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Van de redactie
Rob Goudvis

Als u het vorige redaktioneel goed heeft gelezen, kon u daar zien, dat er plannen zijn om het
bondsblad "beter" te maken. Dat daarbij de leesbaarheid voorop staat moge duidelijk zijn. Ten-

slotte moet het blad er n:utr toe groeien dat er
door de schermers in Nederland naar wordt uitgekeken. En ik weet heus wel, dat dit nu zeker
niet altijd het geval is. Er zullen onder de lezers
best mensen zijn, die dit blad ongezien bij het
oud papier leggen. Dat is jammer, maar het is
niet anders. Vooral de allerjongste jeugd vind
hier weinig leesbaars. Wellicht behmrt het starten van een jeugdrubriek ot de mogelijkheden.
Maar nu kan ik aankondigen, dat er weer een
stapje in de goede richting is gezet Met ingang
van het volgende nummer zult u enkele pagina's
aanneffen, die onder verantwoording staan v:rn
de NAS (Nederlandse Akademie van Schermle-

raren). Omdat beide partijen (KNAS - NAS)
van mening zijn, dat de informatie die in hun
beide bladen staat, zeker ook geschikt is voor de
leden van de andere'tlub", hebben wij besloten
om de NAS enige pagina's ter beschikking te
stellen. U hoeft hierbij niet aan uw por0emonnee
te denken, want de NAS levert een bijdrage in
de extra kosten die dit met zich meebrengt. Wij
zullen er op toezien, dat de informatie in deze

bijdrage ook voor u (Touch6 lezer) interessant

zalzijn.

Het grooste deel van deze uitgave is gewijd aan
een verslag van de Nationale kampioenschappen
1991. Nu denkt u zeker, dat dit mosterd na de
maaltijd is. Immers de nieuwe kampioenschappen staan zo goed als voor de deur. Ttrh hebben
wij gemeend u deze verslagen niet te moeten
onthouden. Anne-Marie Kochi heeft de moeite
genomen om dit alles aan het papier toe te vertrouwen. Zijkan nu geen tekstverwerker meer
zien, maar datzal wel weer slijten.
Verder treft u een verslag aan van de oprichting
van een Europese Schermbond. Hel. hoe en
waarom is niet geheel duidelijk, maar een eersre
puntje van de sluier wordt op een van de volgende pagina's opgelicht.

Ook vindt u een verslag van het Airborne toernooi. Dat liep dit jaar weer fantastisch, zeker
gezien de finale partij tussen de nummer I en 2
van de laatste WK te Budapest"

Tenslotte wens
gezond 1992tcr',.

ik u een zeer voorspoedig

en

Mededelingen
Het bestuur van de schermvereniging Sint
Michael heeft onlangs besloten om de heer Piet
Fraterman te benoemen lot ere-voorzitter.
1991 maar liefst vijftig jaar officieel lid
van deze vereniging en heeft zich altijd ingezet

Hij is in

voor het schermen.

*****
De schermzaal Gouda bestaat niet meer. Er is in
Gouda nu een nieuwe vereniging opgericht met
de naam "de Vrijbuiters".
Leden hiervan zijn via de ANSC aangesloten bij
de KNAS.
Secr.

Mw Gelauff

Bremlaan 6
2803 BE Gouda

*****
lo Mosmiiller
Nieuw adres: s.v. Voorne Putten
Moerbeistraat 40

32358H Rockanje
tel.: 01814 - 1992

Jo Mosmiiller (61) uit Den Bosch is zaterdag26

oktober in zijn woonplaats onderscheiden met
een ere-medaille in goud, verbonden aan de Orde

totale schermuitrusting (dames) ma t38 - 42

van Oranje Nassau. De onderscheiding werd hem
door burgemeester Don Burgers overhandigd tijdens de viering van het a0-jarig bestaan van de
schermvereniging De Troubadours in sporthal De
Hambaken.

o.a. floret en elektrische floret

Jo heeft op 3 oktober 1951 schermvereniging De

Te koop:

prijs n.o.t. zo goed als nieuw + schermtas
Brieven onder nummer 2150
1780 BE Den Helder

Mw H. Ruyters
:il.d(rl *

Troubadours opgericht. Hij was geruime tijd
voorzitter en secretaris van deze vereniging en
nu is hij penningmeester. Vanaf 1965 is Jo enkele
jaren voorzitter van KNAS-Zuid geweest. Tien
jaar was hij voorzitter van de Bossche Sport
Federatie, sectie zaalsporten. De Troubadours
heeft enkele nationale kampioenen. Jo behaalde

in

1968 een nationale titel op floret.

Ook vanaf deze plaats wensen wij hem van harte
geluk met deze koninklijke onderscheiding, die
bij Jo zeker op zijn plaats is!

Op de drempel van L992
Het is een goed gebruik dat wij bij het naderen
van het nieuwe jaar even stilstaan bij de gebeurtenissen die zich de afgelopen twaalf maanden
hebben voltrokken.

Ik denk dat 1991 een moeilijk jaar voor onze
bond is geweesL Het jaar zal ons voorlopig wel
bij blijven als het jaar waarin wij Piet Verschoor
verloren. Als hij me belde zei hij altijd'Ja hallo,
hier de KNAS"; hij bedoelde dat als een grap,
maar ik denk dat het wel zo was. Zijn gemis

wordt nog vrijwel op iedere vergadering
gevoeld, want hoewel hij officieel met pensioen
was zat hij nog bijna dagelijks op het bondsbureau omdat hij er toch graag bij wilde blijven.

Daarnaast werden wij later in het jaar buitengewoon onaangenaam verrast, door de problemen
die zich op het bondsbureau voordeden. Op de

ALV ben ik daar dieper op in gegaan, hier wil
dat niet meer doen.

ik

Gelukkig konden wij onmiddellijk een beroep
doen op ons erelid en Piet's oude strijdmakker
Ed Wolthuis. Hierbij wil ik Ed vanuit Touch6
nogmaals heel hartelijk bedanken voor alles wat
hd op dit moment voor de KNAS doet. Fantastisch!
Hoewel nog meer schermvrienden ons dit jaar
zijn ontvallen zou ik, zonder daarme€ anderen te
kort te willen doen, graag Rob Villerius willen
memoreren. Zijn venl te woege heengaan werd
door iedereen betreurd en zijn vereniging verloor niet alleen haar trainer, maar ook heel duidelijk een vriend. Toen zijn vereniging najaren
waarin het steeds niet lukte nu eindelijk het

Nederlands Degenkampioenschap voor clubs
veroverde en dit vervolgens aan Rob opdroeg
was de stilte die team-captain Kurt Kerkhoff
woeg bij de prijsuitreikngzeer ontroerend.
Sportief gezien was l99l een jaar van vallen en
opstaan.
Pernette Osinga kwam tot nvee fraaie prestaties,
n.l. het winnen van het A-toernooi in Sao Paolo
(Brazili0) en een bronzen medaille bij de EK.

Het is begrijpelijk dat ze op dit moment haar
aandacht naar Dames Floret laat uitgaan, want

Bert van de Flier

de kans dat er Dames Degen op de Spelen komt
is voorlopig marginaal. Om het enigszins cru tc
stellen "het gaat er op dit moment niet meer om
of er Dames Degen in 1996 op het programma
staat, maar of er na 2000 nog wel schermen op
het programma staat". Ongetwijfeld bent U her
met mij eens dat het een absurditeit van de
bovenste plank zou zijn wanneer schermen als
Olympische Sport zou verdwijnen. Als dit zou
m@ten ten faveure van Strandvolleybal e.d. dan
begin je als schermer toch echt te twijfelen aan
de geestelijke vermogens van de IOC-leden die
dit soort waanzin uitdragen. We dienen er echtcr
ernstig rekening mee te houden dat in dc Olympische toekomst nog maar I ding van bclang is,
n.l. hoe groot zijn de reclame-opbrengsten die
uit deze tak van sport kunnen worden gegencreerd. Oude waarden als traditie, een der oudstc
sporten, was er in 1896 al bij, erc. rcllen bij hct

merendeel der huidige IOC-leden helaas nicr
meer mee. Het beste voorbeeld hiervan is wel dc
verkiezing van Atlanta i.p.v. Athene voor 1996.
Kortom we moeten als schermwereld gocd op
onze tellen passen en zorgen dat we de positieve
uistraling van onze sport in breed verband laten
toenemen. Het is mij overigens duidelijk dat ik

hierin vooral actie verwacht op internationaal
terrein. Bij de oprichtingsvergadering van de
Europese Schermbond is b.v. afgesproken dat dc
Europese landen willen proberen tot een internationale tegenlobby te komen om het tij te
keren.

Als Dames Degen overigens wel Olympisch zou

zijn geweest, was onze Damesploeg daarhcen
gegaan want zij haalden de kwalificatie-eis op
de WK. De Heren Degenschermers deden dit
niet en wanneer ik dit schrijf pakken zich ook
steeds donkerder wolken samen boven een
eventuele individuele deelname in Barcelona.
Enfin, ik hoop maar dat ik met dat laaste ongelijk krijg.
Verheugend was de doorbraak van de jonge floretschermers bij de Nederlandse Kampioenschappen. Kwam6 van Leeuwen zit nu weliswaar voor zijn studie in Harvard ruSA), maar ik

begrijp dat hij er wanneer de club hem nodig En dan nu op naar 1992,wie weet wordt het
heeft zal zijn.

een

mooi jaar voor onze sport.

Als laatste wil ik graag het succes van onze Sommige dingen heb je niet in de hand, maar
Zoetermeerse schermwienden memoreren die in een heleboel ook wel.
3 jaar tijd van niets naar een A-toernooi zijn Als iedereen met een positieve instelling
aan het
gegroeid. Het organisatiecomitd v an Zaal Kar jaar begint moet het waarachtig wel lukken.
dolus zal er de handen aan vol hebben, maar De
Mag ik U en de Uwen heel prettige feestdagen
N0erland Trophde is duidelijk een blijvertje.
Met name de locatie spreekt de buitenlanders
bijzonder aan.

toewensen en in alle opzichten een heel goed
1992.

Van hieruit een woord van dank namens alle
bestuursleden aan diegenen die het afgelopen
jaar weer de nodige inzet hebben getoond om
alle acriviteiten mogelijk te maken.

STICHTING SCHERMCE NTRUM ARNHEM

-+

UhlmclfiK

VERKOOP
UHLMANN & ALLSTAR
Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusiel voor Nederland Uhlmann
schermsportartikelen. Ook voor Allstar kunt u bij ons terecht.

Schermcentrum Arnhem, Koppelstraat 20,6832 EP Arnhem. Verkooptijden dinsdag en woensdag 20.00 - 22.(X) uur
Teleloon: 085 213360 Mevrouw C. Tiedink (buiten deze tiiden 085 ' 513132)
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Ledenadministratie vernieuwd
Het uiteindelijke succes van een organisatie
wordt afgemeten aan de wijze waarop de doelstellingen worden gerealiseerd. Het is evenwel
onmogelijk een goed resultaat te bereiken indien
de daartoe vereiste randvoorwaarden niet zijn
vervuld. Voor een organisatie als de KNAS
betekent dit dat naast de diverse bestuursorganen, commissies, relaties met derden (denk aan

subsidie-verstrekkers) er ook behoefte is aan
een flexibel administratiesysteem waarin de ver-

eiste gegevens binnen de, vaak zo complexe,

Paul Keizer

mers en organisaties opgenomen. Dit betekent
ondermeer dat alle licenties, de adressering van

post, de ledenlijsten en de contributienota's
gebaseerd worden op dezelfde data base. Het is
dan ook van het grootste belang dat deze data
base foutloos is : geef correcties svp zo gauw
mogelijk door aan Rob. Voorlopig houdr Rob
het bestand bij; cdamiteiten uitgezonderd worden wijzigingen onmiddellijk verwerkt.

Het realiseren van een dergelijke complexe

schermwereld kunnen worden opgenomen.

administratie is geen sinecure. Iedereen die zich
wel eens hiermee heeft beziggehouden kan dit

De ledenadministratie is inmiddels geheel vernieuwd. Rob Goudvis heeft een zeer uitgebreid
programma geschreven toegespitst op de uit de

zonder meer bevestigen. De bestede moeite
begint zich inmiddels terug te bet"alen in een
sterke verbetering van de communicatie en

structuur van de KNAS voortvloeiende behoef-

vormt zo een herkenbare bijdrage in het suoomlijnen van de organisatie.

ten. Het gehele project heeft inmiddels zo'n
twee jaar in beslag genomen. Gezien hetgeen
bereikt is kan gesproken worden van een record
tempo.

In het verleden is ingespeeld op hetgeen
beschikbaar was binnen de boksbond. Het idee
was aldus 'op een rijdende trein' te stappen en
daardoor sneller aan de gang !e komen. De praktijk heeft geleerd dat deze trein niet echt snel
reed, en als dat gebeurde, de verkeerde kant
opging. Daarom is besloten het geheel opnieuw
te bekijken en een keuze te maken of met
bestaande software een goed systeem gerealiseerd kon worden. Dit bleek niet mogelijk zodat
een nieuw programma moest, worden geschreven. Rob heeft dit gedaan met grcot enthousia.sme, een enorm doorzettingsvermogen en een
fantastische deskundigheid. Door zijn lange
ervaring in de schermwereld waren de eisen en
wensen snel geinventariseerd en kon begonnen
worden met het projr:ct. Hoewel het programma
op dit moment nog niet tot in alle details is voltooid kan er al goed mee worden gewerkl. Doordat we gedurende de ontwikkeling van het programma werden geconfronteerd met een wat
onfortuinlijke bezetting van het Bondsbureau
vond de terugkoppeling door de hoofdgebruiker
onvoldoende plaatsi hierdoor is helaas wat vertraging ontstaan.
In het nieuwe

programma, en bijbehorende

bestand, zijn alle relevante gegevens van scher-

Zoals boven reeds aangegeven vornt de nieuwe
ledenadministratie een deel van een verbetering
van de randvoorwaarden waarmee de KNAS
moet werken . Het zij echter opgemerkt dat ecn
verbeterde organisatie slechs een hulpmiddel is
in het bereiken van de gestelde doelen. Een
betere administratie zal er niet direct toe leidcn
dat er ook maar iemand beter zrl schermen. Wel
kan er voor worden gezorgd dat een aantal
moeilijkheden bij het organiseren van evenementen kunnen worden overwonnen. Een betere
'performance' van het Nederlandse schermen
kan slechts bereikt worden door de medewerking van alle betrokkenen. De, op de huidige
gegevens gebaseerde, tellingen geven aan dat er
geen groei is in de schermsport. Er moet hoognodig gewerkt worden aan de verbreding van de

basis om ook in de toekomst mee te blijven
draaien op internationaal niveau. In de nieuwe
ledenadministratie is rekening gehouden met
een flinke expansie van de bond. Er zijn pas
aanpassingen nodig wanneer het aantal leden
boven de 10.000 komt. Een ieder is bij deze van

harte uitgenodigd dit ledenaantal te realiseren.
Misschien dat we tegen die tijd weer een beroep
op Rob kunnen doen.

Voor dit moment besluit ik met Rob Goudvis
nogmaals te bedanken voor alles wat tot nu toe
gerealiseerd. is.
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Spectaculaire finale Airborne Trophy
Arnhem
De finale van de Airborne Trophy l99l werd
een herhaling van de WK Budapest. Opnieuw
stonden de Rus Sergei Chouvalow en de Duitser
Robert Felisiak togenover elkaar voor de le en
2e plaats. Weer toonde wereldkampioen Chouvalow zijn superioriteir Met 5-l en 6-4 verwees
hij Felisiak naar het zilver.

En voor het eerst in de geschiedenis van de Airborne Trophy klonk het Russische volkslied in
de imposante Arnhemse stadhuishal, waar meer
dan 1000 toeschouwen genoten van sport op het
allerhoogste niveau.

De finale werd voorafgegaan door een korte
voorstelling van Inrodans uit Arnhem die met

een prachtige dansact het publiek goed in de
sternming bracht.

In totaal namen 153 schermers uit 29 landen
deel.
De voorronden werden geschermd in Valkenhuiz,en, waat de schermlopers

in visgraatformatie

waren gelegd. Dat bleek een goede vondst want

iedereen, met name ook de schermers, was er
enthousiast over. De voorrondes en de elimina-

ties op zaterdag en zondagmorgen verliepen
voonpoedig en gaven menig spannend duel te
zien. Helaas legden alle Nederlanders al op
zaterdag het loodje. Met een 40e plaats was
Arwin Kardolus de beste Nederlander gevolgd

F btab p art

Linlrs:

Felbiak

ij Airbor rc Trop hy
Reclts: Chouvalov

Foto: Dbk Brow,ers
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door Ovidiu Gogoase (64e). De op de Airborne
Trophy traditioneel sterke Duitsers hadden een
harde dobber aan vooral de Russen, Tsjechen,
Hongaren en Esten. Vijf Duitsers haalden de
laatste 32 en alleen Felisiak en Strzalka bereikten de finale.
De organisatie van het toernooi zat perfect in
elkaar en FlE-waarnemer Max Geuter liep dan
ook glimmend rond. Een mooi staaltje team-

De uiSlagen Airborne Trophy Arnhem 9 en
november 1991:

l. Andrei Chouvalow

URS

2. Robert Felisiak
3. Paolo Milanoli
4. Marius Strzalka
5. Roman Jecminek

ALL
ITA
ALL
TCH

llarion Zazitski

EST

6.

l0

FRA
work van het organiserende Scaramouche.
URS
Of, zoals de bij de finale aanwezige Amerikaan- De Akzo Youth Fencing Award ging naar Harise ambassadeur Wilkins het uitdrukte: "A mag- ton 7+zi61i.
nificent event and a fascinating sport". En zo is
7. Yvan le Gal
8. Pavel Kolobkov

dat

ZUID.NEDERLAND S E KAMPIOEN.
SCHAPPEN DEGEN/SABEL
Rob Goudvis

Tnndag 13 oktober was Venlo het oneel voor de
Zuid-Nederlandse kampioenschappen sabel en

wij hopen volgend jaar op wel voldoende deelname.

degen. De deelname was voor Zuidelijke Het verhaal voor degen lijkt wel wat op dat van

begnp'pen fatsoenlijk te noemen, hoewel aangetekend moet worden, dat er vele deelnemers uit

Venlo kwamen. En die zie je niet zo vaak op

andere lopers venchijnen.

Op sabel waren er drie groepen (benjamins,
jeugd en senioren) die om de titels gingen strijden. Opvallend was de grote deelname bij de
benjamins. Maar liefst 8 deelnemertjes kruisten
de sabels. Daarentegen waren de andere jeugdgroepen bijzonder onder vertegenwoordigd,
zodater slechts een jeugdgroep van 4 deelnemers gevorrnd kon worden. Bij de senioren was
er wel weer een volwaardige groep van 8 samen
te stellen.

Helaas waren er geen dames te vinden op dit
wapen.

Na de sabel stond een equipe ontmoeting op het
programma, maar die kon snel geschrapt worden, omdat er slechts I equipe zich had opgegeven. En in de afdeling is besloten om dit kampioenschap pas te laten doorgaan, als er tenminste 3 equipes zich hebben aangemeld. Jammer,

I

sabel. Ook hier waren er benjamins (7), jeugd
(6), senioren (18). Deze laatste groep werd volgens een heel antiek systeem verschermd, met
uitsluitend poules en een finalepoule van 6.
Een equipekampioenschap zat er voor degen
wel in. Met 6 equipes is dat goed te doen. Via
een tableau zonder herkansing (dit in verband
met de beschikbare tijd) ging de eindsrijd tus*nZaal Verwijlen en d'Artagnan I. Deze werd
met overtuiging gewonnen door de laatste.

Uitslagen:
Sabel benjamins
I Rob Monshouwer d'Artagnan
2 Luuk
d'Artagnan

Peters
Textnr
4 Bas Verwijlen
5 Kevin v.d. Horst
6 Casper Veeger
7 Nick Hardeman
8 Jos Vastbinder
3 Michiel

d'Artagnan

Verwijlen
d'Artagnan
d'Artagnan
d'Artagnan
d'Artagnan

Sabeljeugd

Degenjeugd
Verwijlen

I Leon Hendriks

d'Artagnan

2 Bas Gamier

Verwijlen
Verwijlen

4 Ester Dekkers
5 lrma de Ridder

Verwijlen
Verwijlen
PSV

I Roel Verwijlen

Verwijlen

6Igor Denissen

Verwijlen

2loan Westendorff

d'Artagnan
PSV
d'Artagnan
d'Artagnan

Degen senioren

Robert Daniels
2 Henny Meijer
1

3 Igor Denissen

4 Bas Garnier
Sabel senioren

3 Pascal Bosse

4 Leon Engels
5 Huibert van Andel
6 Ruud van Reij
7 Frans Hoebrechs
8 Walter vd Weegen

Pallas
Pallas
Pallas

Degen benjamins

I

Anne Bloemendaal

2 Rachel Conen
3 Koen Kock

4 Bas Verwijlen
5}lannah Verstegen
6 llans Erkens
7 Wobke Erkens

Verwijlen
Verwijlen

3 Robert Daniels

PauldeRidder
Heerde
Verwijlen
4 Frans Seelen
5 Anton Peters
6 llans Fila
I

2George van
3 Roel

PSV
Rapier

Verwijlen
d'Artagnan
Pallas

d'Artagnan

Degen equipe

d'Artagnan
d'Artagnan
Rapier

l/4 hnale: Verwijlen vrij

Rapier

PSV

Verwijlen
d'Artagnan

12 frnale:

Verwijlen
Verwijlen

finale

:

- Pallas

- d'Artagnan
d'Artagnan I wij
Verwijlen - Rapier
d'Artagnan I - Psv

5-4

II

d'Artagnanl-Verwijlen

54
54
5-2
5-0

VAT{DERVOODT
JEAN
van alle merken schermsportartikelen
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Oprichting Union Europeen d'Escrime
Op 26 oktober

jl.

is tijdens een bijzonder kon-

gres in Wenen overgegaan tot de formele
oprichting en installatie van een bestuurlijke
koepelorganisatie in de schermsport voor Europese landen, de Union Europeen d'Escrime
(u.E.E.).
Van de in toraal 28 Europese landen hebben22
landelijke schermbonden zich in Wenen in de

U.E.E. verenigd en het protocol ondertekend.

Hieronder bevinden zich de vier grootste
schermnaties ter wereld - Duitsland, Hongarije,
Frankrijk en Italie - en tevens Estland als eerste
van de Baltische staten. Op korte termijn wordt
ook de aansluiting van Belgi€, Litouwen en Letland verwacht. De schermbonden van de Sovjet
Unie en Joegoslavi€ wachten vooreerst de ontwikkelingen in eigen land af. Een Kroatisch verzoek om toetreding werd in Wenen te voorbarig
bevonden en afgewezen.

Tot het dagelijks trcstuur van de U.E.E. werden
benoemd: als voorzitter de praeses van de Oos-

associaties, werd de bundeling van Europese
krachten door de wereldschermbond, de Federation Internationale d'Escrime(F.I.E.), in eerste
instantie tegengehouden. De F.I.E. vreesde voor

een te dominante rol van Europa, wereld's
meest belangrijke kontinent in de schermsport

in de mondiale verhoudingen.
Inmiddels nam de schermsport mondiaal een
enorme vlucht hetgeen leidde tot een gestaag
groeiend aantal nieuwe leden bij de F.I.E. (anno

l99l: 94 aangesloten

landen). De wereld-

schermbond liet gaandeweg deze ontwikkeling
zijnverze,t tegen een verenigd Europa varen.

Na circa vijf jaren voorbereiding werd in mei
van dit jaar met instemming van de F.I.E., een
ori0nterende vergadering belegd die door 18
Europese landen werd bijgewoond. Deze vergadering besloot de weg tot de formele oprichting
van een Europese schermbond te bewandelen en
stelde de datum voor het bijzonder kongres te

sekretaris de Nederlandse K.N. A.S.-voorzitter

Wenen vast. Met dit kongres heeft de schermsport in Europa, zoals hiervoor is bericht, voor
het eerst in de geschiedenis, zijn eigen bestuur-

Bert van de Flier; als penningmeester

lijk orgaan.

tenrijkse schermbond, Rainer Mauritz; als
de

Luxemburgse voornan Robert Schiel.

Nederland en Oostenrijk behoren tot de initiatiefnemers van een Europese schermbond en
zijn in de beslissende fase de drijfveren achter

Europese landen in eerste instantie niet. al te gretig. De grote ommekeer kwam in 1989 toen tijdens het F.I.E. kongres bij de kommissieverkiezingen de Europeanen en masse het veld moes-

de definitieve oprichting geweest. De eerste taak

ten ruimen. Hierna versnelling Europese

van Bert van de Flier is de inrichting van het

gedachten.

U.E.E. buro te Nederland.
Het ontstaan van een Europese vereniging van
landelijke schermbonden heeft een lange voorgeschiedenis. Alhoewel er elders in de wereld
internationale suborganisaties ontstonden, bijvoorbeeld de Pan-Amerikaanse en Aziatische

1990

t0

Tijdens F.I.E. kongres Parijs aanste[ing

voorlopig bestuur.

l99l

Mei vaststelling datum oprichting erc.

Het rolstoelschermen in beeld
Voor U ligt het eerste artikel uit een reeks die
telkens een bijzonder kategorie uit de Nederlandse schermsport in beeld brengt. DezekategorieOn blijven doorgaans in ons bondsorgaan

onbesproken en

zijn in brede kring minder

bekend. Hopelijk dragen de artikelen bij ot een
beoere bekendheid van de afzonderlijke kategorie0n en tot meer overzicht in wat de schermsport te bieden heefr

Ofhcieel

be,staan er voor schermers in de gehandicaptensport twee afzonderlilk wedstrijddisciplines: een voor de rolstoelschermers en een
voor sporters die ondanks hun handicap staande
kunnen schermen. Het 'staand' schermen, bijvoorbeeld in het geval van spasticiteit en amputees, is verreweg in de minderheid. Doorgaans
wordt het schermen door gehandicapten volledig geassocieerd met het schermen vanuit de
rolstoel.

Rolstoelschermers zijn sporters die gehandicapt
zijn voornamelijk als gevolg van e€n dwarslaesie (ruggemergbeschadiging) maar ook, bijvoor-

beeld, als gevolg van een amputatie, polio of

A'narie Kochi

Een rolstoelschermer kan tijdens een partij met
de stoel niet voor- of achteruit. De wielen van
de rolstoel worden op vloerrails vastgezet. Een
treffer kan niet anders voorkomen worden dan
door een wering of door een ontwijking voor
zover de bewegingsruimte van de stoel en de
fysieke gesteldheid van de schermer dit toelaten.
Doorgaans kompenseren rolstoelschermers hun
gebrek aan mobiliteit met een enorme techni-

sche vaardigheid en wapenbeheersing, waar
menig 'mobiele' schermer niet aan kan tippen.
De afstand tussen de schermers wordt bepaald
door de schermer met de kortste arm. Hierna
worden de wielklemmen vastgezet en kan de
partij beginnen. De wedstrijdloper is niet meer
dan zo'n 2 bii 4 meter hetgeen aanzienlijk kleiner is dan de wedstrijdloper van 2 bij 14 meter
in de 'mobiele' schermsport. Het trefvlak is
altijd, dus ook bij degen, het bovenlichaam. De

wedstrijden worden voorzover mogelijk
geschermd volgens het wedstrijdreglement. van
de wereldschermbond, de F€ddration Internationale d'Escrime (F.I.E.). Uiteraard zijn er speci-

verlammingen. Voor het bedrijven van de fieke aanvullingen zoals bijvoorbeeld regels
schermsport zijn een stabiele zit in & stoel, e€n voor de hoogte van het zitvlak van de stoel en
goede kontrole over de motoriek, voldoende de isolatie van de ljzeren delen van de stoel.
kracht in de wapenarm en een zekere mate van De klasse-indeling van schermers, bij vele discibewegelijkheid in de stoel vereist. Schermen is plines in de gehandicaptensport nog steeds een
voor personen met de zwaardere vormen van heet hangijzer, is de laatste jaren gewijzigd.
verlamming als sport ongeschikt.

Voorheen was de klasse-indeling hoofdzakelijk
gebaseerd op gedetailleerde medisc he ui tgan gs-

punten wat tot 6 verschillende wedstrijdklassen
leidde. In de praktijk bleek het schermen in een
aantal klassen niet wezenlijk van elkaar te verschillen. Het groot aantal klassen had evenwel
een versplintering van het och al kleine deelnc-

mersveld tot gevolg waardoor de kompetitie
werd ondermijnd.

Tegenwmrdig wordt een funktionele klassihkatie-systeem gehanteerd dat de schermv:rardi gheden van de gehandicapte sporter als uitgangspunt heeft. Een schermer kan binnen dit systcem
doorstromen naar een andere klasse. Voor de
toekomst gaan de gedachten uit naar de introduktie van wedstrijden met een open inschrij-

ving voor iedere rolstoelschermer en zonder

ll

afzonderlijke wedstrijdklassen.
In de gehandicaptensport zijn talrijke belangenorganisaties aktief.
De intemationale rolstoelschermkompetitie ressorteert onder de Weelchair Fencing Committee
van de I.S.M.F. (International Soke Mandeville
Federation). Dit comit6 verzorgt tevens het
schermprogramma voor de I.S.O.D. (Interna-

toenadering en samenwerking met de wereldschermbond zoeken.

Ook in Nederland kan de K.N.A.S. en haar verenigingen in de toekomst op meer belangstelling
voor het beoefenen van de schermsport vanuit
de zijde van gehandicapten rekenen.
Het rolstoelschermen heeft mondiaal een vlucht
genomen.

tional Sport Organisation for the Disabeld) en Een tussenopname uit een lopende

de C.P.-I.S .R. A. (Cerebral Palsy International
Sport and Recreation Association).

Verder is in 1990 het International Paralympic
Committee fl.P.C.) opgericht dat vergelijkbaar is

met het welbekende I.O.C. (Internationaal
Olympisch Comitd). Het I.P.C. houdt zich bezig
met de grote mondiale evenementen in de
gehandicaptensport waar gelijktijdig meerdere
sportdisciplines aan deelnemen. Voorbeelden

hiervan zijn de Paralympics (de Olympische
Spelen voor gehandicapten) en de Wereldspelen

Bij deze evenementen is het
wederom het Weelchair Fencing Committee van
de I.S.M.F. die het schermprogramma verzorgd.

enquOte van
het Weelchair Committee leert dat in ieder geval

20 van de 72 landen die

bij het LS.M.F. zijn

aangesloten, een populatie wedstrijdschermers
kennen. Mondiaal wordt het aantal wedstrijdschermers geschat op 350 - 400. Daarnaast zijn
er in de rekreatieve sfeer nog vele rolstoelschermers aktief. De grootste landen zijn Frankrijk,
Duitsland,Irali€ en Groot Brittanni0. Vele landen, waaronder Aziatische landen en Noorwegen, tonen duidelijk belangstelling voor toetreding in het intemationale wedstrijdprogramma.

(Assen 1990).

De grote landen kennen een eigen landelijke
kompetitie. In de kleinere landen, waaronder
Nederland, ontbreekt dit Rolsloelschermers zijn

De Nederlandse Maitre Theo van Leeuwen is
voorzitter van de Weelchair Fencing Committee
en geeft in die hoedanigheid vorm aan het internationaal wedstrijdprogramma voor rolstoel-

hier aangewezen op het jaarlijkse internationale
evenement en toernooien in het buitenland
waarvan Parijs op dit deel van het kontinent het

schermers.

De belangrijkste komende internationale
schermnummers zijn de Paralympics (1992 Barcelona), de Stoke Mandeville Games (1993), de
Wereldkampioenschappen (1994 Hong Kong)
en de Europese Kampioenschappen (1991 Mallen-Belgi0).

Binnen landsgrenzen richt de gehandicaptensport zich in eerste instantie op organisaties die

zich specifiek beijveren voor hun belangenbehartiging. In Nederland is de Nederlandse Invaliden Sportbond (N.I.S.) een logische eerste aanspreekpunt voor gehandicapte sporters en hun
verenigingen. De N.I.S. heeft evenwel het rolstoelschermen niet hoog in het vaandel staan,
omdat het niet gezien wordt als een breedtesport.

Nu de gehandicaptensport zijn kinderschoenen
ontgroeid is, is het zoeken van toenadering en
integratie bij de 'reguliere' sportorganisaties en
bonden een logische tweede stap.

Internationaal gezien als de Weelchair Committge, naar verwachting, binnen afzienbare termijn
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meest belangrijke is.

De ontwikkeling van het rolstoelschermen
kwam in Nederland in de jaren voorafgaand aan
de Paralympics in 1980 (Amhem) op gang.
Twee gescheiden initiatieven van Jaap Brouwer

en Wybe Knosse in Heerenveen en Theo van
Leeuwen in Leiden werden voor deze Paralympics gebundeld. Er ontstond een groep van 8
schermers die snel haar aansluiting bij de internationale top vond. Reeds tijdens de Paralympics in 1980 wist de Nederlander Frans Verhoeve bij heren floret op een 7de plaats te eindigen.

Tijdens de EK

in 1985 te Foggia haalde de

Nederlandse heren floret equipe brons en werd
er bij de individuele wedstrijden beslag gelegd
op 4 zilveren medailles (l dame floret, 3 heren
sabel, floret). De groep viel rond 1987 uiteen.

Anno 1991 is Govert van Nimwegen de enig
overgebleven wedstrijdschermer. De 3 7 -jarige
Leidenaar is een oude bekende in internationale
kring en heeft meerdere malen in parijs eremetaal behaald (goud, zilver en brons en veelvuldig finalist).

Govert is nog lang niet uitgekeken op de

schermsport. Naast wedstrijdschermer is hij ook

sekretaris van de Leidse schermvereniging

A.E.W. en jury-president
'

bij binnenlandse

mobiele' wedstrijden.

door de Haagse vereniging O.K.K. in de midjaren '80 geroemd. Naar verluidt was dit zowel
nationaal als ook internationaal een unieke
gebeurtenis, die sindsdien nergens herhaling

Binnen zijn eigen vereniging, die twee rolstoel-

heeft gevonden.

schermers telt,

Helaas zal Govert niet als schermer deelnemen
aan de Paralympics volgens jaar in Barcelona
door het ontbreken van financi€n. Govert. wordt
evenwel naar Barcelona als jury-president uitgezonden zodat hij alsnog van de partij is. Eerst
zal hij van 15 tot 2l november in her Belgische

krijgt hij les van de

eerste

genoemde Maitre Theo van Leeuwen. Govert
neemt voor het schermen van oefenpartijen met
zijn'mobiele' clubgenoten zijn reserverolstoel
mee. Iedereen gaat, ook bij de clubkampioenschappen, gewoon in de stoel en lcrijgt de gelegenheid de techniek bij de schaven.
Govert maakt zich sterk voor de promotie van
het rolstoelschermen en is voorstander van de
integratie van het rolstoelgebonden en het
'mobiele' schermen. In dit verband wordt het
organiseren van een gecombineerde wedstrijd

Mallen aan de Europese Kampioenschappcn
deelnemen.

ik bij deze Maike Thco van
Leeuwen en Govert van Nimwegcn voor de
informatie die zij mij ten behoeve van dit arrikcl
Gaarne bedank

hebben verstrekt.

NATIONALE JEUGDKAMPIOEN.
SCHAPPEN I99L
(Arnhem: 26 - 27 jarrluan
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Deze Jeugdkampioenschappen waren de eerste

uit vrouwen bestaat. Op zich is het feit dat vrou-

in de reeks NK's voor het seizoen 1991 en vonden plaats in het ruime sportkomplex Valken-

wen een minderheid in de schermsport vorrncn
niets nieuws. De mate waarin zij echter ondcrvertegenwoordigd zijn, noopt. tot het plaatsen
van vraagtekens en zal verder onderzocht wor-

huizen te Amhem.

Het NJK kent, in tegenstelling tot de senioren
NK's, geen equipe-kampioenschapwedstrijden.
Er wordt slechts binnen de vier leeftijdsklassen
om de individuele landstitels geschermd. De

den.

De NJK is altijd een drukke gedoente. Nict
alleen het afwerken van de vele programmaonderdelen is een hele kluif. Het vergt van hct
organisatieburo, jury-presidenten, trainers cn

jonge heren mochten zich op alle wapens
inschrijven. De jongste dames (benjamins en
pupillen) waren beperkt tot floret; de oudere begeleiders extra persoonlijke inzet en een ruim
dames cadetten en junioren konden ook op tijdsbesef om met name de allerjongste en mindegen wedijveren.
der ervaren deelnemers van, naar, tusscn cn
Sabel is nog steeds uitsluitend een mannenaan- over de loper te dirigeren. Daarnaast wordt
gelegenheid.

Dedeelname aandeze NJKbedroeg, overde 18
verschillende wedstrijdkategorieOn, 232
scherm(st)ers. Opvallend is de hoge mate van
ondervertegenwoordiging van de meisjes:
slechts iets meer dan een viifde (22Vo) van de
deelnemers. Dit cijfer schijnt een zekere wetmatigheid te bezitten. Ook bij de later in het jaar
geschermde senioren NK's alsook bij de senioren NK's in voorafgaande jaren blijkt steeds dat
slechts zo'n 20Vo van het toraal deelnemersveld

iedereen bestookt met vele vragen en vraagies.
De opmerking van Henk Smit in een voorjaarnummer van Touchd om de deelnemers beler op
het wedstrijdbezoek voor te bereiden wordt hicr
onderschreven. We moeten echter niet vc.rgetcn

dat kinderen kinderen zijn. Het is welli;ht ook

zinvol om de informatievoorziening tijdens
NJK's wat 'jeugdvriendelijker' aan te pakkcn.
Alles bij elkaar genomen is het resultaat beslist
de extra inspanning waard. De jongerensport in
het algemeen en zenr zeker schermen in het bij-
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zonder is een lust voor het oog. Tijdens deze
kampioenschappen werd soms op een verrassend hoog nivo geschermd. Dit zou later uit de

resultaten van enkele junioren bij de senioren
NK's nogmaals blijken.

Uitslagen Benjamins (geboren 1979 en later):

Uitslagen Cadetten (geboren 1974, L975,
t976):

Meisjes floret:

l.IngeWllemsen
2. Rachel Conen
3. Kira Cruson

Jongens floret
l. Sibren Tigchelaar
2. Pascal Pastoor
3. Diego Guit

Jongens mini-degen:
1. Remco van Dijk
2. Vincent Besselink
3. Pascal Pastor

Jongens mini-sabel
1. Rob Monshouwer
2. Michiel Textor
3. Sander Ayalp

Troubadours Meisjes floret:
l. Katalin vanZ-orr
- VSA Van Oeveren Z.Z,ehra Np

- SV De
- SV

D'Artagnan

- SV Zaal Verwijlen
- SV ZMI Kardolus
- SV Zaal Verwijlen
- SV Zaal Verwijlen
- SV Scaramouche
- SV Zaal Kardolus
- SV D'Artagnan
- SV D'Artagnan
- SV D'Artagnan

Meisjes floret:

3. Inger van Rhijn

- SV Zaal Verwijlen
- SV Scaramouche
- SV Zaal Hazes

Jongens floret:

l. Joost Raeven
2.Boaz Aronson
3. Patrick Reinecke

Jongens degen:
l. Rudy Romme
2. Robert Daniels
3. Igor Denissen

- Schermzaal Wolfers
- VSA Van Oeveren
- Schermzaal Wolfers
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l. KamlaJohannesma
3. Titia Hannessen

Jongens floret:
l. Jan Robert Freye
2. Erik van Aalst
3. Ori Schenkar

- SV Zaal Verwijlen
- SV Zaal Verwijlen
- SV Zaal Verwijlen

- SV Scaramouche
- sv P.s.v.
- SV Scaramouche
- SV Ter Apel
- SV Taal Heerooms
- SV 7^rl Visser

Jongens degen:

l. Wouter den Otter
2. Ivo Jonckers
3. Jan Reunlag

- SV Scaramouche
- SV Tanl Kardolus
- SV Taal Kardolus

Jongens sabel:
l. Daan Pelgrom
2. Raoul Driesen
3. Carlos van de Aa

- SV Scaramouche
- SV Scaramouche
- SV Scaramouche

Uitslagen Junioren (geboren 1971, 1972,
1973\z

Meisjes floret:

l.

Isabel Hagen

2. Anuska Schomaker
3. Nynke Oor

- SV Deropement
(8e sen. NK91)
- SV Ter Apel
(6e sen. NK91)
- Fed. SV Schermkring

Friesland

Jongens mini-sabel:

l. Carlos van de AA
2. Bas de Groot
3. Synke Haverkamp

Meisjes degen:

2.Irmade Ridder

Uitslagen pupillen (geboren 1977, 1978)z

l. Judith Verwijlen
2.Titia Mannessen

- SV De Troubadours
- SV Taal Verwijlen
3. Esther van de Meulen - Fed. SV Schermkring
Friesland

- SV Scaramouche
- DSV De Gascogne
- Schermzaal Gouda

,T ISPA,'S

ECHT

TIE

IUET

WREIZEN
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Jongens degen:
1. Wouter den Otter

Meisjes degen:

l. Astrid Bijlsma

- SV Welinov
(6e sen. NK91)

- SV Beau Geste
- SV Deropement

2.lvlarike Baljd
3. Isabel Hagen

2.Ttrn Eestermans
3. Rick van de Goor

- SV Scaramouche
- Schermz^al Wolfers
- SV Taal Kardolus
(13e sen. NK91)

Jongens floret
l. Kwamd van lreuwen - SV Scaramouche

Jongens sabel:
l. Tijmen Ros

- SV Zaal Kardolus

(le sen. NK91)
2. Ronald van Raaij
3. Arjan Jonckers

- SV Les Faucons
- SV Taal Kardolus

(le sen. NK91)
2. Raoul Driessen
3. Pascal Bosse

- SV Scaramouche
- sv P.s.v.

NATIONALE KAMPIOENS CHAPPEN
HEREN SABEL
(Den Haag:27

aprnl99\

l99l

wederom in Den Haag plaas (Schermcentrum

Kardolus) naar de top van het Nederlandse
sabelschermen. De greep van Erik van de Ham
(SV Zaal Van de Berg) naar het zilver zorgde

de Lindenhof ).

daarnnast voor verrassing. Vorig jaar haalde de

De sabelkampioenschappen

vonden, in

afwijking van de andere NK's in Arnhem,
De geringere reisafstand had de onmiskenbare
aanwezigheid van zowel de regionale en landelijke pers als ook de aanloop van publiek tot
gevolg.
Deze

NK werd, na het debuut tijdens de finales

vorig jaar, voor het eerst geheel elektrisch verschermd.

Het deelnemersaantal bevond zich op een ver-

gelijkbaar nivo als vorig jaar:

3l

schermers

(1990 33; 1989 28).

Het is opvallend dat het elektrisch schermen,

met zijn specifieke uitrustingsstukken,

de

opkomst niet onderdrukt heeft. Het Nederlandse
sabelschermen kan zich verheugen op een kleine maar trouwe aanhang. Het lijkt er zelfs op
dat de belangstelling voor dit wapen, na een
zorgelijke periode, weer aantrekt. De ontwikkeling van een damespotentieel voor sabelwedstrijden is mondjesmaat gaande. Sabelschermen
wordt, nu het elektrisch schermen de harde kant
er van kan temperen, aantrekkelijker voor vrouwen. De toekomst ziet er meer rooskleurig uit
dan een aantal jaren geleden.

Dit jaar deed zich de definitieve doorbraak voor
het jonge schermtalent Tijmen Ros (SV Zaal
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toenmalige jeugdkampioen Tijmen Ros direkt
bij zijn debuut in een sabelkampioenschap het
zilver. Sindsdien liet hij een opgaande lijn zien.
Na het prolongeren van zijn juniorentitel tijdens
de NJK l99l rezen hoge verwachtingen voor de
seniorentitel. De toen l8-jarige Tijmen loste de
verwachtingen in, behaalde goud en vestigde
zich definitief bij de nationale coryfeedn. Ook
Tijmen timmert hard aan de weg. Zo verbleef
hij ten tijde van deze NK op eigen kosten drie
maanden in Bonn om te kunnen sparren met
Duitse toppers aan de Olympische Fechtschule
te Bonn. Tijmen onderbrak zijn verblijf in Bonn
voor deelname aan de NK.

Erik van de Ham, voor de komst van Trjmen in
het seniorenstrijdperk meerdere malen onderscheiden als jongste deelnemer in de NK-sabel-

finale, stond verrassend goed te schermen. In
het titelgevecht tegen Tijmen werd hij evenwel
volledig ovenompeld: 5-1, 5-0.
De voormalige titelhouders Oscar Kardolus (SV

Zaal Kardolus) en Pieter de Bruin (SV Pallos)
mochten als vanouds aan het eind van een toer-

nooi hun onderlinge positie met elkaar uitvechten; de inzet was brons dat door Oscar werd
gewonnen.

VERENIGINGSEQUIPE-WEDSTRIJDEN
Gelukkig werden deze equipekampioenschappen niet. een herhaling van vorig jaar. Er meldden zich nu 4 equipes (l9X) 2; 1989 5).

Het was voor Olaf Kardolus de 2lste keer dat
hij tijdens een narionale equipekampioenschap
in het winnende equipe zat: llx op het wapen
De eindoverwinning ging voor de 8e keer in degen, 9x op sabel en lx op floret. ln alle gevalsuccessie naar de sabreurs van Mtre Kardolus. len kwam hij uit voor de schermvereniging van
Hierna moesten de partij-standen er aan te pas zijn vader SV Zaal Kardolus. Olaf Kardolus
komen om de eindrangschikking te bepalen, blijkt naast een veelzijdige en verdienstelijke
omdat de overige equlpes in de poule unique elk schermer tevens een statistisch unicum. profieen ontmoeting gewonnen hadden.

Einduitslag heren sabel:

Einduitslag heren sabel equipes:

- SV zaal Kardolus (J)
2. Erik van de IIam
- g\ Teel Van de Berg
3. Oscar Kardolus
- SV Tral Kardolus
4. Pieter de Bruin
- SV Pallos
5. Anton Oskamp
- gV 7-ael Van de Berg
6. Olaf Kardolus
- SV Tgel Kardolus
7. George Deropement - SV Deropement
- VSA Van Oeveren
8. Andries Toth
1.

ciat!

Tijmen Ros

l. SV Zaal Kardolus

3V

(Tijmen Ros, Oscar Kardolus, Olaf
Kardolus, Henny Bolkenbaas, JanMaarten Dijkman)
2. VSA Van Oeveren
3. SV Scaramouche
4. SV Pallos

V4

v-6
v-8

Verloop finale:

le en2e plaats:
Ros - Van de
5-1, 54
Om de 3e en 4e plaats:
Os. Kardolus - De Bruin:
3-5, 5-0
Om de

IIam:

U,
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN
HEREN DBGEN T99I
(Arnhem: l1-12 mei

l99l)

Ook bij het herenonderdeel degen was ditjaar
sprake van een scherpe terugval in het aantal
deelnemers: 65 schermers (1990 8l; 1989 73).
De redenen hieroe zijn tot op heden nog onbekend. Desalniettemin gaven alle 20 eerste schermers op de ranglijst acte de presence zdatdeze
wedstrijd buitengewoon sterk bezet was.

De broers Arwin en Oscar Kardolus (SV Zaal
Kardolus) wisten (evenals zuster Yvette bij
dames floret) beslag te leggen op eremetaal.
Arwin Kardolus behaalde goud (evenals zuster
Yvette eerder op de dag). Dit werd bereikt door
winst in de eindfinale op Ton Kortekaas (SV
Des Villiers): 5-2,54. Hiermee behaalde Arwin
zijn 4e senioren landstitel op degen. Broer Olaf
haalde vervolgens het brons in de familie door
winst op Heike Westra (SV Heerenleed): 5-1,

3-5, 5-3. Olaf is de enige van de broers en zus
Kardolus die geen persoonlijke landstitel op zijn
naam heeft gebracht. Hij is bij de equipewedstrijden daarentegen naar alle waarschijnlijkheid
lands grootste grossier in gouden plakken, topscoorder.

Grote ontbrekende in de f,rnale was de vijfvoudige titeldrager en -verdediger Stephane Ganeff

(SV Zaal Kardolus). De toen 3}-jarige bouwkundige leed aan vormverlies en kwam niet verder dan een

llde

plaats.

Deze degenfinale zou de enige NK-finale blijken zonderjunioren onder de finalisten.
Rick van de Goor (brons bij de NJK - SV Zaal
Kardolus) eindigde als hoogstgeplaatste junior
op een l3de plaats.

VERENIGINGS -EQUIPEWEDSTRIJDEN
Bij de heren wist

de deelname op een met vorige jaren vergelijkbaar nivo te blijven met een
deelname van 7 equipes (1990 8 equipes; 1989

6).

Na SV Zaal Visser op floret werd ook de hegemonie van SV zaal Kardolus op een NK-equipe
onderdeel doorbroken. De l4-voudi ge Tneter m@rse titelhouder, w:ufvan de laatste 11 jaar in

traditionele tweekamp, zich aan de Haagse SV
Des Villiers gewonnen geven. De finale-ontmoeting, waarbij de emoties hoog opliepen, was
enorm spannend en moest tot de laatste partij
uitgeschermd worden.

SV Scaramouche belandde wederom op een
derde plaats na winst op de Rouerdamse equipe
van Les Faucons.

successie, moest, na bijna een decennium van

Einduitslag heren degen:

l. Arwin Kardolus
2. Ton Kortekaas
3. Olaf Kardolus

4. Heike Westra
5. Gert-Jan Knoeff
6. Warjo van Galen
7. Michiel Driessen
8. Jos Baars

t8

-

Hoogst ge€indigde
SV Taal Kardolus
SV Des Villiers
SV zaal Kardolus
SV Heerenleed
SV zaal Kardolus

-SV Des Villiers
- SV Des Villiers
- SV Taal Kardolus

junior:

13. Rick van de Goor - SV Zaal Kardolus (J)

Verloop finale:
Om de leen2e plaats:
A. Kardolus - Kortekaas: 5-2,54
Om de 3een4e plaats:
Ol. Kardolus - Westra: 5-1,3-5,5-3

Einduitshg heren degen cquipes:

Yerlop finde:

l. SV

Om de leet2eplaats:
SV Des Villiers - SV Zaal Kardolus: 9-7
Om de 3e en 4e plaats:
SV Scaramorrche - SV l-es Faucons: 9-3

).$\

Des

Villien
(Ton Kortekaas, Warjo van Galen,
Michiel Driessen, Spencer van
Erven, Mchael van deKlip)

Tezt lQrdolus
3. SV Scaramouche
4. SV Les Faucons

'

5. VSA Van Oeveren

6. SV zaal Venvijlen
7. K.O.O.S.

Foto L. Huizingq

A. Kochi felbiteert

de Degew4uipekatnpioen Des

Wbrs
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NATIONALE KAMPIOENS CHAPPEN
DAMES DEGEN 1991
(Amhem:6-7 april l99l)

op haar naam

Het deelnemersaantal bij de dames was dit jaar
nagenoeg even bedroevend laag als vorig jaar:
2l schermsters (199020; 198927).
De eindfinale ging tussen de internationale routiniers Pernette Osinga (SV Zaal Kardolus) en
titelverdedigster Rebecca van Emden (SV Zaal

vermaarde toernooien

Vandervoodt). Pernette, vorig jaar afwezig in
verband met deelname aan het internationaal

pen. Marijke, schermlerares bij nieuwe verenigrng SV Almere, zou laler ook bij de NK-floret
als finaliste (5e plaas) eindigen.
Een verheugend feit was het debuut van de juniorenkampioene Asrid Bijlsma (SV Welinov) in
een NK-finale. Zij eindigde op een 6e plaats.

belangrijke Zevenlandentoernooi

te

TBB

@uitsland), versloeg Rebecca in een gekoncentreerde eindfinale met 5-3 en 5-3. Het was voor
de toen 24-jarige Pernette, die internationaal

heeft

gebracht, pas haar tweede senioren- landstitel op
degen.

I\{arijke Lugthart (SV Almere), terug van weggeweest, wist door winst op Jos Hofrnans{lark
(SV Taal Kardolus) het b,rons in de wacht te sle-

VERENIGINGS.EQUIPEWEDSTRIJDEN
In afwijking tot alle andere NKcquipe-wedsrijden bestaat een equipe bij dames degen uit 3 in
plaats van 4 schermsters. Deze uitzondering is
in het verleden bij de introduktie van dames
degen in Nederland als tijdelijke maatregel
ingevoerd om de deelname aan de NK op dit
wapen te stimuleren. Helaas blijkt dit weinig op
te leveren. Het equipe-schermen blijkt evenwel
bij dames niet erg populair te zijn. Dit jaar konden niet meer dan 3 verenigingen een equipe op
de been brengen (1990 5; 1989 3).

Einduitslag dames degen:

Osinga - SV Zaal Kardolus
Emden - SV Zaal Vandervoodt
3. Marijke Lugthart - SV Almere
l.

Pernette
2. Rebecca van
4. Jos

Hofmans-Clark - SV Zaal Kardolus

5. Ellen Smit

Bijlsma

- GSSV Donar

l88l

- SV Welinov (J)
6. Astid
7. Esther van der Meer - SV Zaal Kardolus
8. Barbara Besselink - SV Scaramouche

Verloop finale:
Om de leen?n plaas:
Osinga - Van
5-3,5-3
Om de 3e en 4e plats:
Lugthart - Hofmans-Clark: 5 -2, 2-5, 5 -3

Emden:

n

Er werd poule unique geschermd; ieder equipe
schermde tegen de anderen.

De equipe van SV Zaal Kardolus won overtuigend en liep slechs een verliespartij in de gehele wedstrijd op tijdens de ontmoeting met SV
Scaramouche. Dit betekende dat de landstitel
voor de 4e keer in successie door de Zoeter
meerse schermvereniging werd verdiend. De
wedstrijd verliep voor de equipe van SV Les
Facuons aanzienlijk minder fortuinlijk: zij sloten af met geen enkele winstpartij

Einduitslag dames degen verenigingsequipes:

l.

SV Zaal Kardolus
(Pernette Osinga, Jos HofmansClark, Yver.e Kardolus, Esther van
de Meer
2. SV Scaramouche
3. SV Les Faucons

Verloop finales:
SV Taal Kardolus
SV Taal Kardolus
SVScaramouche

-

SV Scaramouche:5-l;
SV Le,s Fawons: 5-0;

SVlesFaucons: 5-0.

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN
HEREN FLORET L991
(Arnhem: 6-7 april

Bij

l99l)

de heren was sprake van een zeer sterke

terugval in het deelnemersaantal: slechts 49
schermers (1990 6a; 1989 52). Vele florerschermers ervaarden met name de aanschaf van de
verplichte en dure F.I.E. goedgekeurde maragingstalen floretklingen als een obstakel voor
hun wedstrijdbezoek. Inmiddels is het verplicht
hanteren van de maragingkling uit het pakket
van veiligheidseisen geschrapt (Besluit ALV 7
september l99l). Het verplicht dragen van
F.I.E. goedgekeurde veiligheidskleding en maskers voor de leefiijdsklassen cadetten, junioren
en senioren blijft evenwel gehandhaafd. Met het
ALV Besluit wordt een obstakel voor het wedstrijdbezoek uit de weg geruimd.

lijke lOe plaats. Hun huidige sukses is niet uit
de lucht komen vallen. Naar verluidt besteedden
de clubgenoten wekelijks zo'n l0 uren aan,
vaak gezamenlijke, raining. Daarbij werd nog
eens in de veertien dagen naar Bonn gereisd om

te sparren met Duitse toppers. Verder werd
samen een trainingsstage in Itali€ ondernomen.
Het resultaat van al het harde werken tekende
zich tijdens deze NK af in bijzonder fraai en uil.-

gekiend schermen. De juniorenkampioen
Kwam6 moest het in de eindfinale opnemcn

tegen zijn trainingspartner en behaalde het goud
door winst met5-2,4-6 en 5-3.

De meervoudige titelhouder en -verdedigcr
Andries Toth (VSA Van Oeveren) was door
De bezetting was bij de heren redelijk sterk: velen gezien als de favoriet. voor deze NK.
slechs enkele nationale topp€rs ontbraken.
Andries leed echter verlies tegen Kwamd in dc
halve
finale, dat gepaard ging met veel tumulr
Bij de heren was het doorbreken van dejonge
schermtalenten Kwam6 van Leeuwen en Arvid naast de loper, en bekende in Kwam6 zijn meerOostveen (beiden SV Scaramouche) tot het dere. Zijn winst tegen Guido Harm (SV Zaal
goud en zilver de verrassing van de wedstrijd. Van de Berg) leverde Andries alsnog ercmetaal:
Vorig jaar bleven de toen l8-jarige Kwam6 en brons. Guido Harm beleefde dit jaar zijn debuut
Zl-jarige Arvid steken op een lle respektieve- in een NK-finale.

VERENIGINGS.EQUIPEWEDSTRIJDEN
Bij de heren meldden zich 8 equipes (1990 a;
1989 10). SV Scaramouche verbrak met overmacht de hegemonie van de lS-voudige titelhouder SV Zaal Visser. De Arnhemse equipe,

ploegmakkers Kwamd van Leeuwen en Arvid
Oostveen tijdens de individuele NK, haddcn
aan I I partijen genoeg om de finale-ontmocting
op hun naam te brengen.

menraal opgepept door de preshties van hun

Einduitslag heren floret:

Verloop finale:

l. Kwam€

Om de le en2e plaats:
Van l.eeuwen - Oostveen: 5-2,4i.5-3
Om de 3e en 4e plaats:
Toth - Harm:
5-0,2-5, 5-0.

van I-eeuwen- SV Scaramouche (J)
2. Arvid Oosween - SV Scaramouche
3. Andries Toth
- VSA Van Oeveren
4. Guido Harm
- SV zaal Van de Berg
5. Chakib Zair
- SV Tqal Kardolus
6. Jeroen Korzelius - SV Zaal Visser
7. Ovidiu Gogoase - SV Scaramouche
8. Hans
- SV Zaal Visser

Rijsenbrij

2l

Einduitslag heren floret verenigingsequipes:
l. SV Scaramouche
(Kwam6 van keuwen, Awid Oostveen,

Ovidiu Gogoase, Mirchel Hellement,
Philip Anzion)

2.SY 7q l Visser
3. SV
4. SV
5. SV
6. SV

Verloop finale:
Om de leen?n plaats:
SV Scaramouche - SV Zaal Visser: 9-2
Om de 3e en 4e plaas:
SV 7^ql Kardolus - SV Taal Hazes: 9-3

Taal Kardolus
Taal Hazes

I-es Faucons
Prometheus
7. SV Des Villiers
8. VSA Van Oeveren

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN
DAMES FLORET L99I
(Arnhem: 1l-12 mei 1991)
Het deelnemersaantal bij de dames gleed dit jaar
nog verder af tot 19 schermsters (1990 24:1989
28).

Voor zover de aanschaf van de verplichte en
dure F.I.E. maragingstalen floretklingen het
wedstrijdbezoek belemmerde, kan er opgelucht
adem gehaald worden; deze klingen zijn niet
meer verplicht. Pro memorie: verplicht dragen
van F.I.E. goedgekeurde kledinguitrusting en
maskers geldt nog onverminderd voor de cadetten en oudere leeftijdsklassen. De bezetting bij
de dames was matig: relatief veel nationale toppers en het gehele middenkader lieten verstek

tenland schermende ranglijstaanvoerster van dat
moment. Simone schermde zich door het finaletableau naar het titelgevecht, waarin zij uiterst
sterk opende. Hierna moest zij zich alsnog aan
de doorgewinterde Yvette gewonnen geven (0-5,
5-3, 5-3). Het was pas Yvette's tweede landstitel
in haar 20 jarige schermkarri€re.

De strijd om het brons was slopend. Geke
Kleefstra (GSSV Donar l88l) wist Gloria van
Erven (SV ZaalYandewoodt) maar net de baas

4-6,64,64.
De grote afwezige bij

te blijven:

Yvette Kardolus (SV Zaal Kardolus) haalde op

deze NK was de titelhoudster en de jonge schermbelofte Indra Angad Gauer. Zij liet de NK verstek gaan in verband met haar verblijf in het Duitse schermmek-

dit onderdeel goud.

ka TBB.

Yvette is, ondanks datzli zich vrijwel geheel uit
het wedstrijdcircuit heeft teruggetrokken, een

Andere jongeren manifesteerden zich evenwel.
De juniorenkampioene Isabel Hagen (SV Deropement) was weer van de partij in de finale als
ook Anuska Schomaker (Zilver NJK - SV Ter
Apel).

gaan.

trouwe NK deelneemster. De toen 32-jarige
sekre[aresse is steeds een geduchte tegenstander

gebleken. Dat ondervond Simone Simon (VSA
Van Oeveren), de aktief in het binnen- en bui-

VERENIGINGS-EQUIPEWEDSTRIJDEN
Er hadden zich bij dames-floret het uiterste Les Faucons ontnam SV Zaal Kardolus de titel
minimale aantal van 2 equipes aangemeld (1990 en onderbrak daarmee een zegenreeks van
4;1989 3). Het onderonsje had evenwel een jaren. De Rotterdamsters kunnen op grond hierverrassend resultaat. De jonge ploeg van SV van naar de Europa Cup te Turijn.
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Einduitslag dames floret:

Einduitslag dames floret equipes:

l. Yvette Kardolus
2. Simone Simon
3. Geke Kleefstra
4. Gloria van Erven

l. SV

5. Marijke Lugthart
6.Anuska Schomaker
7. Liesbeth Oskamp
8. Isabel }Iagen

- SV Zaal Kardolus
- VSA Van Oeveren
- GSSV Donar l88l
- SV Zaal Vandervoodt
- SV Almere
- SV Ter Apel (J)
- SV Zaal Van de Berg
- SV Deropement (J)

Verloop finale:

Les Faucons
(Ynet van de Veen, Ginettte Carels, Isabel Steinprinz, Nathalie van de Punen)

2.SV TaalKardolus
(Gerda Kardolus, Yvette Kardolus, Sandra van Dalen, Maruja van Hellemond)

Verloop finale:
Om de le plaats:
SV Les Faucons - SV Zaal Kardolus: 9-5

Om de Ie enZe plaats:
Kardolus - Simon:
0-5,5-3, 5-3.
Om de 3e en 4e plaats:
Kleefsta - van Erven: 4-6,64,64

N6erland Troph6e

Op 1 februari organiseert sv Zaal Kardolus weer
de wedstrijd N0erland Troph6e. Het succes van
de vorige 2 edities heeft het toernooi inmiddels
de A-status gebracht, zodat ook dit jaz.r de
sterkste degenschermsters ter wereld naar Den

Aan het loernooi kunnen 25 Nederlandse deeln@msters meedoen.
De inschrijving sluit op 20 januari.
Deelname kost niets.

Flaag komen. Voor de Nederlandse schermsters

Ook de toegang voor het publiek is gratis,

een unieke mogelijkheid om in eigen land de
wereldtop aan het werk te zien en te proberen
het de Duitse, Hongaarse en Cubaanse dames zo

finale.

zowel tijdens de voorronden als gedurende de

moeilijk mogelijk te maken.

g
w
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STAND PER I NOVEMBER 1991
HEREN FLORET

Bas Vwy
Vwy
BENJAMINS l.Guit Diego
2.Reineke Dominic Wol
Vwy
3.Blom Hugo
KUIKENS

l.Verwijlen

4.Garbe

PUPILLEN

Philippe

Boaz

LAronson
2.Reineke
3.Koolhaas

Panick
Raoul

Jens

Bas
LBlom Hugo
2.Guit Diego
l.Verwijlen

Vwy l.Textor Michiel
Vwy 2.Hout Kevin vd
3,Veeger Casper
4.Hardeman Niek

Vis

Joost
5.Nonhebel Floris
6.Gamier Bas

3.Klein

Yuri
3.Aalst Erik van
2.Heerooms

Hee
Hee

6.Noto

Marcello
van
Ivo

Haz
Fau

Kar

SEMOREN LKorzelius Jeroen Vis
2.Gogoase
3.Oosween

Ovidiu

Arvid
Hans
S.Toth Andries
6zan Chakib
7.Harm Guido

4.Rijsenb'rij

Sca
Sca

Vis
Oev

Kar
vdB

8.Hellemend Mirchell Sca

Oev

Michiel

dAr

Daan
Michael
vd

Sca
Sca
Sca

S.Textor

l.Eestermans Tim
2.Kappert Erik

Wol l.Pelgrom

3.Reurslag Jur

Kar

Wel

vwy
MdF

LWaterlander Peter Wel
2.Otter Wouter den Sca

vd Wel
Tim Wol
Erik Wel
6.[,eijtens Marco Vwy
T.Vries Joost de Des
8.Raaij Ronald van Fau

l.DriessenMichiel DVi
2.Ganeff Stephane
3.Kardolus Arwin
4.Kortekaas
5.Galen Warjo van

Ton

Kar
Kar

DYi
DVi
6.ErvenSper,cerv. DVi
7.Klip Michael vd DVi
8.Kardolus

Olaf

2.Rap
3.Aa Carlos

Sca

3.Geest lob
4.Freye Jan-Robert TAp 4.Eestermans
S.Blankenzee Michiel Hee 5.Kappert
7.Raay Ronald
8.Jonckers

Christian

4.Duwen Pieter van Sca

4.Buitelaar Niels
TWe S.Daniels Robert
Vwy 6.Vogelaar Armin

JLJMOREN l.lpeuwen Kwam6 v. Sca

dAr
dAr
dAr

l.Bloemendaal Anne dAr
Tro
2.Willemsen

Inge
Rachel

3.Conen
4.Verstegen

Kar

Tijmen Kar
Daan Sca
3.Driessen Raoul Sca
.Rap Michael Sca
5.Bosse Pascal PSV
6.Burger Martijn d. Fri
T.Kokke Bram Pal
8.Plantinga Teun Kar
Kar
l.Ros Tijmen
2.Kardolus Oscar Kar
3.Bruin Pieter de Pal
4.Derop George Der
5.Oskamp Anon vdB
6.Sanwoord Tony v. Oev
vdB
7.Ham Erik vd
8.Stolle Wemer Sca
l.Ros
2.Pelgrom

dAr

Hannah dAr

Zehra

Oev

Fau
2.Claasz Coockson R Hee
Wol
3.Raeven
4.Hauten Michiel vd Wol

dAr

l.Monshouwer Rob dAr l.Alp
2.Haverkamp Synke Gou 2.Verwijlen

Oev

Wol

CADETTEN l.GdeslootChris

DAMES SABEL

DAMES DEGEN

V*y

TAp
S.Gunther Radboud Vis

4.Oolders

DAMES FLORET

HEREN SABEL

HEREN DEGEN

Judith
Verena

3.Demoed
4.Polderman

Vwy
Vwy
Der

Cheska Haz

van Haz
l.Zon Katalin van Tro
2.Sigmund Samira Sca
3.Meulen Esther vd Fri
Fau
4.Melis Anita
5.Ridder Ineke de PSV
6.AlpZnlva Vwy
5.Rhijn Inger

l.Angad Gaur Indra ANS
2.Schomaker Anuska TAp

3.[,oruens Sandra
4.Oor
5.Zon Katalin
6.Melis
7.Oor
8.Sigmund Samira

Nynke
van
Anita
Maryke

l.Angad Gaw Indra
2.Kleefstra
3.Simon
4.Lugthart Marijke

Geke
Sirnone

PSV

Fri
Tro

Titia

Sca

Astrid Wel
Kanrla Sca
3.Ridder lrma de
PSV
4.Bdj6 Marike BG
S.Manessen Titia Sca
l.Bijlsma

2.Johannisma

Fau

Fri
Sca

Pemette

ANS

l.Osinga

DON

2.Olphen Jacq-Anne v Hrl

v.

Oev

3.Emden Rebecca

Alm

4.TiedinkNicolette

5.Oskamp Liesbeth vdB
Vdv
6.Erven Gloria
T.Schornaker Anuska TAp
8.Steinprinzlsabel Fau

van

l.Manessen

Kar
Vdv
Sca

v. Kr

l.Dalen Sandra
2.Speth N
Vat
3.Laan
4.Knaapen Marielle Sca

C

ba

S.Hofmans-Clark Jos Kar
Wel
6.Bijlsma Astrid
Kar
7.Meer Esther vd

8.BesselinkBarbara Sca

rl
N

KARDOLUS SCHERMSPORT
lok voor de hetere
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 VEILIGHEID en aan UW P0RTEM0ilI{A!E

Ercl. btw

27

1

Speulderbos 15,

6 JW Zoetermeer, tel. : 079- 2 1 .21 .221 F ax: 079-

52

.08.22

KOM EENS VRIJBLIJVEND BIJ ONZE ''SCHERMSHOP" UNGS!

-LOUCJ+e

I

a

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

Abonnementen op aanvraag

