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Van de redaktie
}Ietziet er na uit dat dit jaar een goed en vnrchtbaar jaar voor het Nederlandse schermen gaat
worden. 7.o is er een toename in aantal nationale
verenigingen te konstateren, terwijl er slechs I
vereniging heeft, moeten afhaken. Nu is dit een
tendens die voor meer sporten geldt. Zo lees ik
in een persbericht van de NSF dat het aantal
georganiseerde sporters blijft groeien. En als
daar dan nog aan wordt toegevoegd, dat vooral
de individuele sporten een toename kunnen
noteren, hoop ik maar dat voor de KNAS hetzelfde zzl gelden.

Rob Goudvis

hierbij niet direkt aan het opleiden van een
wereldkampioen (of -kampioene), hoewel dat
natuurlijk een enorme stimulans zou betekenen
voor de sport, m:utr ook op het lokale niveau is
nog veel werk te verzetl.en. Immers, als aan de
basis alles vlekkeloos verloopt, komen de verbe-

teringen op hogere lagen ook wel uit de verf.

Maar als het bij de fundamentcn al fout gaqzal
het bijzonder lastig zijn om daarop iets te bouwen.

Er ligt hier een taak voor eenieder die bij de
schermsport betrokken is. Of je nu slechts een-

Graag

wil ook uw aandacht vestigen op het maal in de week een uurtje een wapen vast-

brainstorm-weekend dat wordt gehouden op 13
en 14 april in Papendal. Het is de bedoeling om
daar met elkaar te praten over onze sporl Ik verwacht dat vele schermers de gang naar Papendal
zullen vinden. Meer informatie vindt u op een
van de volgende pagina's.

houdt, of dat je niet weg te brandcn bcnt bij de
maitre, of je in het bestuur zit van een vereniging, of dat je slechts toevallig je gezicht laat

U ziet het. Het enthousiasme van de bestuurders
is nog steeds heel goot. Het zUn tenslotte zij,

Gelukkig kunnen wij dcze uitstraling reeds bij
velen bemerken. Maar het zal ecnieder duidelijk
zijn, dat nog niet alle neuzen in dezelfde richting wijzen. En zolang dat nog niet het geval is,
kan niemand op zijn lauweren gaan rusten.

tezamen met de leraren, die de aanzet moeten
geven tot de verbreiding en verbetering van het
schermen. Zonder deze steun is het niet mogelijk om tot grotere prestaties te komen. Ik denk

zien op de jaarlijkse ledenvergadering, voor
allen geldt de plicht om positicf mee te bouwen
aan datgene wat. ons allen aan hct hart gaat.
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Wedstrij dkalender
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Bijgewerkt tot 28 januari

april

Arnhem

Nationale kampioenschappen floret heren en
degen dames individueel

07 april

Arnhem

Nationale kampioenschappen floret heren en
degen dames voor vereniging equipes

l5 april

Purmerend

Open kampioenschappen van NoordHolland op floret voor dames en heren

l5 april

K.O.O.S.

Zrlveren Sabel sabel toernooi voor heren

202laprn

N.P.S.B.

Europese politie kampioenschappen
individueel en equipe

apil

Amhem

Nationale kampioenschappen sabel
individueel

28 april

Arnhem

Nationale kampioensc happen sabel
voor vereniging equipes

28 april

Arnhem

06

27

Maitre Abrahamsbeker floret. dames
vereniging equipes

05 mei

Leiden
L.U.S.V.

Nat.studenten kampioenschappen
voor equipes op 4 wapens

09 mei

Veldhoven
sv.Courage

en heren en jeugd

ll

Hemelvaart toemooi floret dames,

mei

Arnhem

Nationale kampioenschappen degen heren en
fl oret dames individueel

12 mei

Arnhem

Nationale kampioenschappen degen heren en
floret dames voor vereniging equipes

18 mei

Z,retermenr

Europacup dames degen

z. Kardolus
19 mei

Zoelermeer
z. Kardolus

Neerland trophe internationaal dames degen
toernooi

26mei

Venlo
d'Artagnan

Vlaaien toernooi Internationaal toemooi

02juni
08/09 juni

23 juni

floret

dames en heren

en sabel heren

Purmerend
z. Heerooms

degen toernooi voor dames en heren

Enschede

I.U.B.S tudenten toernooi

Dcn Haag

o.K.K.

2e Willem Eggert toemooi floret en

Haagse Jantje, florettoemooi voor
jeugd in de Lindenhof

de

3

NAGEKOMEN MEDEDELINGEN
De narionale kampioenschappen voor floret dames en degen dames zijn verwisseld. In verband met
een belangrijk infernationaai oernooi heeft de wedstrijdcommissie yan de KNAS besloten om de
fampioentfiappen als volgt te houden. Dit in tegenstelling tot de reeds verzonden convocatie.

l.lieuwe indeling:
6 apnil

floret heren en degen dames individueel

7

apil

floret heren en degen dames equiPe

ll

mei

floret dames en degen heren individueel

l2 mei

floret dames en degen heren equiPe

ooooo
Wijzigingen voor het wedstrijdreglement kunt u verkrijgen bij Dick v. Winden. De kosten bedragen
hicrvoor 12.50.
U kunt mk bij hem terecht voor een nieuw (bijgewerkt) wedstrijdreglement. Dat kost u dan

132.s0.

ooooo
Op de najaarsvergadering van de KNAS is toegezegd dat er in !ou9h6 een deel van de nationale
puntenlijit zal worden opgeno*en. Wellicht verwondert het u, dat dit nog niet is gerealiseerd- De
icOcn zii hcm in dc elektronische verwerking van de gegevens. De afstemming tussen uitgever en
gcbruiker geeft nog wat problemen. Het alternatief om de lijst dan maar over te typen wordt niet
scrieus geacht. Wellicht is dat opgelost in het volgende nummer.

ooooo
De redaktie is op zoek nunr @n vertegenwoordiger in elke afdeling, die op de hoogte is (en blijft)
van de lokale aktiviteiten. Deze personen zouden dan beschouwd kunnen worden als correspondent
van uw lijfblad.
Als u van mening bent dat de afdelingen onvoldoende aan bod komen in Touch6, verzoek ik u om
kontakt op te nemen met de redaktie.

Brainstormen op Papendal
Zoals op de Algemene Ledenvergadering aangekondigd wil het bestuur graag weten welke richting wij de komende jaren uit moeten.
Er is een beleidsplan, er is een marketingplan,
m:ur nu moet de zaak ook daedwerkelijk op de
rails worden gezet.
Een plan is n.l. wel mooi, maar het is natuurlijk
niet geschreven om als plankvulling in de boekenkast van de bestuurskamers te fungeren.
Het zal iedereen duidelijk zijn dat een hstuur

primair voorwaardenscheppend te werk gaat,
hetgeen niet wegneemt dat U de KNAS bestuurs- en commissieleden ook regelmatig op de
werkvloer tegenkomt. Het is ons echter bekend
dat er genoeg idee€n leven onder KNAS-leden.

Bert v.d. Flier

te bespreken veel meer tijd nodig is dan die paar

uur dat wij met de bestuursleden van de verenigingen bij elkaar zitten.

Daarom wil het bestuur op 13 en 14 april een
soort van workshop organiseren.
De plaats van handeling wordt het Nationaal
Sportcentrum Papendal. Hier zullen op zaterdagmiddag en zondagmorgen in werkgroepen
diverse problemen die binnen de KNAS bestaan
worden besproken.

Op zondagmiddag zullen dan met alle deel-

bij elkaar de conclusies en aanbevelingen van de diverse werkgroepen worden geprenemers

senteerd.

Uitdrukkelijk willen wij er op wijzen dat alle
Daarom wilden wij met iedereen die denkt dat KNAS-leden welkom zijn, het is dus nict allcen
hij of zij een concrete bijdrage kan leveren aan voor best.uursleden van de verenigingcn
de organisatie van het Nederlandse Schermen bedoeld. De enige voorwaarde die wij stellen is
van gedachten kunnen wisselen. De Algemene
ledenvergadering is daarvoor niet het ge€igende
middel omdat hier primair agendapunten worden behandeld en er toch slechts een beperkte
ruimte voor discussie mogelijk is.Vaak hebben
wij het idee dat om een probleem nu eens goed

Zaterdag 13 april

Zondag 14 april

een goed humeur en de bereidheid om positief
en constructief een bijdrage te leveren aan de
besprekingen.
We komen dus niet bij elkaar om kritick te lcvcren, maar om oplossingen te bedenken.
Wij stellen ons het programma als volgt. voor:

uur
Aankomst deelnemers, inchecken
uur
Gezamenlijke bijeenkomst, verdeling in werkgroepcn
uur De werkgroepen vergaderen
uur
Gezamenlijk maaltijd
's avonds
ontspanning bij de open haard
7.00 uur
Zwemmen voor de liefhebbers
8.00 uur
Ontbijt
9.00 - 12.30 uur De werkgroepen vergaderen
12.45 uur
Gezamenlijke lunch
14.00-16.30 uur Presentatie uitkomsten van de werkgroepen
16.30 uur
Afsluiting
13.00
13.30
14.15-17.00
17.30

Van bondswege worden de vergaderkamen gehuurd en wordl voor koffie en thee gezorgd, de reisen verblijfkostcn zijn voor eigen rekening. Deze kosten zijn als volgr

I

persoonskamcr douche toilet

f

50,60

2 pcrsoonskamcr douchc toilct

J 40,60

4 persoonskamcr douchc toilcl,

f

40,(,0

(dit zijn twee2 pcrsoonskamcrs met cigcn snitair plus een zitkamer in het midden).
4 persoonskamcr cenhalc wasgelegenhcid f 33,10
(zelfde als hicrboven, m&1r wat. ccnvoudiger uiFoering en het sanitair op de gang.)
Alle prijzen zijn per pcrsoon en inclusicf ontbijt.

f

'De kosten voor een lunch bedragen 12,-.
De kosten voor de avondmaaltijd bedragen 19,50.

f

U hoeft natuurlijk niet op Papendal te overnachten, U dient echter wel beide dagen aanwezigle
zijn.
Hoe schrijft U in:
* U stuurt een briefie naar het bondsbureau waarin U meedeelt dat U aanwezigzultzijn.
Tevens geeft U aan ofU eventueel gesprelsleider van een werkgroep wilt zijn.
Houdt ei wel rekening mee dat de gespreksleider vanwege zijn sturende functie vaak minder
inbreng kan hebben in de discussie.
* U stuurt een briefe naar Papendal waarin U de door U gewenste kamer(s) reserveert.
Nationaal Sportcentnrm PapendalHetadres van Papendal
Afdeling reserveringen.
Postbus 484

is:

68m AL Arnhem
Wij hopen U in groten getale in Arnhem

te mogen aantreffen.

INMEMORIAM
Op 30 december 1990 overleed, na een kortstondig ziekbed, te Lichtenvoorde

HENDRIKUS LUCAS JANSSEN
Hij werd

65 jaar oud.

Janssen was van 1972 Lot oktober 1981 lid van het K.N.A.S.-Bondsbestuur en
voornamelijk bclast met technische zaken. Een groot deel van zijn bestuursperiode was hij
voorzittcr van de technische commissie.
In zijn actieve schermperiode was hij een enthousiast sabreur, een verdienstelijk hoofdsecondant en een zntgzaarn begeleider van zijn kinderen Walter, Rorik en Brigitte, van wie de beide
zonen nationaal en intemationaal aansluiting kregen bij de schermtop.
Vooral als voorzitter van de technische commissie trachtte hij de nationale jeugdselecties uit
die periode te stimuleren tot prestaties op intemationaal niveau. Als begeleider van aankomende talenten naar internationale wedstrijden had hij daarin een daadwerkelijk aandeel.
Na zijn aftreden vestigde hij zich in de Gelderse geme€nte Lichtenvoorde, waar hij veel sociaal werk verrichtte. Dat hij daarin ook veel waardering oogstte bleek wel uit de grote belangstelling bij zijn crematie op 4 januari l99l te Doetinchem.

Wijlen Henk

Ook een kleine K.N.A.S.-delegatie was hierbij aanwezig om afscheid te nemen van een
gewaardeerde schermvriend.

Moge hij ruste in vrede.
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Verhoging veiligheid deel II
De anatomische bouw en fysiologische aspecten

van de vrouw in ogenschouw nemende stellen
wij voor dat vrouwen op alle drie wapens, die
zij tegenwoordig schermen, een volledig borstpantser moeten dragen. Op degen ziet men dat
vele vrouwen uit zichzelf deze borstplaat al dragen, hetgeen voor de leraren zowel als voor de
F.I.E. een aanwijzing moet zijn dat vrouwen
zich met de huidige protectors (borstbeschermers van dun plastic of zeer deukbaar aluminium) niet veilig voelen.

Als men de tegenwoordige borstbeschermers
bekijkt, ziet men dat deze alleen maar bescherming bieden als het lichaam recht naar voren
staat.

Bij het schermen staat het lichaam (torso)

n:u[ een zijde gedraaid waardoor er onvoldoende protectie is. Willen wij voorkomen dat er in
de toekomst negatief wordt gesproken over
wouwen in de schermsport en de veiligheidsaspecten bij hun participatie, dienen wij het pro-

Rudi van Oeveren

1

Vce President AA.I.

tectie-materiaal zo snel mogelijk aan te passen.
(Het borstpantser is eenvoudig te maken en bij
Allstar reeds in de handel.)
Tevens zou dit er toe kunnen leiden, dat in landen, waar de vrouw deze sport reeds beoefent,
meer wouwen zouden beginnen met schermen.

In die landen waar nu door vrouwen nog niet
wordt geschermd om cultuur- of antropologische redenen kan het borstpantser een aanlei-

ding zijn om de stap naar het schermen te
maken (bezorgdheid verliezen zowel bij vrouwen zelf als bij ouders of echtgenoten).
Voor zover de F.I.E. de protector voor mannen
op alle wapens nog niet verplicht heeft gesteld,
zouden wij gaarne zien dat vanafjongs af aan
dit wordt gedragen. Gezien het tegenwoordige
hardere en meer atletische schermen en het meer
gebruik maken van trefvlak wzrar woeger geen

treffers geregistreerd werden (nu wel door
lijkt dit ons niet overbodig.

koperdraad vest)

STICHTING SCHERMCENTRU M ARNH EM

UhlmclfiW

VERKOOP
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 woensdag 20.00 - 22.00 uur
Teleloon: 085 213360 llevrouw C. Tiedink (buiten deze tijden 085 - 5131 32)

Dmr de manier van wapenvoering bij het sabel- Uit onderzoeken op universiteiten is gebleken
schermen (het vasthouden door middel van de

vingers! die floret - en degengreep artikel) het
ontbreken van de revolvergreep, is het opgevallen dat bij sabel vrijwel nooit ongtlvallen plaats
vinden na het breken van de kling. Zelfs wan-

dat het menselijk oog, geconfronteerd met vele
verschillende kleuren, eerder vermoeid raakt en
het. accuraat waarnemen verminderd. Dit betekent als men gekleurde schermkleding gaat invoeren, het volgende:

neer de pointe en ligne staat Gestrekte arm of

l. Dat

pols is veel bewceglijker door het veelvuldig
voorkomen van supinatie, duim boven stand en

worden en dat de hoofdsecondant nog eerder
vermoeid zal raken. De schermers hierdoor
eerder geidteerd raken en misschien nog ruwer gaan schermen.
2. De schermers na lange tijd schermen minder
gzum waarnemen, het perceptie-gevoel voor
diepte verminderd.

met de steekbeweging). De hand gaat gemakkelijker opzij of laat het gebroken wapen onmiddellijk los door het soepeler vasthouden en de

pronatie.

In ogenschouw nemend dat het elektrische sabelschermen voor alle sabreurs tot gevolg heeft
dat deze tak van schermen aanmerkelijk duurder
zzl gaan worden, stellen wij voor, de maragingkting bij sabel niet verplicht te stellen,

Om het sabelschermen voor publiek zowel als
op de T.V. aantrekkelijker te maken dient er ten
alle tijden op te worden toegezien dat secondanten constant op 2 meter schuin achter de schermcr staan of meelo1rcn.
Tevens is geconstatecrd dat op degen het maraging-sraal zich niet leent tot de constructie (smeden) van de platte V-vorm (driehoekig) van de
klassieke degenkling. 7.ij breken frequenter of
zeker net zoveel als vroeger in gebruik zijnde
s[aalsoorten. Ons voorstel luidt dan ook: geen
maraging op degen, waardoor deze tak van
schermen goedkoper kan worden. De zogeR klingen (Jean Begon) g;aan in genaamde S
bruik vecl langer mee dan de maragingklingen.

*

hoofdseconderen nog moeilijker gaat

Dit zou ot gevolg kunnen hebben, dat het bewegen (steken) nog onbeheerster/harder zal
plaasvinden.
3. Hoewel het voor het publiek in eerste instantie misschien aantrekkelijk zal zijn de schermers van verschillende landen of ploegen in
diverse kleuren le zien, zal door het gebruik
van gekleurde pakken minder van de gevechtsgang (spelbeeld) begrepen gaan worden dan ooit te voren. De klingbeweging testeeds wisselende gekleurde
achtergtonden worden voor alle betrokkenen
minder zichtbaar.
Wil men voor het publiek en rekening houdend met de T.V. het schermen aannekkelijk
maken zal men op de ongewapende arm de
brassard (bovenarmband) of nationale kleuren van een land veel groter en dus duidelijker moeten aanbrengen (eventueel achterste

gen

Kleding

been).

De manier van vervaardiging (model) van het
boord van elk schermvest dient zo te zijn, dat de
slof naar beneden omgevouwen is, zodat bij een

Tevens geldt

steek die onder de keellap komt, de punt van het

wapen wordt opgevangen

in de omgeslagen

boordrand (zie Allstar vesten z.g.n. "Klingenldnger").

Tijdens het geven van de scherminstructie op

sportinstituten (Academie's lich. opvoeding,
Cios-opleidingen enz.) is gebleken, dat wanneer
studenten in een groep die lesneemt 6Cn en dezelfde kleur kleding dragen, het corrigeren van
fouten en het waamemen van bewegingsverloop
en houding vereenvoudigd wordt.

8

dit voor beide zijden van het

in overweging genomen
kunnen worden de schermen toe te staan zijn
eigen ery'of landsnaam achter op de rug aan te
brengen (degen) en op de bovenrugzijde van
de broek bij de floret- of sabelschermer met
elektrisch vest.
Een ander voorstel. Speciaal voor het publiek
dat tot op heden de beste (sterkste) l0 schermers
op welk wapen dan ook niet kent, (of kan herkennen) zou men de volgende maatregel kunnen
treffen. Alle nummers van I t/m l0 worden gegeven aan die schermers, die op dat moment die
plaats op de wereldranglijst innemen. Zij moemasker. Het zou

ten die nummers gedurende (fn jaar dragen (op
zijkanten van masker, been en rug) zodat het

publiek (ournalisten) vrijwel onmiddellijk

weer dit is die bekende schermer!
Dit verhoogt de betrokkenheid van een groter
publiek bij het schermen. Organisatoren van
wedsfijden die starlnummers gebruiken, dienen
alle overige schermers, niet behorende tot de
top-10 van dat jaar te nummeren, beginnende
vanaf no.

ll

tot en met het benodigde aantal.
Bij het overhandigen (uitreiken) van de wereldcup kan men tevens de eerste l0 nummers op
offici€le wijze uitreiken, hetgeen voor die schermers toch ook een eer is om deze nummers een
jaar te dragen (Noblesse oblige!)

Wij zijn ginrne bereid deze voorstellen toe

te

lichten in gezelschap van onze president Maestro Nicola Pemo.
Deze voorstellen zijn niet uitsluitend de mening
van ondergetekende, maar ook die van de maitres d'armes van 15 verschillende landen, zoals
deze werden :urngenomen (unaniem) tijdens het
congres van de schermleraren op de wereldkam-

pioenschappen van de A.A.I. te Sindelfingen,
West-Duitsland.

In afwachting van uw reactie verblijven wij met
de meeste hoogachting,

Note:
Ter overpeinzing aary'voor alle schermleraren ter

wereld.
Wanneer schermleraren les geven in extra dikke

lesvesten - mouwen - beenbeschermers zelfs
met een speciale voorste beenschoen! betekent
dat, dat zij niet kunnen waarnemen (gevoelservaring opdoen) met hoeveel kracht een leerling
de steek of houw toedient. Dat wil dus zeggen
dat de leerlingen hierop niet gecorrigeerd wordt
(het te hard steken enz.)
Gedurende partij - of wedstrijdschermen dragen

schermers zo licht mogelijke kleding die makkelijk mee moet, kunnen bewegen. Zij ontvangen echter treffers die veel te hard aankomen,
die gemakkelijk blessures veroorzaken (haema-

thome) en veel later misschien onaangename
gevolgen zouden kunnen hebben.
Blijft het feit hstaan dat leraren extra beschermende kleding moeten dragen, maar deze kleding behoort dan zo gemaakt te zijn, dat men
zelf de hevigheid en hardheid van een treffer
moet kunnen voelen en dus moet kunnen corrigeren.

Er zijn tegenwoordig leraren die er uitzien als
hondenmeppers of leraren die welhaast gekleed
zijn als astronauten (michelin-mannerjes!).

Commissie voor opleidingen
Op 15 en 16 december 1990 werden te Arnhem examens afgenomen voor het diploma schermleraar, cal A op floret en degen. Deelgenomen werd door acht kandidaten, die allen sleegden, name-

lijk:
wapen
- N.M. van Beek
- H. Evers

- Wageningen

- B.S. Mooren

- Alkmaar
- Purmerend

floret
floret
floret
floret
floret
floret

- F.A. Vcer

- Dclfr

degen

- mew.I.S.A. de Vries

- T.evenaar

degen

- E.v.d. Ham
- P.H.M. Keizer
- R. van l^aar

- Alkmaar
- Purmerend
- Veldhoven

Bij voldoende belangstelling zal in het seizoen 199U1992 opnieuw een cursus voor schermleraar,

Vergadering€tr, Vechtsport en
Veiligheid
De op 22juni door de ALV genomen besluiten

betreffende het verplicht dragen van kevlar
schermkleding en het verplichte gebruik van
maraging-klingen hebben kennelijk, gezien de
bijdragen van S.V. Trefpunt en dhr. Oudijk in
Touchd 1990, n" 5, voor nogal wat commotie
gezorgd.

Opvallend is daarbij dat beiden zich in hun blikveld beperken tot het schermen, de wedstrijd-

praktijk en de bondsvergaderingen.
In deze bijdrage wil ik de "schermhorizon" wat
verbreden door een vergelijking te trekken tusscn de veiligheidsnornren bij schermen en bij
andcre vechsporten. Daarbij stuit ik wellicht op
vcrzet bij de lezer die schermen eerder ziet als
dcnk- dan als vechtsport. Toch is schermen een
gewapcndc sport waarbij terrnen als "aanval" en

"gevechtsgang" tot het normale woordgebruik
bchorcn. Ook sportcn als bijvmrbeeld karate en
bokscir, waarvan toch moeilijk ontkend kan
worden dat het vechtsporten zijn, worden door
bcoefenaars ervan (net, zo goed als schermen
door schermers) gezien als "physical chess",
waarbij zaken als timing, afstandgevoel en reacticsnelheid van toon:urngevend belang zijn. Een
vcrgelijking tussen schermen en andere vechtsporten lijkt mij dan ook alleszins legitiem.

Ik wil mij bij die vergelijking beperken tot die
vechtsporten die wapens gebruiken omdat die
het dichtst bij het schermen staan.
Het behoeft mijns inziens geen betoog dat ik
schietwapens buiten bcschouwing laat.
De onlangs genomen besluiten betreffen de beschermende kleding en het materiaal van de wapens.

Om met dat laatste te beginnen: bij alle vechtsporten zijn blanke wapens (messen, zwaarden,
lansen) vervangen door andere dan de oorspron-

kelijke materialen. Bij zelfverdedigingssporten
als ju-jisu en aikido zijn messen en zwaarden
vervangen door houten exemplaren. Bij kendo
(Japans zwaardvechten) is het zwaard vervangen door de "shinai", een bamboezwaard. Alleen bij schermen zijn de wapens nog steeds ge-
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Riclurd Kroes

maakt van het materiaal waar de oorspronkelijke wapens van gemaakt waren: staal.
Ook op het gebied van de beschermende kleding
zijn er enige opmerkelijke verschillen aan te
wijzen.
Bij bijvoorbeeld sokvechten en het vechten met
nunchaku ("wurgstokjes') wordt naast een soort
helm of masker vaak beschermende kleding van
zwaar gewatteerde stof gedragen. Dit materiaal
is te vergelijken met de keellappen van schermmaskers.

Bij kendo wordt, ondanks het feit dat het zwaard
al van bamboe is, harde pantsering gedragen.
Schermers bedrijven hun sport in kleding die,
hoewel van kevlar, nog steeds van stof is en
hoogstens enkele millimeters dik.

Dit alles wijst erop dat de

aanpassing van
schermkleding en schermwapens ten behoeve
van de veiligheid vergeleken met andere vechtsporten eigenlijk buitengewoon minimaal is. Ik
denk dat veel schermers zich dit niet ten volle
realiseren.

Men zou kunnen tegenwerpen dat het dragen
van harde pantsering bij kendo noodzakelijk is
omdat er soms erg hard geslagen wordt. Als jurypresident waag ik mij echter af of het verschil
met schermen nu wel zo groot is, gezien de huidige praktijk op wedstrijden.
Bovendien lopen schermers een extra risico in
vergelijking met kendoka's: hun wapens kunnen
"scherp" breken, en een scherp wapen dringt
met groot gemak door kleding heen.
Bezien vanuit andere vechtsporten zou het ver-

plicht dragen van een kuras dan ook eigenlijk
geen enkele verbazing hoeven wekken.

Volgens de bijdrage van S.V. Trefpunt in het vorige nummer van Touch€ over de nieuwe veiligheidsnormen "lijkt de besluitvorming meer ingegeven door een, zij het zeer te betreuren,
incident dan gebaseerd te zijn op zakelijke argumenten."

Afgezien van het feit dat de steller van de bijdrage van S.V. Trefpunt daarmee impliciet de

dood van Howard Travis afdoet als een niet ter
zake doend argument (beleefdheidshalve onthoud ik mij van moraliserend commentrar),lijkt
mij de wens om het aantal sterfgevallen binnen
de schermsport tot een minimum te beperken
een sterk, en mijns inziens overtuigend, argument v66r de onlangs genomen veiligheidsmaatregelen, ongeacht of het nu een zakelijk of een
emotioneel argument is.
Wie schermt dient de risico's van die sport ten
volle te beseffen en met alle middelen bij te dragen znn de veiligheid van zichzelf 6n zijn tegenstander. De tegenwerping dat e€n en ander tot
zowel financi0le als organisatorische moeilijkheden leidt is, dunkt mij, van wel zEtr Hollandse proporties. Wie niet aan die moeilijkheden
het hoofd wil bieden moet niet gaan schermen.

De onlangs genomen maatregelen verdienen het
niet om op deze manier bediscussieerd te worden; zij zijn veel eerder een stap in de richting
van verdere structurele maatregelen die de veiligheid kunnen vergroten. Daarvoor hoeven we
niet alleen te denken inn een kuras of andere
kleding, ook de wijze van lesgeven en jureren
verdient ruime aandacht
Het recente sterfgeval is geen "incident", zoals
de schrijver van S.V. Trefpunt stelt, maar is een
structureel gevolg van de wijze waarop niet alleen wordt omgeg:ran met jureren en lesgeven
maar ook met de veiligheidsnormen. Dat laatste
hoop ik met dit schrijven voldoende te hebben
aangetoond.

Nog even.......

HenkSmit

Mededeling voor schermers die naar buitenlandse toernooien willen gaan en
de clubs
In Touch6 nr. 5 december 1990 en de bulletins
nrs. 26 en27 1990 staat de procedure we€rgegeven die gevolgd moet worden om zich te kunnen inschrijven voor de buitenlandse wedstrijden.

Ik zal in het kort de procedure beschrijven en
daarna toelichten waarom het zo moet, want dat
is voor sommigen onder ons onduidelijk.
De procedure is als volgt:

de schermer ziet binnen de vereniging op de
bulletins welke toernooien er zijn. Op deze bulletins staan de toernooien vermeld die op dat
moment bij de bond bekend zijn middels een
convocatie. De schermer licht dan de vereniging

naar welke toernooien hij wil gaan. De
vereniging meldt de persoon schriftelijk aan,

in

vergezeld met de bijdrage voor het Scheidsrechterfonds. Dit in de vorrn van een volledig inge-

vulde girokaart of eurocheque. Indien nodig
wordt de naam van de jurypresident, (=JP) vermeld.

Als dat voor of op de sluitingsdatum gepost is
dan wordt de schermer door mij ingeschreven.
Waarom is deze procedure ingesteld?
Daar zijn de volgende redenen voor.

I.

De meeste toernooi-organisaties stellen dat

de FlE-regels t.a.v. het meesturen van JP
nageleefd moeten worden. Dit houdt in dat
er een organisatie aanwezig moet zijn die
dit in de gaten houdt. Dat is in Nederland in
eerste instantie de club en in de tweede instantie K.N.A.S. -Intemationaal.

Zijn er nu een aantal verenigingen die zich
met 3 of minder schermers aanmelden voor
een toernooi dan moet de bond dus op zeer

korte termijn een JP regelen. Om dit nu
voor te zijn heeft de bond op ervaring van
de voorgaande jaren een of twee JP op
stand-by staan. Voor de A-toernooien zijn
de JP al aangewezen.

Na sluiting van inschrijfdatum, meestal 2e
week voor toernooidatum, worden de desbetreffende JP ingelicht of hun inzet nodig
is of niet.
Als er nu een schermer zich te laat aanmeldt
dan zou de desbetreffende JP, die eerst niet
hoefde, ploseling wel moeten. Dat is natuurlijk een merkwaardige gang van zaken.

II. We hebben in Nederland te maken hebben
met het Scheidsrechterfonds. Dit is een
fonds van waaruit de JP vergoed worden

il

voor hun inzet in het buitenland. Men betaalt niet voor de JP die meegaat naar het
desbetreffende toernooi, maar aan het
fonds!

is het volgende: elke vereniging kan tegen

kosprijs een abonnement nemen op de bulletins (de prijs ligt tegen de f 40,-) die regelmatig zullen uitkomen.

III. In Nederland kennen we een puntenranglijst. In principe is het mogelijk om op elke U ziet dus dat met
wedstrijd punten te verdienen. Om dat mogelijk te laten zijn moeten de desbeneffende
wedstrijden aan iedereen bekend gemaakt
zijn middels de bulletins. En tevens om iedere discussie/meningsverschil te voorkomen moet de schermer ingeschreven zijn
door mij - gelijke monniken, gelijke kappen
niet waar?!
Wat wij van plan zijn in de nabije toekomst

een inschrijving v(x)r een
buitenlandse toernooi heel wat zaken gepaard
gaan en werk verzet moet worden om alles goed

e kunnen laten verloPen.
Dat is ook de reden waarom wij zo strak gaan
vasthouden aan de sluiting van de inschrijfdanrm. Als iedereen zich houdt aan de regels voor
het inschrijven voor buitenlandse toernooien
dan kan alles goed gaan verlopen. Het
slot van rekening mensenwerk!

De "Bevrijdingsbeker" exit

blijft per

E.H.Woltluis

De belangstelling van de toeschouwers in "Amipenbrocders" niet meer. Echter schermen een citia" te Den Haag, waar vele jaren om het beaantal leden van deze 104 jaar oude Haagse kende majokacheltje werd gestreden, was ook
nog gewoon door. Integratie met altijd zeer goot. En nu in 1990 waren er 12 in"O.K.K" heeft dit mogelijk gemaakt. Hierdoor schrijvingen. Erg triest, want het betekent het
was het ook mogelijk om de wedstrijden om de einde van de "Bewijdingsbeker".
"Bevrijdingsbeker" voort te zeuen.
Triest is ook het feit, dat al diverse andere wedOp 2 december j.l. zou voor de 40e maal om het strijden wegens onvoldoende inschrijvingen
bckende kleinood worden geschermd. Maar wat moesten worden afgelast in 190.
schelste onze verbazing, er meldden zich slechts
Ook enige internationale toernooien gaan verl2 sabreurs. Alle aangesloten verenigingen bij dwijnen, maar dat heeft een andere oorzaak. De
dc K.N.A.S. hadden een convocatie ontvangen Coupe Martini voor dames op degen in Groninwaarin was gesteld, dat met de nieuwe veilig- gen en op heren floret in Parijs zijn inmiddels
heidseisen rekening zou worden gehouden. Moter ziele en de overige wedsrijden om de Coupe
gelijk is dat de reden van de geringe inschrij- (L,onden en New York) zullen naar verluidt ook
ving of is het een algemene negatieve instelling
wel volgen. In Parijs is 38 jaar om deze Coupe
om deel te nemen aan wedstrijden. En dan moet jaarlijks geschermd. Het motief om te stroppen
ik constateren, dat onze schermsport er niet flo- zou zijn, dat volgens een commissie in E.E.G.rissant voor staat.
verband het samengaan van sterke drank en
Het schermen op sabel was al lange tijd niet sport ontoelaatbaar is.
meer populair. Onbegrijpelijk als we ons realiseVerder gaande met dit verslag is het misschien
ren dat dit wapen steeds het meest sp€ctaculaire
wel interessant te reageren op het artikel omwas waarop door Nederlanders grote intematiotrent de veiligheidseisen ten aanzien van kleding
nale successen zijn behaald. En nationaal niet te
wapens door het bestuur van S.V. '"Trefpunt".
en
vergeten, op sabel immer de meeste deelneming
tijdens de diverse toernooien. Ooit had de "Be- Met veel belangstelling heb ik dit epistel gelevrijdingsbeker", altijd een sterke wedstrijd, een zen. En dan kom ik nogmaals tot de conclusie,
klassieker in de schermsport, 163 deelnemers. dat het beueffende onderwerp, n.l. de veiligheid,

Officieel bestaat de vereniging "De Vrije Wa-

club
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ontzettend belangrijk is.

Echter denk ik dan, dat enerzijds in tientallen jaren dat, ik in diverse vornen met deze sport bezig ben, er toch maar rf,&r weinig ernstige onge-

lukken zijn voorgekomen. Zeker op floret en
sabel. Anderzijds, wanneer je staande naast de
loper, zoals schrijver dezes, waarop het dodelijk
ongeval in april 1990 plaas vond, een tragisch
gebeuren wat bij de vele aanwezigen die dag
lange tijd diepe indruk heeft achtergelaten, dan
zeg ik in ieder geval op degen al het mogelijke
te doen om te verhinderen, dat ooit nog eens zo
iets kan gebeuren, want het was afgrijselijk. Dus
wel veilige klingen en kleding handhaven en
geen enkele concessie doen op dit gebied, is
mijn mening. Degen is, dacht ik, het gevaarlijkste wapen. Stugge, harde klingen en niet te vergeten de grote kracht wuurmee de aanvallen
vaak worden uitgevoerd.
Op floret en sabel zou ik zeggen, versoepel de
eisen enigszins, vooral voor de recreanten, want
de voortgang van de schermsport in groter ver-

band is er mee gemoeid. Weliswaar is enige jaren geleden op floret de Rus Smirnov verongelukt, maar dat had met kleding en kling niets te
maken, want. het wapen ging onder z'n masker
door z'n oogkas in door de enorme kracht waarmee de tegenaanval van z'n tegenstander werd
uitgevoerd.
Nogmaals de veiligheid in onze sport is urgent,
maar we moeten zorgen dat de populariteit van
het schermen ook zeker gehandhaafd blijft.

Naschrift: Inmiddels vond men in Frankrijk
een vijftal sponsors dat bereid was
om de wedstrijd om de "Coupe
Martini" onder een andere naam
voort te zetten.

Dit internationale toemooi heeft op
26 en27 januari j.l. plaas gevonden
en is gewonnen door de Rus
Alexander Romankov.

Regiotraining afdeling zuid
Op verzoek van Willem Monshouwer, lid van
het trainerscollectief, die belast is met de afdeling zuid, volgt hier een berichtje over hel reilen en zeilen van de regiotrainingen in zuid.

De trainingen vinden plaats in de schermzaal
van'Zaal Verwijlen', dit heeft als voordeel dat
we kunnen beschikken over acht toestellen.

Sinds nu bijna twee seizoenen worden de trainingen verzorgd door Henk Krediet en Roel
Verwijlen, met als steun en toeverlaat Martin

vanZnn.
Het programma van de training zict cr als volgt

uir
we starten met ccn pittige warming-up van ccn
half uur waarin hct voctcnwcrk ccn bclangrijkc
plaas inneemt. Da.rrna wordcn de vcrschillcnde
catcgoric0n ondcrverdceld, en bcgint hct partijschermen. Het partijschermcn duurl. ongcvccr

Henk Krediet

RulVerwijlen

tweedneenhalf uur, waarbij men zonodig meerdere malen dezelfde tegenstander ontm@t.

De resultaten van iedere training worden bijgehouden en verwerkt tot een seizoensuitslag.
Tijdens het partijschermen krijgt iedere deelnemer een individuele les van 15 minuten.
Het accent ligt dus duidelijk op het sp:uren met
andere talentvolle schermers uit de regio.
De trainers zijn van mening dat gezien de frequentie van eenmael in de veertien dagen er niet
veel ruimte overblijft om andere doelstellingen
te venwezenlijken.

Deze werkwijze gecombineerd met de inzet van
de clubtrainers heeft geresulteerd in zeven nationale titels tijdens de laatste N.J.K. plus diverse intcrnationalc ereplaatsen.
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Opmerkingen naar aanleiding van het

N.J.K.L99I
Een aantal dingen zijn mij tijdens het afgelopen
N-I.K. in Arnhem opgevallen:

L

Bij de benjamins was de spreiding van lichaamsgroottes opvallend. Hiermee bedoel
ik dat er kleine en grote benjamins waren. Er
is dan eigenlijk geen sprake meer van een
eerlijke competitie bij de benjamins.
Wat ik zou willen voorstellen is het volgende: splits de benjamins in twee categorie€n.
Een van 9 jaar en jonger en 66n van l0 en
ll-jarigen.
Dit gebcurt al in Belgi€, Frankrijk en Duitsland.

Hierdoor ontstaat er een eerlijker competitie
en worden de jongere benjamins niet "afgeslacht" door de oudere benjamins. Waardoor

ze mogelijk een prettiger toernooi zullen
draaien.

2.

Dat de wedstrijdleiding af en toe overvallen
werd door hordes kinderen die niet wisten of
ze uitgeschakeld waren of dat ze door konden blijven schermen. Is dit geen taak van
hun begeleid(st)ers om dit bij te houden?

He*Snit

3.

Dat sommige scherm(st)ers weinig of geen
kennis hadden van het wedstrijdreglement,
m.n. van floret (wat toegestaan is en niet).
Het is namelijk voor iedereen prettiger als ze
te maken hebben met een tegenstander die
wat reglementkennis heeft. Per slot van rekening moet je schermen op een faire manier
met een tegenstander en niet ondanks een tegenstander!

4.

Dat ondanks organisatorische probleempjes,
legenslagen tijdens het partijschennen en
dies meer zij, de jeugd op een sportieve wijzE zeer fanatiek en goed aan het schermen
was!

Het niveau, door de bank genomen, was hoger dan op de voorgaande keren die ik als
"buitenstaander" heb meegemaakt!

Ik wil de scherm(st)ers en hun leraren (die
dit mogelijk hebben gemaakt) bedanken
voor het vertoonde schermen, waarvan ik
genoten heb!

Ik zou ook willen eindigen meL "gam door!".

FRANCE -LAMES _SCHERMSERVICE

K. Fokkema-AnCeregg
Steenbraam 7
9561 DA Ter Apel
teI. 05995 - 2O59
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Verslag Nationale Regio'dag
Valkenhuizen Arnhem
I

Op z,z 8 dec. j.l. waren 70 deelnemerVsters
van de regionale en nationale trainingsselecties aanwezig op deze jaarlijks terugkerende
gezamenlijke trainin gsdag.
Zuid en midden Nederland waren nagen@g
compleet, Noord-Holland en noord waren redelijk vertegenwoordigd en Zuid-Holland was
met slechts 2 afgevaardrgden de grote afwezige.

TVee regio-rainers konden helaas niet zunwezig zijn vanwege verplichtingen elders. Van
de club- en verenigingstrainers waren slechts
weinigen aanwezig om hun jeugd te begeleiden dan wel de gas$rainers te assisteren.

l-Walraven
de A-opleiding uit Breda, kon Mtr. Csire in
samenwerking met de heren Verwijlen, Welinon en Veer (KNAS-opleiding) de degenjeugd
een methodisch goed onderbouwd en structureel opgebouwd oefenstofpakket aanbieden.
Mre. Monshouwer ging met zijn sabelploeg
als vanouds aan de slag met het 'Staureu-syste€m". Hij werd daarbij vakkundig geassisteerd door Mtr. R. Makarawung.
Mtre. Wezowski stond in samenwerking met

Mtr. Posthuma voor de "ondankbare [aak"
zonder verdere assistentie van floretleraren uit
schermend Nederland (teken des tijds?) een
grote groep schermjeugd te leiden, hetgeen

hen uiteraard goed af ging, maar toch erg arAls gastdocenten waren aanwezig Mtr. Wewas.
beidsintensief
zowski (floret), Mne. Csire (degen) en als
plaatsvervanger voor Mtr. Kubickie die van- Naast de wat rommelig verlopen organisatie van
wege visaproblemen afwezig was: Mr. Mons- het afsluitende partijscherrnen en het offici€le
houwer (sabeD.

afscheidswoord kunnen we terugzien op een ge-

Na de klassikale warming-up hebben de di- slaagde dag.
verse groepen + 2 x I 12 uur hard en sportief Mede namens de gastdocenten danken wij de
gewerkt. De dag werd daarna afgesloten met jeugd, hun ouders en de aanwezige schermlerapartijschermen.

ren voor hun medewerking en belangstelling.

Dankzij de medewerking van Mtre. A. Mol,
die aanwezig was met een groep cursislen uit

Met vriendelijke groeten, namens het trainerscollectief

Natbrule Regb-dag 8 december I99l

Foto: FA.v. Aalst
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le LUSTRUM-TOERNOOI
IJ.S. SCHERMEN AMSTERDAM
Yvonnz van de Vlleetering

Op zondag 6 januari j.l. organiseerde de schermclub van de Universiteit van Amsterdam voor de
vijfde keer haar jaarlijkse internationale studentcntoernooi op floret voor dames en heren. Ook
dit jaar werd er geschermd in de grote sporthal
van het Universitair Sportcentrum van de U.v.A.
te Amsterdam.

De recent door de KNAS aangescherpte veiligheidseisen veroorzaakten nogal wat slachtoffers
in het deelnemersveld. Veel studenten die voorgaande jaren hadden meegeschermd op het UStoernooi moesten het dit jaar laten afweten en
helaas gold dit ook voor de schermers van U.S.

zelf.

nooi plaas te laten vinden en uiteindelijk schreven zich 4l heren en 19 dames, aftomstig uit
vier landen, in voor de wedstrijd. De organisatie

verliep vlekkeloos en aan het einde van de
schermdag brandde de eindstrijd los om de eerste drie plaatsen.

In de halve finale schermden Bodemann tegen
Geels (5-l;4-5;5-0) en Forster tegen zijn clubgenoot Tempski (5-6:6-5;5-3). De spannende finale bij de heren werd uiteindelijk gewonnen door
T6th, die ook vorig jaar het U.S. toernooi won.

T6lh - Sanders (5-1;6-a). In de damesfinale

werd Lugthart door de Duitse Orgeldinger verslagen (l-5;3-5).

Dcsondanks besloot U.S. Amsterdam het. toerDames:

Heren:

l. Karin Orgeldinger

(Fechtgruppe Universitiit Koln)
(S.V. Alrnere)

2. Marijke Lugthart
3. Kirsten Bodemann
4. Margreet Geels
5. Geke Kleefstra
6. Kim So-Ra

(S.V. Contretemps)
(G.S.S.V. Donar 1881)
(Fechtgruppe Universitilt Koln)

l. Andries T6th

(S.V. Van Oeveren)

2. Paul Sanders
3. Gou Forster
4. Karsten Tempski
5. Peter Sorber
6. Yuri Heerooms

(Fechtgruppe Universi6t Koln)
(Fechtgruppe Universir,tit Koln)
(S.V. Van Oeveren)
(S.V. Zaal Heerooms)

@ssener Fechtgemeinschaft)

(s.v. P.s.v.)

&lernen
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Moscow 1990 (15 - 2I december 1990)
Willetn Monshomter

JohanWahwen

N.av. een invitatie voor een internationaal verbroederingstoernooi heeft een cadettenploeg
hieraan deelgenomen. Zij werden begeleid door
de trainers W. Monshouwer en J. Walraven van
het trainerscollectief en de Hr. F. van Aalst. De
Hr. Van Aalst, als ouder van 66n van de deelnemers, reisde als K.L.M.-employee op eigen gelegenheid heen en terug, maar verbleef in Mos-

cow in dezelfde accommodatie en was

e€n

welkome versterking van de Nederlandse delegatie, niet in het laatst vanwege zijn meegenomen videocamera.

De uitgezonden ploeg heeft geschermd op drie
wapens. De eerste drg van het toemooi was dat
met geleende materialen, omdat de meeste bagage niet tegelijkertijd met ons was meegezonden
vanuit Frankfurt. Dat was dus bi,ilen voor de

Mosbu

15 december 1990

florettisten en sabreurs. Ondanks deze handicap
hebben 'onzejongens' het goed gedaan en zich
voorbeeldig gedragen.
Floret 126 deelnemers: Yuri - 5!)e Erik - 43e

Sabel:

ll7

deelnemers: Michel - 70e
Carlos - 69e.

Na een defil6 van de teams, waarbij wij in onze
nationale trainingspakken een bij zonder fraaie
eenheid vormden, konden we genieten van
hmgstaande finale-partijen op beide wapens.
De volgende dag was er een excursie en kwam
's avonds gelukkig de meeste bagage aan die

was achtergebleven.
De volgende dag waren dus onze degencadetten
aan de beurr

Foto: FA.v.Aakt

JohanWalrmm, Jan Reurslag,Wouter denOtter, Yuri Heerooms, ErikvanAalst,Tim Eesternans, Erik
Kappert, Michcl Rapp, Carlos v.d. Aa, Willcm Morchouwer
v.l-n.r.
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Resultaten: Tim
Wouter - 38e.

- ll7e, Erik - 102e, Jan - 72e en betrof hier een aantal boeken met tekst in diver-

Alle dagen is geschermd met poulesysteem met
op indices naar laatste 64. Daarna eliminatie
direct via best of three tot aan laatste 32.Daama
met herkansing.

Wat opviel was het bijzonder hoge niveau qua
schermpeil en het bijzonder goed verzorgde fysieke aspect. Goed en snel voetenwerk. Een
tweede opvallend punt w:ls de bijzonder serieuze aanpak op het toernooi: zelfstandig warmingup en geconcentreerd inlessen met elkaar op een

bijzonder structurele manier. Een uitstekend
voorbeeld voor de cadetten die getuige konden
zijn van wat er zoal komt kijken om tot een topschermer uit te kunnen goeien.

Dc resterende dagen zijn gevuld met excursies
en trainingen op de diverse wapens op verschillcnde lokaties. Dit bestond uit veel partijschermen en af en toe een individuele les, waarbij
met name op het voetenwerk een zwaar accenl
werd gelegd. Dankzij Mw. Wolthuis kan de cadettenselectie voortaan beschikken over de noodzakelijke brassards en onze ploeg heeft ze met
eer en genoegen alvast ingeschermd. Andere
deelnemende landen buiten de U.S.S.R.: Zwitserland, Polen, Engeland, Belgi€, Bulgarije en
Nederland.

Tijdens het banket hebben de trainers namens de
ploeg de organisatie een aantal cadeau's overhandigd die bijzonder in de smaak vielen. Het

se talen en veel foto's over Nederland, glaswerk,
bonbons en een aantal schermkalenders (uitgave
d'Artagnan-Venlo). Vaantjes en speldjes moesten wij helaas ontberen omdat dit binnen de
K.N.A. S. -financien om prioriteitsproblematiekredenen geen haalbare kaart is. Jammer, omdat
hier zeer veel waag naar is.

Ter plaatse hebben we diverse uitnodigingen
ontvangen voor uitwisselingstoernooien tussen
U.S.S.R. en Nederlandse cadettenploegen. Gezien het feit dat alles op eigen kosten is, waarbij
m. n. de reiskosten een rf,ar hoog percentage beslaan, is het wenselijk hierover met sponsor(en)
en vliegmaatschappij(en) eens rond de tafel te
gaan zitten om te zien of hiervoor fondsen te
vonnen zijn of gunstiger condities kunnen worden gevonden. Ter plaatse had de ploeg geen
kosten en was alles uitstekend geregeld met vervoer, excursies, overnachting en maaltijden.

Een voor de hele ploeg zeer indrukwekkende
ervaring die eenieder op zijn eigen wijze in zdn
verdere leven zal uit-/meedragen.

Dank aan alle ouders en/of verzorgers van onze
cadettenploeg-Moscow en Carlos privd-sponsor
(Helin Projektinrichting Znv enaar), dat u deze
ervaring financieel heeft mogelijk gemaakt en
uw kinderen aan ons heeft toevertrouwd. Het

was schitterend. Fijn dat ook dit binnen de
schermsport mogelijk is.

Met vriendelijke groeten.

Moskou 14 - 2I december 1990
Frans van

Aangekomen op de luchthaven van Moskou Sheremetijevo - (vrijdag, een dag eerder dan de
Nederlandse ploeg) werd ik verwelkomd door
een afvaardiging van het organisatiecomitd. De
Belgische en de Engelse (dames)ploeg kwamen

tegelijkertijd met mij aan.
Met een touringcar van het comitd werden wij
naar het Hotel van het Sportcomitd van Moskou
vervoerd. Opvallend was de zeer onlspannen en
hartelijke sfeer, welke reeds vanaf het moment
van aankomst heerste.

Zaterdagavond aankomst van de Nederlandse

IE

Aals (vader Erik)

ploeg welke, door de korte overstaptijd in
Frankfurt en vertraging van de vlucht, zonder
bagage arriveerde. Ook hun ontvangst verliep in
el;nzef,,r prettige sfeer.

Zondag lste dag toernooi Floret en Sabel. Het
organisatiecomitd stelde i.v.m. de ontbrekende
bagage als vanzelfsprekend komplete schermuitrustingen incl. wapens ter beschikking van
de Sabreurs Carlos en Michel en de Florettisten
Erik en Yuri. Overigens kwam de bagage maandag binnen zodat de degenploeg, welke later in
de week moest aantreden, met eigen uitrusting

T:T,,'f

".{:,

W
Voor

let Krenlin

v.r.n.l.

:

Foto: J.\Valraven

Begeleidu en trainer W. Monshouwer, fugen J. Reurslag en W. den Oner, floret E. van Aalst, sabel C. v.d. Aa,
floret Y. Herooms, saful M. Rap, degenT. Eestermans en E. Kappert, begeleider en trainer J.Wabaven.

kon deelnemen.

De Nederlandse ploeg met begeleiders hebben

Verder werd de week gevuld met excursies,
Rode Plein, Armory Museum, Plein de Cathedralen, kerk Lady of Kazan, Arbat Street (souvenirs), Russisch Staatscircus (ieugd) en Bolsjoi
Theater (begeleiders). Niet te vergeten de trainingen met Russische trainers verdeeld over de
week op alle wapens.
Overigens is het vermelden waard, dat er de gehele week een bus en tolk ter beschikking van
de Nederlandse ploeg stond. Het comitd deed er
ook alles aan om, binnen hun mogelijkheden
(voedselproblemen), de maaltijden zo gocd mo-

de gelegenheid gekregen om alle facetten van de
problemen welke momenteel in Moskou bestaan

gelijk te verzorgen.

Bedankt!

op zich in te laten werken. Nogmaals, door de
hartelijke sfeer hebben zij vrienden gemaakt in
Rusland en zijn er serieuze kontakten gelegd om
dergelijke loernooien in de toekomst te bezoeken.
Tenslotte een woord van lof voor de Nederlandse ploeg welke onder leiding stond van Willem
Monshouwer en Johan Walraven voor hun team-

ge€st tijdens de wedstrijden en uitstekende onderlinge omgang gedurende de gehele week.
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CHALLENGE VAN OOSTEN
NATIONALE EQUIPEWEDSTRIJD OP VIER WAPENS
Pbne Peeters
Deze nationale equipewedstrijd op vier wapens,
georganiseerd door de K.N.A.S., waar niet lang
geleden i.v.m. de vele inschrijvingcn nog equi-

pes m@sten worden afgewezen, was dit keer
ecn onderonsje van vijf verenigingen waarbij
Zaal Kardolus op eenvoudige wijze de trophee
kon binnen halen.

Uitslag:

le

zaal

KARDOLUS 23 Vicr (Yvette. Kardo-

lus, Oskar Kardolus, Arjan Jonckers,
Rick vd. Goor.)
2e sv. SCARAMOUCHE 15 Vicr (Nicolette

Tiedink, Bart Klootwijk, Kwamee
v.L@uwen, Ovidiu Gogoase)
Vict (Margre€t
3e sv. CONTRE TEMPS

ll

Geels, Paul v. Polanen, Martin Brmdbakker, Bert de Groot)

W btnaarc C lal lc ng e Van

O o st

V.l.n.r.

b k v.d.
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Challenge St. Maur L99l
Pernette moet met haar lvlastertitel 1990 voorlopig voor ons Nederlands schermen een belang-

Kaspar Kardolus

dat dit hotel door de organisatie voor deelne-

mers w:rs gereserveerd. Bij de organisatie moest,
rijke schakel zijn tot de toekomst. Zij verdien- dan later worden afgerekend. Over financi€le aftalle steun, ze heeft er ook alles voor over en spraken weet ik verder ook weer niets.
traint zeer hard. Als het goed gatziin er m ver,l Jos en Esther hadden ieder weer apart in een anKNAS besorurders, trainers erc. die het allemaal dere wijk van St. Maur een goedkoop hotelletje.

geweten hadden. Tot dat er iets mis gaat dan
Na de Masters in mei, ging in september 1990
het nieuwe dames-degen
seizoen weer van starr Wedstrijden als Welkenraedt, Soissons, TBB en Boedapest zijn daarna
geweest. Van de KNAS uit betreffende begeleiding of interesse naar schermsters naar deze
wedstrijden, in ieder geval naar Pernette Osinga
en Jos Hofmans toe, behoudens het regelen van
vliegtickes voor Boedapest, nies.

Alles maar dan ook alles ligt gewoon op de
schouders van de schermsters en hun eigen be-

geleiders. Pernette schreef na haar ervaringen
bij bovengenoemde wedstrijden de KNAS een

brief en verzocht daarin of haar trainer, haar

en

de verdere dames-degen bondsploeg in vervolge
mocht gaan begeleiden. Na I januari l99l,zo

had ik met Pernette afgesproken wordt de trai-

ning en gespreksbegeleiding tot dagelijks en
soms 2x per dag, verhoogd.

Dan de wedstrijd St. Maur, zo'n drie weken
vooraf aan de wedstrijd moet bij de KNAS worden ingeschreven. Van de KNAS uit, weer geen
enkel initiatief naar Pernette of Jos Hofmans
toe. Op mijn verzoek vraagt Pernene telefonisch
aan Rebecca van Emden om voor ons een hotel
in de buurt van St. Maur te reserveren. Van de
organisatie en van de KNAS uit ook op dit punt
geen enkel initiatief naar Jos Hofmans, Esther
van der Meer, Pernette en mij. Door het slechte
weer, maar vooral door dc files die er zijn op de
door mij verkeerd geplande vertrektijd komen
we veel te laat in Parijs aan. We moeten stom
genoeg ook nog ecns 3 uur zoeken naar het hotel omdat we niet weten in welk gedeelte van
Parijs het hotel ligt. Om 23.30 uur aangckomen
merkten wij dat n2ast. Rebccca van Emden, Rob
Wolthuis en de dames v.d. Scheer en Tiedink
ook in dit hotel kamers hadden. Achteraf bleek

Ook V. Olphen had weer een ander hotel. Nadat
we goed geslapen en om l0 uur ontbeten hadden gingen Pemett€ en ik met de verdere Nederlandse groep uit dit hotel om 10.30 uur naar de
plaas van de wedstrijd.

In de wedstrijdza l ontmoetten en begroetten
wij, Esther van der Meer, V. Olphen, die met
Westra was meegereisd en Jos, die met Barry
was meegereisd.

mij verder geen bevoegdheid betreffende de anderen is gegeven bemoei ik mij
naast Rebecca die dat op prijs stelt alleen met
mijn eigen schermsters Jos, Pernette en Esther.
100 schermsters verdeeld over 20 poules van 5,
nemen deel. Het is Esther haar eerste A-wedstrijd, ze wint niets maar schermt goed. Z1j staat
zelfs in haar laaste partij tegen Riebrandt-Kasper met 4-2 voor, maar verliest.Zlj is verder uitgeschakeld en gaat vanwege de kosten direkt
weer terug naar Zwitserland. Nicolette Tiedink
en Wiebke v.d Scheer winnen ieder 2 partijen en
plaatsen zich resp. als 65e en 57e voor de eliminatie "128". Rebecca wint er I en gaat als 73e
*128".
naar de
Jos, Jacq'anne en Pernette winnen in die voorronde op prima wijze ieder 3 partijen en plaatsen zich zelfs resp. als l&,,2&, en
19e rechstreeks bij de 64. In de "128" valt voor
Omdat met

de

&,

Tiedink uit. Bij de 64 vallen Wiebke,

Jacq'anne (zij het maar net) en Jos uit. Rebecca
en Pernette krijgen zware tegenstanders. Pernette gaat steeds beter schermen en plaast zich
sterk voor de andere dag bij de 32. Rebecca
maakt er zoals vanouds hele vechtpartijen van
en gaat als tweede Nederlandse ook keurig mee
naar de 32. Om ca. I 7 uur waren de andere deelnemers uit Nederland uitgeschakeld en je zou
eventueel uit, kostenoverwegingen (kamers en
maaltijden etc.) kunnen zeggen, ga naar huis. V.
Olphen vertrok wel direkt, maar ging voor een
heerlijke wintersportvakantie van een week of
wat, de bergen in. Na deze eerste wedstrijddag

2l

*ij zo snel mogelijk naar het horel om ons op te
frissen en te gaan eten. Dan zo vroeg mogelijk
slapen, de volgende deg is het immers om 7 uur,
(voor mij is dat bijna iedere zondag) vroeg weer
op.

De andere dag. Rebecca pakte een mooie 24e
plaas door I part| bij de 32 te winnen. Pemerre
lootte sterke tegenstanders bij de 32, maar ja
wat zijn geen sterke tegenstanders. Het schermen van Pemette gaat weer prima en naar mijn
stellige overtuiging is het zo dat als wij de kans
krijgen, we van het Nederlandse schermen wat.
gaan maken. Pernette plaatst zich net niet in de

finale maar wordt toch mooi 9e. Waarom Rob
Wolthuis er was is mij nier duidetijk. 't Kon mij
ook niet duidelijk zijn, er is mij niets geschreven
of gezegd. Wel heeft hij gehoofdsecondeerd.
Tben Fini ging protesteren, mij interesseerde dat
niets, toen Pernette voor een tweede keer tegen
een van zijn pupillen moest schermen, liep Rob
zonder mij ook maar iets te wagen naar de wedstrijdtafel. Ook dat bleef mij om het even. Her is
echter in het licht van wat ik hiervoor heb geschetst erg vreemd. En wie is nu de begeleider
van zijn eigen schermsters.

Cadetten offensief in
Chalon-sur-Saone
In het weekend van 12/13 ianuari j.1., kort na
ons bezoek aan Moscow, arriveerde onze ploeg
in de avonduren in Midden-Frankrijk.
Na een hartelijke ontvangst en overnachting in
een heus Chateau was de zatetdag de eerste

f .Walraven

wedstrijddag. Na de wapenkeuring en een bezoek aan een lokale lagere school waar we dus
op zaterdagochtend ineens omringd waren met
5e klassertjes, die speciaal gestudeerd hadden
op Itali0, maar de mees[e wagen aan onze cadet!.":::a)
li:l:91:

v.l.n.r.Wower denOtter,Tim Eesternans, Jan Reursbg, Job van der Geest, Erik Kappert, Mtre. J.Wahaven.
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ten stelden Van Gogh, Molens ....etc. en als
surprise taart en limonade tevoonchijn haalden,
was dan 's middags het defil6 en de opening.
Vijftien nationaliteiten en 235 deelnemers gaven
'acte de pr6sence', Job van der Geest ging helaas met minimaal verschil t€n onder bij 'best of

threc' en werd l4le, Erik Kappert verloor ook
in de beslissende'set' en werd 45e, Jan Reurslag wist ondanks wat materiaalpech een 29e

plaats te behalen, Tim Eestermans wist

een

fraaie 18e plaats te behalen en Wouter den Otter
maakte het succes compleet met een fraaie 9e
plaats. Met ltali0 en Frankrijk waren wij met
drie of meer schermers bij de laatste dertig dus
znu goed vertegenwoordigd. Het was in alle opzichten een geweldig weekend en een leuke start
van het nieuwe schermjaar.

Tim Eestermans ontvangt tFair-playCup' in Frankrijk

J. Walraven

Door een foutieve notatie van een jury-president
werd Tim ten onrechte opgeroepen voor een
wedstrijd in een volgend tableau. Zijn voormalige tegenstander, noch zijn trainers, noch de directoire techniek hadden deze vergissing bemerkt. Tim was gelukkig zo sportief om dit bij
het wedstrijdsecre[ariaat te melden, hetgeen uiteraard eerst tot grote consternatie aanleiding
gaf, maar toen alles weer verliep zoals het hoorde, aanleiding was voor respect en tewedenheid.
Hij heeft met zijn correcte en sportieve optreden

de organisatie ter plaatse, zichzelf, zijn ouders,
onze delegatie en de schermsport een goede
dienst bewezen.

Eerlijk duurt het langst en de organisatie riep
hem tijdens de prijsuitreiking aan de finalisten
op het podium en overhandigde hem ten overstaan van de afgeladen tribunes de Fairylay-cup.

Gefeliciteerd met je resultaat en deze sportieve
daad.

EPEE INTERNATIONALE DE

MONTREAL
Op 30 januari werd afgereisd vanaf Schiphol via
Zwich naar een ijskoud Montr€al om deel te nemen aan het E.I.M. een "A" loernooi voor degen. Daar de BRD had afgezegd en er verder
geen Oosteuropese landen deelnamen hadden
onze jongens een redelijke kans om flink wat
punten te scoren. Van de 98 deelnemers was
609o van het Noordamerikaanse continenl

Pierre Peeters

Het toernooi werd volledig beheerst door Italianen (7) en Fransen (9) met daar tussen een p:uu
Spanjaarden. Ons Nederlands viertal kwam redelijk door de eerste ronde maar in de le eliminatie vielen Wargo v. Galen en Ton Kortekaas af
en werden respectievelijk 67e en 70e. Michiel
Driessen ging door en kwam als 20e op het tableau van 32.Hij moest het nu opnemen tegen
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de l-atere finalisten de Italianen Randazzo

en

Cuomo. Deze waren te sterk en Michiel eindigde als

3le.

maar daarna kreeg hij de derde Italiaanse finalist
Pantano tegenover zich, hij verloor met 2-0. t}e

herkansing werd Arwins Waterloo:

Arwin Kardolus, als l2e geplaatsl won zijn eer-

van de Amerikaan O Neill 6-5,
werd uiteindelijk l9e.

slc partij tegen de Amerikaan Tamir Bloom 2-1

'Uitslag Finale:

Plaats Nederlanders:
l9e Arwin Kardolus

le Henry

Fra

?*Mazzoni

Ita

3le Michiel Driessen

3e Cuomo

Ita

67e Wargo van Galen

4e Pereira

Esp

70e Ton Kortekaas

5e Pantano

Ita

6e Randazzo

Ita

7e Srecki

Fra

&

Fra
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Faget

hij verloor

l-5, 5-2,

en

KARDOTUS SGHERMSPORT

voordebete-an@
Dagelijks geopend van 9.00 - 17.00 uur
en volgens afspraak.

*
*
*
*

Heel F.l.E. schermpak vanaf

f295,-.

Speciale aanbiedingen in de "shop"

0p een complete elec. sabeluitrusting 10olokorting
Bij aankoop van meer dan

/ 350,-* het scherminstructie

boekje "Schermen een kunst in de Sport", gratis.

Excrbrw

Speulderbos 15,
2716 JW Zoetermeer, tel.: 079 -21.21.22

KOM EENS VRIJBLIJVEND BIJ ONZE NIEUWE "SCHERMSHOP" LANGS!

-roucJ+€

!

Officieel orgaan voor het
Nederlandse schermleven
Verspreiding aan K N.AS.-leden
gratis

Abonnementen op aanvraag

