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VAN DE REDAKTIE

Wij kunnen u weer een interessante Touchd aan-
bieden, die vol staat met een gevarieerd aanbod
van artikelen.

Zo is onlangs ons land de gastleer geweest van
een groepje Russische schermers. In maar liefst
4 artikelen kunt u over hun wetenswaardigheden
lezen. Als ik zo de verhalen beluister, kunt u
zich gelukkig prijzen, dat u in Nederland
schermt en dat u niet uw wapens moet kruisen
op de Oost-Europese lopers. Ondanks alle om-
wentelingen is het in het oosten toch nog steeds
niet aangenaam vertoeven. En ook de houding
van de bazen (trainers/begeleiders) is nog steeds
volgens de oude maatstaven. En wat dat bete-
kent kunt u zelf wel invullen.

Ook dit nummer bevat weer een artikel over de
veiligheid. Nadat zowat iedereen aan het woord
is geweest, levert onze bondsvoorzitter zijn bij-
drage. I-ees zelf maar wat zijn mening is over de
zaak.

Voor diegenen die onlangs hebben getracht het
bondsbureau te bellen zal het wel bekend zijn,
m:ur loch wil ik hier vermelden, dat het hoofd-
stuk Kees de Jong is afgesloten. Natuurlijk was
deze man niet goed thuis in het vaderlandse
schermen, wat tot gevolg had dat sommige
zaken langer duurde dan wij gewoon waren.
Maar na ruim een jaar mag je toch wel verwach-
ten dat dat zou verbeteren. Omdat dit niet
gebeurde en omdat het financiOle beleid van
Kees niet juist lijkt, heeft het bestuur gemeend
de man op staande voet te moeten ontslaan. Belt
u nu het bondsbureau, dan is de kans groot dat u
Eddy Wolthuis aan de lijn krijgt. Hij is bereid

Rob (]oudvi:;

gevonden om het tijdvak tussen nu en ccn vol-
gende administrateur op te vangen.

U vindt op de volgende bladzijden nicuws van
het opleidingsfront. Voor al le geint eressccrdcn
(en die voldoen aan de eisen) staan er wccr
enkele kursussen op stapel. Wacht niet langcr crn

geef u direkt op. Want als u tot het nicuwc soi-
zoen wacht, bent u beslist te laat.

Het bondsbestuur heeft beslotcn om mccr
gebruik te gaan maken van uw lijfblad. Dat
houdt in, dat u vaker dan u gewend bcnt, ccn
bijdrage kunt verwachten van een van dc
bestuursleden. Lex bijt de spits af mcr zijn pcn-
nevrucht. Hij is tenslotte de secretaris, cn hcr is
de secretaris die als eerste in de pen dicnt tc
kruipen.

Omdat dit de laatste uitgave voor de vakantic is,
rest mij u allen een zeer prettige vakantic tc
wensen.

Laatste nieuws
Op de onlangs uitgcgcvcn lidmaat-
schapkaarten zijn de kategorieen

PUPILLEN en CADETTEN

verwisseld.

U gelieve dus voor de enc catcgoric
de andere te lezen.

Onze excuses voor hct ongemak.



Mededelingen

Verloren
Wie heeft op de NK degen een elektrische
degen verloren (met ldaragin kling)?
Te bevragen bij:
Matthijs v.d. Scheer, J. v. Beuningenstraat 162II
te Amsterdam.

ALV
Nieuwe datum voor Algemene Ledenverga-
dering KNAS 7 september in de Meern

Adressen
Alg. Secretari aat SZ. Gouda
Postbus 361
2800 AJ Gouda
Tel. info (01 820 -) 36196132217 13253r

Vmr wedstrijden:
Wedstrijdsecr. SZ. Gouda
Veenzoom 142
28MCl- Gouda

La Prime
Hierbij berichten wij dat wij geruchten hebben
vernomen dat onze vereniging niet meer zou
bestaan. Deze geruchten zouden tot gevolg kun-
nen hebben dat wij geen uitnodigingen voor
wedstrijden meer krijgen. Onze vereniging is
echter springlevend en onze leden zouden graag

aan wedstrijden deelnemen. Wij verzoeken u
vooral notitie te nemen van ons corresponden-
tieadres:
S.V. L.a Prime,
Postbus 520,
6700 AM Wageningen

COMMISSIB VOOR OPLEIDINGEN
I. Het ligt in de bedoeling om met ingang van

september 1991 een cursus te organiseren
voor het diploma schermleraar, cat. A. op
floret, degen of sabel met een overloop naar
1992. Examens injuni 1992.

Kandidaten voor deze opleiding kunnen zich
aanmelden bij het Bondsbureau KNAS,
postbus 18690,2502 ER Den Haag, v66r 1

september'91!!
Bij de sclviftelijkc aarunelding vermelden:
n:nm en voorletter(s), geboortedatum, voor-
opleiding ABO ja of nee, het te kiezen
wapen.
De cursusduur omvat l20lesuren (20 bij-
eenkomsten van 6 uren).
Het cursusgeld bedraagt t 400,00 (vierhon-
derd gulden), eventueel te voldoen in twee
termijnen (exclusief boeken en syllabus)

Op 2l september 1991 zalme'tde aangemel-
de kandidaten een afstemmingstoets worden
gehouden in het schermcentrum Amhem.
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II. Bij voldoende belangstelling wordt in janu-
ari 19y2, voor schermleraren in het bezit van
een diploma cat. A, gestart met een cursus
voor het diploma categorie B.

Schrifrelijke aanmelding bij het
Bondsbureau als onder I., eveneens v66r 1

september 1991.

De cursusduur omvat 240lesuren (40 bij-
eenkomst van 6 uren).
Het cursusgeld bedraagt t 600,00 (zeshon-
derd gulden), eventueel te voldoen in twee
termijnen (exclusief lesmateriaal).
Het examen wordt afgenomen oP drie
wapens.
In december l99l zal met de aangemelde
kandidaten een afstemmingstoets worden
gehouden in het schermcentrum Arnhem

III.Voor degenen, die in het bezitziin van het
diploma B zal, bij voldoende deelname, een

bijzondere C-cursus worden gestart.
Aanvang januart 19Y2.



Cursusduur en tijden in overleg met de cur-
sisten. (Hierin kan gedifferentieerd worden.)

In het programma zutlen worden opgeno-
men: stages, wedstrijdbezoek, workshops
van de KNAS en de NAS en bezoek aan bui-
tenlandse evenementen.

De opzet van de cursus zal zo moeten zijn
dat cursisten met een normale werkbelasting

toch de cursus kunnen volgen d.m.v. een
individuele leerroute.

Cursusgeld: Deze cunus kan niet wordcn
gesubsidieerd, het c ursusgeld zal afhankcl ijk
zijn van het aantal deelnemers en de opzct.
van de cursus.

L99l
WEDSTRIJDKALENDER 2C }J.ELFT

Dde= dames degen
Hde= heren degen

september

15 Tilburg

29 Purrnerend

oktober
5

6

13

20

27

Den }Iaag

Den Bosch

Venlo

Breda

Zandvoort

Bfl= benjamins floret
P fl= pupillen floret

KoningWllem II
3' Waterlandertoernooi

llaagse bluf
ZeteLieve Genitje

Kampioenschap KNAS -Zuid

Wapen van Breda

Frans }lalstoernooi

Cfl= cadetten floret
Jfl= junioren floret

DdeAIde

BfI/PfVCfiVJfi

Dsa/Hsa

BNPfl/CNIfl
Hsa/DdeAIde

Hsa

DfrArfr/cfl

JEAN VAT{DERVOODT
verkoop van alle merken schermsportartikelen

VERXOOP cn E)GED[!E - Hcernraadsslngel 2a5
3023 BG Rottcrdam
Tel.: OIO - 4l20fl{Jll4765058

Fax: OIO - 477n44

GEOPEND

woensdag
wijdag
zaterdag

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

en volgens afspraak



Bericht van de secretaris

Zoals misschien niet aan allen bekend, ben ik
uw nieuwe secretaris bij de Bond en volgde
Gert-Jan Bunck op na de laatste Algemene
Ledenvergadering van 24 november 1990. Het
heeft enige tijd geduurd om vertrouwd te raken
met 't wel en wee van de Bond. Ik kan zeggen
dat dit nu zover is en wil dan ook graag vanaf
deze plaats in Touchd u regelmatig op de hoogte
houden van verschillende zaken die bij mij bin-
nenkomen.

Zoals inmiddels bekend, lukte het niet al te best
met onze Bondsdirekteur Kees de Jong; hij
werkt niet meer voor ons!

Its, Helwes

Wij zijn bijzonder blij dat ons KNAS-Erelid Ed
Wolthuis ons tijdelijk helpt totdat een nieuwe
administrateur is aangesteld.

Van verschillende kanten worden regelmatig
vragen gesteld over de hoogte van de KNAS
kontributie. Het leek mij verstandig dit te publi-
ceren. In verband met de verschillende leeftijds-
kategorie€n is deze opgave voor herjaar 1991.
Het verschil tussen rekreant en wedstrijdscher-
mer is het bedrag dat betaald wordt voor een
FlE-licentie, waarbij de schermer/schermsters
de mogelijkheid heeft om :nn nationale en inter-
nationale wedstrijden deel te nemen.

Kategorie
Senioren

Junioren
Kadetten

Pupillen
Benjamins
Kuikens

Geboortejaar
1970 en ouder

l97t Vm 1976

1979 en jonger

Rekreant

"f 85,-

f 2s,-

f 20,-

Wedstrijdschermer
f 70,-

"f 50,-

f 30,-

Bovengenoemde geldt voor dit jaar I 99 I en wel
van de periode l. l.'91 tlm 31.12.'91
Voor nieuwe leden die na 1.7.91 worden opge-
geven, en deze zijn vanzelfsprekend hartelijk
welkom bedraagt de kontributie 5070 van voor-
noemde bedragen.

Als u dit nummer leest zal het resultaat van de
Wereldkampioenschappen in Boedapest wel al
bekend zijn.

Voor 1991 hebben zich 2 equipes geklasseerd,
t.w.:

het heren degenteam met:

Michiel Driessen, Stdphane Ganeff, Ton
Kortekaas, Anvin Kardolus, Warjo van Galen;

het dames degenteam meu

Pernette Osinga, Jacq'Anne van Olphen,
Rcbecca van Emden, Nicolette Tiedink, Jos
Hofmans-Clark.
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Als individuele trainers zijn aanwezig: Kasper
Kardolus, Heike Westra, Ruud Makarawung.
Het heren degenteam heeft hier de enige moge-
lijkheid zich te klasseren voor de Olympische
Spelen van 1992 in Barcelona. De door de FIE
vastgelegde norm is dat de beste l2 equipes
zich klasseren voor Barcelona. We wensen
eenieder dan ook veel succes.

Onlangs zijn 3 nieuwe Schermverenigingen
opgericht: AVIVAS in Alkmaar, RANA in
Amsterdam, en Heerenleed in Groningen. Van
harte gefeliciteerd en veel succes. Wij zijn bij-
zonder blij met het initiatief tot meer schermen
in Nederland.

De KOS vroeg ons om de door hen te organise-
ren Sabelwedstrijd "Wapen van Breda" op zon-
dag20 oktober 1991 aan te bevelen. Dat doen
we dan ook bij deze.
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VEILIGHEII)
Nadat bijna iedereen inmiddels in Touchd zijn
mening over veiligheid heeft gegeven, denk ik
dat het tijd is geworden om mij ook eens in het
strijdgewoel te mengen. Hierbij dient wel te
worden aangetekend, dat de huidige versnelde
invoering van veiligheidsmaatregelen de resul-
tante is van diverse voorstellen vanuit de vereni-
ging. Het uiteindelijke voorstel is door een
meerderheid van de vereniging aangenomen.
Het bestuur staat achter dit besluit, maar zou
ook als dit niet zo was, het toch niet zelfstandig
herroepen. Dat moet een meerderheid in de ver-
eniging doen.

Ten aanzien van mijn schrijvende voorgangers
moeten mij twee opmerkingen van het hart.

Rob Goudvis is van mening dat het feit dat hij
de afgelopen jaren nooit een ernstig ongeluk
heeft gehad een reden is om je af te wagen of de
maatregelen de sport nou wel veiliger maken.
Dan kun je de veiligheidsriemen in een aulo ook
wel afschaffen want ik ben voordat die verplicht
waren ook nooit door mijn voomrit geslingerd.

De schermleraar Oudijk roept op tot burgerlijke
ongehoorzaamheid, beschuldigt mij van het
manipuleren van de Algemene Ledenverga-
dering en hoopt er ten slotte op dat iemand
voorstelt om de veiligheidsmaatregelen weer
Gedeeltelijk) af te schaffen. Kom op Rudi, wees
eens een flinke vent en stel het zelf voor, als er
dan een ongeluk gebeurt hoef jij tenminste niet
met je vingertje n:utr een ander te wijzen. Dan
wijzen we gewoon allemaal naar jou.

Mijn eigen visie omtrent veiligheid valt in twee
delen te splitsen. Ik ben absoluut overtuigd van
de betere kwaliteit van aramide pakken (Kevlar,
Twaron), mits deze op de juiste wijzr behandeld
worden, d.w.z. nooit wassen met een wasmiddel
w:nr een bleekmiddel in zit.

Tevens zijn de roestvrijstalen masker met arami-
de keellap zonder meer beter dan de oude mas-
kers.

Mijn gedachte over klingen is echter een stuk
genuanceerder. Het komt mij vmr dat het enige
vcrschil tussen een maraging en een gewone
degenkling de prijs is. Dit idee leeft niet alleen
in Nederland, maar komt in veel meer landen
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Bert van de Flier

voor. Helaas wordt deze materie door het FIE-
bestuur als een technische zaak aangemerkt. Dit
heeft tot gevolg dat er dan heel anders gestemd
wordt dan over andere zaken. De grote scherm-
naties hebben dan meer stemmen dan de kleine
en het zijn juist de grote die de veiligheidsmaat-
regelen doordrukken met Duitsland voorop. Op
het laatste congres was er een door Zweden
ingediend en door ons ondersteund voorstel om
tot voorlopige afschaffing over te gaan, maar dit
haalde het om eerder genoemde reden niet.

Bij de floretkling heb ik het vermoeden dat hij
minder vaak breekt, het breukvlak komt op mij
niet wezenlijk beter over. Het prijsverschil is
echter aanzienlijk groter dan je bij zo'n geringe
verbetering mag verwachten. Er zijn mogelijk
lieden die zullen stellen dat, als het produkt
beter is, de prijs er niet meer toe doet, maar die
wil ik er toch op wijzen dat je in dit land ook
meer en minder veilige auto's (ABS, rolbeugel
etc.) kunt kopen en met beide de weg op mag.

Helaas kan ik niet zien hoeveel beter maraging
floretklingen zijn. Wij hebben pogingen onder-
nomen om iuu:r een testrapport van deze klingen
te komen.

Duitse Schermbond had niets, verwees naar
Thuberbisschofsheim.

TBB had niets, de testmachine was kapot
gegaan en derhalve was de test voortijdig afge-
broken.

FIE (Wereldschermbond) had niets, verwees
naar de heer Romeo die voorzitter is van hun
Technische Commissie. De heer Romeo gaf
geen antwoord.

Via het CONI (Italiaans Olympisch Comit6)
getracht zun een rapport te komen. Deze verwe-
zen weer naar de heer Romeo.

Tweede keer Romeo, geen antwoord.

FIE gevraagd om te bemiddelen teneinde een
rapport te krijgen van Hr. Romeo, leverde niets
op.

Op het FIE congres in Parijs de heer Romeo (hij
is tevens Vice Voorzitter FIE) schriftelijk en via
de microfoon gevraagd om een rapport. Dit
werd door hem toegezegd, hij zou het mij voor



7 juni suren. Ik schrijf dit artikel op 8 juni en er
is geen rapport.

We zullen het blijven proberen, maar ik denk
dat er op dit moment helemaal geen rapport
bestaat waarin de kwaliteit van maraging floret-
klingen wordt beschreven.

Rest mijn idee dat ze mogelijk wel beter zijn.
Daar moeten we dan op de Algemene Leden-
vergadering maar over gaan sloeien, misschien
dat er voor die tijd rcg een rapport koml
Maar voor iedereen die van plan is om ook aan
de kledingeisen te gaan tornen wil ik ot besluit
van dit artikel een stukje citeren uit de notulen
van een bestuursvergadering in november vorig
jap.r.

Stage in lndonesie

In mei 1988 reisde een Nederlandse delegatie
met delegatie-hoofd Gert-Jan Bunck en 2
schermleraren, t.w. de heren Vandervoodt en
Peeks, naar Jakarta om aldaar een Olympische
stage tre verzorgen. Twee weken later volgde er
e€n tweede delegatie van 2 schermleraren, t.w.
de heren Van Oeveren en Monshouwer en enke-
le topschermers(sters) om met elkaar een stage
te verzorgen met, de Nationale Indonesische
Ploeg en een twintigul Indonesische leraren, die
vertrouwd gemaakt werden met de nieuwe en
oude aspecten van het schermen. De stage werd
een groot succes en destijds kwam men overeen
met de Secretaris Generaal Poerawinata om de
samenwerking tussen de I.K.A.S.I. en de KNAS

"Rondvraag.

G.J. Bunck merkt op dat in het procesverbaal
betreffende het ongeval van Howard Travis o.a.
het volgende gebleken is:

In de kling van het wapen zat reeds een scheur-
tje (microscopisch haarscheurtje, BF).
De kling is met een laacht van 170-190 Newton
door het schermpak heengegaan, terwijl het een
laacht van 200 Newlon nog had moeten door-
staan. Hieruit blijkt evenwel hoe onveilig oude
pakken kunnen zijn en hoe noodzakeli.yk Kevlar
kleding is (Kevlar op die plek 800 N, BD
Hierna sluit de Voorzitter de vergadering."

C. Peeks
W.Morclouwer

verder uit te bouwen. In de tussenliggendejaren
1989 en 1990 is geprobeerd een stqge te organi-
seren, ma:lr er tezen problemen zoals de politie-
ke verwikkelingen in Indonesi0 en de dood van
de nieuwe Secretaris Generaal van de I.K.A.S.I.
Na bemiddeling van de oud-secret"aris van de
KNAS, G.J. Bunck, en de penningmeester, dhr.
Pluijmers, is de stage dan toch tot stand geko-
men. De maitres Peeks en Monshouwer zullen
op wens van de I.K.A.S.L en in naam van de
KNAS deze stage van l8 juli tot l5 augusrus
l99l gaan verzorgen.
In de herfst van l99l zullen wij U over hel ver-
loop van deze stage berichten.

Cursus schermleraar Cat. A.
afgesloten
In de periodejanuari Vm december 1990 werd
een cursus schermleraar catregorie A gehouden
in het schermcentrum in Arnhem. Aan de cursus
werd deelgenomen door zowel degenschermers
als florettisten; sabreurs ontbraken.
Voorafgaand aan de cursus vond een 'toets'
plaats om het ingangsniveau van de deelnemers
te bepalen. Hierbij werd zowel aandacht besteed

Paul Keizer

aan de theoretische kennis als aan de praktische
vaardigheid. Dankzij deze ingangstoets kon
goed aangesloten worden op de bij de deelne-
mers reeds aanwezige kennis.

In de loop van de cursus is veel aandacht
besteed aan schermtechnische aspekten.
Daarnaast werd geruime tijd ingeruimd voor
o.a. sportfysiologie, blessurebehandeling en
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Naast pralaijkoefeningcnvoman ook diskussies een belangrijk orderdeel van de hrsus.
V.l.n.r. Fred Veer, Rex v.d. Laa4 Jaap Brouwer en Ingrid de Vries Foto: @ Paul Keizer
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-preventie, pedagogiek, didaktiek en methodiek,
geschiedenis en kennis van het reglement.
Tevens werd er een bezoek gebracht aan de EK
voor Cadetten (Gouda) en de WK voor gehandi-
capten (Assen). Hierdoor kon in de praktijk ken-
nis genomen worden van jeugdsport op top
niveau en van het in alle opzichten bijzondere
rolstoelschermen. fuk een analyse van de NK
(Arnhem) maalle deel uit van de cursus.

Het examen bestond uit 3 schriftelijke examens,
een examen 'eigen vaardigheid', jureren, het
geven v:rn klassikale les, het geven van indivi-
duele les en een afsluitend mondeling examen.
Dit alles was verdeeld over 4 dagen. In het ver-
leden werd de 'A-opleiding' omschreven als
opleiding lot 'schermassistent'. Met het oog op
een kwaliteitsverbetering van het Nederlandse
schermen in het algemeen, is een begin gemaakt
met het versterken van de leraaropleidingen.
Daarin zijn de opleiders (Jaap Brouwer en Dick
van Winden ) uitstekend geslaagd. Dit bleek
regelmatig tijdens het examen. 7-owel de rijks-

I

gecommiteerde (WVC) als de vertegenwoordi-
ging van de Nederlandse Academie van
Schermleraren waren regelmatig in discussie of
de gestelde vragen en opdrachten eigenlijk niet
beter hoorden in de B-opleiding.

Het is m.i. een goede ontwikkeling dat op alle
fronten gewerkt wordt aan een verbetering van
het niveau van het Nederlandse schermen. Voor
de topsporters is dit natuurlijk evident.
Nederland presteert in internationaal verband
redelijk, maar het kan beslist beter. Ook voor
rekreatieschermers kan verbetering van het
niveau interessant zijn. Na verbetering van de
eigen vaardigheid zal het schermen steeds meer
mogelijkheden blijken te bieden, en daardoor
ook steeds leuker worden. Wanneer de rekre-
atieschermers beter schermen kan ook beter
getraind worden met de wedstrijdschermers
waardoor ook hun niveau omhoog gaat. En zo
rolt het balletje verder.

Door persoonlijk omstandigheden hebben enke-
le deelnemers de cursus niet kunnen afmaken.



De 'kzrsverse' maitres geJ'lanl<eerd dar de opleiders Dbkv.whden (l) enJaap Brouwer (r):
v.l.n.r. staatd: Ingrid dcvrbs (D),Nico v. Beek(F), Rexv.d. Laar (F), Herman Evers (F), Fred.veer (D);

gehurla: Boudewijn Mooren (F), Erikv.d. Ham (F) en Paul Keizer (F). Foto: @ Paul Keizer

Uiteindelijk werd door acht deelnemers examen zich twee verenigingen bij de KNAS aange-
gedaan: zes op het wapen floret en twee op meld, samen onge"eer 60 leden vertegenwoor-
degen. Alle deelnemss sleegden. Door drie van digend.
de nieuwe maitres is gewerkt aan het oprichten
van nieuwe verenigingen. Inmiddels hebben

DRIE MAANDEN TRAINEN IN
BONN
Vorig jaar heb ik eindexamen gymnasium
gedaan. Ik heb toen besloten om een jaar niet te
studeren. Het nieuwe "schooljaar" ben ik
begonnen te werken als uitzendkracht. In die
tijd is het idee geboren om een paar maanden te
gaan schermen in Bonn. Dat zou een verdere
stimulans kunnen zijn voor mijn schermontwik-
keling, die de afgelopen twee jaar al enorme
vaart had gekregen door mijn trainer, Mtre
K.A.Kardolus.
In Bonn is een groot schermcentrum met een
concentratie van goede schermers, die nergens

Tijmen Ros

in Nederland te vinden is. De sabelploeg, waar-
onder bekende namen als Becker, Kempenich
en Nolte, wordt geleid door de Bulgaarse trainer
Boris Stavrev.

Na overleg met Mtre Kardolus en Mtre
Monshouwer (trainer van de nationale jeugd-
ploeg op sabel) ben ik begonnen alles te rege-
len. Dat was nog een hele klus. Toestemming
om in Bonn te mogen trainen had ik gelukkig al
gauw. Ik was welkom. Het grote probleem zat
echter in het vinden van onderdak. Dat was
werkelijk een ramp. Na ongeveer alles gepro-



beerd te hebben had ik, toen ik eind februari de
grens overtrok, nog maar voor drie weken een
kamer gevonden. In die drie weken moest ik iets
anders vinden, of ik kon we€r naar huis terug.
Gelukkig heb ik op het laatste moment een
kamer kunnen huren bij een Engels-Franse
familie. Met het omschakelen van de ene raal op
de ander had ik op het laast totaal geen proble-
men meer!

Tijdens mijn verblijf in Bonn heb ik, nnast veel
schermen, ook een cursus Duits gevolgd. Verder
was ik veel tijd kwijt aan reizen naar en van de
schermtraining en voor mezelf zorgen (bood-
schappen, koken etc.). Schermen was natuurlijk
mijn voornaamste bezigheid, niet alleen in tijd,
maar ook geestelijk gezien. Ik heb gewoon me€-
gedraaid met de hele sabelploeg, met de uitzon-
dering dat ik geen les kreeg. Dat heb ik wel
gemist. De trainingen bestonden meestal uit
voetbalspel, benenwerk en dan vrij schermen
met individuele lessen. Verder werd er begon-
nen met een speciale WK-voorbereiding met
krachttraining, looptrain ing, conditietrainin g
erc.

De intensiteit van de trainingen is vrij variabel.
Normaal wordt er getraind van maandag Vm
wijdag van 18.00 tot 20.00 uur. Verder op dins-
dag en woensdag van 11.00 tot 13.00 uur. Als er
een wedsrijd in het weekend is vallen de trai-

ningen op maandag en vrijdag meestal uit.
(Hoewel de jeugd dan vaak wel traint.) Tijdens
de WK-voorbereiding wordt op bijna alle dagen
's ochtends en 's avonds getraind. In het week-
end gaat het dan ook door.

De groep sabelschermers is vriendelijk, maar
gesloten. Ik geloof dat dat een karakteristiek van
Duitsers is. Pas na drie maanden begon ik me
echt een beetje thuis te voelen. Toen ging ik
alweer weg...

Het was niet altijd makkelijk, maar erop terug-
kijkend is mijn verblijf in Bonn de moeite
waard geweest. Ik heb een hoop geleerd, maar
niet alleen dat. Ik heb veel gezien en allerlei
ideeOn opgedaan hoe ik mijn schermstijl en
kwaliteiten kan verbeteren. Verder heb ik kun-
nen proeven aan het gangbare internationale
schermtempo. Een tempo, dat je in Nederland
niet vindt
Ook heb ik proberen te ontdekken welke waarde
schermen voor mij heeft. Allden schermen
werkt benauwend op me heb ik gemerkt. Mijn
wereld wordt dan te klein. Wel is schermen heel
belangrijk voor me. Ik hoop dan ook het goed te
kunnen combineren met mijn toekomstige stu-
die scheikunde in Utrecht. Ik zal hier in
Nederland proberen, met alle hulp die ik kan
krijgen, met name van Mtre Kardolus en mijn
schermclub, internationaal wat te bereiken.

F RANCE -LAMES - SCIIERMS ERVICE

K. Fokkenra-AnCeregg
S teenbraam 7

9561 DA Ter ApeI
tel- 05995 - 2O59
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WEDSTRIJDREGLEMENT

In december 1989 verscheen er een nieuwe
Nederlandse uitgave van het wedstrijdreglement
schermen vertaald en bewerkt door de heren
Haverhoek en Van Winden. Direkt na het ver-
schijnen kregen de initiatiefnemers behoorlijk
wat kritiek te verwerken. Van een goede geest
en instelling blijkt de eerste opgave van wijzi-
gingen t€ getuigen, die maart l99l bU mij in de
brievenbus viel. Veel onvolkomenheden zijn
rechtgezet, anderen zullen zeker nog verbeterd
worden. Hoe moeilijk 66n en ander kan zijn
moge blijken uit de verbetering van het vignet
van de KNAS op de eerste pagina. Er is duide-
lijk aan gesleuteld echter correkt is het nog
steeds niet. Vanaf deze plaats mag ik beide
heren felici&eren met hun produkt en hun wijs-
heid om correcties aan te willen brengen.

Wanneer er in een internationaal geaccepteerd
reglement zaken staan afgedrukt, waarmee men
het niet eens is, is de lijn om er verbetering in te
brengen scheidsrechters- en reglementencom-
missie KNAS / bestuur KNAS / reglementen-
commissie FIE / congres FIE enz. Een lange en
langzame weg echter, het is niet anders.

Wanneer een in het Frans opgesteld reglement
vertaald moet worden, liggen de zaken anders.
De vertaler heeft een bepaalde macht. De ver-
antwoordelijke KNAs-besEurderen en commis-
sieleden moeten er acht op slaan, dat er zo min
mogelijk eigen interpretaties worden gebruikt en
er zo waarheidsgetrouw mogelijk wordt ver-
taald. Eigen interpretaties en vrije vertalingen
zijn prima in een artikeltje, doch uit den boze in
een officieel reglemenl

Graag wil ik hier twee voorbeelden noemen,
wailrvan er 66n in mijn professie als schermle-
taar zrrur slorend werkL

De minst slorende doch minder goede vertaling
als eerste. Op het congres van de FIE, in 1973 te
Parijs gehouden, werden enkele artikelen aan
het reglement toegevoegd. Het behelsde een
nadere uitleg van de uitvoering van enkelvoudi-
ge en samengestelde aanvallen. futiJ(el41712
begint met: "L'atlaque en fldche est correcte-
ment exdcutde: -pour une attaque simple (cf. ll)
quand le bras s'allonge dans le temps de la

Rudi Oudijk

fldche enz." Elke scherme; begrijpt, dat het hier
handelt om een aanval uit$voerd met een loop-
aanval ofwel fleche. Sinds 1976 wordt er in ons
Nederlandse reglement de vertaling gebruikt:
"De snel uitgevoerde aanval in rechte lijn
(flEche) wordt correct uitgevoerd: -voor de
enkelvoudige aanval (cf. ll) wanneer de arm
wordt gestrekt tijdens het, aanvalstempo enz."

We moeten constateren, dat de vertaling van "en
fleche" in "een snel uitgevoerde aanval in rechte
lijn" geen goede vertaling in de geest van onze
schermsport is.

Evenzo is de vertaling van "dans le temps de la
fldche" anders dan "tijdens het aanvalstempo".

Waarom geen juiste venaling gekozen? Waarom
niet door de verantwoordelijke commissie van
de KNAS gecorrigeerd?

Vervelender is de te pas en te onpas gebruikte
term "het recht van aanval" of "het aanvals-
recht". Een schermer, die zich niet of nauwelijks
beweegt en de gewapende arm "en ligne" heeft,
zou het aanvalsrecht hebben. Een schermer, die
geweerd heeft zou het recht op de aanval heb-
ben. Steeds veelvuldiger worden deze termen
gebezigd. Vanzelfsprekend ben ik het met een
ieder eens, dat een schermer, die op de regle-
mentair voorgeschreven wijze een aanval begint
natuurlijk het recht van aanval heeft. Wie "en
ligne" staat heeft natuurlijk voorrang in de
gevechtsgang wann@r er een gelijktijdig treffcn
is, doch om deze passieve daad aanvalsrecht tc
n@men gaat mij te ver.

Wie geweerd heeft, heeft het recht op de riposte
en geen aanvalsrecht enz.

Gezocht heb ik naar de mogelijke oorzaak van
het verkeerde Balgebruik. Weer kom ik tot de
conclusie, dat een minder goede vertaling uit het
Frans de reden moet zijn. In het originele
"reglement pour les epreuves" van de FIE wordt
in artikel 233 op bldz. 36 de gang van zaken
rond de gevechtsgang behandeld. Gesproken
wordt er over: "Respect de la phrase d'armes -
la phrase d'armes doit 0tre suivie - le droit de
I'action - le droit i la riposte - le droit d'arrOter".

In de Nederlandse vertaling van het reglement
van voor 1976 worden de juiste vertalingen van
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bovengenoemde Franse uitdrukkingen gebruikt"
Vanaf 1976 worden in de nieuwere Nederlandse
versies (het oude oranje losbladige exemplaar
en ook in de nieuwste van Winden/Haverhoek
uitgave) kronkelvertalingen gehanteerd. We vin-
den hier dat, "et la phrase d'armes doit Otre sui-
vie" wordt vertaald met "er moet acht geslagen
worden op het recht van aanval". Een slechte
vertaling, die tot onbegrip en misverstanden
leidt en zo spoedig mogelijk uit het reglement
dient te verdwijnen.

Natuurlijk ben ik mij ervan bewust, dat de pun-
ten, die ik heb aangesneden geen revolutie tot
stand zullen brengen. De mening ben ik toege-
daan, dat een vertaling van een officieel wed-
strijdreglement geschoond dient te blijven van
eigen interpretaties en minder goede vertalin-
gen. De scheidsrechters/reglementen commissie
heeft de zeer belangrijke taak om toe te zien op
e&n zo zuiver mogelijke reglementering. Dat dit
artikeltje daartoe moge bijdrage is des schrijvers
wens.

Neerland Troph0 l99I
Met de wedstrijd om de Neerland Troph6, geor-
ganiseerd door Zaal Kardolus, lijkt Nederland
hard op weg een nieuw internationaal topevene-
ment in huis te krijgen. Voor de tweede editie
verzamelde zich op l8 mei een sterk deelne-
mersveld in de Haagse Houtrusthallen. Onder
de 96 degenschermsters uit 17 verschillende
landen bevonden zich de nummers een, twee en
drie van het jongste wereldkampioenschap, de
wereldkampioene bij de jeugd en de Masters-
winnaressen van '90 en '91. Vrijwel alle sterke
schermnaties wzuen vertegenwoordi gd ; zelfs de
volledige Cubaanse ploeg had de grote over-
steek gewaagd. Alleen de Italianen ontbraken.
Waarschijnlijk spaarden zij hun krachten voor
het eigen toemooi in lrgnano, een week later.

Voor Nederland verschenen elf schermsters op
de loper, maar merkwaardig genoeg niet de hele
nationale ploeg. Zeven van hen plaatsten zich
op het tableau van 64, waat ze op twee na alle-
maal werden uitgeschakeld. Alleen Pernette
Osinga en Astrid Bijlsma, die knap van de als
zevende geplaatste Zweedse Lindberg had
gewonnen, waren toen nog in de strijd. Astrid
wist door winst op de Cubaanse Duarte bij de
laatste 24 te komen, maar verloor daarna van de
Duitse Ritthaler. In de herkansing was jeugdwe-

reldkampioene Viktoria Titova uit Rusland te
sterk, zodat Astrid was uitgeschakeld. In het
eindklassement werd ze 22ste. Pernette
schermde zich via onder meer de Zweedse
Eglen en de Cubaanse Selis, respectievelijk
negende en achtste op het tableau, rechtstreeks
tot bij de laatste twaalf. Daar stuitte ze op haar
oude kwelgeest Maria Mazina uit de Soviet-
Unie. Ondanks uitstekend schermen verloor
Pernette de partij in drie sets. In de herkansing
kwam ze tegenover Titova te staan. Het. enge-
lengeduld waarmee die de gelegenheid voor een
tegenaanval afwachtte was te veel voor
Pemette. Ze werd uiteindelijk elfde. Een uitste-
kend resultaat, maar jammer voor de finale.
Voor het publiek en de media was het leuker
geweest als er een Nederlandse bij de laatste
acht had gezeten. Bovendien had Pernettes
agressieve stijl voor wat meer spektakel in de
finale kunnen zorgen. Nu werd er erg afwach-
tend geschermd, waarbij de reffers soms pas in
de laatste minuut werden gemaakt. De sluw
schermende Mazina legde tenslotte beslag op de
eindoverwinning door de Duitse vijfkampster
Korger, die eerder wereldkampioene Taimi
Chappe had uitgeschakeld, te verslaan. Titova
werd derde.
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I IVIaria Mazina (SU) Mazna Mazna Mazna :
8 Ekaterina t ebedeva (SU) U5 615 615 513 516 5R 615 S/3
5 Vikloria Titova (SLD Tirova
4 Pia Albertsson (StD 5n Src I
3 Taimi Chappe (Cub) Korger Korger I
6 Monika Korger (BRD) 5/3 5R 6/4 614 I

! Z Vamita Figueroa (Cub) Hormay I

I Z nOrienne Hormay (Hon) 5f2 sfi- I

i Orn de derde en vierde plaats: Tiova-Hum ay Slt 5R I
L--r--rr-r-rr b-rrr *--J
I Maria Mazna - Rusland

2 Monika Korger - Duirsland
3 Vftoria Titova - Rusland
4 Adrienne Hormay - Hongarije

5 Yamila Figueroa

6 Thimi Chappe

7 Pia Albersson
8 Ekaterina l.ebedeva

- Cuba

- Cuba

-Zweden
- Rusland

Minister vanWVC Hedy d'Ancona reikt de eerste ptijs uit aan Maria Mazina Foto: Haw Geleijnse

Op zondag 19 mei werd de Europa Cup voor
dames-degenequipes verschermd. Veertien ver-
enigingen traden aan voor de eerste ronde,
waaronder z^^l Kardolus. Pernette c.s. bereik-
ten de tweede ronde door te winnen van
Nivelles @elgiO), maar verloren vervolgens van
het Franse Levallois. Ze werden als achtste
geklasseerd.

De finale ging net als vorig jaar tussen de equi-
pes van Boedapest en Moskou. De Russischr:
schermsters namen in eerste instantie een voor-
sprong van 6-2 in partijen, mar zagen daarna
het verschil slqds kleiner worden. Uiteindelijk
hielden ze net genoeg over: 8-7. In de strijd om
de derde plaats had Heidenheim (Duitsland) het
tegen Levallois een stuk eenvoudiger: 9-2.
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De organisaloren hadden geen moeit,e gespaar-
dom het toernooi tot een succes te maken. Er
was voor accomodatie, vervoer, lolken en in

sommige gevallen zelfs voor visa voor de deel-
nemers gezorgd. Het oponthoud tussen de ron-
des was te verwaarlozen en de finale begon

keurig op tijd. De sfeer was dan ook beide
dagen uitstekend. De equipes die in de eerste
ronde van het Europa Cuptoernooi uitgescha-
keld waren, hielden zich de rest van de dag
onledig met het schermen van wiendschappelij-
ke ontmoetingen, waaraan ook de Cubaanse
ploeg nog kwam meedoen. Televisie en kranten
besteedden uitgebreid aandacht aan het evene-

ment en ook over publieke belangstelling viel
niet te klagen, d raakten de toeschouwers e,en

beetje zoek in de enorme atletiekhal. De finale
werd onder meer bijgewoond door minister
D'Ancona van WVC, diverse ambassadeurs en
andere hoogwaardigheidsbekleders, die tussen
de partijen door vergast werden op een energiek
optreden van de sopraaq Wilma Driessen.
Tijdens de finale kon bovendien bekend
gemaakt worden dat als het rapport van FIE-
afgevaardigde mewouw Glen-Haig positief uit-
valt (en er is geen reden om aan te nemen dat
rlrt niet zo zal zijn), het toemooi volgend jaar de
A-status zal hebben.

D irunp Moscou wbrnaar Europa-C up Foto: Hans Geleijnse
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Een tragisch verlies voor het
Nederlandse schermen
Hoewel het ongemerkt aan bijna iedereen voor-
bijgegaan is heeft het Nederlandse schermwezen
een aantal trieste verliezen moeten incasseren.
Wedstrijden zoals de Bevrijdingsbeker, het
Haags Ooievaartje toernooi en de Nederlandse
studenten kampioenschappen zijn ter ziele
gegaan. Dit zijn allemaal wedstrijden met een
lange raditie, die afgelast m@stcn worden door
een gebrek aan inschrijvingen. Over de bevrij-
dings beker is al een stuk verschenen in de
Touch6 van maart en ongetwijfeld zal er ook
wel ies over het Haags Ooievaartje toernooi
verschijnen. Een kleine bespreking over de
Nederlandse Studenten Kampioenschappen lijkt
mij echter op zijn plaas.
De Nederlandse Studenten Kampioenschappen
hebben een lange traditie, een korte blik op de

Fred,Veer

muren van de schermzaal van ons Delftsche
sporrcenrum liet mij vaantjes zien die tot in de
jaren vijftig terug liepen. Hoewel misschien
nooit een echte opwedsrijd zijn zowel de equi-
pe als de individuele kampioenschappen altijd
gekenmerkt door sportiviteit, inzet en goed
schermen. Voor de organisatie altijd uniek door
de noodzaak om in een weekend wedstrijden op
alle wapens te m@ten organiseren, voor man-
nen en vrouwen; bij voorkeur dusdanig dat alle
deelnemers een kans krijgen op alle wapens mee
te doen. Met 150 tot 200 deelnemers per NSK
een zware opgave. Zeker ook de laatste jaren
met een toenemend aantal studenten uit het
hoger beroeps onderwijs die deelnamen een
steeds populairder en interessante wedstrijd op
de kalender.

STlCHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

Uhlmclilffi

VERKOOP

UHLMANN & ALLSTAR
Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusiel voor Nederland Uhlmann

schermsportartikelen. Ook voor Allstar kunt u bijons terecht.

Schermcentrum Arnhem, Koppelsfaat 20, 6g12 EP Amhem. Verkooptijden dinsdag en woensdag 20.d1 - 22.(X) uur

Telefoon: 085 213360 llewouw C. Tiedink (buiten deze lijden 085 - 513132)
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Dit maakte deze wedstrijden uniek binnen het
Nederlandse schermen. Maakte, want nu zijn
deze wedsfrijden ter ziele. In het licht van het
noodlottige besluit van de Bondsvergadering
van22-6-1990 om A-toernooi eisen !e gaan ver-
plichten aan zelfs de meest recreatieve wed-
srijd; een besluit genomen op een vergadering
waar niet eens een quorum aanwezig was, is het
onmogelijk om deze wedstrijden te houden.

Wetende dat door dit besluit, het deelnemers-
aantal dusdanig laag zou zijn dat de wedstrijd
zinloos zoazijn, heeft geen enkel sportcentrum
zich bereid verklaard het individueel kampioen-
schap te organiseren. Leiden verklaarde zich
bereid te proberen een Equipekampioenschap te
organiseren, maar moest 5 weken voor de
geplande datum van 4 Mei afzeggen omdat het
aantal inschrijvingen dusdanig laag was dat het
onmogelijk zou zijn om van een Nederlands
Studenten Kampioenschap te spreken. Niet dat
er niet genoeg potendele deelnemers zouden
zijn, slechts dat een enkel sportcentrum een vol-
ledig A-toemooi uitgerust equipe kon leveren.

Kan het de bedoeling geweest zijn van de

bondsvergadering om meer veiligheid te bieden
door het aantal wedstrijden te reduceren tot een
paar grote nationale en intemationale wedstrij-
den waal, gezien het aantal mensen op de rang-
lijst, slechts een kleine fractie van het totaal
aantal leden heengaat. Het bestuur praat nu al
jaren over een beter Nederlands schermen, maar
bedoelt zij dan dat wij naar een kleine scherm-
bond, van misschien 500 wedstrijdschermers,
die vooral veel in het buitenland schermen toe
gaan. Ik denk dat ik voor het merendeel van de
Nederlandse schermers kan spreken als ik zeg
dat als de prijs van het besluit van de bondsver-
gadering om A-toernmi eisen aan iedereen op te
leggen, het verlies van het merendeel van de
wedstrijden binnen Nederland en het verlies van
leden is, dan is deze prijs te hoog. De lijst van
aan gekondigde maar afgelaste wedstrijden over
het afgelopen jaar is voldoende bewijs hiervan.
Ik zal mijn betoog eindigen met een oud
Nederlands gezegde:

Beter ten halfe gekeerd

dan ten heele gedwaald.

De atletencommissie
Sinds januari l99l bestaat er een commissie die
opgericht is op initiatief van het Nederlands
Olympisch Comit6, de atletencommissie. Deze
commissie is er voor het behartigen van de
belangen van de topsporter in Nederland. Het
NOC is de initiator van deze commissie. Deze
wil graag weten wat er onder de sporter leeft
opdat het beleid hierop kan worden afgestemd.
Door de knelpunten, problemen en hot items te
bespreken in de bijeenkomsten is er een moge-
lijkheid geschapen om door middel van overleg
tot oplossingen te komen.

De commissie bestaat uit 12 leden die zijn voor-
gedragen door de bonden en daarna zijn geko-
zen door de andere afgevaardigden en het NOC-
bestuur. Elke gekozene vertegenwoordigt een
bepaalde groep sporters. De olympische mannen
en vrouwen en de niet-olympische mannen en
vrouwen. Daarnaast is er de vertegenwoordiger
van TIG en zijn er twee 'vrije' plaatsen.

Bart Veldkamp en ondergetekende zijn voor
deze twee plaatsen gekozen.
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Sinds januari zijn er 4 bijeenkomsten geweest.
Deze hadden als belangrijkste onderwerpen de
verkiezingsprocedures, doping, de medische en
financiOle begeleiding.

De atletencommissie wordt om de twee jaar
gekozen. Elk lid heeft de mogelijkheid zich nog
eenmaal kandidaat te stellen. Dit voor de conti-
nuiteit van de commissie.

Tijdens de discussie omtrent doping bleek hoe
nuttig deze vergaderingen zijn. Het volgende is
illustratief hiervoor. De discussie ging over de
out of competition controle. Dit houdt in het
kort in dat de atleet bij nacht en ontij gecontro-
leerd moeten kunnen worden op dopinggebruik.
Het NOC veronderstelde dat de atleten tegen
deze manier van controle zouden zijn. In strijd
met de privacy en lichamelijke integriteit. Maar
wat bleek tijdens de discussie? De atleten waren
unaniem van mening dat dit eigenlijk geen
slechte methode is. Er kan zo ook gecontroleerd
worden of er tijdens de training wel of niet
gebruikt wordr Bij vooraf toegezegde controles



wordt er door de sporter rekening mee gehouden
en wordt op het juiste moment gestopt, zodat bij
controle geen sporen meer te vinden zijn. In de
visie van het NOC omtrent doping die verlangd
werd door de overheid, heeft onze mening dan
ook vorm gekregen.

Tenslotte hebben we ons ook uitgesproken voor
meer duidelijkheid rondom het probleem
doping, niet alleen moet bekend zijn wat doping
nu eigenlijk is, maar ook is belangrijk dat de
sport€r weet hoe de procedures zijn, zijn afwij-
kingen toegelaten, moet je meewerken e.d.

Kortom het is van groot belang dat de sporter op
de hoogte is van zijn of haar rechten en plichten.
Het NeCeDo is op dit moment bezig om hier-
over enige duidelijkheid te verschaffen middels
het uitgeven van een informatiebulletin.
Voordat men kan spreken over het belangrijke
onderwerp medische begeleiding, is een defini-
tie van medische begeleiding noodzakelijk.
Medische begeleiding is volgens de atletpncom-
missie niet alleen maar blessurebehandeling en
jaarlijkse controle, maar een begeleiding die
begint bij de raining en eindigt na de wedstrijd.
Tevens is belangrijk dat de atleet op elk moment
bij de arts of fysiotherapeut binnen kan lopen
zonder lange wachttijden te hebben of hoofd-
brekens over de financi€le consequenties.
Eveneens is van belang dat er goede medische
begeleiding aarwezig is tijdens wedstrijden. Op
zijn minst een fysiotherapeut. Bij sommige atle-
ten viel de mond open van verbazing toen een
van ons vertelde dat er met het team geen arts of
fysiotherapeut me€ was geweest naar een E.K.
... Dat is och niet mogelijk ...

Een inventarisering van deze 'medische' proble-
men bij de bonden is noodzakelijk. Deze inven-
tarisering om aldus te kijken bij welke bonden
de problemen het grootst zijn, wordt besproken

in een volgende vergadering. Het gecompliceer-
de van dit probleem is, dat er enkele bonden zijn
waar de medische begeleiding goed geregeld is,
maar ook een grcot aantal, waar er niet of nau-
welijks aandacht aan medische begeleiding (rij-
dens trainingen enlof wedsrrijden) besteed
wordt.

Een goede medische begeleiding kan het ver-
schil zijn tussen de top en de sub top. Een reden
t€ meer om dit goed te regelen. Op onze volgen-
de vergadering zal dit dan ook nogmaals op de
agenda staan,

Het onderwerp financidle begeleiding ging
onder andere over sponsoring en ovet d,e l\Vo
korting op de IB-bijdrage in een voor-olympisch
jaar. Wij zijn van mening dat dit eigenlijk nier
kan. Het NOC stelde ons gerust met de verwij-
zing naar een derde (Philips) TOp voor TOp-
sponsor, die er voor zorgtd^tde korting stopgc-
zet wordt en de IB-bijdrage dus gelijk blijft in
de toekomst. Ook een vierde sponsor (pTT
Post) is in aantocht.

Na een aanvankelijk moeilijk begin begint de
sponsorwerving dan toch te lopen en is er mel
de komst van 4 Top voor Top sponsors al een
grcte stap in de goede richting gezet.

Verder wordt er gekeken in hoeverre de sportcrs
kunnen worden ingezet bij de sponsorwerving,
plannen hiervoor zijn spoedig voorhanden.

Zijn er vragen, problemen of suggesties dic
eventueel in de commissie behandeld kunnen
worden dan kan men deze altijd bij ondergere-
kende of het NOC, Greet Hellemans, kenbaar
maken.

In de toekomst zal ik u op deze manier op de
hoogte houden van de ontwikkelingen van de
atletencommissie en dus de topsport in
Nederland.
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Duits overwicht tijdens internationaal
schermtoernooi Venlo
Het l3de Venloos schermtoemooi, dat dit jaar in
Tegelen plaats vond wegens ruimtegebrek in de
Venlose sporthallen, trok een sterke internatio-
nale bezecing van ruim 170 schermers. Daarvan
kwamen zo'n kleine 90 schermers uit de BRD.
Opvallend was het aantal schermers op het
wapen sabel. Trekt het nationale kampioenschap
een kleine 40 deelnemers, in Venlo overschreedt
het aantal de 50. Hiermee wordt bevestigd dat
het toernooi voor het wapen sabel als het
belangrijkste evenement kan worden gezien.
Het toernooi heeft voor de Nederlandse sabeltop
sowieso een goede smaak achtergelaten. Tijdens
het snaphanen toernooi in Amhem van 24 febru-
ari werd de Nederlandse top een verpleEerende
nederlaag bezorgd door het Duitse team uit
Dormagen. M.n. de heren Falk Schieffer en
Christian Eich veegden met de Nederlanders in
Arnhem de vloer aan. In Venlo wisten de
Nederlanders zich echter sterk te revancheren
door de Dormagse ploeg op ruime achterstand te
houden. Reeds in de halve finale kon Pieter de
Bruin uit Utrecht met gemak de 28-jarige
Duitser Schieffer op afstand houden. Christian
Eich wist door te dringen tot de finales, waar hij
echter in de l8-jarige student Tijmen Ros van
Zaal Kardolus zijn meerdere moest erkennen.
De runner up Tijmen Ros wordt algemeen
gezien als de opvolger voor Oscar Kardolus, die
in Venlo ook slechts matig presteerde. Ros, jong
Oranje pupil van maitre Monshouwer, wist de
nationale titel te behalen tijdens de Nederlandse
kampioenschappen van 27 april in zowel de

Uitslag Dames floret:
I BorowkaJulia F.C. Dormagen
2 Riesswijck Conny v. F.C. Dormagen
3 Kircheis Asnid Quadrat Ichendorf
Uitslag Heren floret:
I Rodermund Dirk ETUFEssen
2 Korzelius Gerben Taal Vissgl
3 Fischer Berthold FC Moers
Uitslag Heren sabel:
I Ros Tijmen Zaal Kardolus
2 Bruin Pieter de S.V. Pdlds
3 Eich Christian F.C. Dormagen

t8
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categorie0n senior als ook junior. Zijn 3 maan-
den durende trainingsstage in Bonn bij de
Olympische Fechtersschule, schijnt voor
Nederland zijn vmchtcn af te werpen.
De finale sabel, welke pas rond de klok van acht
uur aanving, werd een Nederlands onderonsje.
Tijmen Ros wist na twee sterke partijen overtui-
gend van Pieter de Bruin te winnen met 6-3 en
5-1.

Floret dames

Het onderdeel floret dames werd geheel gedo-
mineerd door Duitse ploegen. Slechs Simone
Simon vanZaal Van Oeveren te Amsterdam
wist de 13de plaats te veroveren. De eerste t/m
de twaalfde plaats werd door Duitse ploegen uit
Dormagen, Moers en Diisseldorf ingenomen. De
finale werd verschermd tussen de in Dormagen
wonende Oostenrijkse schermster Julia
Borowka en Conny van Riesswijck, eveneens
uit Dormagen. De 23 jarige Borowka, compu-
terprogrammeur, startte haar schermcarriCre
reeds op 8-jarige leeftijd. Zij eindige in Venlo
op de eerste plaats.

Floret heren

Van de 75 florettisten kwamen er 28 uit de
BundesrepubLk.Zii zorgden voor een bijzonder
hoog niveau, waardoor vele Nederlandse scher-
mers reeds in de voorronden moesten afhaken.
Na een spannende finale tussen Dirk
Rodermund uit Essen en Gerben Korzelius van
Zaal Visser te Amsterdam wist Rodermund de
eerste plaats te bereiken.

- BRD
- BRD
- BRD

. BRD
- Amsterdam A'{L
. BRD

- ZoetermeerA.Il
- UtrechtAll
- BRD



Jeugd Degentoernooi Luxemburg

Op 16117 maar vond in Luxemburg stad, in het
splinternieuwe schermcentrum een jeugd degen-
toernooi plaats. Het was een toernooi voor alle
categorie6n jeugd, dus van kuikens, benjamins,
cadetten en junioren. Naast deelnemers uit
Luxemburg, BelgiE, Duitsland en Frankrijk had-
den ook L7 Nederlanders de weg n:ur
Luxemburg gevonden. Grote degenclubs hadden
hun jeugd naar deze wedstrijd gestuurd o.a.
TBB, Heidenheim, Valanci0nne, Chalon sur
Marne, Brussel. De Nederlandse afvaardiging
deed het helemaal niet slecht, hier volgen de uit-
slagen van onze leden:

27 apil - 5 mei 1991

Naar aanleiding van het bezoek van een aantal
leden van de nationale jeugdselektie aan
Moskou december j.l. werd het plan opgevat als
tegenprestatie onze Russisc he scherm vrienden
hier uit te nodigen. De KNAS kon dit om o.a.
financi0le redenen niet behappen, maiu we
mochten het uiteraard wel organiseren indien
het voor de KNAS budgerair neutraal zou ver-
lopen, of te wel niets zou kosten.

Met de wedstrijdkalender in de hand werd
gekozen voor bovenvermelde periode, zodat
onze gasten ook deel konden nemen aan inter-
nationale cadettentoernooien.

Vervolgens werd een programma- en draaiboek-
voorstel toegezonden aan de KNAS met het
verzoek dit toe te zenden aan de regio-secreta-
riaten die dit aansluitend konden toezenden aan
de verenigingen. Regionaal bleek dit helaas niet
voldoende gesroomlijnd te verlopen. Met oog
op de gewenste sponsorwerving werd verzocht
aan de KNAS dit op Officieel Bondspapier toe
te vertrouwen omdat men dan een serieus ver-

Kuikens
Bas Venvijlen
Benjamins
Siebren Tigchelaar
Remco van Dijk
Di€go Guit
Pupillen
Robert DaniEls
Jobbe Wijnen
Cadetten
Jan Reurslag

Junioren dames
Astrid Bijlsma
Junioren heren
[.eon Hendriks

TzalVerwijlen

6e plaats (zaal Venvijlen)

lste plaats (zaal Venvijlen)
7e plaas (zaal Verwijlen)
8e plaats (zaal Verwijlen)

3e plaats (zaal Verwijlen)
4e plaas ('^^l Venvijlen)

lle plaats (zaal Kardolus)

4e plaas (zaal Welinow)

lste plaats (zaal Verwijlen)

J.Walraven
C 6rd i rutor U i tw i ss el ing N edc r land- S wj e t U nie' 9 I
zoek aan eventuele sponsoren kon richten.

Verenigingsbesturen, ouders, trainers en scher-
mers bleken ruimschoots bereid om de handen
uit de mouwen te steken nadat via-via de beno-
digde informatie was verkregen.

Voor twee regio's bleek het sponsorgelden ver-
werven een onmogelijke zaak, en 66n daarvan
zag daardoor helaas geen kans iets te organise-
ren voor deze Russische delegatie. Wie weet bij
een eventue€l volgende keer is dit wel mogelijk
en kunnen dan alle regio's mee profiteren van
dit via demonstraties en persberichten tot jeugd-
schermsport promotie-gebeuren uitgegroeide
uitwisselingsbezoek.

Natuurlijk moet zo'n uitwisseling door deze of
geen initiatiefnemer aangezwengeld worden,
maar om zoals 'boze tongen' beweerden te
spreken van een 'eenmansaktie' is ruimschoots
gelogenstraft door de intensieve overlegvormen
en het grote aantal supporters voor dit evene-
ment.

Cadetten degenuitwisseling
Nederland- Sovjet Unie
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Na de gastwije ontyangst te Venlo gedragen
door leden van de schermvereniging
D'Aflagnan (u weet wel van o.a. het Vlaaien-
toernooi), werd afgereisd naar Antwerpen. We
waren daar te gast van Schermacademie
Wezowski. Uit de landelijke bladen heeft u kun-
nen vernemen dat het toernooi de Grote Prijs
Sporthal Mercksem, met zes deelnemende
nationaliteiten, een geslaagde wedstrijd is
geweest.

7,ater dagz Ind ivi d ueel :
le Diminii Linenko USSR
2e Wouter den Otter Scaramouche

Arnhem
3e Alexander Cheznyskov USSR

Overhatdiging poster aan Belgisclv organisatb-comit4.

Zolltdagz Equipe:
le Nederland I:

Wouter, Tim, Erik en Job
2e USSR
3e Nederland tr:

Bas Gamier Taal Verwijlen Oss
Robbert Dani0ls Taal Verwijlen Oss
Geert Jan Wittens Rapier Tilburg
Sergei Chikin USSR

Met name het equipeoptreden getuigde van
moraal en sportieve vechtlusL

Na een gedeeltelijk gesponsord diner bij
McDonalds in Eindhoven werd doorgereisd
naar Oss, waar leden van r^ l Verwijlen als gas-
theren optraden.

De verschillende regio's die bezocht werden
zullen achtereenvolgens verslag doen van hun
regionale aktiviteiten en wetenswaardigheden.

zie vemolg pagina24
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Grandioze ontmoeting met Russische
Jeugddegenploeg in Oss

Hoewel het lot op het laatste ogenblik spannend
bleefofeen en ander haalbaar znuzijn,kan S.V.
Zaal Verwijlen terugzien op een op en top
geslaagde Russische ontmoeting met ali hoogte-
punt een overwinning in de equipe wedsfijd.
De Russische delegatie arriveerde op zurtqg2}
pril j.l. om 19.45 uur onder begeleiding van de
heren Walraven en Monshouwer bij heigolfbad
in Oss. Vanaf dit ogenblik vielen zij onder ver-
antwoording van de Osse vereniging.De vijf
gpeilsten (cadetten), trainer en organisatiebege-

leidster werden voorgesteld aan hun gastgevers.
Hiema vertrokken allen snel huiswaarts.Voor de
Russen was het Frjn dat za met twee€n of drie€n
in een gastgezin geplaatst waren. Dit vanwege
taalproblemen. Gesprekken met de Russen ver-
liepen heel moeizaam. Slechts met veel fantasie,
doorzettingsvermqgen en handen en voeten was
een conversatie mogelijk. lvlaar om nou te sire-
ken van een behoorlijke conversatie, dat gaat
wat al te ver.Vermoeid van de lange dag, de
wedstrijd in Antwerpen en de reis gingen ze
woeg naar bed. Maar niet zonder e€rst nog wat
!e drinken. Ook de meegebrachte kadmdes wer-
den overhandigd.

Het programma van maandag 29 apil was van
uur tot uur gevuld. De dag begon met een ont-
bijt bij het gastgezin. Daarna, vanaf 8.30 uur een
lichte raining in de sg[s62aal. Korlom vroeg
uit de veren om op tijd aanwezig te zijn. Verder
lunch en bowlen in restaurant de Naaldhof gele-
gen in de bossen in Oss. Hierna een bezoek aan
het golfslagbad. Overdekte zwembaden zijn er
ook in Rusland, maar golven was iets nieuws
voor de Moskovieten. Ze genoten!!! Ook de
meterslange glijbaan was bij de jongelui erg in
trek.

Om 16.30 werden de Russische schermers en
begeleiders officieel ontvangen in her sredelijk
museum Jan Cunen. Namens de Gemeente Oss
verwelkomde burgemeester Eppo van Veldhui-
zen de Russen en bood allen als blijvende herin-
nering aan dit bezoek een bronzen os aan (= s€n
beeldlJ). Daarnaast kreeg ieder een vaantje in de

kleuren van de stad bedrukt met zowel
Nederlandse als Russische tekst. Bij deze offi-
ci0le ontvangst was ook een lolk aanwezig voor
het nodige vertaalwerk. Maar de heei Van
Veldhuizen sprak ook zelf een aanzienlijk
woordje Russisch. Dit tot grote verbazing van
iedereen. Met zijn Russische gedichtjes aan tret
einde van zijn toespraak oogstte hij bij onze
wienden veel lof en waardering.
Namens de Russische schermers dankte de trai-
ner de burgemeester en de Gemeente Oss voor
de hartelijke onrvangsr en de kadoos. Van de
gelegenheid gebruikmakend nodigde hij aile
aanwezigen uit voor een internationaal scherm-
toernooi dat eind dit jaar in Moskou gehouden
wordt.

Na het officiOle gedeelte was er nog een infor-
meel samenzijn waarbij door de Stad Oss kof{ie
en gebak werden aangeboden.

Tnwel van het formele als het informele gedeel-
te zijn opnames gemaakt door de lokale televi-
sie. Deze zullen op een later tijdstip worden uit-
gezonden.

Na de ontvangst werd er gedineerd. Daarna
maakte ieder zich op voor de gala avond met. als
klapstuk de equipewedstrijd. Vanaf 20.00 uur
stonden de deuren van cultureel centrum D'n
Iemhofopen voor genodigden, pers en publiek.
De heer Peter Leytens, voorzitter van S.V. Zaal
Verwijlen en voorzitter van KNAS-Zuid open-
de de avond met een kort welkomstwoord tot
alle aanwezigen.

Het programma vond overigens plaats in een
sfeervol ingerichte zaal.Een koperen loper op
een podium met daar omheen toeschouwerszit-
jes. Het geheel onder spotlighs.
Als intermezzo een optreden van volksdans-
groep Turopolski. Voorafgaande aan de equipe-
wedstrijd demonstraties van alle wapens door
jeugdleden van de organiserende vereniging met
uitleg van Maitre Roel Verwijlen. De ontrnoe-
ting zelf werd ingeluid met het voorstellen van
de schermers.

IetWittetberg
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Voor de Russen waren dit:
l. Cheznyshov Alexandr
2. Shixin Sergei
3. Lnenko Dimitri
4. Falshov furdrei (raserve)

Het Verwijlen equipe besond uit:
l. lvlarco lJytens
2. Jeroen van Dol*um
3. Rick v. d. Goor (ex -Verwijlen, nu Kardolus
4. Bas Garnier (reserve)

Na controle van de loper en de beide volksliede-
ren kon hoofdsecondant Piene Peeters de eerste
schermers verzoeken aan de treden. De wed-
strijd was begonnen. Alle partijen werd gestre-
den op het scherpst van de snede. Flitsende
akties en haast onmogelijke riposten. Hoewel de
epeisten van S.V. Taal Verwijlen vooraf met een
fikse nederlaag rekening hadden gehouden,
groeide hun zelfvertrouwen tot ongekende
troogle na de eerste partijwinst en werd de over-
winning binnengehaald. Einduislag 7-2. Niet 8-
2 zmls in het krantebericht vermeld.

Onder luid applaus van de aanwezigen namen
de moe gestreden Osse schermers de speciaal
voor deze gelegenheid beschikbaar gestelde
beker in ontvangst. Voor de Russen de troost-
prijs: bloemen en kussen van mevrouw Carry

Verwijlen.
De oergezellige schermavond werd afgeslorcn
met een bonetde aan de bar.

Ook de dinsdag, koninginnedag, waren de
Russen te gast. Op het programma stond een
bezoek aan het sprookjes- en pretpark de
Efteling. Jammer dat het die dag regenachtig en
koud was. In de ochtend was.er het afscheid van
de gastgezinnen en het vertrek naar Kaatsheu-
vel. Ondanks de slechte weersomstandigheden
hebben de Moskovieten zich uitstekend ver-
maakt. Atrakties als de python, het gro&e schip,
fatamorgana en het spookslot deden het heel erg
goed. Tot slot werd er nog een snoepkraam door
onze Russische wienden leeggekochr

Beladen met zakken voor spekken,lollies, noga-
blokken en chips betrok het gezelschap om
ongeveer 18.00 uur onder begeleiding van de
heer Walraven richting Amsterdam.

Het bezoek was alleszins geslaagd. De grote
inspanningen vooraf zijnzeka beloond. In heel
korte tijd hebben we, ondanks taalproblemen,
veel van elkaarkunnen leren. Bijvoorbeeld hoe
goed wij het hebben. Hoe bevoorrecht wij zijn.
lvlaar vooral, met hoe weinig de ander tevreden
is. Laten we dit goed beseffen.

V.l.n.r. Marco l4tens, Rickv.d. Goor, Jeroen van Dok*tm, Andrei Falshov, Alenndcr Cheznyskov, Sergei
Chikin, Dnitri Lhenko enArdrei Paigachov
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Russen op bezoek in het hoge Noorden

Donderdagmorgen 4 mei j.l. 9.00 uur was het
zover, dat wij, ttSchermzaal Welinowtt, onze
Russische gasten konden verwelkomen in
Friesland-

Dhr. Heerooms reed met de Russen via de
Afsluitdijk naar Ziirich in Friesland, wa r ze
werden ontvangen in reslaurant Ziirich door
Teun v.d. Geest, Johan Rijks en Bozjidar
Welinow.

Johan nam de sleutels van het busje over van de
heer Heerooms en van west naar oost door
Friesland gereden, kwamen ze om 10.00 uur in
Drachten aan. Daar kregen de Russische scher-
mers een excursie bij PHILIPS aangeboden.
Ook werd de warme lunch bij Philips gebruikt.
Na deze heerlijke lunch stond een rondvaart
over de Friese wateren op het programma. In
Drachten lag het MS. de HARMONIE van de

Gerda Kappert-Best

heer J. Kijlstra voor anker. De groep bestaande
uil vijf schermers, Eainer, onze maitre Welinow
en Frans van Buuren hadden genoeg ruimte aan
boord. Iedereen kon heerlijk tot rust komen tij-
dens deze mooie ocht naar Eemewoude.

In Eernewoude gingen ze weer van boord.
Johan Rijks stond hen daar al op te wachren.
Vervolgens gingen ze naar Oranjewoud bij
Heerenveen waar Jaap Waterlander klaar stond
om met hen te eten in restaurant Tjaarda, een
begrip aldaar.

Om zeven uur werd het gezelschap verwacht. in
het overdekte ABC-CENTRUM in Heeren-
veen, want er moest natuurlijk ook geschermd
worden. Veel hadden de Russen al meegemaakt
deze week, maarwat zehier beleefden, dat had-
den ze nog nooit eerder gedaan. Er zou
geschermd worden in eerder genoemd winkel-

r'ffi
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centrum (Albert Heyn, Blokker, C & A). Het tij-
dens de koopavond winkelend publiek kon nu
ook eens kennismaken met de schermsport.

Vooraf aan de wedsrijd werd er een demonstra-
tie gegeven door een aantal jonge leden van
onze vereniging t.w. Michiel van Buuren, Aalke
Post, Rory Teigeler en Nienke Post. Tijdens de
partijen werd het winkelend publiek uitleg gege-
ven wat er op de loper gaande was door Nico
Kappert.

Aan de wedstrijd deden mee:
Moskou Heerenveen
AlexanderCheznyshov Jobv.d.Geest

De geplande dierentuin werd vanwege ver-
moeidheid en "impressie-verzadiging" afgelast.

Aan het einde van de middag werd deze regio
verlaten en was de ploeg weer op wegnaat Zlid
Nederland te weten Stiphout want hier werd het
Offici€le afscheidsdiner georganiseerd. Dank
aan de afdeling en s.v. Scaramouche.

Vervolgvanpagira 20

Met dank aan alle schermsportliefhebbers in
binnen- en buitenland, die op welke wijze dan
ook hun medewerking hebben gegeven aan deze
intensieve en gastvrije ontvangst en daarmee op
een positieve wijze de (eugd)schermsport in het
nieuws hebben gebracht en een steende hebben
bijgedragen aan de internationale verbroede-
ringsgedachte.

PUNTENTIJST DAMES DEGEN

t-G1991

Naam Ver CtBest5 4A+1 WK91

Sergei Chikin
Andrei Falsov
Dmitrii Linenko
Andrei Paigachov

Martin de Haan
Erik Kappert
Melchert Rijks
Peter Waterlander

Peter Waterlander werd eerste. De prijzen ver-
bonden aan deze wedstrijd werden door de wet-
houder van sportzaken van Heerenveen, dhr.
Scheweer, uitgereikt. Tevens kregen de Russen
van de gemeente Heerenveen een tas met
inhoud aangeboden en van het ABC-centrum
een sweatshirt. Al met al een geslaagde, promo-
tionele avond.

Moe maar voldaan gingen wij, gastgezinnen en
organisatie, met onze gasten naar huis, waarna
nog gezellig werd nagezeten.

Vrijdag 5 mei werd om 9.00 uur verzameld in
Joure. Het busje met als chauffeur Johan Rijks
en ikzelf in m'n eigen auto met. als passagier
Alexander Viasov (trainer) reden naar Zwolle.
Johan Walraven stond daar om 10.00 uur keurig
op ons te wachten.

Johan W nam de sleutels van Johan R. in ont-
vangst. Johan R. en ik namen afscheid van onze
gasten en reden terug naar huis. We kijken met
veel plezier terug op het bezoek van de Russen
bij ons in het hoge Noorden.

Midden Nederland
Na een korte rit door Overijssel en Gelderland
arriveerde de Russische ploeg in Arnhem.

Zij waren daar te gast in het Schermcentrum
Anhem. Na het bekijken van video-opnames en
een individuele training werd na de lunch een
bezoek gebracht aan een groot winkelcentrum.
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l.Osinga Pemette Kar S 2378
2.OlphenJacq-Annev. Hrl S 1710
3.Emden Rebecca v. Vdv S l42l
4.Tiedink Nicolette Sca S 1306

5.Hofmans-Clark Jos Kar S l lM
6.Bijlsma Astrid Wel J73 1014

7.Meer Esther vd Kar S 973
8.Besselink Barbara Sca S 723

9.Scheer Wiebke vd vdB S 652
l0.Verhoeve Franca DVi S 597

ll.JohannismaKamla Sca C74 453
l2.Smit Ellen DON S 336
l3.Dijkstra Rickie BdF S 248
l4.Snaterse M vP s 247

l5.LugthartMarijke Alm S 241
l6.Kardolus Yvette Kar S 2M
lT.BaljeMarieke BG J73 180

l8.Oskamp Liesbeth vdB S 175

l9.Hulspas Merian DVi S l7l
20.Hilligehekke Freeke KOO S 170

2l.Roest Els MVO S 108

Z2.Berg Ankie vd vdB S 100

23.Kleefsra Geke DON S 98

24.Steen Biny vd dAr S 96

25.Ridder Irma de PSV C74 93

26.Graaff Jos de LUS S 83

2T.Witberg Natascha Pal S 82

28.Rijn Nel van Zee, S 76

29.Wolters Lidwien Ywy J72 74

30.BoomstraTanja MVO S 72

2219 2219
1703 1703

924 924
1288 1288
6'to 670
587 587
415 415

4t2 4r2
469 469

2U 2M
136 136

216 216
107 107

105 105

24t 24r
2M 204
r04 104

175 0

97 97

90 90
108 108

100 100

98 98

96 96
93 93

83 83

82 82
760
740
72 '12



KARDOTUS SGHERMSPORT

Dagelijks geopend van 9.00 - 17.00 uur
en volgens afspraak.

* Heel F.l.E. schermpak vanaf fZgS,-*

* Speciale aanbiedingen in de "shop"

* 0p een complete elec. sabeluitrusting 1Oolokorting

* Bij aankoop van meer dan / 350,-* het scherminstruciie

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

Excrbtw 
Speulderbos l S,

27 16 JW Zoetermeer, tel.: 079 -21 .21 .22
KOM EENS VRIJBLIJVEND BIJ ONZE NIEUWE ''SCHERMSHOP

(

,'LANGS!

rya*etm

-toucJ+€ !
Officieel orgaan voor het
Nederlandse schermleven

Verspreiding aan KN.AS.-leden
gratis

Abonnementen op aanvraag




