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Van de redaktie
In het redaktioneel van het vorige nummer wzn
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Rob Goudvis

gaan van hct weckend nict gerechtvaardigd zou

heel optimistisch over wat het nieuwe zijn. Wellicht zijn er twee belangrijke redencn
schermjaar zou brengen. Nu moet ik echter wat aan te wijzen, w:uuom de declname achter bleef

gas terugnemen. Een aantal gebeurtenissen hebben zich voorgedaan, die schermend Nederland
niet licht zullen vergeten. Allereerst is daar het
plotselinge overlijden van Piet Verschoor. Wie

aan de verwachting. Gezien de geboden agcnda
was het gocd mogelijk om deze af te werken op

gevormd door deze maitre.

als daarvan wordt afgewekcn. En dan hocft dcze
persoon niet eens verstand tc hebbcn van schcr-

I dag, in plaats van de nu genoemde 2 dagcn.
Dat zou voor de dcelnemcrs mete€n een flinke
in de schermwereld weet niet wie Piet was? reduktic van de kosten met zich meebrengcn.
Natuurlijk werd zijn invloed (en afhankelijk- Een andere rcden kan zijn,dat de agenda veel te
heid) in de KNAS steeds minder. Toch zal het vrijblijvend was. Er werd van deelnemers verwacht dat die het weekend zinvol zouden sturcnniet hetzelfde zijn zonder hem.
Maar uit praktijkervaringen is gebleken, dat een
Ook het overlijden van Rob Villerius zal door professionele begeleidcr zeer gewenst is. En
velen worden gezien als een gemis voor het dergelijk figuur kan met een juiste opmerking
schermen. Vele nationale topschermers werden de hele meute weer op het goede pad brengen,
En dan het brainstorm-weekend. Vol

men. In het voorstel werd dc begeleiding ovcr-

in een weekend eens te gaan praten over het

gelaten aan diegene die zich op de dag
geroepen zou voclen.

goede
moed had het hoofdbestuur,het idee opgevat om

zdf zich

schermen in Nederland. Daarvoor is een inbreng

van de leden van het grootste belang. Immers,
het zijn de leden die schermen en het zijn de leden die de invloed van beslissingen van het
hoofdbestuur zullen merken. Al met al leek het
idee van een vrije uitwisseling van gedachten
een prima idee. Maar het aantal mensen datzich
had opgegeven was echter zo laag, dat het door-

Ik heb vemomen dat er een nieuwe poging ondernomen zal wordcn. Hopelijk wordt bij dcze
poging niet gestopt bij de poging. Want ik bcn
ervan overtuigd dat het initiatief een positieve
uitwerking op ons allen kan hebben. Al was het
alleen maar om wat begrip te kweken voor de
standpunten van de andcr.

Diversen
Hieronder treft u een deel van de brief aan die
de secretaris van de KNAS heeft verstuurd naar
aanleiding van een waag hoe het nu zit met die

Geslaagd voor Jury-president:

D. Bakker

KNAS-verzekerening.

J. Haagoord
A. Heeren
R. v. Hoek

"

D. Gelauff
Y. Gelauff

Het is korrekt dat alle bij de KNAS geregistreerde leden via een kollektieve verzekering
gedekt zijn voor ongevallen en blijvende invaI i diteit tijden s trainin gen, wedstrijden, vergaderingen, etc. mits georganiseerd door of
goedgekeurd door de KNAS dan wel door de
bij de KNAS aangesloten schermverenigin-

B. Gelauff
J. Hartings
G. Kardolus
H. Kruithoorn
D. Slieker
M. Steenwinkel
J. v. Wijngaarden

gen.

Het aspekt veiligheid en veiligheidseisen
wordt binnen deze verzekering niet in de polis
vermeld.

Wij wensen deze nieuwe JP's alle succes toe
mct hun nicuwe

t:::

Met andere woorden: de onlangs door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering
vastgestelde veiligheidsverbetering m.b.t. kle-

ding en wapens speelt geen rol in 't kader van
deze verzekering."

Wist u dat Pemette Osinga op dit moment op de
20e ptaats staat van de internationale ranglijst
met 22 punten. Op de 24e plaats komen wij

Jacq-Anne v. Olphen tegen met 16 punten.
Terwijl Rebecca v. Emden de 38e plaats bezet
met slechts 7 punten. De aanvoerster is op dit
moment O"

t**::.Horvath

met 60 punten.

Met ingang van I januari 1991 is de vereniging
Agilit6 niet meer bij de KNAS aangesloten.
Mocht u toch post naar hen willen zenden, dan
moet u het volgende adres gebruiken:

Mw. A. C. Schouten
J. v. Wassenaerstraat 5
7482 AZ Haaksbergen

In Memoriam
Pieter Johannes Verschoor
* lGl0-1914

'

+ 26-3-1991

Er ging een schok door de Nederlandse schermgemeenschap toen het ploseling overlijden bekend werd van pict.
Verschoor.De spil waarom de nationalc schemsport jarcnlang heeft gedraaid is niet meer.

Na een bezoek aan de K.M.A. te Breda, waar het K.O.S.-assaut en het. K.O.O.S.-wapenfeest.
werd gehouden en w:nr tevens het 90-jarig bestaan van de K.O.O.S. plaats vond, werd hij,
onderweg zijnde van het station Tnetermeer naar z'n woning geuoffen door een fatale hartaanval. Hij is in het hamas gestorven met z'n las met bescheiden in zake de schermsport achter op z'n fiets.
Waaschuwingen bereffende hartklachten waren er reeds geweest. Een bezock :um een cardioloog onlangs en in Breda een soort flauwte die hem overviel waarbij hij even volkomen groggy was, wezen in die richting. Maar Piet kennende, wilde hij niet onderkenncn, dat er sprake
kon zijn van een ernstige situatie. Er is nog wel een arts bij gewccsr. in Brcda, maar Piet stcldc
het op prijs die dag te midden van z'n vele vrienden en kennissen volledig door te brcngen cn
niet naar een ziekenhuis te gaan voor een electrocardiogram.

Tijdens de gezamenlijke maaltijd heeft hij zelfs de prijzen aan de bereffende winnaars uirgcreikt. en hij knapte zienderogen op, zodat een bezoek aan de receptie van dc K.o.o.S. gccn
beletsel scheen.

In het Juni-nummer van 1990 van "Touch6", na z'n officiOle afscheid als bondsadministrateur, heb ik uitvoerig omschreven wat Piet voor het nationale schermleven heeft betckend. En
nogmarls, hij was een crack op zijn gebied. Nog steeds was hij actief, wanr hij achue her z'n
plicht z'n opvolger zo gcrl mogelijk in te werken. Bovendien was het een stuk van z'n lcvcn
en kon hij zich moeilijk los maken van het werken voor de K.N.A.S.
Erkenning voor z'n inzet kreeg hij door toekenning van een Koninklijke onderscheiding
(Oranje Nassauorde) en ere-lidmaatschappen van de K.N.A.S. en de K.O.O.S.
De begrafenis had onder zaet grots belangstelling plaas in Den Haag. Een vijftal personen
voerden het woord in de aula, waarbij wel bleek hoe Piet werd gewaardeerd als functionaris
en als persoon. Het. waren een broer van de overledene, Rob Wolthuis namens de K.N.A.S.,
Ad Mol namens de N.A.S., Jan Mulder namens de K.o.o.S. en een zoon, die in gevoelige
woorden z'n vader herdacht en het harde feit noemde voor de familie om zo abrupt. zonder afscheid te hebben kunnen nemen, geconfronteerd te worden met het. verlies van een geliefde.
Ook al diegenen die regelmatig en in grote frequentie met hem te maken hadden ervaren dit
zo en @n goede, trouwe wiend zal node worden gemist door
EdWolthuis.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE ALGEMENE
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Bijgewerkt toc 28 april 1991

09 mei

Veldhoven

Hemelvaart toernooi. floret dames, en heren en jeugd

sv.Courage

1l mei

Amhem

Nationale kampioenschappen degen voor heren en
floret voor dames
individueel

12mei

Amhem

Nationale kampioenschappen voor verenigingsequipes

18 mei

Den Haag

op degen heren en dames floret

Europacup dames degen

z.Kardolus
19 mei

Den Haag

Neerland rophee internationaal dames degen toemooi

z.Kardolus

25mei

Venlo
d'Artagnan

Vlaaien toernooi Intemationaal toernooi floret. dames en
2e Willem Eggert toernooi floret en degen toernooi voor
dames en heren

02

juni

Purmerend
z.Heerooms

23

juni

Den Haag

o.K.K.

4

heren en sabel heren.

Haagse Jantje, florettoemooi voor de

Lindenhof.

jeugd in de
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Nogmaals de veilighe idsvoorsch riftgl,,,*
In de editie van Touchd van december 1990 hebben wij de aandacht gewaagd voor de geldende

veiligheidsvoorschriften voor schermuitrustingen. Wij zijn blij met het grote aantal positieve
reacties dat wij intussen vanuit de schermwereld

hebben ontvangen op deze bijdrage en op een
afzonderlijk schrijven aan alle verenigingen,
beide handelend over de noodzaak van een heroverweging.

Het bestuur van de KNAS houden wij op de
hoogte van een en ander; ook zullen wij verzoeken het onderwerp op de volgende algemene ledenvergadering opnieuw op de agenda te plaatsen. Het zou prettig zijn als vele verenigingen
deze vergadering zouden bijwonen, zodat ieder
in de gelegenheid is zijn mening naar voren te
brengen in deze zo belangrijke zaak.
Kennelijk is er veel belangstelling voor het onderwerp. Onafhankelijk van ons reageerde ook

de heer Oudijk erop in dezelfde uitgave van
Touch6.

De passage in het artikel van de heer Kroes
waarin hij, door het citeren van een deel van een
door ons geschreven zin, suggereert dat wij het
bewuste dodelijke ongeval "als een niet ter zake
doend argument" zouden afdoen, geeft blijk van
een onjuiste beeldvorming van het door ons gestelde. Wij beschouwen een dergelijke opmerking zeker niet ter zake doend en zijn van mening dat, om zijn woorden te gebruiken, de genomen maatregelen het niet verdienen op deze
manier te worden bediscussieerd.
De opmerking dat het aanhalen van financiOle
en organisatorische moeilijkheden "van wel z&6x

Hollandse proporties" zou zijn, begrijpen wij
niet Wat wij wel begrtjpen is dat de huidige veiligheidsmaatregelen de financi0le drempel, met
name voor minder draagkrachtigen, flink verhogen. Het gaat er daa$ij niet om of men aan &zn

moeilijkheden al dan niet het hoofd

"wil"

doch

"kan" bieden.

Vervolgens noemen wij de bijdrage "De
j.l. bevat verschillende bij- "Bevrijdingsbeker" exit" van de heer Wolthuis.

De editie van maart
dragen die op een of andere manier ingaan op de
nieuwe veiligheidsvoorschriften.
In de eerste plaats noemen wij daarvan het artikel "Vergaderingen, Vechtsport en Veiligheid"
van de heer Kroes. Met grote delen van zijn betoog zal niemand moeite hebben; ook wij steunen deze. Evenals hij zijn wij van mening dat
iedere schermer zijn sport op een zn veilig mogelijke manier moet beoefenen.

Hij vermeldt, evenals in enkele andere bijdragen
gebeurt, het teruglopend aantal deelnemers aan
verschillende wedstrijden.
Op grond van enerzijds het sporadisch voorkomen van ernstige ongelukken, met name op floret en sabel, en anderzijds het bewuste tragische
ongeval, komt hij tot de conclusie dat voor floret en sabel vooral voor recreanten de huidige
voorschriften versoepeld zouden kunnen worden, doch dat ze voor degen onverkort dienen te

Waarom wij echter de huidige veiligheidsregels
niet op de manier, zoals wij dat hebben gedaan,
ter discussie zouden mogen stellen is ons niet
duidelijk. Wij hebben in onze bijdrage niet gepleit voor het zonder meer afschaffen van de
huidige veiligheidsregels. Wij hebben echter
aangegeven behoefte te hebben aan een heroverweging ervan. Daarbij doelen wij erop dat naar
onze mening niet is aangetoond dat onder praktisch alle omstandigheden dezelfde eisen van

gewezen is, weten wij niet. Ons uitgangspunt is
meer geweest uitsluitend onderscheid te maken
naar de aard van de wedstrijden, waarbij op recreatief niveau een minder streng beleid kan
gelden. Wel zijn wij met de heer Wolthuis van
mening dat de schermsport er mee gediend is als
de thans geldende veiligheidsvoorschriften wor-

lracht moeten zijn. Wij zijn voorstander van

den heroverwogen.

een

weloverwogen veiligheidsbeleid. Streven naar
absolute veiligheid is op zich te verdedigen
doch zal naar alle waarschijnlijkheid eindigen in
het voorschrift lot het dragen van harnassen.
6

worden gehandhaafd.

Of deze wijze van differentiOren de meest aan-

Namens het besnrur van S.V. Trefpunt

april 1991

In Memoriam
ROB VILLERIUS
Veel te jong - op 43 jarige leeftijd - overleed op l7 maart j.l. na een kortstondige
ziekte Maitre Rob Villerius.

Hoewel hij verscheidene nationale kampioenschappen heeft gewonnen en op drie

wapens heeft deelgenomen aan

de

ln
Jeugdwereldkampioen schappen
Rotterdam en Teheran, was zijn allergrootste specialiteit het lesgeven. Reeds op l7jarige leeftijd is hij hiermee begonnen bij
Maitre Abrahams, van wie hij zelf het
schermen heeft geleerd. Maitre Abrahams
heeft hem opgeleid tot schermleraar. Na het
overlijden van Abrahams heeft hij diens

zaal overgenomen en tot 1973 geleid.

Daarna heeft Rob in 1974 Schermvereniging "Des Villiers" opgericht.
Vorig jaar heeft hij samen met zijn leden

zijn 25-jarig jubileum als maitre gevierd.
Hij was een begenadigd schermleraar. Hij
kon iedereen leren schermen en wel zo dat
men er ook echt plezier aan beleefde. Dat
was zijn grote gave. Zijn devies was: "Ik
kan iedereen leren schermen, m:uu winnen
moet je zelf doen."
Rob was diverse malen trainer van de nationale degenploeg. Vele van zijn leerlingen
haalden de top. Voor hen en voor alle andehij
was de "beste". Het is jammer voor de
is
hij
onvergelijkelijk:
ren die hij begeleidde
schermsport dat een man met deze kwaliteiten zo vroeg moest sterven. Wij kunnen Rob als
vriend en maitre node missen.
Bestwr

S.V. Des

Vlliers.

TWilning games 1991
Van 6 tot en met 13 juli a.s. worden in Den
Flaag de Twinning Game.s gehouden. Het wordt
de vierde sportieve uitwisseling tussen de twee
zustersteden Den Haag en Ottawa. Reeds twee
maal zijn Haagse sporters naar Canada geweest
en dit jaar komen de Canadezen voor de tweede
keer een bezoek aan Den Haag brengen. Voor
zover nu bekend zullen minstens 14 verschillende takken van sport deelnemen aan de Games.
Hieronder valt ook schermen. Hoewel de deelname van de Canadezen sterk is verminderd,
vermoedelijk vanwege de Golfoorlog en de terughoudendheid van de Haagse gemeente, zal
schermend Den Haag toch een

Maty Manche-van Eck

recreatief schermtoernooi organiseren op

floret dames en degen heren.
datum: woensdag 10 juli a.s.
lokatie: Sporthal Overbosch, Den Haag.
Behalve deelnemers zoeken wij ook medewerkers, zoals hoofdsecondanten, erc. Indien gewenst zullen wij proberen om onderdak te regelen.

Heb je zin om hieraan deel te nemen, laat dit
dan even weten aan Maty Manche-van Eck,
Minister Lelylaan 88,2285 HK Rijswijk, tel:
070-3940325.

STICHTING SCHERMC ENTRUM ARNHEM

--+
UhlmclnK

VERKOOP
UHLMANN & ALLSTAR
Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland Uhlmann
schermsportartikelen. Ook voor Allstar kunt u bijons terecht.

Schermcenlrum Arnhem, Koppelstraat 20,6832 EP Arnhem. Verkooptiiden dinsdag en woensdag 20.00 - 22.(X) uur
Teleloon: 085 21336{l Mevrouw C. Tiedink (buiten deze tijden 085 - 513132)
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2e NEERLAND TROPHEE
&

EURO PA CUP'9L
DAMES DEGEN
18/19 mei

in

U bent dus van harte welkom om de internatio-

Houtrust Sport, Den Haag

Dit jaar vindt de internationale dames degenwedstrijd om de Ne0rland Troph€e, intussen no-

minatie-A, plaats op zaterdag

l8 mei a.s. in

Houtrust Sport, Houtrustweg 108, Den Haag.
Op de zondag erna, le Pinksterdag, wordt in
hetzelfde complex het loernooi om de Europa
Cup voor landskampioensequipes dames degen
verschermd. Het eerste Europa Cup-toernooi in
ons land. Vele bekende en minder bekende
schermlanden hebben hun deelname al toegezegd.

Voor de organisatie tekent Zaal Kardolus uit
Zoetermeer, die alles in het werk heeft gesteld
om er een grmts, Nederlands schermevenement
van te maken. Er wordt dan ook vmr beide dagen gerekend op een grote publieke belangstel-

nale top 'life' aan het werk te zien en onze landgenotes daaronder op zaterdag en zondag ecns
extra aan te moedigen.

De wedstrijd begint op beide dagen om 8.30
uur.

Finale Ne€rland Trophee
zaterdag

l8 mei 17.00 uur

zondag

19

Finale Europa Cup

mei 16.00 uur

De toegang is gratis. Toegangskaarten die rechr
geven op de betere tribune-plaasen bij de finale
zijn aan te vragen bij het secretariaat van Zaal
Kardolus,
mevr. G.G. Kardolus-Rolving,
Speulderbos l3-15,
2716 JW Znetermeer-

ling.

St. Jansbasiliektoernooi 1991
Op zondag 17 maart werd in Den Bosch weer
het jaarlijkse St Jansbasiliektoernooi gehouden.
De laatste dagen voor het toemooi waren voor
de organiserende Troubadours best een spannen-

de tijd. Immers, wat zou de invloed van de nieuwe veiligheidseisen zijn op de deelname? Dat er
minder schermers de weg naar Den Bosch zouden vinden viel te verwachten. Maar zouden er
wel genoeg overblijven om er een volwaardige
wedstrijd van te maken?

Zoals altijd duurde het heel lang voordat er een

Rob Gondvis

beetje zicht was op het aantal inschrijvingen.
Maar gelukkig voor de Bosschenaren werden zo
langzamerhand steeds meer inschrijfformuliercn
in de brievenbus van de secretaris gcvondcn.
Het aantal liep tenslotte op tot 34 hcren en ll
dames. Vmrwaar geen grools aantal, echter toch
voldoende om de lopers uit te rollen.

Een ander punt dat zorgen baarde, was de bereidheid van de vaderlandse jury-prcsidenten.
Met veel kunst en vliegwerk werden er net voldoende sbheidsrechters bereid gevonden om in

Den Bosch naast de lopers te staan. Ondanks de
nationale lijst van meer dan 100 secondanten,
lukt het niet om er 8 te vinden, die hun zondag
willen besteden tum het jureren van schermwedstrijden. Waar zitten die mensen die wel naar

doende mensen te vinden, zodat op zondag alle

Uitslag heren

Uitslag dames

een toernooi willen komen? Wij weten ze
slechts met de grootste moeite te vinden.
Gelukkig lukte het te elfder ure om net vol-

I Oostveen Arvid
2 Rijsenbrij Hans
3 Heerooms Yuri
4 Zon Patrick van
5 Divendal Jeroen
6 Zair Chakib
7 Moolen Rene v.d.
8 Hellement Milchel

Scaramouche

Visser
Heerooms
Troubadours
Ter Weer

Kardolus
Prometheus
Scaramouche

poules van de eerste ronde gelijktijdig konden
beginnen.
En dat had weer tot gevolg, dat om 16.00 uur de
laatste partij verschermd was. Zodat de deelnemers niet genoodzaakt werden om midden in de
nacht huiswaarts te keren.

I Lugthart Marijke

Almere

2 Schomaker Anouska
3 Simon Simone
4 Oskamp Liesbeth
5 Zon Katalin van
6 Steinprinz Isabella
7 Veen Ynet van der
8 Carels Ginette
9 Steenveldt Wendy van
l0 Sluys Anjo v.d.
l1 Versteeg Marjolein

Ter Apel
Oevercn

Berg
Troubadours
Faucons
Faucons
Faucons
Prome*reus
Troubadours

Ddropement

VANDERVOODT
JEAI{
verkoop van alle merken schermsportartikelen
GBOPEND

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

VERXOOP en EXPEDITIE - Hccmraadssingel 285
3023 BG Rotterdam

woensdag

Tel.: OIO - 4r20Aoll476,fi5,f3

wijdag

Fa: OIO - 4773o,44

en volgens afspraak

t0

zaterdag

SNAPHANE I CLO E C KE- tournooi
Pbter van Seveiler
Wernzr Stolle

Paul Vossen

Verslag van het eerste SNAPHANE/CLOECKE-tournooi op sabel (elektrisch), dat werd gehouden op zondag V4 febrvari l99l te Arnhem
en werd georganiseerd door S.V. Scaramouche

Sabeltoernooien

zijn zeer dun

gezaaid in

r\ededand. Een in steen gebeiteld rijmpje in het
Provinciehuis in Amhem gaf de naam en de inspiratie:

"

Hooghe Peerden, Blancke Sweerden, Ras
van der Flant,
dat zijn de Snaphane van Gelderlant."

Vriendelijk uitgelegd zij n snaphane vrijbuiters
of ridders te paafi - onvriendelijker (en waarschijnlijker) is struikrover - kortom lieden met
een snelle hand en dio sabel.
Aangezien in onze tijden damas zich ook op het

sabelschermen gestort hebben is

dit naar het
middeleeuws toe vertaald cloecke geworden;
klinkt veel minder.
Overigens is een snaphaan ook een oude
snephenne

Gelderse zilveren munt. ter waarde van 6 stuivers mel Hertog Karel van Gelre daarop afgebeeld, te paard en met een zwaard.
Tot zover de historie.

De organisatie van het toernooi werd zeer beperkt gehouden (geen tweede Airborne), maar
dankzij de know-how liep alles bijna als vanzelf
(nou ja, bijna..).

De uitnodigingen naar Nederlandse clubs, de
schermverenigingen in Nordrhein-Westphalen
en de Belgische schermbonden gingen net op

tijd weg.

"l
$albsnhurixsn
V.l.n.r. Sophb de Percin

*J\*
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, Sandra Dalcn enCWissa Reincke

n

Uiteindelijk hebben zich 7 cloecke en 35 hane
aangemeld, waaruit een deelnemersveld ont-

Kardolus); tweede werd Sophie de Percin
(Aachen) en derde werd Clarissa Reirrcke (ALF

stond van 6 cloecke en 33 hane.

Dormagen).

Na een tijdig begin werden een eerste en twee
ronde gehouden ter bepaling van het tableau van

Door de duidelijke band met het Provinciehuis
aanvaardde mevrouw Nagel-Cornelissen, gedeputeerde van de provincie Gelderland met onder
andere sport in haar portefeuille, onze uitnodiging om de prijzen uit te reiken. Zij was eveneens getuige van de flitsende finale tussen de
hane en feliciteerde alle winnaars en winnaressen van dit oernooi.

32. Dankzij de computerverwerking van

Marieke Braks en Fred Swart waren de uitslagen en de vervolg-poules zeer snel beschikbaar.

Na de lunch volgde de "directe elinimatie"ronde
via het "beste van drie partijen om 5 treffers"systeem. Vanaf de laatste acht werd weer met.
een herkansing geschermd.

Na een zeer spannende finale won tot onze
vreugde en verrassing Tijmen Ros (zaal
Kardolus);

Door Carmen Helwes werd een extra prijs uitgereikt aan de winnende haan - een elecnisch sabel-, door Foto Craneveldt een camera en door
Schermshop Scaramouche een Uhlmanntas.

tweede werd Helmut Quotschalla (ALF Voor de winnende cloecke was er een normaal
Dormagen;
sabel en een Uhlmanntas van Schermshop
derde werd Christian Eich (ALF Dormagen);

Scaramouche.

vierde werd Falk Schiffer (ALF Dormagen);

vijfde werd Benedic Kuhlmann

Vrijwel precies op de geplande tijd werd een
(ALF sfeervol, sportief en spannend toernooi afgeslo-

Dormagen);
zesde werd Timo Muller (ALF Dormagen);
zevende werd Wolfgang Marzodka @achen) en
achtste werd Pieter de Bruin (Pall6s).

De cloecke schermden een poule unique, waarna een barrage nodig was om de winnares :urn te
wijzen. Dit werd wederom een Nederlands suc-

ces: winnares was Sandra Dalen (zaal

ten.

Met zeer veel dank aan de jury presidenten de
heren Ariaans, Makarawung, Peeks, Peeters,
Vossen, Wolthuis en de wedstrijdcommissie
Dick van Winde en Rob van Dooren, zonder
wiens belangeloze medewerking dit toernooi
niet had kunnen bestaan.

FRANCE -LAMES -SCITERMSERVICE

K. FokkeDa-AnCeregg
Steenbraam 7
9551 DA Ter Apel
teI. 05995 - 2059
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Cadetten slaan opnieuw toe.
Onze jeugdselektie degen heeft opnieuw toegeslagen tijdens een degentoernooi uit het Franse

toernooicircuit dat geldt als selektie voor deelname aan de Franse en Wereld cadettenkampioenschappen '9

1

.

Ditmaal was het Chalon-sur-Marne. (168 schermers). Na een 6-uur durende reis en overnachtirrg op + 30 km afstand van de toernooistad vanwege het te laat toezenden van de convocatie

J. Walraven

Tim en Wouter hebben daarmee opnieuw bewezen tot goede prestaties in srmt te zijn en heb-

ben ruimschoots voldaan aan de

1300

puntennorm voor deelname op bondskosten aan
de cadetten w.k. te Foggia (Ilalie).
Het is een slechte zaak dat de ploegleden van de
nationale jeugdselektie, die zich hebben gekwalificeerd, tot op heden (l april l99l) nog niets
hebben vernomen van KNAS Bondsbestuur of

(hotels bezet) door de toernooi-organisatie - T.C.
werd zondagochtend ruim I uur na het appdl, de Ondanks het verzoek van het trainerscollectief
eerste ronde verschermd.

(ll-03-'91) zijn noch de schcrmers, hun ouders,

Niels Buytelaar (Scaramouche) en Erik Kappert
(zaal Welinow) moesten daarna in de '6limination directe' heleas het hoofd buigen voor twee

de verenigingen of het trainerscollectief geihformeerd over de verdere gang van zaken m.b.t. de

Franse cadetten.

Tim Eestermans (zaal Wolfers) wist zich uitstekend te redden en verloor pas bij de eerste zestien, hij won vervolgens en verloor daarna met

minimaal verschil, zodat hij

een fraaie l5e

plaats behaalde.

Wouter den Otter (Scaramouche) ging rechtstreeks door naar de finale en schermde zeer
fraaie partijen via eerste set winst, tweede verlies en derde weer winsL In de finale verloor hij
met 6-5 en 6-4 van de latere toernooiwinnaar

deelname aan het cadetten w.k. te Foggia, Itali€.
Jammer dat de bekroning van een jaar hard werken weer zo onnodig lang op zich laat wachten
en overbodig laat wordt afgehandeld.

Erik Kappert zit natuurlijk tegen de puntennorm
aan te hikken muutr zou wellicht op eigen kosten
het maximaal af te vaardigen 3-manschap per
wapen kunnen bemannen c.q. aanvullen.

Bij het ter perse gaan van deze Touchd hebben
we het 'Papendal Brainstorm weekend' en de
cadetten wk. vermoedelijk al achter de rug cn
weet&oort u m@r.

(Samuel Haglon - Fr.)
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Veteranentoernooi
Op zaterdag 13 april

l99l

vriendenclub bijeen

kwam de veteranen-

in het schermcentrum

EdWokhuis
De uitslag luidt:

Lindenhof te Den Haag.

le Afdeling
l. Lro Roeloffs

Het jaarlijkse evenement was weer zeer geanimeerd en de deelnemende sabreurs maakten er
een grcte happening van.

2. Joop Verhoeve (Wassenaar)
3. F.gbert v. Rijn (Oegstgeest)
4. Eli de Vos
5. Jan v.d. Hoek

Begonnen werd, zoals steeds te doen gebruikelijk, met een gezamenlijke lunch, prima verzorgd door de O.K.K.-vrienden. Om + 13.@ uur
werd een azrnvang gemaakt met. de wedstrijd. Na
bedindiging hiervan wordt altijd een versierde
borrel genoten en heeft op uitvoerige wijze uitreiking van de prijzen plaats. Als spreekstal-

6. Bob Boutrny

meester trad

op Joop Verhoeve. De "Ad

Vermolenbeker" werd ditmaal gewonnen door
t eo Roeloffs uit Delft. Lies Vermolen, de weduwe van Ad, een van de oprichters van de veteranenvriendenclub, reikte de beker aan de winnaar uit.

Als hoofdsecondanten traden op, de

heren

Lahaye, Rancuret, Biever en Ter Weer, terwijl
de wedstrijdleiding in handen was van Addy
Vincent en Ed Wolthuis.

i<

l4

(Delft)

(Leiden)
(Delft

2e

(Antwerpen)

4 gew. parl
3 gcw. part- +3
3 gew. parr +2
2 gew. part -3
2 gcw. part- -3
I gew. part-

Afdeling

l.

Hans v. Wijngaarden (Gouda) 5 gew. part.
2. Huib Boosten (Delft)
4 gew. part.
3. Wim v. leeuwen (Den Haag) 3 gew. part

4. Wim Susijn (Nijmegen) 2gew.prt
5. Henk Kromhout (Urecht) 1 gew. part.
6. Wolter v. Hasselt (Den Haag) 0 gew. part.
Als U 45 jaar of ouder bent, en graag zo jaarlijks
een wedstrijd op sabel schermt, meldt U dan aan
als lid van de veteranenvriendenclub. Het is altijd een zeer gezellige dag waarbij tevens oude
vrienden elkaar ontmoeten.

Het kost U 25,- per jaar, waarbij inbegrepen
de lunch op de wedsrijd'iag. Inschrijfgeld wordt
nooit gerekend.
Aanmelden bij E. de Vos,
Coornherstr. 2, 2332 AR Leiden
of overmaking van .f 25,- op zijn girorekening
r801841.
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HEREN FLORET SENIOREN

DAMES FLORET SENIOREN

DATUM: 0l/05/91

Ver Ct Best5 4A+l WK9l

Naam

Oev S
l. Toth Andries
PSV S
2. Sanders Paul
Vis S
3. Rijsenbrij
4. Korzelius Jeroen Vis S
S
5. Zair
Sca S
6. Oostveen

Hars

Chakib Ku
Arvid
7. Gogoase Ovidiu Sca S
Oev S
8. Sorber Peter
Jeroen

9. Diverdal

10. Moolen Rene

vd

11. l,eeuwen Kwame

v.

1286 655 310

l03t 705 331
937 217 2r7

8U 257 257
872
862
833
786
734

296 296
407 40'l

2rt ztl
186

186

ko

S

217 217
7r2 182 182

Sca

J72

7M 260 260

TWe

S

Yuri Hen 173 6't4 148 148
van Tro I7l 672 r55 r55
vdB S
u2 234 234
14. Hrm Guido
603 180 130
Sca S
15. Aruion Philip

Ver

Naam

l. Simon Simone Oev S 589 133 130
2.EwenGloriavan DVi S 556 l3l ll7
3.SchomakerAnuska TAp l'13 450 130 ll0
4. Geest Nel vd
Cou S 399 148 0
5.LugthartMarijke Alm S 382 139 139

Margreet CT S

353
343
v. ko 171 332
9. Angad Gaur lndra ANS C74 317
10. Steinprinzlsabel Fau S 304
ll.TiedinkNicolette Sca S 286
6. Geels
7. Kleefsua
8. Steenveldt Wendy

Geke

12. Oskamp

l3.7nn Patrick

13. Hagen Isabel

S

16.

S

17. Oor Maryke

tu

27. Masson
28. Niknam
29. Tegelaar

Patrice Vis
Hossein

Jason

Gou
Oev

S

3t5 t82 r82

S

286

172

274 98

116

0

96

256 156 156
30. Engelenburg Yunus DVi S
Hee C75 239 126 t26
31. ClaaszCoockson
C74 236 156 156
32. J onckers Ivo
Vis S 231 l19 l19
33. Vile Juriaan
l3l
34. Drrastel Nathan Oev 173 215
ttz
208
Fau S
35. Laschek Sef
36. BlankenzeeMichiel He C74 194 98 96
OKKITI 182 182 182
37. Damen Stefan
0
178
38. Zimmerman Yurik Wol S
r72 r72 r72
39. Moerbeek Theon Haz S
0
zt0. Reij Ruud
170
MdF S
144
t44
J73
Fau
4l.RaayRonaldvan

R

Ku

l3l
rtz

98

van

42.
43.
44.
45.

Kmij Gerard vd

Berg Har vd
Peters Anton
Vogelaar

Armin

Hee

Vis
Pla

S
S
S

MdF C75

90
t4
130 130 0
tu lu t24
123 r23 0
r20 r20 0

126 126
122 122

128 9l
160

157

133
153

90

153

S 272 99 99
257 144 0

Der J7l

Sandra PSV 173 256 96 86
ll.TnnKualinvan Tro C752n 136 136

Mitchell Sca

575 t57 157
534 t82 t82
482 188 188
18. NmrtDanny van Ku S
19. Noto Marcello Haz J73 469 186 186
454 156 156
20. Halewijn Justus v. Haz S
M7 t55 r55
21. Erven Spencerv. DVi S
435 tU rU
22.Martenx,Jean-Jacq Fau S
r55
Kar J7l 42r
23. Jonckers Arjan
24.FreyeJan-Robert TAp C74 358 t26 t26
358 r?l t24
. Posthuma Frans TWe S
Hee C74 353 133 tt2
26. Aalst Erik van

S

14. Loureru

Jonker Vis

17. Hellemerd

DON

Liesbeth vdB

12. Heerooms

16. Korzelius

Ct Bes6 4A+l WK9l

HazenbergAlexandraOev

Fri

S

212

l16

0

172 207 108 108
196 ll2
0
18. Besselink Barbara Sca S
Oev S 196 100 0
. Langen Joke van

20. Hulspas Marlies
21. Sih Siok-Lian

22.JagerTheresade

vd

23. Weit Wendy
24. Oor Nynke

25.RothengatterRenee

DVi S 194 98

0

130 0
TWe 172 126 126 0
Fri C74lU lU 124
Fri 172 l2O 120 l2O
Hee J7l 130

Fau S ll4 ll4

0

S ll2 112
ko S ll2 I 12
van Kar S 108 108

Haz
26. Gage Stefanie
. Sweeb Mercedes
28. Dalen Sandra
DON
29. Smit Ellen
30. Pieters

Fabienne

3l.BeuningenSandiev.
Krijger Rita
. Melis Anita
.
.

35.

S

107 107
LRa J73 104 104

Renate Hee S
VerbonJoke Vdv S

36. Vee,n Ynet vd
37. Carels Ginette
38. Breda Wil

S
S
7.ee S
Fau
Fau

Mariette Pd S

. Korput
. Lucht [,ea
.

Oosterwijk

vd

98
97
89
88
84
M

98
97
89
88

U
U

FauS848./-0
S 84 U

Weska 7'ee

0

107
104

US S 98 98
7*e S 98 98
Fau C76 98 98

Wijnans

0

0

0
0
0
0
0
89
88

0
0
0
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VEILIGHEID BIJ HET SCHERMEN
Rob Goudvis

Het zal de ingewijde schermer niet ontgaan zijn,
dat er op dit moment een grote discussie plaats-

vindt over de veiligheid van het schermen.
Ingegeven door enkele ongelukken die zich hebben voorgedaan in de schermwereld (let wel:
over een periode van zenr vele jaren!), heeft de
internationale schermfederatie (FIE) in haar
wijsheid besloten om de eisen die aan het materiaal gesteld moeten worden weer eens aan te
passen. Dit is overigens geen nieuw feit, want
om de paar jaren komt de FIE met aangepaste
eisen. Dat heeft twee mogelijke oorzaken: df het
bestuur van de FIE bestaat uit leveranciers van
schermmateriaal, df de betreffende kommissie
wil haar bestaansrecht handhaven door haar
aanwezigheid te tonen.
De vraag die je je kan stellen bij de veiligheid,
is "wordt het schermen met de nieuwe eisen wel
veiliger?". Maar ook een vraag als "was het
schermen voordat die eisen werden ingevoerd
onveilig?" kan als geldig worden beschouwd.
Het moge duidelijk zijn dat daarop zeker een
antwoord te geven is.
Als ik naar mijzelf kijk, dan kan ik stellen dat ik
in de 26 jaar dat ik actief op de loper heb gestaan nooit betrokken ben geweest bij een ongeval. Noch dat ik iemand anders lesel heb toege-

bracht, noch dat iemand mij enig letsel heeft
aangedaan. Het ergste dat ik heb meegemaakt
was een flinke blauwe plek (die rood, groen,
geel en nog vele andere kleuren had). Ik moet
daar dan wel aan toevoegen, dat ik er voor zorg
droeg dat mijn materiaal in topconditie was. Dar
moge overdreven klinken, maar het feit lag er

wel. Mijn wapens waren altijd in orde voordat

ik naar een toernooi ging. Immers, niets is vervelender dan met onbetrouwbaar materiaal te
schermen. En wat is het nu voor moeite om alles
thuis te kontroleren en eventueel te repareren?
Je doet daar jezelf e€n groot plezier mee, maar
mk je tegenstander en niet te vergeten de wedstrijdorganisatie, zijn er bij gebaat, dat alle materiaal in prima staat is.
Wat bereft mijn eigen veiligheid, kan ik stellen,
dat ik ook enige zorg besteedde aan mijn kleding en masker. Natuurlijk zal een masker het

niet al te lang uithouden als dat vochtig wordt
opgeborgen in een schermtas, om pas blj de volgende wedstrijd weer te voorschijn te worden
gehaald. Op zo'n manier knjg je zelfs het sterkste srr2l kapor Mijn advies is dan mk om thuis
gekomen de schermtas leeg te maken en alle

t6

matcriaal voldoende gelegenhcid geven om te
drogen. Dat geldt ook voor de wapens! Je vindt
het zelf ook niet leuk als je mooie witte pak
wordt. bevuild met. bruine strepen van de roest
van je tegenstanders wapen.
En ook voor de kleding is het van belang dat die
voldoende gelegenheid krijgt om te luchten. Dat
is frisser, maar ook veel beter voor de kwditeit
van het pak.

Mijn stelling luidt nu dan ook "als

iedereen
maar een beetje aandacht zou besteden aan het
materiaal waiarmee hij zijn sport bedrijft, al die
nieuwe maatregelen overbodig zouden zijn".
Waarom is een goed masker (let op: de nadruk
op goed!) van enige jaren geleden nu opeens
niet meer goed? Dat de slechte maskers verbo'
den moeten worden is iets waar ik met geheel
mijn hart achter sta. Maar waarom is het masker
dat ik jaren heb mogen gebruiken nu opeens rijp
voor het museum?
Ik droeg altijd (ook tijdens de training!) een ondervest. Dat bood tezamen met een goed pak
voldoende bescherming voor aanvallen van mijn
tegenstanders. Nu zegt de bond "nee, dat kan
niet meer". Je kleding moet een bepaalde druk
kunnen doorstaan. Maar mijn oude kleding kon
dat ook!
Tenslotte nog iets over die beroemde Maragin
klingen. Die beesten kosten een kapitqel, maar
de vele breuken hebben uitgewezen dat zij net
zo gemakkelijk breken als de traditionele klingen. Waarom moeten deze dure grappen dan
worden voorgeschreven?
Om dit verhaal nu af te maken, wil ik nog
slechts wijzen op de financi€le aspecten van dit
alles. Met die nieuwe kleding, maar vooral ook
met die nieuwe klingen, wordt het schermen
voor de rekreatieschermer volkomen onbetaalbaar.

Je hebt gelijk als je stelt, dat een halve veiligheid niet bestaat. Ook heb je gelijk, alg je srelr
dat een ongeluk niet in geld uit te dnrkken is. Je

moet er immers niet aan denken wat het betekent als een jeugdige sporter een ernstig letsel
wordt aangedaan, waar hij zijn hele leven last
van ondervindt. Maar als je dit doortrekt (door
absoluut alle risico's uit te bannen) moet je het
schermen geheel verbieden. En dat kan natuur-

lijk ook niet de bedoeling zijn.
Ik hoop dat de bestuurders de wijsheid kunnen
opbrengen om tot een zinvol pakket met eisen te
komen. En dat zijn de huidige eisen zeker nieL

KARDOLUS SCHERMSPORT
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.

Erc'btw

Speulderbos 15,
2716 JW Zoetermeer, tel.: 079 -21.21 .22

,,LANGS!
KOM EENS VRIJBLIJVEND BIJ ONZE NIEUWE "SCHERMSHOP

-roucJlE

I

a

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

Abonnementen op aanvraag

