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Van de redactie

Afgaande op de binnengekomen bijdragen voor
Touchd moet ik vaststellen, dat het goed gaat
met het schermen in Nederland. Niet dat ik u
kan melden dat wij binnenkort een wereldkam-
pioen kunnen huldigen (datzal voorlopig toch
meer een droom zijn, dan werkelijkheid), maar
het schermen in het land LEEFI' En daar gaat
het tenslotte om. De beoefenaren van de sport
moeten het als prettig ervaren. En daarvoor is
het nodig dat iedereen zich goed voelt op de
loper, maar ook daar naast. Het klimaat waaron-
der de sport wordt beleeft kan daar een beslis-
sende rol in spelen. En afgezien van een klein
brandje hier en daar kan toch wel vastgesteld
worden, dat het rustig is aan het perikelen-front.
Wellicht heeft de vakantieperiode daar een posi-
tieve bijdrage aan geleverl Laten wij hopen, dat
dit zo blijft, ook als het schermseizoen in alle
hevigheid is losgebarsten. Natuurlijk is dat al
enige maanden geleden gebeurd, maar gezien de
frequentie van Touch6, is dit het eerste nummer
na de vakantie. In de toekomst hoop ik dat het
blad wat vaker kan verschijnen. En dat zal niet
de enige verandering zijn. U kunt op korte ter-
mijn wel enige ontwikkelingen verwachten
bereffende uw bondsblad. Voorlopig wil ik daar

Rob Goudvis

niet meer over zeggen (laat de nieuwsgierigheid
marar even doorborrelen), maar u zult het zeker
als positief ervaren.

In deze uitgave kunt u weer een scala van diver-
se artikelen aantreffen. Naast wat zakelijke
mededelingen is er ook luchtiger kost. Wist u
dat er in Nederland een Sportmuseum bestaat?
Dit museum heeft (nog) geen eigen behuizing,
maar als u snel bent, kunt u tot 3l oktober
terecht in de Flevohof, te Biddinghuizen dage-
lijks van l0.m ot 18.00 uur. Op de laaste pagi-
na treft u een :umwaagformulier voor toegangs-
kaarten voor de Airborne Trophy. Niet te lang
wachten met invullen hoor! En dan nog een
laatste bijdrage over het bezoek van de Russi-
sche jeugd aan ons land. Dat zal voor velen, die
dit van dichtbij hebben meegemaakt een fantas-
tische belevenis zijn geweest. Daarom wilden
wij u dit niet onthouden.
Tot de volgende keer.



Diversen
Op 30 juli kregen Judith en Gert-Jan Bunck een De sabelwedstrijd "Het wapen van Breda" gaat

Thomas
dit jaar niet door, omdat er geen zaql beschikbaar
is. Uitwijken naar Assen zal ook niet gebeuren,
omdat er dan (net als vorig jaar) voor te weinig

Vanaf deze plaats wensen wij hen veel gezond- deelname wordt geweesd. Er wordt door de KOS

heid en geluk. nog gekeken naar een andere datum, danwel een

andere lokatie.
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november

2 Doorn "Zilveren floret" Toernooi DfVI{fl
3 Doorn "Zilverendegen" Toernooi DdeAIde
9/10 Arnhem "Airbome rophy" Intemationaal Hde

17 Meppel Bras de Fer toernooi DflA{fVDde/Hde
17 Zutphen "Sir Phillip Sidney" toernooi Hsaileugd fl

december

15 Den Haag s.c.Lindenhof toernooi
15 Den Bosch Kersttoemooi

JEAN VANDERVOODT
verkoop van alle merken schermsportartikelen

VERKOOP cn E)(PEDITIE - Hccmraadsstrgel 285
3023 BG Rottcrdam
Tcl.: Olo - 4l'2or$0114765()58

Fax: OIO - 4773o48

GE'OPEND

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

Iedereen zal ongetwijfeld gedacht hebben: deze

nieuwe secretaris begint goed door de grootste
belangengroep van de KNAS, de Senioren Rek-
reanten, een kontributieverhoging voor te stellen
van f 35,- naar f 85,-. Dit is natuurlijk

Kategorie Geboortejaar Rekreant Wedstrijdschermer
Senioren 1970 en ouder f 35,- f 70,-

Junioren l97l tlm 1976 f 25,- f 50,-
Kadetten 1977 Vm 1978

Pupillen
Benjamins 1979 en jonger f 20,- f 30,-
Kuikens

Europese Kampioenschappen te Wenen

Deze worden gehouden van24-28 oktober 1991
in het Budocenter te Wenen.

Zoals vermeld tijdens de ALV op 7 september
was het de bedoeling diegenen die per I okober
l99l de vier eerste plaatsen op de Nederlandse
ranglijst bezetten, af te vaardigen naar dit
belangrijk toemooi.

Een minimum eis was dat men over meer dan
800 punten beschikte.

Doordat dit toernooi volledig nieuw is heeft de
KNAS vorig jaar geen subsidie voor dit toemooi
kunnen aanvragen en derhalve is nu, na de dure
WK in Boedapest, geen geld beschikbaar.

Via andere kanalen wordt nog gezocht niutr een
financi€le oplossing.

Wel wordt door de KNAS bemiddeld om een zo
goedkoop mogelijke reis te organiseren en dito
"Gaslhaus".

We zijn blij de volgende afvaardiging aan u te
kunnen voorstellen:

floret dames

Geke Kleefstra
Pernette Osinga

Les Helwes

een zetfout. geweest, alhoewel we binnen de
bond een financiele injectie wel kunnen gebrui-
ken.Volledigheidshalve nog even de aktuele
kontributie voor het kalenderjaar l99l:

floret heren degen dames

Ovidiu Gogoase Pernette Osinga
Arvid Oostveen Jacq'-Anne van Olphen
Chakib Zair Rebecca van Emden
Andries Toth Nicolette Tiedink

degen heren sabel

Arwin Kardolus Tijmen Ros
Ton Kortekaas Oscar Kardolus
Warjo van Galen Anton Oskamp
Michael Klip
We wensen ze allemaal veel succes!

Ongetwijfeld zult u opgemerkt hebben dat Per-
nette Osinga bij de floret dames staat opgege-
ven. Dit is geen vergissing. Pernette wil Eachten
de Olympische kwalifikatie voor Floret-dames
in Barcelona te behalen en dit is haar eerste
belangrijk florettoernooi op weg naar Barcelo-
na-

Verzekeringen

Regelmatig wordt ons Bondsburo gebeld met de
vraag op de kollektieve ongevallenverzekering
ook van kracht is voor niet KNAS-leden en



eveneens of deze verzekering van toepassing is
voor diefstal.

Deantwoorden:

1) Onze kollektieve verzekering is van kracht
tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergade-
ringen, etc., mits georganiseerd door of
goedgekeurd door of ten behoeve van de
KNAS en/of schermvereniging aangesloten
bij de KNAS, alsmede tijdens het komen van
en het gaan naar eerder genoemde aktivitei-
ten.

2) Dezn, kollektieve verzekering is een ongeval-
len verzekering en is derhalve niet van toe-
passing voor diefstal, inbraak, etc.

Volledigheidshalve wil ik toch memoreren dat
voor de wedstrijdscherrners die door de KNAS
uitgezonden worden naar wedstrijden in binnen-
en buitenland een speciale verzekering van
kracht is gedurende deze periode waaronder
tevens diefstal etc. begrepen is.

Junior Wereldkam pioenschappen

Deze worden te Istanboel, Turkije, gehouden
gedurende de periode van 30 oktober - 3
november 1991.

Vanuit Nederland zullen hopelijk schitteren:
Indra Angad Gaur van A.N.S.C. floret,

Kwam6 van Leeuwen van Scaramouche floret.

Als begeleider en trouw leidsman hebben we
Gdorge Ddrop gevraagd-

Allen heel veel succes!

Sportjeugdsubsidie

Ik neem aan dat de meeste verenigingen op de
hoogte zijn dat een groot aantal gemeenten in
Nederland een jaarlijkse subsidie geven voor
jeugdleden van Sportverenigingen.

Onder jeugdleden wordt verstaan leden van 8
Um 18jaar.

Onlangs kwam deze informatie van de Gemeen-
te Rotterdam bij ons Bondsburo binnen. Men
wilde de opgaven van de desbefeffende vereni-
gingen via het Bondsburo laten lopen.

Dit nu is uistekend verlopen en de Schermver-
enigingen in de regio Rotterdam (er zijn er 3:
Les Faucons, E.M.M. en Iron Shell) zullen
ongetwijfeld hun jeugdsubsidie ontvangen heb-
ben.

Ons advies is dan ook: Vraag bij de gemeente
een Aanwaagformulier Sportjeugdsubsidie aan!

Je weet maar nooil
Dit was mijn bijdrage dan weer voor dit num-
mer.

In Memoriam
Op l juli l99l overleed op 75-jarige leeftijd

Gen. Majoor b.d. Henri Johan van der Meer

Hennie voor z'n wienden, was gedurende een lange periode bestuurslid van de Koninklijke
Officiers Schermbond (K.O.S.) en bewoog zich in die tijd intensief in het nationale schermle-
ven.

Hij was een sterke sabelschermer en won eenmaal de "Bevrijdingsbeker", hetgeen slechts
was weggelegd voor de beste sabreurs. Verder was hij een vaste bezetter van de €quipes van
z'n bond, die vaak met succes deelnamen aan de nationale kampioenschappen en grot€ toer-
nooien. Met o.m. Boutmy, V.d. Wall, Boot, Da Costa, was de overledene destijds ook een shr-
wende kracht achter K.O.S.-Den Haag, de eens zo sterke club, die helaas ter ziele is.

Hij werd voor z'n verdienste benoemd tot ere-lid van de K.O.S.
Hij ruste in wede.
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Een overzicht van de deelname aan
buitenlandse wedstrijden

Sinds de aanmeldingen voor buitenlandse wed-
strijden centraal gebeurt, namelijk door
KN.A.S.-Internationaal, is er een goed zicht op
de deelname aan buitenlandse wedsrijden.
De vermoedens, dat het schermen ingedut is
oftewel men is minder aktief, worden goed
weergegeven door de aantallen wedsrijd-bezoe-
ken gedurende de periodejanuari 1990 tot en
metjuni 1991.

Ik heb voor het gemak, om straks deze cijfers
met elkaar te kunnen vergelijken, deze periode
gesplitst in twee periodes. Namelijk in: januari
1990 tot en met december 1990 en in januari
1991 tot en metjuni 1991. Tabel I geeft de aan-
tallen weer voor de eerste periode en tabel 2
voor de tweede periode.

Tabel l: Aantallen inschrijvingen voor de bui-
tenlandse wedstrijden gedurende de periode
januari 1990 tot en met december 1990. Dit
wordt weergegeven per wapen per kategorie.

WapenSJCPB
Floret dames
Floret heren
Degen dames
Degen heren
Sabel

S - senioren; J - junioren; C - cadetten; P -
pupillen; B - benjamins

Uit tabel I blijkt dat de heren epeisten het
aktiefst zijn. In hun aantal inschrijvingen neemt
het herendegen-ploeg 29% van de inschrijvin-
gen voor zijn rekening. De dames epeistes zijn
ook erg aktief, al wordt hier het leeuwendeel
van de inschrijvingen gedragen door het dames-
ploeg (67Vo). Dit houdt in dat er maar weinig
dames naast de selektie naar het buitenland gaat,
althan s via K.N.A.S. -Internationaal aangemeld
wordt. Dit zelfde geldt ook voor de heren cadet-
ten degen. Daar neemt de selektie 69Vo van de
buitenlandse bezoeken voor haar rekening. Op
de wapens floret wordt het merendeel van de

Henk Smit

bezoeken afgelegd door niet-selektieleden. Op
het wapen saUet fu het buitenlandsebzoek zrnr
gering te noemen.

Tabel 2: Aanallen inschrijvingen, gedurende de
periode januari l99l tot en met juni 1991, voor
de buitenlandse wedstrijden.

WapenSJCPB
Floretdames 6 2 2 9 5
Floret heren 27 8 13 15 33
Degendames 5l | 4 0 0
Degen heren 116 ll 43 4 0
Sabelll24l0
Uit tabel 2 blilkt heaelfde als uit tabel l. Hierbij
moet wel opgemerkt worden dat het maar een
halfjaar betreft en niet een heel jaar. Echter de
tendensen zijn dat er minder mensen zich aan-
melden voor de wedstrijden en dat het steeds
vaker dezelfde personen betrefr Dus Nederland
wordt steeds minder aktief in het buitenland en
"het zijn steeds dezelfde gezichten die je in het
buitenland ziet".
Het laatste wordt geillustreerd door tabel 3.
Deze geeft het verschil weer tussen de inschrij-
vingen per kategorie voor de periodes januari
190 ot en met juni 1990 en januari 1991 tot en
metjuni 191.
In tabel 3 komen ook nog positieve waarden
voor, d.w.z. dat er meer naar het buitenland is
gegaanl Bij sabel cadetten komt doordat de cad-
ettenselehie aktiever is geworden. En bij dames
degen komt het doordat er vorig jaar geen enke-
le junior naar het buitenland is geweest en in de
laatste periode er 6Cn dame naar het buitenland
is geweest. Bij floret jongens benjamins is er
sprake van een forse toename, namelijk r an l0
inschrijvingen meer in dezelfde periode.

Tabel 3: Geeft het verschil in aantallen inschrij-
vingen weer voor de buitenlandse wedstrijden
voor de periode februari l99l tot en met juni
l99l in vergelijking met de periode februari

ll 4 t614 4
51 22 57 28 L7

61 3500
22t 25 77 30 9
25 l0 3 7 0



1990 tot en met juni 1991.

TYapen

Floret dames
Floret heren
Degen dames
Degen heren
Sabel

JC PB
0 0-13 -6 +2

-21 -8 -36 +2 +10
-5 -1 +l 0 0

-35 -3 -2 -15 -9
-13 -5 +3 -6 0

De grootste terugval kan men waarnemen bij
floret en dan met name bij de jeugd! Dat is zon-
der meer dramatisch te noemen. Dit is onder
andere het gevolg van het feit dat de selekties
niet meer aktief waren. Echter het komt vooral
doordat de niet-selektie leden het laten afweten.
Wat hiervan de oorzaken zijn weet ik niet, maar
ik kan wel een suggestie aandragen. Deze is als
volgt
Zijn de veiligheidseisen voor de cadetten in
Nederland en in het buitenland te hoog? Maar
het weemde is dat deze eisen al lang in het bui-
tenland golden en we ons toen al niet meer kon-
den beroepen op de Nederlandse voorschriften!
Dus volgens mij moet het ergens anders aan lig-
gen. Maar wat?

Mischien dat de ouders niet meer erg genegen
zijn om te rijden (de jeugd is afhankelijk van
ziinlhaar ouders om ninr toernooien te kunnen
gaan)?

Of dat de jeugd gewoonweg "wedsrijdmoe" (of
niet erg competitiegericht is).

De terugval bij heren floret senioren is te ver-
klaren doordat men naar twee wedstrijden niet is
gegaan.

De terugval bij heren degen senioren is te ver-
klaren doordat er een aantal toernooien waren
die zeer ongelukkig vielen qua datum of niet
doorgingen. Bij de benjamins en pupillen komr
het doordat twee verenigingen bijna niet meer
naar degentoernooien gaan.

Bij sabel junioren ging maar 66n persoon in
1990 naar het buitenland en deze persoon was in
1991 in hetzelfde periode in het buitenland.

Volgens mij kun je alleen ondervinden wat het
schermen inhoudt als je naar toernooien gaat.
Zeker als je naar wat grotere toernooien gaat,
die op sommige toernooien in Nederland na,
plaatsvinden in het buitenland.

Ik zou dan ook graag de diskussie willen aan-
zwengelen waarom men minder naar het buiten-
land gaar ledereen die hierop wilt reageren zou
ik willen vxagen of zn, dat middels een schrijven
in de Touchd willen doen. Zodat iedereen direkt
kan zien wat de meningen van anderen zijn en
hierdoor sneller een zinnig diskussie kan ont-
staan.

FRANCE -LAMES-SCHERMSERVICE

K. FokkeDa-AnCeregg
Steenbraau 7

9561 DA Ter Apel
tel. 05995 - 2059
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Van de Technische Commissie

Nu het nieuwe seizoen alweer begonnen is, lich-
ten wij alvast een tip van de sluier op over de
selectieplannen voor het nieuwe jaar.

In de wandelgangen waren al de nodige "india-
nenverhalen" te horen. Hoe het q,htzal worden
leest u in dit snrk.

Jeugdselecties
De afgelopen 4 jaren bestond de jeugdselectie
uit schermers en schermsters in de cadetten- en
juniorenleeftijd.

Zij trainden perjaar ongeveer 8 keer gezamen-
lijk in het schermcentrum te Arnhem. Zij ston-
den daar onder leiding van het trainers-collec-
tief. Dit drietal trainers, t.w. Willem Monshou-
wer, Frans Posthuma en Johan Walraven ver-
zorgden niet alleen de training maar waren ook
rechtstreeks betrokken bij het begeleiden en
doen begeleiden naar internationale wedstrijden.

Aan het begin van het vierjaar durende Trai-
nerscollectiefproject was aangekondigd dat aan
het eind van die periode zou worden geevalu-
eerd. De Technische Commissie (T.C.) en het
bondsbestuur hebben de zaken uitgebreid op een
ij gezet.

Het is altijd moeilijk precies aan te geven of
behaalde resultaten een direct gevolg waren van
een bepaalde aanpak.

Zeker is in elk geval dat de uitschieten in pres-
tatie over het algemeen schermers waren, die
naast deelname aan de centrale training in ver-
enigingsverband veelvuldig in de weer waren.

Gedurende de periode van vier jaren is de finan-
ciOle armslag van de KNAS voor dit project
drastisch verminderd. Was het in het begin zelfs
mogelijk deelnemers reiskostenvergoedingen te
geven voor het bijwonen ,van trainingen, werd
dit de tweede helft van de periode rigoureus
teruggedraaid-

Daarnaast werd voor iedereen duidelijk, dat de
junioren ook moesten kunnen profiteren binnen
hetjeugdbeleid.

Rob Wolthuis

Alleen de aandrht richten op cadetten was voor
de juniorschermers een slechte zaak.Zli moch-
ten nog wel als sparringpartner blijven komen,
maar een echt programma was er niet voor hen.

Met het breder worden van de aanpak, werd
tegel ijkertijd de fi nanci€le ondersteunin g door
de subsidiegevers minder. Binnen het jeugd-
selectieproject werd daardoor de laatste twee
jaar ongeveer twee derde deel van het beschik-
bare budget van f 30.000,- resp. f 25.000,-
besteed aan salarissen, reiskosten en zaalhuur.
Slechts ongeveer een derde deel kon worden
aangewend voor het bezoeken van wedstrijden.
Tnlangzamerhand een onhoudbare toestand. fle
T.C. en het bondsbestuur zijn van mening, dat
bij talentvolle schermers naast het veelvuldig
trainen bij de eigen leraar het. zwaartepunt dient
te liggen op het frequent bezoeken van nationale
en vooral internationale wedstrijden van een
behoorlijk niveau.

Vooral daarom is besloten met de jeugdtraining
in z'n huidige vorm te stoppen.

Daarvoor in de plaats wordt gekozen voor een
aanpak, waarbij het bezoeken van internaLionale
wedstrijden wordt aangemoedigd en daadwerke-
lijk ondersteund.

Met gebruikmaking van de ranglijst, die maan-
delijks uitkomt, wordt / 15.000,- op jaarbasis
uitgetrokken voor de cadetten en junioren. Ploe-
gen van 3 schermers per wapen en per leeftijds-
categorie (cadetten en junioren) gaan naar door
de T.C. uitgekozen internationale wedstrijden.
Het zzl hie$ij gaan om 3 I 4 toernooien op jaar-
basis.

De ploegen zullen zo veel mogelijk worden
begeleid door vaste begeleiders.

Naast dit budget wordt aan iedere regio een
bedrag van f 1000,- extra toegekend om de
regioraining te verbeteren. De afgelope.n jaren
hebben de regiobesturen regelmatig te kennen
gegeven hieraan behoefte te hebben. Op decla-
ratiebasis kan iedere regio deze extra bijdrage
krijgen.



Seniorenploegen

Voor de damesdegenploeg is een bedrag
beschikbaar van / 15.000,-.

Op de wereldkampioenschappen in Boedapest
henft deze ploeg aan de verwachtingen voldaan
door bij de laatste 12 te eindigen.

Voor deze ploeg zal een programma worden
gemaakt.

Gereisd wordt met een vaste begeleider, die met
deze ploeg de toernooien zal bezoeken.

Voor de resterende seniorenploegen is voor elk
wapen een bedrag van f 5.000,- beschikbaar.
(herendegen, herenfloret, damesfl oret en sabel).

Ook hier wordt door de T.C. een programma

samengesteld en wordt op basis van de ranglijst
een drietal schermers in staat gesteld aan die
toernooien deel te nemen. Voor de diverse toer-
nooien worden normbedragen vastgesteld, die
de schermers ter dekking van de kosten onwan-
gen.

Naast de bovengenoemde verdeling wordt
tevens een financi0le buffer gereserveerd tenein-
de schermers te laten meedoen aan kampioen-
schappen, waarvoor zij zich hebben geplaatst en
waarvoor geen subsidie door de bond wordt ont-
vangen. Een voorbeeld van zo'n toernooi is het
Cadetten-W.K. We weten nooit van tevoren of
iemand zich kwalificeert, maar we moeten de
gelden er wel voor achterhouden.

Veertig jarig bestaan

In oktober vieren de Bosschenaren het veertig
jarig bestaan van hun schermvereniging de
Troubadours.Op 3 oktober 1951 namen Jo en
Trees Mosmuller - tot de dag van vandaag nog
lid! -, Kees Heyne en wijlen Piet van Iersel het
initiatief om een burgerschermvereniging in
Den Bosch in het leven roepen.

Klein begonnen, hebben de Troubadours zich
inmiddels een vaste plaats in de Nederlandse
schermkringen weten ta verwerven. Vanaf 1958
hebben vrijwel ieder jaar een of meer Trouba-
dours finaleplaatsen bij de Nederlandse kam-
pioenschappen bereikf achtereenvolgens onder
leiding van maitre Jacques van Dalen, maitre
Jan Verwijlen, die 26 jaar de Troubadours voor
de loper klaarstoomde, en sinds 1986 maitre
Paul van Dijk.
De Bosschenaren schermen niet alleen 'uit',
maar ook 'thuis': vanaf 1960 hebben de Trouba-
dours jaarlijks het St. Jansbasiliek-toernooi
georganiseerd (floret). Sinds dejaren zeventig is
binnen de vereniging het accent komen te liggen
bij de training van de jeugd. Daarbij paste de
organisatie van een jeugd+oemooi met een echt
Bossche naam. Het ZoeteLieve Genitje-jeugd-
toernooi, dat sinds 1977 jaoirlijks in het najaar
wordt gehouden, is sedertdien uitgegroeid tot
een internationaal floret-toernooi van niveau.

I

S.V. De Troubadours
Daardoor hebben heel wat schermers de weg
naar de Brabantse hoofdstad leren kennen.

Aan de samenwerking binnen de KNAS hebben
de Troubadours van het begin af aan een warm
hart toegedragen. Niet alleen om de schermsport
in het algemeen te promoten, maar ook om
praktische redenen zijn verenigingen met
samenwerking gebaat: grote toernooien zijn
eenvoudigweg niet meer te organiseren zonder
materiaal en jury-presidenten van ook buiten de
eigen vereniging.

Bloeit in Den Bosch nu het schermen? De "gro-
te namen" van weleer hebben merendeels de
actieve schermsport verlaten en, het moet toege-
geven, de sterke deelname uit het buitenland
heeft de Troubadours de laatste paar jaar zelfs
van de finaleplaatsen van hun Zoete Lieve Ger-
ritje toernooi weggehouden. Toch kan op deze
vraag volmondig: 'Ja" worden geantwoord. De
Troubadours kennen thans 44 enthousiaste
leden, de aanwas van jeugdleden doet de toe-
komst zonnig inzien en de Bossche toernooien
worden druk bezochr Alle reden dus om feest te
vieren. En dat hoefje die Bosschenaren niet te
leren!



SPORTI EVE WENSKAARTENPRIJSVRAAG EN FUNDRAISI N G

Presteren op het hoogste niveau betekent meedoen in

de race naar 0lympisch eremetaal; goud, zilver of

brons. Maar eigenlijk is meedoen - volgens De

Coubertin - al belangrijker dan winnen. Maar ook al om

te mogen meedoen moet men goede - nationale -

prestaties neerzetten. Dat vereist veel training, veel

tijd en daardoor ook veel geld. Geld dat in de

financiering van de sportwereld steeds schaarser

dreigt te worden voor de breedtesport.

Samen met PTT Post, 66n van de vier Top-voor-Top

sponsors van het N0C en deskundig bij uitstek op het

tra jekt van wenskaarten (distributie), heeft het N0C

met de 28 0lympische sportbonden een fundraising-

aktie ontwikkeld. Door de verkoop van een setje

wenskaarten via de leden van de aangesloten

verenigingen d raison van f 5,- aan het publiek,

ontvangt het N0C, alsmede de betreffende vereniging,

een substantiijle financi6le afdracht. De verkoop zal

beginnen in de herfstvakantie en tot 1 november

aanstaande duren, waarna de postkantoren de

verkoop continueren tot en met de 0lympische Spelen

in Barcelona.

Van elk van de 28 0lympische takken van sport zijn

door de cartoonisVillustrator Ru de Vries opvallend

aantrekkelijke afbeeldingen gemaakt die soms een

dubbele bodem bevatten. Daardoor krijgt de verzender

de mogelijkheid om in een spreeklus {vakjargon-

balloon) een passende tekst op te nemen voor de

geadresseerde. Tevens komen de inzenders van de

aantrekkelijkste zrn in aanmerking voor een bezoek

aan de 0lympische Spelen in Albertville enlof
Ba rcelona.

De setjes bevaften elk vier verschillende wenskaarten

en zijn daardoor ook interessante verzamelobjecten
geworden. Vanaf 4 februari volgend jaar - erin week

voor de winterspelen in Albertville aanvangen - zullen

hier de door PTT Post voor de eerste maal uit te geven

0lympische postzegels bijgevoegd worden, waardoor

de betreffende sportwenskaarten met de relevante

0lympische postzegel gefrankeerd kunnen worden.

Het ligt in de bedoeling om met de sportwenskaarten,

waarin nog talrijke andere wedstrijdelementen ziin

opgenomen, gedurende het komende 0lympische jaar

diverse opwindende wedstrijden te organiseren.

Aankondiging daarvan zal plaatsvinden via onder

andere advertenties in dagbladen, tijdschriften, etc. De

verenigingen zijn inmiddels allemaal over deze aktie

benaderd. Mocht men echter nog exemplaren wensen

te bestellen dan kan dat bij:

de heer H.C. Hiemstra

Projektteam 0lympische Spelen

Telefoon: 070-3344294

Samenstel I i n g sets sportwenskaarten

r Volleybal
. Boksen
. Boogschieten
. Roeien

. Tutnen
o Taleltennis
r lJshockey
. Gewichthellen

en Worctelen

. Hockey
o Eadminton
. Atletiek
. Honkbal en

Softbal

. Wielrennen
e Handbal
. Ski6n
o Schieten

. Tennis

. Zwemmen

. Judo
o Schermen

. Schaatsen

. Moderne Viif
kamp

r Zeilen en

Plankzeilen
. Baskeibal

r Voetbal
o Paardesport
. Kano6n
. Bobslee6n



m6trUDA
FANTASTIC JOBS IN AMERICAN SI.JMMER CAMPS

FENCING INSTRUCTORS needed for Summer-Camp session June through August
1992.

CAMP COUNSELORS USA is an Intemational counselors exchange program
which cooperates with Summer Camps through the USA.

Fencing Requirements:
- Minimum experience of two years.

- Certification is not required but knowledge of teaching recommended.
- Must be19 years or older.

- Must be motivated and flexible in daily camp routine.

These positions will be filled soon.

If you are interested in any other position as water ski instmctor, swimming instructor,

basketball instructor, soccer instructor, etc. etc. Please call or write:
CAMPCOUNSELORS USA
KONINGINNEGRACI{T 35

2514 AC DENHAAG
TEL: 070 - 35ffi236 Monday to Friday from 13.00 - 17.00.

Succesvolle afsluiting Cadettenuitwis'
seling Nederland-Sovjet Unie.

Vrijdagavond kwam de Russische delegatie na

een verblijf bij de afdeling midden-Nederland
en S.V. Scaramouche in Stiphout bij Helmond
aan.

Ontmoetingsplaats was een bijzonder sfeervol
Chinees restauranl
Voor het offici0le afscheidsdiner waren uitgeno-

digd: de sponsoren, de schermers van Jong

Oranje op degen, de medewerkers van de orga-

niserende verenigingen en afdelingen en het
"Trainer Collectief'.
Voor een betere communicatie was een tolk
ingehuurd.
Na de openingstoespraak, door de codrdinator
van de uitwisseling Nederland-Sovjet Unie, de

t0

W. Monslpuwer

heer Johan Walraven, kon het eetfestijn begin-
nen.
De Russische schermers en begeleiders verwon-

derden zich over de kunstvolle manier van

opdienen van de verschillende, toch wel zeer

apart smakende gerechten.

Zoals we het uit Moskou kenden, werden ook
hier veelvuldig tafelredes gehouden.

Tegen het einde van het diner verraste de voor-

zitter van KNAS-Zuid, de heer Peter Leytens'
de Russische schermers met enkele zeer prakti-

sche cadeau's: sporttas, T-shirt en kousen'

Aan het einde bedankte Willem Monshouwer
Johan Walraven voor zijn enorme inzet, die de

uitwisseling tot een groot succes maakte.



Zaterdagmorgen ging de reis verder naar Rec-
klinghausen.
Voor de Cadetten degenwedstrijd hadden zich
135 deelnemen uit 17 landen ingeschreven. Het
niveau van de deelnemende schermers was erg
hoog. Voor velen van hen was het de generale
repetitie voor de Europese Cadettenkampioen-
schappen in Foggia, Itate, die een week later
zouden plaasvinden.
Wouter den Otter en Tim Eestermans hadden
zich eveneens voor deze grote wedstrijd
ggqrr^lificeerd.
Onze Russische schermers verrasten op deze
zeer sterke wedstrijd. Na een barrage tegen de
Noor Claus Morch behaalde de Rus Dimitri
Linenko de tweede plaats. Op de derde en vier-
de plaats kwamen Alexander Chezinyskov en
Andrey Falshov eveneens uit Moskou. Jong
Oranje liet zich eveneens van zijn goede kant
zien. Wouter den Otter (s.v. Scaramouche)
plaats 8, Erik Kappert @aal Welinof, Harlingen)

plaats 20 en Tim Eestermans (Zaal Wolfers,
Utrech$ op plaas 27.
's Avonds ging de reis verder naar Flagen-Haspe
in Sauerland. Hier werden de Russische scher-
mers ondergebracht bij gastgezinnen van de
Duitse schermvereniging H.S.V.
Zondagmorgen een laatste treffen. Van Hagen-
Haspe 66n uur met de auto ligt de luchthaven
Diisseldorf, waar vandaan de reis terug ging
naar Moskou.
Onze gasten maakten duidelijk, dat ze het in
Nederland erg na:u hun zin hebben gehad.
Vrienden gemaakt en hddl v6€l gezien. Delega-
tieleider Alexander Viazow drukte ons nog op
het hart *Hartelijk dank aan alle mensen die aan
deze uitwisseling hebben meegewerkt" en tot
ziens in Moskou.
Toen de delegatie door de douane heen was,
werd er nog stevig gezwaaid en toen ging ieder-
een naar huis.

,\\;';l Aankomst op Schiphol
v.l.n.r. Jan Heerooms,

Erikvan Aabt,
vot Aalsi

il



De Russen zljn toch gekomen

Naar aanleiding van het tegenbezoek van de
Russische cadetten degenploeg uit Moskou een
korte terugblik.
Op woensdagochtend 1 mei 1991 onwingen wij
ter onzer huize de Russische jeugdploeg en trai-
ner plus de vrouwelijke tolk op de koffie met
gebak!
'Want "verwennen" voor €En dag stond hoog in
het vaandel, te hoog, want het gebak ging er
niet in als koek, niemand nam, de oorzaak zul-
len we nooit te weten komen.

De communicatie was helaas zeer gebrekkig en
van de Abraham die voor de deur stond hebben
ze begrijpelijkerwijs waarschijnlijk niets begre -
pen.

Maar ons eerste bezoek aan het Tsaar Peter huis-
je inZaandam was een schot in de roos mede
door de vrouwelijke tolk die vloeiend Russisch
sprak (erg prettig dat er ook een Nederlandse
beschrijving was).

Via de Beemster waar wij prachtige bollenvel-
den en fruitbomen, nog in bloei, konden zien
reden wij richting Volendam. In Hotel Spaander
hadden een kop soep en 6dn, twee grote schalen
patat frites gretig afrek. Dus och!
Maar de haring aan de kar vond trainer Alexan-
der Viazow maar niks!

Via de dijk van Volendam naar Marken.

Dat men in deze huisjes woonden was onvoor-
stelbaar zo niet onmogelijk voor onze Russische
gasten, nu nog heb ik de indruk dat men dacht in
een openlucht museum te vertoeven. Vanuit
Marken zijn we naar Broek in Waterland gere-
den, na een korte wandeling in dit prachtige
dorp zijn we aan tafel gegaan in De Witte
Swaan. Na het heerlijke diner kwamen de toch
wel stroeve gezichten echt los bij de in het Rus-
sisch gestelde waag of men ijs toe wilde.

Om 19.00 uur startten wij de naining c.q. scher-
montmoeting, helaas alleen tussen en met leden

lan Heerooms

van onze eigen vereniging. Niemand heeft
gehoor gegeven aan de uitnodiging, heel jam-
mer en zeer bedenkelijk.

De schermontmoeting die avond werd op een
wel zeer akelige wijze verstoord door een tele-
foontje uit Moskou, waarin werd medegedeeld
dat de Russische tolk mew. Gulia Moldazhano-
va onmiddellijk naar Moskou moest komen
wegens het overlijden van haar zuster n.a.v. een
auto-ongeval. Zenr triest wat er zich allemaal
afspeelde. Vanuit Huize Heerooms telefonisch
contact gelegd met. Moskou waar bij de emotie
zeer hoog op liep. Wat mij bijzonder opviel was
de afstandelijke manier waarop de trainer
Alexander Viazow Gulia opving, voor ons onbe-
grijpelijk. Gelukkig voor Gulia kon de heer F.
van Aalst (K.L.M.) via zijn kantoor voor een
zeer snelle boeking zorgen.

Na een feestelijk en uitgebreid ontbijt welke
door onze twee Russische schermers in een wel
zeer vreemde volgorde werd genuttigd, verza-
melden de pleegouders zich bij de schermzaal,
helaas zonder Gulia, zij was eigenlijk de enige
zichtbaar genoot van hetgeen wij hun boden.
Als ik het goed heb begrepen was zij voor de
eerste maal buiten Rusland en dan zo'n afloop,
zeer triest.

Vanaf de schermzaal zijn we via de Afsluitdijk
naar Zurich gereden. Daar hebben we onder
genot van een kopje koffie afscheid genomen en
de Russische ploeg overgedragen aan scherm-

"aal Welinow.

Resumerend egn zeer vermoeiende ontmoeting,
hoofdzakelijk door de gebrekkige communicatie
ma:r een zeer voldaan gevoel wat wij westerlin-
gen hun deze week geboden hebben. Wat zullen
zij vermoeid zijn geweest na zo'n week met
zoveel indrukken.

Interessant is om als het eens in uw handen
komt het boek Russen in het westen van Emma-
nuel Waegemans te lezen !!

t2



Moskou'91
Net als vorig haar hebben de jeugdtrainers een
invitatie ontvangen voor deelname aan het ver-
bnoederingstoernooi te Moskou.
De navolgende gegevens zijn hierbij van
belang:

- Aankomsf 13-12-'91
Vertrek: t7-12-'91

- Categorie: cadetten alle wapens (5)

- Kosten: vliegticket, visum, privd ( + t 1.000,-)

J.Wahaven

- Verstrekt:
overnachting, maaltijden. excursies, ... etc.

- Codrdinatie: W. Monshouwer (027-887872)
- Inschrijving: v6dr I november

t.w.: - 2 pasfoto's (zwlw')
- Personalia + schooVsurdio gegevens

- Kopiepaspoon

Gezien de noodzakelijke formaliteiten gelieve
schermers/-sters, ouders en/of trainers z.s.m.
contrct op l€ nemen met hr. W. Monshouwer.

STICHTING SCHERMC ENTRUM ARNHEM

--+
UhlmelfiW

VERKOOP

UHLMANN & ALLSTAR
Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland Uhlmann

schermsportartikelen. Ook voor Allstar kunt u bijons terecht.

Schermcentrum Arnhem, Koppelsfaat 20,6832 EP Arnhem. Verkooptiiden dinsdag en woensdag 20.00.22.fl1 uur
Telefoon: 085 213360 lilewouw C. Tiedink (buiten deze tijden 085.513132)
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2e Willem Eggerttoernooi

Zondag 2 juni l99l Purmerend. "Schermers
verdringen zich in de gang van de sportzaal" zo
schreef de plaatselijke krant en zo was het ook.
Dit had de organisatie van schermzaal Heer-
ooms nooit verwacht. Vorig jaar op verzoek uit
den lande om een wedstrijd van senioren op flo-
ret en degen voor zowel dames als heren. Met
een deelnemersaantal van 32 totaal werd op
zondag l0 juni 1990 het le Willem Eggerttoer-
nooi verschermd.

Nu 2 juni 1991 rekenden wij op ca. 50 deelne-
mers. U heeft het misschien al gehoord maar
liefst 106 deelnemers(sters) incl. de Belgische
schermers hebben deelgenomen.

Voor de uitgenodigde Duitse deelnemers was
het waarschijnlijk te kort dag, gelukkig maar,
want dat hadden we niet kunnen verwerken.

Om 9.00 uur exact ging men van start, rond
18.00 uur was de prijsuitreiking, zowaar een
rekord gezien het aantal deelnemers en het tijds-
bestek waarin alles is gebeurd! Grandioos.

Al met al voor het organiserende team vanZaal
Heerooms een groot succes.

Het 3e Willem Eggerttoemooi zal plaas vinden
op zondag 24mei1992.

Uitslagen Willem Eggerttoernooi zondag 2 juni
1991 dames en heren op floret en degen:

Dames floret
le Simon Simone
2e Liebrand Henne
3e Oskamp Liesbeth

v. Oeveren
Visser
v.d. Berg

grandioos
4e Geels Margreet
5e Sigmund Samira
6e Lourens Sandra
7e Steinprinz Isabel
8e Putten v.d. Nathalie

Dames Degen

le Manessen Titia
2e Gruner v. Dona
3e Ridder de Irma
4e Graaf de Jos
5e Wetering v.d. Yvonne
6e Heuvel v.d. Ingrid
7e Witberg Nalascha
8e Verboeket Yvonne

Heren floret
le Soom v. Sven
2e Schuerman Thierry
3e Noort v. Danny
4e Gogoase Ovidiu
5e Korzelius Jonker
6e Anzion Philip
7e Divendal Jeroen
8e Hellemend Mitchel

Heren Degen

le Groot de Bert
2e Scheer v.d. M.
3e Korzelius Jeroen
4e Dijk v. Marco
5e Bijker Peter
6e Boon Kees
7e Brongersma Sywert
8e Treure Nico

succes!
Contre Temps
Scaramouche
P.S.V.
Irs Faucons
Les Faucons

Scaramouche
Brussel
PSV
USV
US
KOS
Pallos
Pallas

Annverpen
Antwerpen
Kardolus
Scaramouche
Visser
Scaramouche
TerWeer
Scaramouche

Contre Temps
v. Oeveren
Visser
Gouda
Friesland
US
Hoc }tubet
L. Faucons
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"Opentt Kampioenschappen

Het besnrur van de regio Noord-Holland besloot
2 jaar geleden tot een "Open" kampioenschap
om het toernooi meer sterkte te geven en uiter-
aard om de onvermijdelijke financiOle kant.

Op zondag 8 april 1990 werd deze formule voor
het eerst toegepast. De Open Jeugdkampioen-
schappen floret Noord-Holland werden in de
sporthal De Beukenkamp te Purmerend gehou-
den.

Op zondag 24 juni 1990 werd voor de eerste
maal deze "Open" formule toegankelijk gesteld
voor senioren Dames en heren.

Znndag 10 februari 1991, "Open" Jeugdkam-
pioenschappen floret Noord-Holland voor de 2e
maal in successie ondanks de sneeuwval en
koud weer een grote opkomst in de Vespohal te
Nieuw-Vennep (sporthallen te Purmerend be-
zet).

Uitslag benjamins jongens; meisjes benj. niet
zumwezlg

Open

le Loic Brandsma
2e Philip Garbe
3e Rogier Smit

N.H.
le Loib Brandsma
2e Philip Garbe
3e Maarten Bijlsma

Uitslag pupillen jongens

Open + N-H
le Boaz Aronson
2e Radboud Gunther
3e Raoul Koolhaas

Pupillen meisjes

Open (N-H n.v.t.)
le Judith Verwijlen
?*Titta Mannessen
3eZnhraNp

Heerooms
Visser
Irs Faucons

Heerooms
Visser
Heerooms

v. Oeveren
Visser
v. Oeveren

Verwijlen
Scaramouche
Verwijlen

Uitslag Cadetten jongens

Open + N-H
le Erik v. Aalst
2e Ori Shenkar
3e Rudolph Claasz Coockson

Cadetten meisjes

Open

le Samira Sigmond
2e Michdle de Vries
3e Martine Bos

N-H
le Michble de Vries

Uitslag Junioren
niet aanwezig

Open

le Yuri Heerooms
2e Jason Tegelaar
3e Bart Gelauff

N.H
le Yuri Heerooms
2e Jason Tegelaar

AGENDA:
3e Open Jeugd Kampioenschappen floret
Noord-Holland op zondag 2 februari 1992 in
sportzaal de Gors te Purmerend.

Op zondag 14 april l99l vonden de 2e Open
kampioenschappen Noord-Holland voor Dames
en Heren op floret plaats.

Sportzaal de Gors in Purmerend was goed
gevuld. Het toernooi werd door een ieder als
zeer sfeervol ervaren.

Tot^rl aantal deelnemers 40.

Uitslag:

Dames floret
Open

le Simone Simon
2e Sandra Inurens
3e Liesbeth Oskamp

Noord-Holland

Heerooms
Visser
Heerooms

jongens; meisjes junioren

Heerooms
v. Oeveren
Gouda

Heerooms
v. Oeveren

v.Oeveren
PSV
v.d. Berg
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N.H
le Simone Simon
2e Liesbeth Oskamp
3e Alexandra }lazenberg

Heren floret
Open

le Ovidiu Gogoase
2e Jonker Korzelius
3e Chakib Zair

v. Oeveren
v.d. Berg
v. Oeveren

Scaramouche
Visser
Kardolus

N.H
le Jonker Korzelius
2e Patrice I\,Iasson
3e Nathan Ducastel

Visser
Visser
v. Oeveren

AGENDA:

3e Open Kampioenschappen Noord-Holland
Dames en Heren floret op zondag 22 maafi
l992in sportzaal de Gors !e Purmerend.

Koning Willem II toernooi
Op zondag 15 september j.l. was het dan weer
zover. Voor de vierde maal heeft TSV Rapier
deze degenwedstrijd georganiseerd waaraan
zowel alle Nederlandse - als alle Vlaamse scher-
mers konden deelnemen. Er waren meer deelne-
mers dan elk van de vorige keren: 75 heren en
21 dames. We konden ook constateren dat onze
Zuiderburen beter dan ooit vertegenwoordigd
waren.

Rob Goudvis, die zijn onvolprezen computer en
met name computerkennis, weer beschikbaar
stelde, heeft thans een prachtig programma ont-
worpen, waarbij de aanmeldingen in de compu-
ter worden ingetoetst waarna deze gegevens
rechtstreeks kunnen worden gebruikt voor de
poule-indelingen. Dit systeem levert duidelijk
tijdwinst op. En dat hadden we hard nodig om
de wedstrijd op een enigvins fatsoenlijk tijdstip
(18.00 uur) te kunnen eindigen.

Er werden twee voorrondes verschermd. Per
ronde hadden we twee groepen. Ondanks het
feit dat alles vlot verliep, leverde deze onvermij-
delijke groepsindeling helaas wachttijden op
voor degenen die een ronde niet mee scherm-

Ircke Knape

den. Dit is altijd weer een onprettige kant van
een wedstrijd, maar het kon niet anders.

Na deze rondes volgde de eliminatie middels het
systeem "best of three". Een eerlijk systeem,
waarbij de schermers zich echt kunnen (en moe-
ten) waarmaken. Ook thans verliep alles vlot en
sportief. Op deze e€rste wedstrijd van het nieu-
we seizoen werd er al goed en soepel
geschermd. Men heeft er echt zin in. Hopelijk
gaan we een sporrief schermjaar tegemoet. TSV
Rapier kijkt in ieder geval terug op een goede
wedstrijd.

Uitslag dames.

1. Ingrid v.d. Heuvel K.O.S.
2. Wiebke v.d. Scheer A.S.V. v.d. Berg
3. Ariane de Kezel Catena (Belgie)
4. Jos de Graaff L.U.S.V.

Uitslag heren.

l. Gerrit-Jan Knoeff Taal Kardolus
2. Rick v.d. Goor Taal Kardolus
3. Michiel Driessen Des Villiers
4. David Cocker Omnisword @elgie)
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ZOETE LIEYE GBRRITJE
TOERNOOI 1991
Zondag 6 oktober was het in Den Bosch weer
een festijn voor de jeugdige schermers. De
Nederlandse jeugd kon zich meten met scher-
mertjes uit Belgi0 en Duitsland. Hslnas waren
de beloofde Engelsen niet gekomen, maar dat
kon het feest voor de wel aanwezigen niet
deren.

De organiserende Troubadours hadden op deze
15e versie van dit toernooi hun uiterste best
gedaan om alles go€d te laten verlopen. En afge-
zien van enkele fouten bij het inschrijven ver-
liep alles perfekt. Die fouten hadden ot gevolg
dat sommige schermers meededen in een te
oude groep; en een enkele jongen was zelfs
ingedeeld bij de meisjes. Maar gelukkig kon dit
snel verholpen worden.

Met de inspanning van de enthousiaste Trouba-
dours, die duidelijk herkenbaar waren aan de
40-jarige-sweater, konden de prijzen om half
zeven worden uitgereikt. Sommige deelnemers
hadden reeds eerder m@ten afreizen. Tenslotte
is een reis naar (Oost)Berlijn van 750 km best
lang, vooral als die zondagmiddag nog ingezet
moet worden.

Opvallend bij de uitslagen is het grote aantal
winnaars uit Belgi€. Maar liefst 5 van de 8
hoofdprijzen gingen naar onze zuiderburen.
Voor de andere ereplaatsen tekenden vooral
onze landgenoten.

Rest mij om een woord van dank te richten aan
de jury-presidenten die een bijdrage in deze fij-
ne schermdag hebben gehad.

Bij voldoende verwachte deelname kan het vol-
gend jaar overwogen worden om ook een gr<lep
voor de kuikens te verschermen.

U bent dan allen op zondag ll oktober van harte
welkom in de Sporthal de lvlaaspoort

Uitslagen:
Benjamins Jongens (25 deelnemers)

I Vanelshander Jean-Baptiste Mouscron
2 Bruyn Michiel de SrNiklaas
3 Hilgert Tom SrNiklaas
4 Menten Michael de lvlaison de I'Esc
5 Groote Adriaan de Wezowski
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6 Verwijlen Bas
7 Bonefaas Vncent
8 Reinecke Dominik

Benjamins Meisjes (10 deelneemsters)

I Verhoeven Fabienne
2 Girmes Karin
3 MullerUlrike
4 Soldai Aurelie
5 Lumetzberger Liska
6 Verstegen Hannah
7 Prosen Nicole
8 Conen Rachel

RobGoudvis

Verwijlen
Les Faucons
Wolfers

Maison de I'Esc
Krefeld
Moers
Mouscron
Moers
Artagnan
Moers
Artagnan

Pupillen Jongens (32 deelnemers)

I Dussaussois Valery Huy
2 Koolhaas-Revers Raoul Oeveren
3 Iglesias Sven Berlin
4 Sonne Wouter Oeveren
5 Reinecke Patrick Wolfers
6 Bory Jan Duisburg
7 Voigt Stefen Berlin
8 Aronson Boaz Oeveren

Pupillen Meisjes (17 deelneemsters)

1 Plumier Florence Embourg
2 Verwijlen Judith Verwijlen
3 Alp Zehra Verwijlen
4 Demoed Verena Deropement
5 Vriese Joke de St.Niklaas
6 Lupa Marion Moers
7 Mai Nadine Berlin
8 Ebert Janina Berlin

Cadetten Jongens (19 deelnemers)

I Olivier Alexis Embourg
2RaeveJoost Wolfen
3 Galesloot Chris Les Faucons
4 Berg Jan Krefeld
5 Bruyn Bram de StNiklaas
6 Bocker Jens Krefeld
7 Aru Marcel Krefeld
8 Fusten Jan Krefeld

Cadetten Meisjes (8 deelneemster)

1 Melis Anita Les Faucons
2 Ridder Ineke de P.S.V.
3 Zon Kaalin v. Troubadorns



4 Numberg Sabine
5 Vries Michele de
6 Sigmond Samira
7 Johannusma Laura
8 Bos Martine

Berlin
Heerooms
Scaramouche
Scaramouche
Scaramotrche

Heerooms
Kardolus
Ter Apel
Heerooms
Moers
Moers
Heerooms
Skirmjan

Junioren Meisjes (5 deelneemsters)

I Pieters Fabienne La Rapiere
2 laurens Sandra P.S.V.
3 Jager Theresa de Ter Weer
4 Ridder lrma de P.S.V.
5 Reynen Ananda RanaJunioren Jongens (17 deelnemers)

I Heerooms Yuri
2 Jonckers Ivo
3 Freije Jan Robert
4 Blankezee Michiel
5 Renner Bjorn
6 Ullrich Jorn
7 Aalst Erik van
8 Boes Bart

Schermvereniging zaal Van Oeveren
zoekt 2e hands

SCHERMMATERIAAL
. VESTEN

. WAPENS

. MASKERS

KUNT U ONS HELPEN
BEL DAN 020 - 623012516812785

European challenge Brut de Faberge
(Floret)
In het laaste weekeinde van september werd in
Brussel een interessant evenement georgani-
seerd. Gesponsord door de fabrikant van man-
nenluchtjes Fabergd werd een toernooi georga-
niseerd waaraan op uitnodiging alle jeugdkam-
pioenen van de verschillende E.E.G.-landen
deelnamen. Deze twaalf kampioenen werden
aangevuld met 4 Belgische jeugdschermers uit
de top.

De eerste dag, zaterdag, werd e€n poule unique
geschermd. Iedere schermer ontmoette derhalve
iedereen. Dit nam de hele zaterdag in beslag.

De wedstrijd werd goed gepland. Er was steeds
voldoende tijd nrssen de poules. Daardoor had-

RobWoltluis

den de verschillende jeugdschermers uitgebreid
gelegenheid met elkaar kennis te maken. Een en
ander begon wat schuchter, maar op het laatst
was het alsof de heren elkaar al jaren kenden.

Iedere afzonderlijke schermer was alleen geko-
men en was nu eens geen onderdeel van een
ploeg. Het gaf aan de wedstrijd een hele aparte,
aangename sfeer. Ondanks het zeer hoge niveau
was alles zeer ontspannen.

De volgende dag werd het tableau van 16 met
herkansing verschermd. Dit mondde uiteindelijk
uit in een finale van 8 schermers in een feeste-
lijk uitgedost Maison de I'escrime.

Ondanks de vele langdradige toespraken was
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ook dit een evenement dat de moeite zeer waard
wals.

Er werd op een geweldig niveau geschermd.
Vooral de Fransen Renaud Wiart en Olivier
Lambert stalen de show door hun prachtige flo-
retschermen.

De meest effectieve was echter de Italiaan Gian-
marco Amore.Hij overwon in een zinderende
finale de Duitser Thorsten Becker.

Onze nationale jeugdkampioen Kwame van
Leeuwen kon wegens studie in het buitenland
niet meedoen. Voor hem in de plaats ging de

nummer twee van het jeugdkampioenschap,
Youri Heerooms. Aan inzet ontbrak het hem
niet. Helaas bleek hij nog niet opgewassen re
zijn tegen de vele tiegenstanderc van niveau, die
ieder foutje afstraffen. Uiteindelijk werd Youri
veertiende.

l. Gianmarco AMORE
2. Thorsten BECKER
3. RenaudWIART
4. OlivierLAMBERT

l4.Youri IIEEROOMS

(Ita)
(D)
(F)
(F)
(NI-)

De Grote Prljs van Weert
In navolging van eerdere succesvolle seizoenaf-
sluitingen werd in het weekend van 29 en 30
juni door de leden van S.V. Pallos (Utrecht),
S.V. Contretemps en U.S. (beide Amsterdam)
gestreden om de Grote Prijs van Weert.

Ruim 25 schermers en schermsters bestreden
ellaar 2 dagen lang op 3 wapens en 4 lopers.

Na de eerste dag, waarop de sabelcompetitie en
de eerste helft van de degencompetitie werden
afgewerkt, was er een kopgroep ontstaan van 6
favorieten met elk slechts een of twee verlies-
partijen. Een van hen was uiteraard Willem van
Asperen, de ongekroonde Koning van Texel (ed.
1990).

Ondanks het feit dat de zomer van 1991 zich
aanvankelijk niet aan de kalender leek te zullen
storen kon ook de zaterdagavond rond de barbe-
cue worden doorgebracht in de open lucht.
Maitre Paul van Polanen Petel trad niet slechts
op in die funktie, maar maakte ook naam als
"chef'-d'dquipe door de lekkerste salades en
sauzen te presenteren. verder waren 14 kippen,
een varken en een halve koe bereid gevonden
om op het rooster plaats te nemen en hun kun-
sten te vertonen. Het publiek was laaiend
enthousiast. Zelfs zozenr dat na de dis geruime
tijd de dansvloer in bezit werd genomen.

Het gevecht om de eerste plaats werd intussen
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voortgezet rond de kaarttafel door o.a. Martin,
Bert, Kees, Marco en ondergetekende. De latere
winnaar van het toernooi wist zich daarbij al
rokend en drinkend van zijn naaste belagers te
distanti0ren. Rond een uur of drie werd met
tegenzin de officieuze overgave getekend door
het laaste bier het laatste bier te laten.

Op zondagochtend werd aan de groep enig
degenonderricht gegeven om de floretschermers
te laten wennen aan dit vervelende wapen. De
tweede helft van de degencompetitie en de eer-
ste floretronde werden verschermd waarna men
zich opmaakte voor de slotronde. In deze laatste
ronde werden de schermers naar hun aantal
gewonnen partijen ingedeeld in vijf poules. De
vijf besten troffen elkaar in poule l: Jaap, Mar-
co,Kees, Joris en ... Martin Broodbakker. Door
een bijzonder gelukkige loting en verschillende
arbinale dwalingen in de eerdere rondes maakte
ook hij deel uit van de vijf. In deze finalepoule
wist hij echter voldoende partijen op eigen
kracht te winnen om in de uiteindelijke finale te
mogen aantreden tegen epeeist Kees Boon.
Deze partij werd nipt door Kees verloren en
N,Iartin wist zich daarmee de eerste winnaar van
de Grote hijs van Weert.

Het geslaagde schermweekend werd zondag-
avond afgesloten bij het zrnr gezellige, en voor-
al zeet Limburgse, restaurant Mykonos.



Uitslag Heren
1. Martin Brmdbakker
2. Kees Boon
3. Jaap Netel
4. Joris-Jan Rademaker
5. lvlarco

Uitslag Dames

1. Liesbeth Oskamp
2. Margreet Geels
3. Marietue v.d. Corput

Pupillen gemengd

I Joost Raeven
2 David de Gijzel
3 Robert Daniels
4 Igor Denissen
5 Judith Verwijlen
67,ehra Np

Cadetten jongens

I Ivo Jonckers
2 Chris Galesloot
3 Floris Nonhebel
4 Justin de Kleuver
5 Jan Willem Eikholt
6 Michiel van Hauten

Cadetten meisjes

I Katalin vanZnn
2Ineke de Ridder
3 Birgit Geurts
4 Samira Sigmond
5 Laura Johannusma
6Iris Cedee

He* Biever

zaal Wolfers
Ia Rapidre
zaal Verwijlen
zaal Verwijlen
zaal Verwijlen
zaal Verwijlen

zaal Kardolus
[,es Faucons
sz. Ter Weer
Asv v.d. Berg
KLM
zaal Wolfers

De Troubadours
PSV
Entre Nous
Scaramouche
Scaramouche
Scaramouche

Voor 1992 is afgesproken dat de pupillen meis-
jes wel gemengd zullen schermen, maar dat de
resultaten los van de jongens worden bekeken
en de "dames" dus hun eigen "Jantje kunnen
winnen.

Verslag 10e Haags Jantje Toernooi

Op 23 juni l99l is met groot succes voor de lOe
keer het "Haags Jantje" jeugd florettoernooi
gehouden. Met 70 inschrijvingen en uiteindelijk
63 deelnemers is het toernooi voor de organisa-
toren geslaagd. Voor de jeugdige schermers is
dit toernooi bij voorbaat al geslaagd. Bij hun
inschrijving ontvangen zij een heel mooi herin-
neringsvaantje en de winnaars het "Jantje"
beeldje als prijs.

Het wedsrijdburo is door Oscar Kardolus gran-
dioos bemand en met behulp van zijn computer
werden de gegevens zeer vlot verwerkt zdat de
wedstrijd een goed en snel verloop had.
Scheidsrechters hadden zich gelukkig voldoen-
de aangemeld. De wedstrijdleiding wil al diege-
ne die hebben meegewerkt hartelijk bedanken,
zonderjullie zou het nooit lukken.

De ouders lregen van wedstrijdleider Henk Bie-
ver strikte opdracht zich niet met het schermen
van de kinderen en de wedstrijdleiding te
bemoeien. Deze uitspraak ontlokte een applaus
van de deelnemertjes. Naar zijn mening heeft dit
toernooi hoofdzakelijk het doel de schermertjes
aan olr;e mooie sport te binden.

De uitslagen zijn als volgt:

Benjamins gemengd

l. Merijn de Cock
2 Siebrand Tigchelaar
3 Joris de Rooy
4 Erik Baardse
5 Rogier Smit
6 Diderik de Vries

des Villiers

"aal Verwijlen
Almere
Asv v.d. Berg
les Faucons
PSV
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Schermvereniging ALMERE in
AALBORG Denemarken
Zondag28-7 om 07.00 uur vertrokken Mandy
Joor, Maaike Veltman, Nico Boelen, Joris de
Rooij, Eelco Hofstra en ondergetekende van
Schermvereniging ALMERE samen met 160
andere sporters en begeleiders en een jeugdor-
kest uit Almere naar AALBORG Denemarken
om daar mee te doen aan de UNGDOMSLEGE-
NE l99l (Vriendschapsspelen l99l).
Deze spelen worden iedere 4 jaar in Aalborg
gehouden en alle Zustersteden worden hiervoor
uitgenodigd.

Dit jaar waren er in totaal 3000 deelnemers uit
18 verschillende landen.

Aan deze ook wel genoemd'Jeugd olympische
spelen" vanwege het feit dat het ook als zodanig
geopend wordt, in een gigantisch stadion waar
alle landen voorgesteld werden aan het 15.000
koppig publiek en het Olympisch vuur werd
ontstoken deden er in totxrl 29 schermers mee:
uit Almere Holland (5), Lancaster Engeland (6),
Edinburg Schotland (6), Gdynia Polen (3), Aal-
borg Denemarken (5), en Antibes Frankrijk (a).

Maandag en dinsdag waren we vrij om te
trainen o.i.d. en woensdag 3l-7 om 13.00
begonnen de wedstrijden. Er werd begonnen
met de Equipe wedstrijden. Hierin behaalde de
jongens een vierde plaats. Er werd heel goed
geschermd maar Lancaster, Antibes, Edinburg,
1,2,3, waren gewoon te sterk voor ons.

De Almeerse Dames Equipe heeft wel mee
gestreden en heel goed maar vanwege het feit
dat we 2 dames hadden in plaats van de vereiste
3 telde het niet mee voor de einduitslag. Edin-

Lrcas liwensteijn

burg werd eerste en [ancaster tweede.

Donderdag l-8 om 10.00 uurbegonnen de indi-
viduele wedstrijden. Dit werd zoals de Denen
het zelf noemde, volgens het systeem uniek
gedaan. Dit werd gedaan om iedereen tegen
iedereen t€ lat€n schermen en zo een hoop erva-
ring op te doen.

In de eerste ronde schermden de equipes tegen
hun eigen equipeleden en in de volgende rondes
kreeg men iedere keer een ander equipe tegen-
over zich. Zodoende m@sten de jongens 18 par-
tijen en de meisjes 9 partijen schermen. Door
dit systeem kwam dus een l2-jarige ook tegen
een 16/17 jarige te staan. En weer was ik ontzet-
tend teweden over mijn Dames en Heren. Man-
dy werd zevende, Maaike tiende, Nico twaalfde,
Joris veertiende en Eelco vijftiende.
Dat het duidelijk om vriendschapsspelen ging
bleek uit de gehele sfeer de hele week door. Er
werd echt van alles gedaan om het de jeugd naar
de zin te maken.

Dinsdagavond o.a- was er voor de 3000 sporters
een disco georganiseerd en daarnaast organi-
seerde elke plaatselijke sportvereniging voor
hun tak van sport ook nog een feestavond. Voor
alle schermers en hun begeleiders betekende dit
een super smakelijke barbecue met een dessert
dat ze normaal alleen met kerst maken. Daar-
naast deden de gastgezinnen (1200), waar ieder-
een bij onder werd gebracht, ook nog eens hun
uiterste best.

Het was echt 66n groot feest en voor o.a. ons
zessen een geweldige ervaring.

22



Foto v.ln.r., Joris dc Rooij, Lrcas Ui+venseijn (begeleider), Mand, Joor, Eclco Hosta, Nbo Bocb, Maaikz
Veltnan

OPROEP
Yan 4 tlm 11 november 1991 zal er in Hongarije een CIMS wedstrijd plaats vinden.
Namens de Chef d'Equipe van de militaire schermploeg verzoek ik U binnen de aangesle
ten verenigingen te onderzoeken welke schermers er in aktieve dienst zijn c.q. worden
opgeroepen voor november 1991. Dit geldt uisluitend vmr het dienstplichtige ged€elte.

Er kan schriftelilk of telefonisch gereageerd worden op:
De Chef Defensiestaf
Bureau I.M.S. tav. Chef'Equipe schermen UVVK2 W. Pen
Koningin Lfarialaan 17, Antwoordnummer 93.005
25WVE 's Gravenhage

Telefonisch:
01751 - 18271 Chef d'Equipe W. Pen

08383 - 6550 testel 315 lvtaire R. lvlakarawung
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NATIONALE KAMPIOENSCHAP.
PEN T99L Teclnirche Cotwnissie

de deelname op sabel zeer redelijk was, zeker
als in aanmerking wordt genomen dat deze
wedstrijd in zijn geheel electrisch werd ver-
schermd.

Bij de N.J.K. was de deelname ook wat minder
doch de verplichting bij junioren en cadetten,
om veiligheidskleding en maraging klingen te
gebruiken kan niet als aantoonbare reden wor-
den aangemerkt daar de mindere deelname over
alle kategorieen venpreid lag. Het grootste ver-
schil lag bij floret meisjes cadetten -7, floret
meisjes benjamins 6, en floret jongens pupillen
-9.

De inschrijfprocedure nieuwe stijl bij de natio-
nale kampioenschappen (schriftelijk inschrijven
en vooruit via bank of giro betalen) verliep
goed. Het grote voordeel hiervan was dat de
afhandeling tijdens het appel op de dag van de
wedstrijd aanzienlijk sneller verliep en er dus
geen onnodige vertraging onsond. Tevens is
het verschil tussen het aantal inschrijvingen en
het aantal werkelijke deelnemers nu nagenoeg
te ver-waarlozen. Natuurlijk is nog e.e.a. voor
verbetering vatbaar, met name het in acht
nemen van de sluitingsdaurm.

Het aantal deelnemen(sters) per wapen was niet
om over te juichen, al moet gezngd worden dat

Overzicht deelname N.K.
jaar: 1990 L99l

Dames floret
Dames degen
Heren floret
Heren degen
Heren sabel

1990 1991

individueel U 19 -5 equipes: 4 2 -2
individueel 20 2l +1 equipes: 5 3 -2
individueet & 53 -11 equipes: 4 8 +4
individueel 8l 70 -9 equipes: 8 7 -1
individueel 33 33 0 equipes: 2 4 +2

Totaal 222 196 -26 23 21 +1

Overzicht deelname N.J.K.
jaar: 1990 1991

Junioren: 57 6 +9)_-10
Cadetten: 96 17 -19 )
Pupillen: 58 53 - 5 )_ -13
Benjamins:

Totaal 277 254 -23

Bij nationale kampioenschappen van 1992 zal
het eerder genoemde systeem van inschrijven en
betalen gehandhaafd blijven.

Het verplichte gebruik van MARAGING klin-
gen is voor alle kategorieen en wapens in
Nederland vervallen. (A.L.V. 9 sept. 199 l)
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OPROEP AAN
''JURYPRESIDENTEN'' Tec hni sc he C otrunis s ie

De wedstrijdleiding kampt nog steeds met het feit dat er !e weinig JURY PRESIDENTEN ter
beschikking zijn om een wedstijd goed te laten verlopen.

Wij vragen u dan ook, wanneer u als J.P. gewaagd wordt, reageer dan zo spoedig mogelijk, en
liefst met "JA", en als u "JA" gezegd hebt, kom dan ook.

Het is zeer frustrerend wanneer een J.P. heeft tregezegd te komen en dan later toch niet verschijnt.
Tot ziens bij 'n wedsrijd.

ik rook niet, ik sport....

EEN PROEF MET SABEL
Tijdens het laatste FlE-Congres te Parijs is
besloten om over te gaan tot een proef bij het
Sabelschermen. Dit bestaat hierin dat slechts
een prioriteit wordt gegeven bij een gelijktijdige
aanval.

Deze proef zal zijn premidre beleven tijdens het
Sabeltoernooi te Nancy, Frankrijk.
Gelieve dan ook notitie te nemen van deze
afwijkende verandering van het. "Rbglement",
dat wil zeggen: wanneer twee schermers een
(eerste) gelijktijdige aanval hebben gemaakr,
wordt tot loting overgegaan om de schermer aan
te wijzen die het recht van aanval heeft. Deze
prioriteit wordt niet (nadat een treffer gevallen
is) teruggegeven naar de andere schermer.

Lcx Helwes

Deze beslissing is genomen om de gelijktijdige
aanval gevaarlijker te maken en om te voorko-
men dat de schermers dit voormalige artikel van
het "R0glement" als taktisch wapen gebruiken.

Bij deze hoop ik eenieder te hebben geinfor-
meerd over dit nieuwe idee.

Het is duidelijk dat het slechts een proef is en
dat bij het eventueel toepassen van dit nieuwe
voorstel op e€n sabeltoernooi hiervan melding
gemaakt moet worden in de uitnodiging.
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SCHERMEN BUITEN BEELD

De schermsport kent meer variatie dan waar
men zich in het algemeen van bewust is.

Een greep uit de gebeurtenissen uit het nabije
verleden maakt al snel duidelijk dat er zich op
schermgebied heel wat afspeelr De Nederlandse
Ingrid van der Heuvel wordt in 1989 militair
wereldkampioene op dames degen. Nederland
was gastheer voor de Europese politie Kam-
pioenschappen, de Wereldspelen (WK) rolstoel-
schermen en de Wereldkampioenschappen
schermleraren. Verder kent ons land tal van
schermverenigingen met bijzondere karakteris-
tieken zoals de studenten- en bedrijfsverenigin-
gen. En wat te denken van de 'wilde' en 'half
wilde' verenigingen (gedeeltelijk) zonder
KNAS-lidmaatschap?

Kortom, er is in schermend Nederland veel
meer te beleven dan doorgaans in beeld wordt
gebracht.

Annernarb Kochi

Er gaat in Touchd een artikelenserie van start dat
telkens een bijzondere kategorie in de Neder-
landse schermsport in beeld brengt.

In het volgend nummer zal gestart worden met
een artikel over het rolstoelschermen. De aanlei-
ding hiertoe zijn de aanstaande Europese Rol-
stoelkampioenschappen in het Belgische ldalle
(november). Hier zal Govert van Nimwegen
(SV A.E.W.), in de midjaren '80 lid van de
Nederlandse ploeg die tijdens een EK brons
haalde bij de equipewedstrijden en vier keer
zilver pakte bij de individuele wedstrijden, als
enige voor Nederland uitkomen.
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STAND PER 1 OKTOBER T99I

HEREN FLORET

KUIKENS l.Verwijlen Bas Vwy

BENJAMINS l.GuitDiego Vwy
2.Garbe Philippe Vis
3.Baardse Eric vdB
4.Reineke Dominic Wol

PUPILLEN LReineke Patrick Wol
2.Aronson Boaz Oev
3.Oolden Je,lrs TAp
4.Gunther Radboud Vis
S.Koolhaas Raoul Oev

CADETTEN l.Claasz Coockson R Hee
2.Galesloot Chris Fau
3.Haute,n Michiel vd Wol
4.Garnier Bas Vwy

.Vogelaar Armin MdF
6Nonhebel Floris TWe

JLJMOREN l.I-eeuwen Kwame v. Sca
2.Heerooms Yuri Hee
3.Aalst Erik van Hee
4Zon Patrick van Tro
5.Fieye Jan-Robert TAp
6.Jonckers Arjan Kar
TNoo Marcello Haz
8.Raay Ronald van Fau

SEMOREN l.Korzelius Ieroen Vis
2.Gogoase Ovidiu Sca
3.Oosween Arvid Sca
4.Rijscnb,rij Hans Vis
5.ToOr Andries Oev
6Z&n Chakib Kar
7.Harm Guido vdB
8.Hellernend Mitchell Sca

HEREN DEGEN HEREN SABEL

l.Verwijlen Bas Vrry

l.Guit Diego Vwy l.Textor Michiel dAr
2.Blom Hugo Vwy 2.Hout Kevin vd dAr

''Erdervincent 
vw' 

iiffiffirr- H;
4.Duuren Pieter van Sca
5.Textor Michiel dAr

l.Eest€mansTim Wol l.Pelgrom Daan
2.Reurslag Jan Kar 2.Rap Michael
3.Kap'pert Erik Wel 3.Aa Carlos vd
4Suitelaar Niels Sca
5.Vogelar Armin MdF
6.Daniels Robert V*y

l.Goor Rick vd Kar l.Ros Tijmen
2.Dijk Marco van Gou 2.Pelgrom Daur
3.Waterlander Peter Wel 3.Brnger Martijn d.
4.Otter Wouter &n Sca 4.Driessen Raoul
5.Geest Job vd Wel .Rap Michael
6.Eestermans Tim Wol 6.Bosse Pascal
T.Damen Stefan OKK T.Kokke Bram
8.KappertErik Wel 8.PlantingaTeun

l.DriessenMichiel DVi l.RosTijmen Kar
2.Ganeff Stcphane Kr 2.Bruin Pieter de Pd
3.Kardolus Arwin Kar 3.Kardolus Oscar Kar
4.Kortekaas Ton DVi 4.Oskamp Anon vdB
5.Galen Wrjo van DVi 5.Derop George Der
6.Erven Spenccr v. DVi 6.Ham Erik vd vdB
7.Klip Michael vd DVi T.Sanwoord Tony v. Oev
8.Kardolus Olaf Kr 8.Stolle Wemer Sca

DAMES FLORET

LConen Rachel dAr
2.Bloemendaal Anne dAr
3.Willemsen Inge Tro
4.Verstegen Hannah dAr

l.Alp Zehra Vwy
2.Verwijlen Judith Vwy
3.Polderman Cheska Haz
4.Rhijn Inger van Haz
S.Demoed Verena Der

l.Zon Katalin vm Tro
2.Sigmund Samira Sca
3.Meulen Esther vd Fri
4.Melis Anita Fau
5.AlpZehra Vwy
6.Ridder Ineke de PSV

l.Angad Garu Indra ANS
2.Schomaker Anuska TAp
3.Hagen Isabel Der
4.[,oruens Sandra PSV
5.Oor Nynke Fri
6Zon Katalin vsr Tro
7.Oor Maryke Fri
S.Melis Anita Fau

l.Angad Gaur Indra ANS
2.Kleefsra Geke DON
3.Simon Simone Oev
4.Lugfiart Marilte Alm
5.Oskamp Liesbeth vdB
6.Erven Gloria van Vdv
T.Schomaker Anuska TAp
8.Steinprinzlsabel Fau

DAMES DEGEN

l.Manessen Titia Sca

l.Bijlsma Astrid Wel
2.Johannisma Kamla Sce
3.Ridder Irma de PSV
4.Balj6 Marieke BG
S.Manessen Titia Sca

l.Osinga Pemette Kar
2.Olphen Jacq-Annev.llrl
3.Emden Rebecca v. Vdv
4.Tiedink Nicolene Sca
5.Hofmans-Clark Jos Kar
6.Bijlsma Astrid Wel
7.Meer Esther vd Kar
8.BesselinkBarbara Sca

Sca
Sca
Sca

DAMES SABEL

l.Dalen Sandra v. Ku
2.Speth N Val
3.1.:sr C 7ce
4.Knaapen Marielle Sca

Kar
Sca
Fri
Sca
Sca
PSV
Pal
Kar



SCARAMOUCHE

Het lle international degentoernooi om de Air-
borne Trophy, cat. A., wordt gehouden op 9 en
l0 november. Het toernooi wordt georganiseerd
door de Arnhemse Schermvereniging Scara-
mouche. De voorronden worden op 9 en l0
november gehouden in het sportcentrum Val-
kenhuizen. De finale van acht vindt plaats in de
grote hal van het, stadhuis van Arnhem.

Vorig jaar namen aan het toernooi 190 scher-
mers uit 28 landen deel. Winnaar werd Olym-
pisch kampioen Arnd Schmitt uit Duisland.
Het evenement wordt gesponsored door Akzo,
RAET, PTT telecom, SNS bank, BAM en
PGEM.

De toegangsprijs voor de finale in het stadhuis
van Arnhem op zondag l0 november, aanvang
14.30 uur, bedraagt fl 7.50. I*den van de KNAS
ontvangen een korting van fl.2,50.

Airborne Trophy
Arnhem
L99T

Kaarten kunt u bestellen door middel van onder-
staande strook (of per brief als u Touche niet
wilt beschadigen). Bestellingen voor 3 novem-
ber zenden aan:

S tichting Airborne Trophy

Postbus 1052

6801 BB Arnhem

tel: 085 - 517W7

Na ontvangst van uw betaling worden de kaar-
ten toegezonden.

N.B. In sporthal Valkenhuizen is een stand aan-
wezig van Uhlrnan en Allstar voor verkoop van
schermmateriaal

(hierlangs afknippen)

Naam

Adres

Postcode en woonplaats .................

Lid van:

wenst ..... kaarten a fl. 5,- voor de finale van de Airborne Trophy l99l op

2ondagmiddag l0 november, aanvang 14.30 uur in het stadhuis te Arnhem.

Wijze van betaling: o cheque

o girobetaalkaart

o bank nr 46.46.59.779

AMRO-bank te Velp

28



KARDOLUS SCHERMSPORT

Dagelijks geopend van 9.00 - 17.00 uur
en volgens afspraak.

* F.l.E. Masker f 186,-*
* Compleet F.l.E. schermpak vanaf f 295,-*
* Speciale aanbiedingen in de "shop"

* Wij denken aan UW UEILIGHEID en aan UW P0RTEM0l{ilAlE
* 

8 ",.o* Speulderbos 15,
27 1 6 JW Zoetermeer, tel. : 079- 2 1 .21 .221 F ax: 079- 52 .08.22

KOM EENS VRIJBLIJVEND BIJ ONZE ''SCHERMSHOP" UNGS!

ook voor at *-n

-rouc++e
Otficieel orgaan voor het

Nederlandse schermleven

Verspreiding aan KN.AS.-leden
gratis

Abonnementen op aanvraag

I
a




