

voor de recreatieve schermsport" de kurk waar-
op de bond drijft, wel eens verstrekkende gevol-
gen kunnen hebben. Binnen onze vereniging is
er zegge en schrijve 6€n lid dat volledig aan de
nieuwe voorschriften kan voldoen. Veel belang-
stelling om een grote investering te doen is er
niet. Dit geldt vooral voor jongere leden met
beperkte financi0le mogelijkheden en voor
leden die nog ma:r betrekkelijk kort lid zijn van

onze vereniging en over een wijwel nieuwe uit-
rusting beschikking. Hoewel ook kan worden
getwijfeld aan de bereidwilligheid bij de groep

oudere schermers om nog hoge kosten te
maken.

Een van de gevolgen van de huidige maatrege-
len is dat een door ons, in het kader van ons 25-
jarig jubileum, georganiseerde floretwedstrijd
door gebrek aan schermers met adequate uitrus-
ting geen doorgang kon vinden. In april van dit
jaar, toen de huidige maatregelen nog niet van

kracht waren, organiseerden wij nog een degen-
wedstrijd waarvoor zich 72 schermers aanmeld-

den.

Ook wedstrijden van andere verenigingen zijn
om dezelfde reden afgelast.

Gedurende de eerder genoemde vergadering en

kort daama is ons gebleken dat er meer vereni-
gingen moeite hebben met de nieuwe voor-
schriften en de snelheid waarmee ze zijn nge-
voerd. Om die reden en terwille van een afge-
wogen veiligheidsbeleid zouden wij het op
prijsstellen als een heroverweging van de
besluitvorming zou plaatsvinden. Een formeel
bezwaar dat de verenigingen in eerdere instantie
een en ander hebben goedgekeurd moet daar-
voor geen beletsel vornen.

Om te weten te komen of een dergelijke her-
overweging wordt gedragen door een voldoend
aantal verenigingen verzoeken wij u ons daar-
van te berichten.



Ons adrcs is:
Schermvereniging Tre$unt,
Postbus 4170,
3130 KD Vlaardingen

telefoon: 0 104.7 1.32.58
Henny Warmerdam (na 19.00 uur)

Wij hopen op veel reacties.

STICHTING SCHERMCENT RUM ARNHEM+
UhlmclfiW

VERKOOP

UHLMANN & ALLSTAR
Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusiel voor Nederland Uhlmann

schermsportartikelen. Ook voor Allstar kunt u bii ons terecht.

Schermcentrum Arnhem, Koppelstraat 20, 6832 EP Arnhem. Vakooptijden dinsdag en woensdag 20.00 - 22.00 uur

Teleloon: 085 213360 Mevrouw C. Tiedink (buiten deze tijden 085' 5131 32)

Nog even.....
Mededeling voor Jury-presidenten

In de vorige Touchd stond een stukje onder de
naam Mededeling voor Jury-presidenten. Een
vertaling van een door de FlE-Commissie van
Aanbeveling samengestelde publicatie voor de
gehele internationale schermwereld.

Duidelijkheid over de aanval

Deze commissie was vooral aan het werk
gegaan met de opdracht de te grote verschillen
tussen het floretreglement en de interpretatie
ervan kleiner te maken. Deze commissie had

RobWoltltuis

daarnaast het doel die duidelijkheid in inrerna-
tionaal verband zovenl mogelijk uit te dragen.
Immers in de diverse schermnaties bestaan veel
verschillende visies over het begrip "aanval".
Vandaar dat collega Bunck de mededeling direct
vertaalde en onder de aandacht van de Neder-
landse Touch6lezer bracht.

Het feit, dat er nogal wat misverstanden over de
juiste interpretatie van dit stukje bestonden, was
voor mij de aanleiding tot het schrijven van dit
artikel.



Aanscherping! Geen verandering!

De intemationale commissie van aanbeveling is
vooral uitgegaan van het bestaande floretregle-
menl Vanuit de definitie van de aanval, die in
het reglement duidelijk staat vermeld, heeft men
de visie ontwilfteld.
Er is absoluut geen sprake van nieuwe- of ver-
anderde reglementsbepalingen, zoals enkele
Jury-presidenten suggereerden. De mededeling
uit de vorige Touch6 moet worden gezien als
een aanscherping van het reeds lang bestaande
reglemenl Zo u wilt, een soort vinger op de zere
plek.

Strekkend of gestrekt

Heel concreet komt het er op neer, dat een aan-
val alleen een aanval kan worden genoemd als
hij wordt uitgevoerd met een zich strekkende- of
een gestrekte arm, zodanig, dat hij het refvlak
van de tegenstander continu bedreigt.
Hierbij wordt nog eens onderstreept, dat de
strekking van de arm maatgevend is bij het
beoordelen van de aanval en niet het beentem-
po.

Een pas met ingetrrokken zum, ook al wordt die
gevolgd door een strekking van de arm wordt
dus beschouwd als een voorbereiding en hoort
niet te worden geclassificeerd als onderdeel van
de aanval.

t'Niets nieuws onder de zon"

Dit zal de goede, erv.uen Jury-presiden t zeggen.
Met die conclusie zijn wij het helemaal eens.
Het gaat ons natuurlijk wel te ver gevechtsgan-

gen, waarbij een aanval uitgevoerd met een
ingeuokken:um en slechts I lampje geldig doet
branden, als treffer af te keuren. Er waren een
paar J.P's die dachten dat dit de bedoeling was.
Het kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat de
Jury-president de mogelijkheid krijgt treffers af
te keuren omdat hij ze niet model genoeg uitge-
voerd vindt.
In gevallen dat beide aanvallen niet duidelijk
worden uitgevoerd met de strekking van de arm
zal het tempoverschil bij het sr,arten van beide
acties bepalend zijn voor de beslissing.

De goede verstaander zal hebben begrepen dat
er van nieuwe dramatische reglementsverande-
ringen geen sprake is, maar dat het hier slechts
gaat om een aanbeveling de bestaande aanvals-
definitie strikt na te leven.

Bijscholin gsontmoetin gen

In het begin van 1991 zal de Technische Com-
missie een aantal bijscholingsontmoetingen
organiseren speciaal voor Jury-presidenten. Er
zal uitgebreid aan deze materie aandacht wor-
den besteed. Over de exacte data en plaats zult u
in de volgende Touchd meer kunnen lezen.

Dan tot slot als naschrift, de definitie van de
aanval volgens het reglement:

De aanval is de beginnende offensieve hande-
ling, die uitgevoerd wordt door srekking van de
gewapende arm en waarbij het geldig trefvlak
van de tegenstander voortdurend wordt bedreigd
met de punt van het wapen.
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Voorstel door het besnrur van de A.A.I. bij monde van de Vice hesident me. R. van Oeveren.

Het doel:
De verhoging van de veiligheid in de
schermsport en enige andere aspecten.
Ten einde de vingervaardigheid, de subtiliteit
van beweging en een verfijning van het scherm-
spel te verlcrijgen, slellen wij voor iedere begin-
nende schermer, indien hij of zij meer dan twee-
maal per week traint, te verplichten gedurende
(fn jaar te schermen met de normale Franse of
Italiaanse greep
Indien hij of zij minder frequent schermt" is het
aan te bevelen twee jaar lang met 6en der
bovengenoemde grepen te oefenen en les te
nemen.
Genoemde grepen zijn in diverse maten ftorter,
langer, smaller, breder) te koop. De maat moet
dus worden aangepast aan de hand (anatomie)
van het individu (volwassene, kind, man,
wouw). (
Deze grepen zijn te verkrijgen met een rubberen
omwil*eling of polypropylenen thermoplasties
(niet glijdend, stroef) oppervlak, waardoor goed

FRANCE -LAMES -SCHERMS ERVI CE

K. Fokkena-AnCeregg
Steenbraam 7

9561 DA Ter Apel
tel. 05995 - 2O59

vasthouden mogelijk is onder alle omstandighe-
den (Soudet, Allstar, Prieur).

Het moet niet meer worden toegestaan door
middel van plakband of riem de Franse of lrali-
aanse greep aan de hand of pols vast te bindcn
(metselen!), hetgeen leidt ot hard steken en ruw
schermen. De martingaal mag wel worden
gebruikt.

Indien na I of 2 jau de leraar het noodzakelijk
vindt over te gaan op de revolvergreep, dicnt
dezn greep in overeenstemming te zijn mel de
anatomie van de hand van de leerling. Pas dan
verdient deze greep de naam orthopedische
greep. Er zijn op de wereld momenteel tussen de
30 en 40 verschillende modellen van revolvcr-
grepen te verkrijgen (Soudet, Allstar, Pricur,
Paul, France-L,ames etc.).
Ook dient de lengte van deze revolvergreep op
de handmaat, te worden aangepast. Te lange



revolvergrepen hebben tot gevolg dat de punt en
dus klingbeweging grover en groter wordt
gemaakt dan nodig is. Dit geeft weer aanleiding
tot ruw schermen en is moeilijker voor de
hoofdsecondant te volgen en uit te leggen.
In Hongarije vervaardigt men op zeer eenvoudi-
ge manier deze grepen in diverse maten en
modellen (gieten in zand).

Het toebrengen van treffers.
Het is mij opgevallen dat sommige nogal
gespierde schermers (teveel gewichttrain in g?)
de treffers op floret en degen door middel van
houwen aanbrengen, niet te verwalren met de
klassieke coupd-beweging. Men brengt de
treffer aan door een of meer slagen al of niet
door de wering heen. Het zou aanbeveling ver-
dienen de point d'arrOt zodanig te construeren,
dat alleen het zuivere oppervlakgedeelte het
treffercontact tot stand kan brengen. Doordat de
punt dan rechsandig moet worden toegebracht
op het trefvlak, verkrijgt men een verhoging van
de schermtechniek (vingervaardigheid - polsbe-
weging) en sluit men de slagtreffers (brute
kracht) op floret en degen uit. Dit zou tot gevolg
hebben dat pronatie en supinatie door de stand
van het trefvlak meer zouden worden gebruikt,
waardoor de hand en pols soepeler zouden wor-
den bewogen met alle voordelen vandien.

Tegenwoordig ziet men dat de vuist, als het
ware gefixeerd met de duim boven, de treffer als
een soort stomp (boksstmt) aanbrengl met alle
gevaren van dien.

Ook bij de revolvergreep dienen pols of vuis-
triempjes of het v:lsttapen aan de hand verboden
te worden.

In alle leeftijdsgroepen over de gehele wereld
dienen de klinglengtes en bij voorkeur ook de
maat van de Franse greep te worden voorge-
schreven, zodat jonge kinderen hun wapen
behoorlijk kunnen vasthouden en niet hun speel-
kameraadjes per ongeluk blesseren door de
onmogelijkheid van een goede wapenvoering.

Het weren met de ongewapende arm neeml
hand over hand toe.
Voor de lSde eeuw werd het gebruik van de
ongewapende hand of arm in verschillende boe-
ken aanbevolen (pareren, klingenbreker, mantel
enz.). Daarna beginnen alle leraren vooral in het
begin van de l9de eeuw dit af te raden. De arm
moet dienst doen als een evenwichtsorgaan,

I

zoals de staafl bU een eekhoorn of een kat Het
is daarom jammer, dat de laatste + 5 jaar bij
sommige schermers de ongewapende arm en
hand constant naar beneden hangen en deze arm
bij een beginnende (nog toegestane draaibewe-
ging?) als parade wordt toegepast en tegelijker-
tijd het geldig nefvlak bedekt!
In alle situaties, behalve de uitval, zou het ver-
plicht moeten worden het niveau van de onge-
wapende hand minstens boven de schouderlijn
te houden. Hierop moet bij zwakke wedstrijden
worden toegezien door de hoofdsecondant en bij
grote sterke wedstrijden geen onmogelijk pro-
bleem opleveren voor de handjury.

Het is gebleken dat schermers, die de ongewa-
pende arm constant langs het lichaam laten han-
gen, niet alleen het geldig trefvlak bedekken
(hetgeen volgens de F.I.E. regels niet mag),
maar ook dat &zp schermers de klassieke, cor-
rect uitgevoerde uitval en het soepel terugkeren
naar de stelling (en garde-houding) niet in hun
spel gebruiken. Zij bedienen zich vooral van de

bruut uitgevoerde contre-attaque (of erger,
meesteek met grof bewegen, corps i corps) en

de riposte of conra-ripost€ in 2e intentie, welke
door de wering van de tegenstander wordt heen-
geslagen. Onder andere door het slechte uitval-
len, het ontbreken van een goede balans, ziet
men op floret de laatste2jaar de action simul-
tand (gelijktijdige aanval) schrikbarend toene-
men, te vergelijken met de vroegere ontwikke-
ling op sabel, hetgeen tot gevolg had dat de
regel van de prioriteit ingevoerd moest worden.

Dit zou op floret voorkomen moeten worden
door allereerst beter onderricht en toepassing
van het F.I.E. reglement met betrekking tot de
stand van de ongewapende arm.

Note: Is het U mk opgevallen, dat sabel, vroe-
ger het meest populaire wapen, nu nog door
betrekkelijk weinig landen gedaan wordt, op
televisie niet te volgen is, onbegrijpelijk voor
het grote publiek mijns inziens door de invoe-
ring van de nog steeds belachelijke prioriteisre-
gel, het als gekken heen en weer rennen, zonder
uitvallen (de ongewapende hand hangt bij
sabel tegenwoordig ook naar beneden, stond
vroeger in de zij!) en door het te weinig uitval-
len ontbreken veelal ook de voeger veel voorko-
mende schitterende ripostes en contra-ripostes
van beide zijden. wordt vervolgd



JEAN VANDERVOODT
Schermsportartikelen

Import - export

O PRTIIMINGS-PRIJS LIJST

GELDIG ZOI.ANG DE HUIDIGE VOORRAAD STREI{T,
MAAR NIET I,ANGER DAN TOT 15 JANUARI I99T

Schermvest speciaal voor
F.I.E.wedstrijden voor de 3 wapens,
8OO-35O NW en schermbroek F.I.E.
8OO-35O Newton / 3OO,--

Floretkling elektrisch,
zonder bouton, F.I.E. model Maraging f 7O,--

Sabel-Melder Interface Vandervoodt
(zonder toebehoren) F.I.E. f 7OO,--

Wapentas, model medium, nylon
f 75,--

Wapentas, koffermodel

PROFITEER NU! GEOPEND
woensdag fg.OO - 2l.OO uur
wijdag fg.OO - 2l.OO uur
zaterdag O9.3O - l3.OO uur
en volgens afspraak

DE B.T.W. WORDT AUONDERLIJK ONDERAAN DE FAKTUUR BIJGEREKEND.

VERKOOP en E)GEDITIE
Heemraadssingel 285
3023 BG ROTTERDAM
Tel.: OlO - 4L2O8,OL/476,5O58



Een A.L.V. gemanipuleerd
Als vertegenwoordiger van de schermvereni-
ging Prometheus was ondergetekende aanwezig
op de laast gehouden Algemene Ledenverga-
dering-Il, d.d. zaterdag 24 november 1990 in het
Schermcentrum "De Lindenhof'te Den Haag.
Gepresenteerd werd o.a. het Marketing Plan van
de Koninklijke Nederlandse Algemene Scherm-
bond. Een prima uitgangspunt doch uitwerking
en concretisering ervan zullen beslist niet een-
voudig zrjn. Op bladzijde 3 van genoemd stuk
staan de twee primaire doelstellingen geformu-
leerd:
1. Groei van het aantal leden en
2. Verbetering van het prestatie-niveau van het
Nederlandse schermen. Een lofwaardig streven.

In schrille tegenstelling tot punt I is de houding
van het Bondsbestuur ten aanzien van de ver-
plichting tot het dragen van veiligheidskleding
met F.I.E.-merk, een F.I.E. -goedgekeurd masker
en het gebruik van floretklingen van Maraging-
staal voor rekreanten en zelfs beginnende scher-
mers in de zalen en verenigingen. Een dergelijke
houding werkt zeer drempelverhogend en jaagt
zelfs schermers weg.

De Algemene Ledenvergadering-I (voorjaars-
vergadering), d.d. vrijdag 22 jluni 1990 gehou-
den in het Nationaal Badmintoncentrum te
Nieuwegein had na een wat uiteenlopende en
naar verluidt wat emotionele discussie het
besluit genomen tot de volgende regels per
01.08.1990:
- het materiaal van alle schermers en scherm-

sters vanaf de leeftijdsgroep cadetten moet
aan de veiligheidsnormen voldoen.

- KNAS-materiaal zal nog uitsluitend worden
verhuurd aan verenigingen die schriftelijk
verklaren zich aan die zelfde veiligheidseisen
te houden.

- jury-presidenten zullen erop worden gewezen
dat zij mede verantwoordelijk zijn wanneer
zij zich als jury-president laten inzetten bij
wedstrijde waar deze veiligheidseisen niet in
acht worden genomen.

Na genoemde vergadering werd door de
K.N.A.S. aan alle verenigingen een schrijven
gestuurd met de gedetailleerde veiligheidsnor-
men.

t0

Rudi Oudijk

Direct na de start van het seizoen '90/'91 blijkt
al onmiddellijk, dat genoemde regels te ondoor-
dacht zijn vastgesteld. De consequenties voor
zalen, verenigingen, afdelingen enz. zijn derma-
Le groot, dat afdelings- en andere wedstrijden
niet meer georganiseerd kunnen worden en
schermers en verenigingen worden gedwongen
tot "burgerlijke ongehoorzaamheid".

Aangezien het merendeel van de huidige scher-
mers (ook KNAS-leden) niet van plan is om een
uitrusting aan te schaffen zoals door de F.I.E. is
voorgeschreven voor Wereldkampioenschappen,
Olympische Spelen en A-toernooien en door de
A.V. van juni j.l. dus opgelegd aan alle Neder-
landse schermers en schermsters (uitgezonderd
de allerjongsten) en te allen tijde, rest er slechts
een keuze uit twee mogelijkheden:

l. stoppen met schermen danwel
2. doorgaan en zondigen.

Een voorzichtige schatting van ondergetekende
is dat 1007o van de Nederlandse schermers en
schermsters voorlopig heeft gekozen voor de
tweede mogelijkheid. Wellicht is er wel iets
meer besteed aan materiaal wat voldoet aan de
hoogste veiligheidsnorm doch wie weigert in de
zaal een partijtje te sp:uren met een partner die
toevallig geen Maraging kling in zijn floret
gemonteerd heeft?

Afgevaardigden op de laatst gehouden A.V. te
Den tlaag kwamen terug op genoemde ondoor-
dachte beslissingen.
Zaal Kardolus stelde de eis voor Maraging-flo-
retklingen aan de orde. De gehele vergadering
stemde met warm applaus in voor de voorstellen
van genoemde vertegenwoordiger.
Schermvereniging Trefpunt stelde de onmogel ij -
ke eisen voor recreanten betreffende kleding,
maskers en wapens aan de orde. Wederom een
hartelijk applaus van nagenoeg de gehele zaal.

Reaktie van het bestuur bij monde van de voor-
zitter van de Koninklijke Nederlandse Algeme-
ne Schermbond?

"We kunnen onmogelijk terugkomen op een
besluit van een eerdere A.V.! We zullen het nog
eens voorleggen aan de F.I.E.! Een dergelijk
voorstel moet eerst als agendapunt op de agenda



worden geplaast! Bij de voorjaars-A.V slond
Veiligheid op de agenda!".

Een slimme voorzitter, die op listige wijze de
mening van het van het bondsbestuur door-
drukt?

Niets daarvan. Onwaarheid ! Dooddoeners !

Manipulatie van een A.V. ! De K.N.A.S.-zaak
slecht dienend ! Kortzichtigheid ! Dit alles kan
het Bondsbestuur worden verweten betreffende
de afhandeling van het prmt omgaan met veilig-
heid in relatie lot het beoefenen van onze
schermsport

Rest de Nederlandse scherrnen en schermsters

slechts wederom hun keuze te bpalen voor het
komende hdfiaaq sloppen danwel doorgaan en
zondigen.
Voor ondergetekende staat de keuze vast. Hij
kan niet anders!

Het bondsbestuur vertolkt kennelijk niet altijd
de mening van de Nederlandse schermwereld.

Dat de verenigingen middels hun afgevaardig-
den op de volgende A.V. in de eerstq helft van
l99l meer beslagen ten ijs zullen komen en hun
wensen duidelijker verstaanbaar aan het bonds-
bestuur te kennen zullen geven is de wens van
Rudi Oudi.yt.
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Kalender
De Venlose schermvereniging d'Artagnan
verkoopt ook dit jaar weer fpaie schermka-
lenders.

De kalenders zijn A4, uitgevoerd in zwartlwit
en zijn voorzien van spannende aktiefoto's
van intemationale topschermers. De kalen-
der leent zich uitstekend als kado, maar is
naururlijk ook een schitterend kleinood voor
iedere schermer en/of liefhebber van onze
sport.

Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Die is
slechs t 8,50 exclusief de verzendkosten.

Bestelgegevens:

Telefonisch: Jan Somers, 077 -547214
llans Swart, 077-545M3

Giro:
(aangeven aantal plus afleveringsadres)
Nummer 234832 o.v.v. 'kalender'

Bank:
(aangeven aantal plus afleveringsadres)
Amro-Venlo; 42 62 46 721 o.v.v. 'kalender'

Brieft
(aangeven aantal plus afleveringsadres)
Jan Somers
Guliksraat46
5913 CX Venlo

rt



60 Jarig Jubileum
Schermvereniging P.S.V.

Op 3 november jl heeft SV PSV onder grote
belangstelling, informeel, haar l2de lustrum
gevierd.

Naast een receptie, welke oa door veel vereni-
gingen uit het zuiden, afvaardigingen van de
Federatie PSV en de Eindhovense SportRaad
bezocht werd, vonden er ook schermdemonstra-
tie's plaats.
Tnwel de klassikale les van de jeugdschermers,

onder leiding van maitre Van de Ven, als de
individuele demonstratiepartijen gaven een goed

beeld van de ontwikkeling van de schermers
binnen de schermsport.
De vier individuele partijen, dameVheren floret,
degen en als primeur elektrisch sabel, werden
zoals gebruikelijk op voortreffelijke wijze
geleid door de Jury-President Lahaije.
De dames partij tussen Sandra Iourens en Irma

Bestuw PSV

de Ridder bracht een jonge snelle wedstrijd met
zich mee.
Floret heren tussen natuurlijk Paul Sanders en

Jan vd Ceelen gaf een spannende wedstrijd te
zien tussen een van de sterkste floresisten van

ons land en een zeer geroutineerde schermer.
Op degen troffen Paul de Ridder en Raul Bennis
elkaar. Paul een oude rot en Raul een jonge
degenschermer.

En als primeur werd sabel elektrisch ver-
schermd tussen Paul Keiznt, ons bondsbesururs-
lid, en Pascal Bosse. Het elektrisch sabel scher-
men werd door de aanwezigen als een pretrige
en noodzakelijk evolutie ervaren, ofschoon
sommige aanwezigen moesten wennen aan de
"ijzeren man" achtige verschijning van de

sabreurs.

t2

Demonstratie jeugdlessen



Demonstatie schermwedsuijd bij PS V

Internationaal Floret toernooi
Zandvoort
Zondag 4 november 1990

Geschreven wordt wijdag 2 november.

Vanaf 15 uur druppelden Neerlands beste l0
heren en beste 5 dames scherm(st)ers, genodig-
de scheidsrechters en buitenlandse verenigingen
-Tauberbischofsheim (BRD), Mestre O en Ant-
werpen (B) - onze nationale badplaats Zand-
voort binnen.

Zij verbleven dit weekend op uitnodiging van
S.V. Zaal Hazes in het bungalowpark van spon-
sor Gran Dorado, alwaar zij zich optimaal kon-
den voorbereiden op het schermtoernooi. Het
zwembad bleek hierbij een ontspannende rol te
spelen. Een gezellig samenzijn vormde het
buffet van zaterdagavond voor de genodigden
en hun evL meegekomen parmers. De volgende
ochtend zouden zij zich begeven naar de op
steenworp afstand liggende sporthal.

Het deelnemersveld, dat bij de heren bestond uit
41 Nederlandse en 25 buitenlandse schermers
uit 6 landen, toont aan dat een internationaal flo-

Bestuur S.V.7aal Hazes

ret toernooi in Nederland zeker levensvatbaar is.
Het damesveld telde 16 Nederlandse en 13 bui-
tenlandse dames.

Na een openingswmrd van de burgemeester van
Zandvoort, de heer M.R. van der Heyden, kon
de wedstrijd van start gaan.Zowel bij de dames
als bij de heren werd begonnen met twee voor-
ronden, waarna gewerkt werd naar resp. een
tableau van 64 en 32. Zonder enig oponthoud
kon precies om 17.00 uur met de finales van de
beste 9 worden begonnen. Het indrukwekkende
uiterlijk van deze finales was mede te danken
aan Veronica-Sport T.V., die opnames heeft
gemaakt voor een uitzending op 20 november
en aan de grote publieke belangstclling.

De damesfinale tussen Thmara Brocksieber en
Christina Patzel, beide van Fechtclub Tauberbi-
schofsheim, werd door de eerste in 2 partijen
gewonnen.
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Andries T6th (Zaal Van Oeveren) en Thieny
Soumagne (B) wisten bij de herenfinale voor
meer spekakel te zorgen. Na drie boeiende par-
tijen wist T6th de Belg toch op de knien te
dwingen en mocht hij zich de winnaar noemen.
Een mountain bike (beschikbaar gesteld door
Rayleigh) was de bekroning voor de le plaats.

Uitstag dames:
l. Tamara Brocksieber (BRD)
2. Christina Patzel (BRD)
3. Indra Angad Gaur (ANSC)
4. Nicolette Tiedink (Scaramouche)
5. Frederica Berton (I)
6. Marijke Lughthart (Almere)
7. Martina Ganassin (I)
8. Katalin vanTnn (Troubadoun)

Uitslag heren:

1. Andries T6th (V.Oeveren)
2. Thierry Soumagne (B)
3. Sven van Soom (B)

4. Thierry Schuerman (B)
5. Gerben Korzelius (Visser)
6. DirkRodermund (BRD)
7. Axel Geissler (BRD)
8. Fabio Galli (r)

Het toernooi mag een goede reclame genoemd
worden voor de schermsport. Zo'n2OOO mensen
bekeken voor kortere of langere tijd de wedstrij-
den. De aanwezig T.V. ploeg en pers hebben
ruim aandacht besteed aan het evenement.

Het International Floret Toernooi Zandvoort
werd mogelijk dankzij de sponsoring van Gran
Dorado, Stichting Promotie Zandvoort, de jury-
presidenten, wedstrijdleider Rob Goudvis en
alle medewerkers van S.V. Zaal Hazes.

De vele enthousiaste mondelinge en schriftelijke
reacties hebben de aanzet gegeven tot de voor-
bereiding van het volgende toemooi op26 en27
oktober 1991.

Wij hopen deelnemers, jurypresidenten en toe-
schouwers (in nog grotere getale) dan weer te
mogen verwelkomen op Gran Dorado

Zandvoort finale heren floret T6th - Soumayer Foto: J. Navarro @ 1990
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Wapen van Assen

Gewoontegetrouw heeft de Koninklijke Offi-
ciers-Schermbond ook dit jaar weer een nationa-
le sabelwedstrijd georganiseerd. Nadat in voor-
gaande jarcn deze wedstrijd eerst in Rijnsburg,
"Wapen van Rijnsburg", en later in Breda,
"Wapen van Breda", plaatsvond moest door
omstandigheden dit jaar naar Assen worden uit-
geweken. En aldus is het "Wapen van Assen"
geboren. Of het nu znn de afsand lag of aan het
weer, helaas waren er slechts 23 deelnemers.
Acht schermers lieten ondanks inschrijving och
verstek gaan.

Gesteund door een computer zaghet wedstrijd-
bureau onder leiding van het onvolprezen
KOOS-lid Martin Ariaans kans hierop snel in te
spelen en kon om 10.00 uur, na de opening door
de voorzitter van de KOS, met de wedstrijd
worden aangevangen.

In een viertal poules werd geschermd om een
plaats op het tableau van zestien. Na een goed

uur was de strijd gestreden en hadden alle favo-
rieten zich geplaatst. De afvallers w:ren nog
niet uitgeschermd, maar mochten volgens goed

KOS-gebruik doorgaan in de B-poule. In deze
poule-unique van zeven werd gevochten om
elke treffer, waarbij Peter Scheele van de
schermvereniging A.E.W. uiteindelijk met de
beker naar huis mocht gaan. De tweede plaas
was voor Daan Polgrom van Scaramouche en de
derde plaas wils voor Ad Broere van d'Artag-
nan.

Het tableau van zestien werd met herkansing
verschermd en hoe!! Alle schermers roken hun
kans op een plaats bij de laaste acht. Hetgeen
het voor de jury-presidenten niet altijd eenvou-
dig maakte. De ene na de andere flisende
gevechsgang moest worden uitgelegd, ies dat
steeds korrekt, snel en eerlijk gebeurde. Dat is
zeker een kompliment waard. Helaas was niet
altijd elke schermer voor de volle 1007o tewe-
den, maar misnoegen bleef beperkt tot de spor-
tieve strijd en het hoge peil van de schermkunst
dat zij lieten zien. Het was een lust om naar te
kijken. Uiteindelijk wisten de besten zich !e
plaatsen op het hnale-tableau. En na er,n zer;r
spannende strijd werd het "Wapen van Assen"
gewonnen door Pieter de Bruin van s.v. Pall6s.

J.M. Folner

In de finale won Nj met 5-0 en 54 van Anton
Oskamp van de schermschool v.d. Berg. De der-
de plaats was voor Tijmen Ros van T,aalKardo-
lus, die met l-5, 5-l en 5-4 won van Erik van de
FIam van Schermschool v.d. Berg.

De finale-uitslag is als volgr
I Piete.r de Bruin Pdld6
2 Anton Oskamp v.d. Berg
3 Tijmen Ros Kardolus
4 Erik v.d. Ham v.d. Berg
5 Wemer Stolle Scaramouche
6laurens Teuben Pallds
7 Martijn den Burger Friesland
8 Gert Campfferman Pallds

B-poule
I Peter Scheele
2DaanPelgrom
3 Ad Broere
4 Huibert van Andel
5 Bart Boskamp
6 Freek van Ti:eseling
7 Ronald Kruithof

AEW
Scaramouche
d'Artagnan
d'Artagnan
Valiant
Scaramouche
Valiant
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Degenschermen in Nederland
Al jarenlang strcven het bondsbestuur en de ver-
enigingen er naar om aansluiting te verkrijgen
bij de wereldop.

En als wij nu naar de degen resultaten kijken,
lijkt het er op te gaan lukken. Want het is toch
schitterend om te zien dat onze degentoppers het
zo goed doen: master titel, vele finale plaasen
en zelfs toernooi- overwinningen bij de dames;
Olympische kwalificatie, finale plaasen op
sterk bezette toemooien, sterk equipe optreden
bij de heren.

Allemaal redenen om te denken dat wij op de
goede weg zitten. Maar de schijn bedriegt. Ach-
ter die vier i vijf toppers valt een groot gat, van
waaruit slechts weifelend een paar mensen zich
aandienen als mogelijke troonopvolgers. En als
wij bij de jeugd gaan kijken, is het pas echt mis.
Niet dat het talent ontbreekt, maar het klimaat
voor het Nederlandse jeugd degenschermen
deugt niet. Als wij goede resultaten willen
voortzetten in de toekomst, dan zal er struktu-
reel door de bond en de verenigingen in de rich-
ting van het degenschermen iets moet€n worden
veranderd.

- Meer nationale en regionale toernooien op
degen en vooral meer jeugd degen toernooien.
Het is een teken aan de wand te moeten konsta-

teren dat er dit seizoen geen enkel mini-degen
toernooi zal worden georganiseerd naast het
N.J.K.

- De verenigingen zouden eens moeten gaan

denken aan introduktiekursussen op degen. Dit
heeft een groot aantal voordelen en veel sneller

RoelVerwijbn

resultaat en spelplezier.
- De bond en de afdelingen zouden hun materi-
aalpakketten, welke zij verhuren, m@ten aan-
passen voor het degenschermen.

- Het hiaat dat er valt na de cadettenploeg zou
men weg moeten werken door een officiOle juni-
orenploeg in het leven te roepen. Want juist in
de juniorenleeftijd is het van belang de aanslui-
ting met de wereldtop niet te verliezen.

Genoodzaakt door gebrek aan middelen en
gebrek aan potentieel moeten wij, voor wat
betreft het topschermen, niet op vijf paarden
gokken. Maar wij m@ten ons beperken tot de
huidige twee paradepaardjes: dames en heren
degen (+ jeugd). In dit beleid is een land als
Zweden ons al voorgegaan. Pas toen Zweden
topdegenschermers leverde, die overigens uit
een gezonde basis voort zijn gekomen, werd de
totale basis breed genoeg om ook op andere
wapens kwaliteit te leveren.

Misschien gaat het wat ver om, zoals sommige
kollega's beweren, te zeggen dat de gemiddelde
Nederlandse lichaamsbouw en mentaliteit alleen
geschikt zou zijn voor het degenschermen. Wij
moeten de hoop nooit opgeven dat het met floret
en sabel ook kan gaan lukken.

Maar laten wij eerst de voorwaarden voor het
degenschermen in Nederland verbeteren. En dan
kunnen wij misschien door een z.g. Anton
Geesink effekt, zoals dat in de judo-wereld is
opgetreden na diens Olympische gouden
medaille, het potentieel zo vergroten dat wij een

volwassen schermnatie kunnen worden.
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Floret en degen in Rijswijk
In het weekend van 27 en 28 oktober organi-
seerde 7,aal Ytardolus haar jaarlijkse nationale
toernooien op floret (eugd) en degen (senioren)
in Rijswijk, wederom in het schermwiendeli.yke
Makeblijde College aldaar.

Op zatsrdag vond het France l-ames jeugdtoer-
nooi plaats. Het aantal inschrijvingen bedroeg
45. Redelijk, maar het had echter beduidend
hoger kunnen zijn. Voornaamste reden was, dat
vele potenti0le deelnemers niet over de ver-
plichte, dure ldaraging-klingen konden beschik-
ken. Daarnaast was er hetzelfde weekend nog
een intemationaal jeugdtoernooi in Purmerend.

In ieder geval gaf het grootste deel van de
jeugdop acte de prdsence. Met name de junio-
ren maakten hun partijen tot een boeiend en
aanrekkelifr schouwspel voor de aanwezigen.

Winnaar van de toemooiprijs, een door de firma
France Lames ter beschikking gestelde replica
van een sabel uit de Franse revolutie, werd deze
keer pupil Joost Raeven v617^^l Wolfers (zie
foto). Hij had de beste indices in de finalepartij-
en.

LuciqtJonckers

Wirmaan degen heren Makeblijde Toernooi
V.l.n.r. Spencer v. Erven, Rob den Harog, Anon

Peters

Uislagen France lames Toernooi:
Pupillen meisjes.
l. Np,7*tva
2. Verwijlen, Judith
3. Demoed, Verena
4. lvlanessen, Titia
5. Sluys,Miranda

Pupillen jongens.

1. Raeven, Joost
2. Aronson, Boaz
3. Kmlhaas, Raoul
4. Elder, Vincent,
5. Berg, Reinier v.d.
6. Scholten, Gertyn

Cadetten jongens.

l. Reurslag, Jan
2.Freye, Jan-Robert
3. Jorrckers, Ivo
4. Nonhebel, Floris
5. Galesloot, Chris
6. Nicolas, Fred€ric
7. Velde, Jeroen v.d.
8. Lreuw, David de

(Verwijlen)
(Verwijlen)
(D€ropement)
(Scaramouche)
(Kardolus)

(Wolfers)
(v. Oeveren)
(v.Oeveren)
(Verwijlen)
(Masque de Fer)
(Ddropement)

(Kardolus)
(Ter Apel)
(Kardolus)
(Ter Weer)
(Les Faucons)
(Wolfen)
(Vlaardingen)
(Ter Weer)

Trotse maiue Wolfers metpupil toemooiwinnaar
Joost Raeven
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Winnare,ssen damesdegen Makeblijde Toemooi
V.l.n.r. Mrike Balj6, Asrid Bijlsma, Merian Hulspas

Cadetten/junioren dames.

l. Schomaker, Anuska (1br Apel)
2. Melis, Anita (trs Faucons)
3.Zon, Katalin v. (Troubadours)
4. Calsteren, Catalijne v. (Kardolus)
5. Sigmund, Sanira (Scaramouche)

's-Zondags werd in sportieve sfeer het Makc-
blijde Toernooi op degen verschermd, waarbij
Rob den Hartog zijn titel wist te prolongeren
door met 5-4, 5-4 van Spencer van Erven te
winnen.
Bij de dames werd Astrid Bijlsma eerste na een
nipte overwinning op Marike Balj€.

Uislagen Makeblijde Toernooi :

Dames.

l. Bijlsma, Astrid
2.Balj6' Marike
3. Hulspas, Merian
4. Boomstra, Tanja
5. Roest, Els
6.Putten, Nathalie
T.Hagoort, Jannie

Heren.

l. Den llartog, Rob
2. Erven, Spencer v.
3. Peters, Anton
4. Otter, Wouter den
5. Evelins, Henk
6. Scheer, Mathijs v.d.
7. Kappert, Erik
8. Eestermans, Tim

Friesland
Beau Geste
Des Villiers
M.V.O.
M.V.O.
lrs Faucons
Gouda

Kardolus
Des Villiers
Pallas
Wolfers
Scaramouche
V. Oeveren
Friesland
Wolfers

Junioren heren.

1. Jonckers, Arjan
2.7nn, Patrick v.
3. Noto, Marcello
4. Waits, Dylan
5. Kaho, Hans

(Kardolus)
(Troubadoun)
(Hazes)
(Des Villiers)
(Les Faucons)
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Bad Durkheim
Uitslag van het "Ehrendegen der Spielbank"
toernooi.

Dit toernooi is een invitatietoernooi voor Euro-
pese Nationale kampioenen heren degen.

I Sandro Cuomo ItaIie
2 Stdphane Ganeff Nederland
3 Mariusz Straslzka West-Duisland

Openingstoernooi Midden Nede rl**A""r

Zondag 30 september werd door de afdeling
Midden Nederland het schermseizoen
I990ll99l geopend met een rekreatiewedstrijd
voor senioren. Deze wedstrijd werd gehouden in
het schermcentrum Arnhem, dat voor deze wed-
strijd een uitstekend onderkomen bood. Hoewel
de wedstrijd was uitgeschreven voor alle wa-

4 Jiri Douba
5 Olivier Falter
6 Marek Stepien
7 Marc Schneider

pens, bleek er uitsluitend belangstelling te

bestaan v@r floret. Er werd dan mk besloten de
gehele wedstrijd op floret mixed te verscher-
men, hetgeen gebeurde in een uitstekende sfeer.
Na afloop werden, onder het genot van een

drankje, de prijzen uitgereikt en werd er nog
geruime tijd nagepraat.

Sftphare Ga*f

Tsjechoslowakije
OosrDuitsland
Polen
Luxemburg

Sdrermzaal Gouda
ALLEENVERTEGENWOORDIGER

in Nederland van

MUSKETIER FECHTSPORT

De priljzen van vooral de kleding ziin

zeer voordelig.
Prijslijst op aanvraag verkrijgbaar.

Adres: Schermzaal Gouda, Postbus 361
28OO AJ GOUDA

De Heer H. Nicknam
Tel: 010-4421110
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De uislag van de finale poule was: 4 Annemiek Engbertsen
5 Marc Hoogeboom
6 Eelco Nauta
7 Carlo Freesen
8 Paul Orth

1 Fred Swart
2Frenk Teeseling
3 Nancy Heinhuis

Scaramouche
Don Quichot
Apeldoorn

Don Quichot
Musketiers
Scaramorche
Scaramowhe
Apeldmrn

spectakel.

De finale in het stadhuis had een verrassend
begin. De finale werd ingeluid door een specta-
culaire percussie-act van Circle Percussion die
de spanning voor de finale alleen maar groter
maakte.

De schermfinale in het volle stadhuis, met daar-
in toch nog 4 nationaliteiten, werd uiteindelijk
een Duits onderonsje. De Duitsers legden, niet
onverdiend, beslag op de eerste 3 plaatsen,
gevolgd door de Zwitser Jaquet. Eindelijk was
het Schmin gelukt om naast de titel van Wereld-
kampioen en Olympisch kampioen ook de titel
van Airbome Trophy-winnaar te verkrijgen.

De AKZO Youth Fencing Award werd door jhr.
mr. A.A. Loudon vanuit de Raad van Bestuur
van AKZO N.V. uitgereikt aan de Tsjech Jechi-
nek. Als beste Nederlander eindigde Ton Korte-
kaas op de 45e plaats.

Zoals verwacht werd de tiende Airborne weder-
om e€n spannend toernooi. Hieronder volgen de
uitslagen:

1. Schmiu ALF
2. Felisiak ALF
3. Borrmann ALF
4.Jaquet SUI
5. Lenglet FRA
6. Kaaberma URS
7. Hoerger ALF
8. Jechinek TCH
45. Kortekaas HOL
53. Van Galen HOL
54. Ganeff HOL
63. Kardolus O. HOL

10e AIRBORNE TROPHY ARNHEM
WEDEROM EEN SPECTAKBL
Met een sterkte van 88 procent en een deelne-
mersveld van 177 schermers uit 28 landen kon
een van de sterkste A-toemooien op degen weer
beginnen. Verwacht mocht worden dat dit door
Scaramouche georganiseerde evenement weer
voor veel spanning zou zorgen.

De voorronden werden ingedeeld in poules van
7. Een wedstrijdsysteem dat veel tijd kostte,
maar waarbij wel elke schermer ruim in de gele-
genheid werd gesteld om zich te kwalificeren
voor het tableau van 128.

Het werd al snel duidelijk dat het grootste
gedeelte van de Nederlandse deelnemers zich
niet zou kunnen kwalificeren voor het tableau
van 128. Met twee gewonnen partijen, maar
onvoldoende indices moesten 6 Nederlanders
vroegtijdig de wedstrijd verlaten.

De eente tableauronde gaf al direct voor Neder-
land een spectaculaire wedstrijd. De gebroeders
Kardolus mochten samen bepalen wie van hun
twee de sterkste zou zijn en dus een plaats op
het tableau van 64 verdiende. Met veel belang-
stelling van alle Nederlandse aanwezigen werd
deze partij in het voordeel van Olaf beslisr Van
de overige Nederlanders wisten alleen Ganeff,
Van Galen en Kortekaas zich te plaatsen.

Het tableau van &, zonder herkansing, beteken-
de einde wedstrijd voor de overige Nederlan-
ders. Verrassingen echter in de wereldtop. De
Rus Kolobkov, tweede op de wereldranglijst en
wereldkampioen 1989 Pereira, werden uitge-
schakeld.

Het tableau van 32 met herkansing was de
beginsituatie van zondag 1l november. Nodig
waren 8 schermers die de finale in het stadhuis
zouden moeten verzorgen. Spannende partijen,
met name die in de herkansing leidden tot groot
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KARDOLUS SGHERMSPORT

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

SPEULDERBOS 15

2716 JW ZOETERMEER
tEDotg-ztztzz

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

Heel F.l.E.-pak vanaf f 325,'
Speciale Aanbiedingen in de'shop"
Nu op een complete electrische sabeluitrusting 10% korting

Bijaankoop van meer dan | 250,- het instructieboekje
"schermen een Kunst in de Sport" voor de halve priis

KOM EENS VRIJBLIJVEND BIJ ONZE N'EUWE "SCHERMSHOP" IA'VGS 
'

-toucJ+e
Officieel orgaan voor het

Nederlandse schermleven

Verspreiding aan KN.AS.-leden
gratis

Abonnementen op aanvraag

I
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