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Van de redactie
Rob Goudvis

Dit wordt het eerste nummer waarin u de NAS richt op
bijdrage zult aantreffen. De middenpagina's (in
een afwijkende kleur) wordcn gevuld onder verantwoordelijkheid van de NAS. Ik maak van de
gelegenheid gebruik om de NAS-lezers (die nu
ook Touchd ontvangen) welkom te heten. Wij
zijn ervan overtuigd dat deze samcnwerking het
schermen in Nederland slechts positief kan
beihvloeden.

de oudere schermers en zich nauwelijks

bezighoudt met de allerkleinsten onder ons.
Kuikens en Benjamins (dat zijn de groepen die
ik op het oog heb) zullen vanaf dit nummer een
eigen pagina krijgen. Ik heb Anja bereid gevon-

bij te houden. Zij nodigt
alle schermertjes uit om te reageren, zodal het
iets wordt voor de lezertjes en van de lezertjes.
den om deze bladzijde

Sla maar gauw

jullie eigen bladzijde

op.

Stonden vroeger de KNAS en de NAS als

De vorige Touchd was iets anders verzonden

'tegenstandcrs' tegenover elkaar, nu is er sprake
van samenwerking. Dit is mede te danken aan
het feit dat vele NAS leden reeds jaren lid zijn
van de KNAS. De scheiding tussen leraar en
leerling wordt steeds minder. Natuurlijk heeft de
leraar zijn eigen sterke punten, maar van een
traditionele hiOrarchische relat.ie kan immers
geen sprake meer zijn. Dat past niet meer in
deze tijd. Hoewel ik soms weleens denk dat het
wel wat minder zou kunnen. Ik kan toch maar
slecht wennen aan een situatie waarbij de leraar
met de leerling in diskussie gaat over het te verstrekken oefenprogramma. Overleg en aanhoren

dan u gewend bent. Dat was zeker niet

van de standpunten van de ander is zeker
gewenst, maar in een leersituatie kan er toch
maar sporadisch sprake zijn van gelijkwaardige
partners. Ik hoor de modcrne onderwijzers al in
opstand komen tegen dit inzicht. Wellicht komt
dit alles door mijn leeftijd.

Dit brengt mij op een ander punt. Ik ben van
mening, dat Touchd in het algemeen zich meer

de

bedoeling. Door een misverstand heeft de verzender gemeend dat wij Touch€ graag zonder

banderol zouden versturen. Niets

is minder

waar, zodat dit nummer weer onbeschadigd in
uw verzameling kan worden opgenomen. Ik ben
trouwens best benieuwd naar het aanral mensen
dat oude Touch6's bewaart. Ikzelf heb alle nummers nog vanafde datum dat ik de eerste stapjes
op de lopers zette. Maar hoeveel mensen doen
dat ook? Ik vindt het na jaren best amusant. om
eens door die oude nummers te bladeren. Je
haalt zo oude herinneringen op. Ook merk je dat
er maar weinig veranderd is. Ook in het verleden was er altijd te weinig geld om zaken goed
aan te pakken. Ook toen was de mening dat er
meer schermers in Nederland zouden moeten
komen. U ziet het (heel tegenstrijdig): er verrndert veel en er verandert niets.

€

Mededelingen
Welinov
Ingaande I januari 1992 is Schermzaal
opgeheven.

moet naar:
Correspondentie voor La Prime
Postbus 520
6700 AM Wageningen

ianuari 1992 is Zaal Vandervoodt De Algemene Rotterdamse Studenten Scherm'
wordt deze voortgezet onder de
;;il;;";';
Tvr is op 12 juli 1966 opgericht'
a:m""tl"ini"s
nlirn S"t ..t"academie Wezowski'
ins*nfr" iiatioati 1992 is deze verentgrng
ziin
zit'
Frankrijk
in
Nu Me Ruud van Oeveren
bij de KNAS.
veran- geiloten

Oot o",

I

;;;;;;nderingent,
&ft""; plaasgevo-nden

hebben er enige

in Amsterdam' De ver-

eniging heet nu:

Zaal Van
LmsterAamse SchermVereniging
O[enstadion'
O;;;.. Zij schermt in het Frans
Zuid'
Amsterdam
in
l0
sruoiontttuui
Het kontaktadres is:

Mw. A. Hazenberg

Govert Flinckstraat 219 1073 BW Amsterdam
Tel.:020 -6715607

Het corresPondentieadres is:
A.R.S.S.V. TYr
SportcomPlex E.U.R.
Burg. Oudlaan 50
3062 PARotterdam

Gerhard
Oo 5 februari is overleden ons erelid
jaar
geworden'
Bierman. Hij is 8?

Il

is:
De nieuwe secrstaris van sv Valiant
A. van den Ham
P. Steijnstraat 85

SO22TC Zwolle

tel.:038 -543992

ARNHEM
STICHTING SCHERMCENTRUM

uhlmclrffi

VERKOOP
UHLMANN & ALLSTAR
SchermcentrumArnhemverkooptexclusiefvoorNederlandUhlmann
u'oor Ailstar kunt u bii ons terecht.

schermsportartil;t;;:oor

'il;;" c. riJinr iuuiten oeze riioen oss ' stgtsz)
*,.Ve*ooptiidendinsdag^enwoensdag20'00.22.ouur
rderoon:'f iiail'
2

WEDSTRIJDPROGRAMMA
MAART

7/8
15
22

Ter Apel

Wapen van Flagtwedde

Den Bosch

Sl Jansbasiliek

DflT{N

Purmerend

Noord.Hollandse kampioenschappen

Dfl/sn

Doorn

Zilveren sabel
Vermehvooruoernooi

Dsa/Hsa

Assen
Breda

Zuid Ncd.Kampioenschappen

alle wapens

APRIL

12
25
MEI

2/3
3
l0

Valkenburg (Z.Hol) Int. toemooi Orion Cup
Doorn
Marinierstoernooi

12/13 Delft

17
24

S
In

Hde
Hde/Dde

Grote Nederlandse Studenten Kampioenschappen

Venlo

Vlaaienl.oernooi

Dfl/HflAIsa

Purmerend

3e "Willem Eggerttoemooi"

DflA{fllDdeAlde

cheid sre ch tercursus -fl oret
1992 zal weer ecn Scheidsrechtercursus-flo-

ret worden gehouden.

Wanneer?

Waar?
De locatie zal zijn: Scaramouche-schermcentrum te Arnhem.

De cursus zal worden gehouden op woensdagavond van 1930 uur tot 22.00 uur in de maanden maart, april en mei.
Ruim voor de zomervakantie zal de cursus zijn

Hoe en hoeveel keer?

afgesloten.

De cursus bestaat uit 10 cursusontmoetingen,
waarin uitgebreid aandacht zal worden besteed
aan de praktijk van het jureren in combinatie

Wie kan aan de cursus meedoen?

met het. partijschermen.

Iedere scherm(st)er van 15 jaar of ouder met een

redelijke (wedstrijd)schermervaring en belangstelling het geleerde ook regelmarig in prakrijk

In de cursus wordt veel gebruik gemaakt van

te brengen.

videobeelden van wereldkampioenschappen e.d.

(Voor de verenigingen is het belangrijk voldoende scheidsrechters te hebben in verband met de
vcrplichting scheidsrechters te leveren bij grote-

Tevens wordt. regclmatig de camcra gebruikt om
de eigen partijen op te nemen en te analyseren.
Naast de praktijk worden in de cursus de methodiek van hetjureren en de kennis van het wedstrijdreglement behandeld.

De deelnemers moeten voor het praktijkdeel van
de cursus wel bcschikken over goed funktionerend elecrisch schermmateriaal!

re deelname).

Het KNAS-lidmaaschap is uiteraard verplicht.

De locatie betekent niet dat alleen deelnemers
van KNAS-midden welkom zijn. Ook uit andere
delen van het land kunnen cursisten zich opgeven. Door samenwerking bij het vervoer bleck
de afgelopen jaren veel mogelijk.

Kosten van de cursus.
De eigen bijdrage van de cursist is f 50,-.
Daarnaast gaan we ervan uit., dat hij/zij in

Voor de cursus kunr u zich schriftelijk opgeven
bij
het het secretariaat van uw vereniging ofanders
Voorzitter T.C.- KNAS
bezit is (of wil komen) van het rccente wed- b,j:
Rob Wolthuis
srijdreglemcnt.
Langebreek 33

II2I KR

LANDSMEER

In memoriam
In korte tijd hebben we een tweetal vrienden verloren die in de Nederlandse schermgemeenschap een grolc rol hcbben gespecld.

Leendert Dijksman

Op 28 oktobcr l99l overleed
op 8O-jarige leeftijd. Leen was
een sterke sabreur, lid van de Haagse Politie Sportvereniging (H.P.S.V.) Later werd hij voorzitter van de schermafdeling van deze vereniging. H.P.S.V. was in die tijd een grote ciub die
toen sterke schermers bezat, die steeds deelnamen aan de nationale kampioenschappen, zowel
individueel als in dquipe-verband. Leen Dijksman was in die jaren een vast, vaak succesvolle
deelnemer aan deze kampiocnschappen. Ook in politieverband was hij een succesvolle
sabreur. Zo maakte hij in 1955 dccl uit van dc N.P.S.B.-equipe die in Parijs tijdens de Europese Politickampiocnschappen (U.S.P.E.) de derde plaats veroverde. In 1959 in Wenen was
Leen Dijksman er weer bij en toen werd de zilveren medaille in dquipe-verband veroverd.
Europees kampioen werd de N.P.S.B. in 1963 in eigen land te 's-Hertogenbosch en ook toen
was Dijksman lid van dc winnende 6quipe. Prinses Margriet reikte de prijzen uit aan het gouden sabelteam. De Europese kampiocnschappen worden eens in de vier jaar gehouden.
We kunnen hier dus zcker sprcken van een succesvolte sportman die ons heeft verlaten.
Eveneens succesvol op de schermloper en op het voetbalveld was

overleed

Thgo van Es. Theo

2l november l99l op 68-jarige leeftijd. Hij was in z'n actieve periode een sterke

schermer mct de licfde voor floret. Hij bereikte op dit wapen een hoog niveau en werd danook enige malcn door de K.N.A.S. uitgezonden naar de Wereldkampioenschappen. Boven-

dien nam hij vaak decl aan bckende buitenlandse A-toernooien. Theo veroverde in 1954 en
1957 de Nederlandse titcl op floret. Hij maakte met z'n tweelingbroer Bert velen malen deel
uit van de dquipes van "De Vrije Wapcnbroeders" w:urvan ze enthousiaste leden waren. Het
waren graag geziene gasten op de diverse nationale toernooien.

Na z'n acticve loopbaan ging Theo van Es zich toeleggen op het lesgeven. Hij deed dit met
succes bij de vcrenigingen Damoclcs, O.K.K. en E.M.M.
Theo was ook ecn gocdc voctballer. Hij maakte lange tijd deel uit van het fweede elftal van
A.D.O., de berocmdc Haagse voctbalclub.

lren

Dijksman en Theo van Es waren Koninklijk onderscheiden. Ze waren dragers van de
ere-medaillc vcrbondcn aan de orde van Oranje-Nassau in goud.

Zij rustcn in vrcdc.
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UNIEKE SCHERMREIZEN NAAR
KrEV (OEKRATNE)

Sinds kort is het voor schermgroepen mogelijk
medeschermers te ontmoeten in Kiev, de hoofdstad van de Oekraine.

ieder schermniveau kan men er zijn krachten
meten. Naast deze schermontmoetingen is er
alle ruimte om Kiev te leren kennen.
Als bemiddelingsbureau treedt op Eurocult, dat

De OekraTne is vreemd en verwant; vreemd
omdat er tot voor kort vrijwel niemand kwam, beschikt over contacten met een aantal schermverwant omdat het een typisch Europces land is, verenigingen in Kiev, die het hele jaar door
net zo grcot als Frankrijk en net zo ver als Span-

bereid zijn Nederlandse schermers te ontvangen.

je.

Geinteresseerde groepen kunnen voor mecr
informatie op ma. di. do. en vrijdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur contact opnemcn mct

Men kan rekencn op een gastvrij onthaal tegen
lagen prijzen. Voor f 480,- is het mogelijk een
hele week vollcdig verzorgd kennis te maken
met een cultuur die verwant is aan de onze. Op

Eurocult, tel.030439634

WIJZTGTNG TN DE MANIER VAN HET VER.
KRIJGEN VAN HET WEDSTRIJDBULLETTN
Rob Wolthuts

Om de kosten van hct wcrk van K.N.A.S-Internationaal gedeeltelijk te kunnen drukken hecft
het Bondsbestuur het volgende besloten. Er
wordt een abonnemcnl.systeem ingevoerd voor
het wedstrijdbulletin. Het abonncmentsbedrag
bedraagt f 35,- per jaar. Het ligt in de bcdoeling
om het bulletin + l5x pcr jaar te laten verschijnen. In deze bulletins worden alle wedstrijden
gepubliceerd die de Bond op tijd in handen
heeft gekregcn.

Naast het samenstellcn en verzenden van het
bulletin doet K.N.A.S-Internationaal het vol-

het K.N.A.S.-bestuur besloten om ecn abonncmentsysteem in het leven te rocpen.
Om het bulletin in het vervolg te krijgen moct U
het onderste gedeelte van deze bladzijde ingcvuld terugsturen voor 15 maart 1992naar:
K.N.A.S. -Intemationaal
p/a H.J. Smit
J. Isra€lsstraat 65
9718 GE Groningen.

Mocht U niets van U laten horen dan krijgt U
per ingang van
tin niet meer!

I april

1992 het wedstrijdbulle-

gende:

.
.

Inschrijven van mensen die naar de buitenlandse wedstrijden willen gaan.

Op aanvraag extra informatie geven over de
wedsrijdcn.
. Bepalen hoeveel scheidsrechters er ingezet
moeten worden op een bepaald toernooi en
cocirdineren hoe de scheidsrechters er niutr toe
gaan.

.
.

De volgende persoorV vereniging / instantie:
Naam:
Adres:
Postcode + Plaats:

bij hotelreserveringen etc. voor wil een abonnement op het wedstrijdbulletin
hebben en wil het pr fax/per post toegestuurd
Bemiddclen bij het verkrijgen van de uitsla- krij gen (keuze omcirkelen).
genlijst als men dic vergeten is mec te ncmen Ik zal voor I april 1992 het verschuldigde
Bemiddelen

de scherm(st)ers.

van het toernooi of als men die niet mce heeft
kunnen krijgen.

Dit alles kost de Bond veel gcld. Daarom heeft

bedrag, d.i. J 35,- , storten op girorekening van
K.N.A.S -Internationaal (gironummer: 3994030
t.n.v. K.N.A.S -Internationaal te Groningen).

Dag jongens en meisjes,

Ik ben Anja en ik zal vanafnu voorjullie hoekje zien, dat ik zelf wel een treffer kan maken. Onze
in dit blad zorgen. Ik vind al heel lang, dat er leraar zegt, dat ik het heus wel zal leren. Als ik
een bladzijde speciaal voor jullie moet komen. veel oefen, leer ik ook hoe ik treffers moet
En ik denk dat jullie dat vast ook vinden.Ik zou maken. Maar ik heb niet altijd evenveel zin om
het leuk vinden als jullie zelf ies over het scher- te oefenen. Soms is het veel leuker om met
men schrijven. Dat kan zijn hoe leuk je het vind andere kinderen te praten, dan om te schermen.
op de club. Of misschien heb je meegedaan aan Als wij dat doen wordt de leraar boos en zegt hij
een leuke gebeurtenis. Je mag ook wat vertellen
over een wedstrijd. Met wie je hebt geschermd,
of hoe F naar de wedstrijd bent gegaan. Je mag
over alles schrijven dat met schermen te maken

dat wij gekomen zijn om te schermen. Kletsen

geraakt wordt. Toch moet ik dan ook nog mzur

Veel plezier met het schrijven en tot ziens.

m@ten

wij maar na de les doen, vindt ie.

Ik ga nu stoppen. Niet vergeten om iets op te
je
heeft. Als je iets leuks weet, schrijf dan een schrijven hoor. Je moet er dan wel letten dat
niet te lang wacht, omdat als je te laat bent, niets
briefje naar mijn adres. En wie weet, komt dan
meer in Touch6 gezet kan worden. Je moet je
jouw stukje in Touchd te staan.
briefvoor 1l april opsturen naar:
Ik zelf vind schermen heel leuk. Ik doe het nog Anja
niet zo lang, dus ik ben nog niet zo goed. Ik Redaktie Touch6
vind het altijd moeilijk om te kijken hoe ik een de Steenzager I
treffer moet maken. Als er een meisje tegenover 5506 GE Veldhoven
mij staat, moet ik er goed op letten, dat ik niet

Je ziet hieronder twee tekenin gen. Zo op het eerste gezicht lijken die tekeningen hetzelfde. Maar
als je goed kijkt, zie je dat dat niet zo is. Kan jij alle verschillen zien? Het zijn er 10. Als je ze niet
allemaal kan vinden is dat niet erg hoor. Volgende keer vertel ik wel wat de verschillen waren. Ik
wens je nu veel plezier met het zoeken.

,T ISPA.'S

ECHT

TIE

MET

WREIZEN

REIZEN
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Zomerstage Indonesid
Yan 22juli lot 14 augustus 1991 vond in navolgrng op de Olympische

Willem Monslouwer

echtpaar Zus en Slamet Poerawinata.'s Avonds
ontvangen door de president van de I.K.A.S.I,
de Heer Widarsadipraja, die ons verwelkomde

Stage van 1988 een vervolg plaats, waar de
K.lr.A.S. en de I.K.A.S.I. nauw samenwerkten- en het programma voor de komende 2 weken
Het was de wens van de I.K.A.S.I., dat de stage

bekend maakte.

verzorgd zou worden door de maitres Peeks en
Monshouwer.

een ofliciOle opening. De Heer llarasuki van het

18 juli begon de grote reis vanaf Schiphol,
waar we werden bcgroet door de Heer Willem
Engelberts, oud sabelkampioen uit de jaren
50/60. Hij had dc aankondiging van de srage in
Touch6 gelezen en als manager van "American
Express" Amsterdam zorgde hij ervoor dat we
businessclass kondcn vliegen. Hartelijk dank
Willem Engelberts!

Op

In

15 uur vlogcn we via Singapore, met een tussenlanding van 2 uur door een kleine motorsl.oring, naar Jakarla, waar we om 15 uur lokale tijd

aankwamen.
We werdcn verwelkomd door het organiserende

's Maandags, de 22e juli, begon de stage met
Ministerie van Sport opende, gevolgd door de
secretaris van het Indonesisch Olympische
Comitd (K.O.N.I.) en daarna nog een reeks van
offici€le sprekers. Dit alles voor de 15 aspirantleraren uit alle hoeken van Indonesi0, die in de
eerste week van de stage in 50 uren opgeleid
moesten worden. Het opleidingsprogram was
erg volgepakt. Veel praktijk in lesgeven individueel en klassikaal, theorie over, trainingsopbouw, techniek, taktiek, regelkunde, sportfysiologie, reparatie wapens, stretching enz. Deze
stof aan de bieden was mogelijk, omdat we een
perfecte tolk, nl. Zus Poerawinata, van 's morgens tot 's avonds bereid vonden om alles zeer

Foto: W. Monslpuwer

8

vakkundig te vertalen. De aspirant-leraren werk-

len erg hard en gemot.iveerd en aan het einde
van de week deden

zij

officiccl examen. In
de tweede week, van 29 juli tot 3 august.us,
een

waren er wcderom 15 aspirant-ler:uen om opgeleid te wordcn.
In de tijd dat de stage plaatsvond, was er v6il
interesse van schermcnd Indoncsie . Of het de
Indonesische nationale trainers of dc nationale
ploegen ofde dcclncmers aan dc suge van 1988
waren, er vond een prcttige uitwisseling plaas.

Aan het einde van de tweede wcek wccr een
examen met ecn officiOle afsluiting mct vele
gaslen. Tineke Monshouwer ovcrhandigde enke-

le pasteltckeningen aan de gcnode gasten. De
deelnemcrs aan dc stage kregen hun diploma's
en aan de hand van de rcacties kondcn we tcrugkijken op cen 264; geslaagde stage.
Daarna ging de rcis naar Cipanasc, ccn klcin

koel dorpje in de bcrgen in de richting van

voorbereidden op de "Zuid-Oost Aziatische
Spelcn". Het was voor maitre Peeks en mij heel
plezierig om met deze zeer gemotiveerde en
gedisciplineerde schermers te werken.
Daarna konden we onze privdreis beginnen. Via
Bandung, Yockya, Solo naar Surabaja, w:u[ we

door de bevelhebber van de Mariniers, dhr.

Malonda, uitgenodigd waren om 66n dag les te
geven. De ontvangsf was overweldigend, ook
door de lokale I.K.A.S.I. Kosten noch moeite
werden gespaard.
Daarna ging het voor ons verder, via Madura, dc
Bromo, Bali en dan via Jakarta weer terug naar
Amsterdam.

Terugkijkend op een geslaagdc srage willcn we
onze dank zeggen voor de constructieve samcnwcrking tusscn de besturcn van de KNAS en dc

I.K.A.S.l., dc Hecr en Mevrouw Poerawinata
en het Ministerie van W.V.C., m.n. de Heer pcrrenctt.

Bogor, hct vroegerc "Buitenzorg". Op vcrzock
trainden we hier de nationale sclcctics, die zich

Maitre R. van Oeveren
Chllteau des Sablons
Mus€e van Oeveren
37L4O Bourguell

France

Tel.nr. 33 - 47.979899

Schermles + conditietraining
binnen en buiten kasteel,
materiaal voor beginners aanw.
Priv€ tennisbaan
Viswater + park
Parkeren binnen de muren

Kamers + ontb. en appartementen. Op enkele krns. binnen- en buitenzwembaden, man€ges en mogelijkheden tot surfen en waterskle€n. De Loire, het
dal van de mooiste kastelen, het heerliJkste eten.
Vanaf Utrecht naar Bourgueil 75O krn!!

Floret een desillusie
Na 24 schermjaren is het tijd geworden om mijn
ervaringen op papier te zetren met de bedoeling
om er lering uit te trekken. Daarnaast verwacht
ik kritiek op dit artikel van voorstanders of van
degenen die mijn idee€n volledig willen onder-

uit halen.

Sperrcer van Erven

Voor resultaten moet men zich richten op een
goede geleide opvang vanjeugdschermers binnen de eigen club. Resultaten zijn als propagandamiddel belangrijk voor de groei van de bond
waardoor recreatie- (grootste groep) en wedstrijdschermers er profijt van kunnen hebben.

schermjeugd eruit zag (misschien zijn er meer-

Resultaten bernvloeden dus.de groei. En resuhaten hangen af:

deren die dit herkennen).

1. van de trainers (laten we voor het gemak hun

Eerst is het nodig om te laten zien hoe mijn

Op mijn 9e begon ik met de eerste schermles-

kwaliteit redelijk tot goed noemen)

mijn l5e was ik reeds een Haagse 2. van invloed van de bond, namelijk hun
manier van aanwenden van bondsbeleid en de
jeugdtopper. Mijn fysieke sterkte nam behoorvan hun gelden (voor het gemak
besteding
lijk toe en rondom mijn l7e waren er in Den
neem ik aan dat er weinig geld is zodat hun
Ilaag en omstreken geen verenigingen te vinden
invloed relatief klein is)
waar er voldoende tegenstand was. De voorvan de structuur van de verenigingen.
3.
naamste opponenten op wedstrijden werden
gevormd door een zeer sterke groep senioren Dit laatste punt acht k zeer belangrijk om hiersen, rondom

van zaal Visser (Siffels, Stemmerik, Van Leeuwen, Engelbracht, Koster , Sauerbier en anderen). Vanaf deze leeftijd werd ik reeds hoofdklasse-schermer voor een periode van 3 jaar
(= beste 16). Daarnaast schermde ik ook voor
jong-oranje. Het niveau van de Nederlandse
wedstrijden rlaalde aanzienlijk toen de Amsterdammers gezamenlijk met schermen stopten.

aan wat te doen om verder gerommel in de marge als schermland te voorkomen. Het is onzin
om te zeggen dat Nederlanders degenschermers

Op jeugdwedstrijden in Nederland waren het
altijd dezelfde schermers, bovendien gering in
aantal. Voor tegenstand zou ik naar het buitenland moeten gaan. Daar dat financieel niet haalbaar was, had ik een nieuwe uitdaging nodig en
dat was de degen. Verenigingen boden nauwe-

met senioren degen kunnen schermen? Want de
florettegenstand van de senioren is nihil! Zelfs
op nationaal niveau kan de jeugd makkelijker
doorstoten op de ranglijst.

lijks

florerseniorenschermers van niveau.

Degenschermers waren zowel kwantitatief als
kwalitatief beter op clubn iveaus vertegenwoordigd.

Aan deze situatie (1 of 2 jeugdflorettoppers in
een club zonder tegenstand op floret, wel op
degen) is weinig veranderd en nog steeds worden er bij de floretjeugd valse verwachtingen
gewekt. Kan men bij jeugdwedstrijden in het
buitenland nog aardig meedraaien dan ligt dat
bij seniorenwedstrijden beduidend anders. De
klap kan bij het passeren van de 20-jaigeleeftijd hard aankomen. Het is te begnjpen dat floretloppers stoppen of voor een ander wapen kiezen.

r0

zijn door hun mentaliteit, hun fysieke gesteldheid etcetera. Wij zijn degenschermers geworden door de structuur bij de verenigingen. Hoeveel jeugdfloretschermers zijn er al niet uitgekeken op hun eigen club waar ze voornamelijk

ik naar toe wil is dat men de jeugd niet
meer voor de gek moet houden en laat ze degen
schermen. Het dogma dat floret het basiswapen
is, is allang achterhaald., Natuudijk is de degen

Waar

veel zwaarder, maar er bestaan minidegens.
Vindt men deze klingen te stug, dan is er een
alternatief: namelijk degenschermen met een
floretkling!
Voordelen van degenschermen zijn dat:

l. degenschermen zeer eenvoudig

te begdjpen

is;
2. trainers geen tijd verliezen om hoofdsecon
dant te zijn tijdens trainingstijd;
3. secondant zijn ook niet meer nodig is, dus ze
kunnen schermen tijdens de raining;
4. door I Vm 3 wordt de schermtijd beter benut;
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Nederlandse
Akademie van
Schermleraren

Van de
secretaris

opgericht 1 december 193O
De Nederlandse Akademie van Schermleraren staat ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te 's-Gravenhage onder nummer

v 410553

voor in uw agenda 1992:
22t2t92:
cursus sabel o.l.v. Me. Batizi te Arnhem
(leden, donateurs en invit6's)

Ereleden:

7t3t92:
Vl€mes Championats lnternationaux de France

S. van den Boogaard
C.A.F. van der Valk
J.G. Vandervoodt
G. Visser

d'escrime de Spetacle d Nancy

28t3/92:
Algemene jaarvergadering NAS te Doorn

Bestuur:

4t4t92:

Me. J.G. Vandervoodt
voorzitter:
Me. Dick van Winden
secretaris:
Me. Ad Mol
penningmeester: Me. b . Ab de Jong
lid DB:
Me. Jerzi Wezowski
Erevoorzitter:

Akademietoernooi Dde en Hde te Breda

1t5t92:
Seminar voor schermleraren te Duitsland

3t5t92:
Deutsche Meisterschaften for Fechtlehrer te
Emden

Technische Commissie:
voorzitter:
secretaris:
lid:

Me. Cor van Til
Me. Cock Peeks
Me. Ruud van Oeveren

aangesloten bij de NFWS nationale federatie van werkers in de sport.
aangesloten bij de AAl.

Mededelingen:

- Vanaf januari 1992 zal ieder lid van de NAS het
offici6le orgaan.van de AAI thuisgestuurd krijgen.

Mutaties ledenbestand:
- adreswijzigingen:
A.P. Valk Slinge 528, 3086 EV Rotterdam

A.J. de Jong: Promenade 15O, 2711 AT
Zoetermeer. O79

A-propOS

Jaargang 1, nummer

1

technisch bulletin van de Nederlandse
Akademie van Schermleraren
redactie-adres:

F. Hoeberechts, Jeroen Boschstraat 1 5
4812 AE Breda, o76 - 222687

- 427073

- opzeggingen:
(lidl
K.A. Kardolus, Zoetermeer
P. Kleinjan, Valencia (ESPI (donateur)
N. Kok-Duson, Waddinxveen (lidl

H.C. Krediet,'s-Henogenbosch{donareur)

J. de Leuw,

Oosterhout

(lid)

(lidl
R. Oudijk. Nootdorp
L.J. van Tiggele, Schilde (B) (donateurl
R. van Winden, Den Burg (donateurl
M. Manche, Rijswijk (Z.H.l (donateurl
lron Shell, Vlaardingen {donateur)
J.P. ter Brugge, Vlaardingen (donateur)
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Voorwoord van de voorzitter

Als voorzitter van de

Nederlandse

Akademie van Schermleraren geef ik graag
gehoor aan het verzoek van de nieuwe re-

dactie van Apropos een kort inleidingswoord te schrijven.
Vanaf 1992 zal ons technisch en informatiebulletin als onderdeelin het bondsorgaan
van de KNAS verschijnen, als Apropos in
Touch6.

"Gezamenlijk" is een sleutelwoord geworden. Het krijgt nog meer beteksnis als de
schermleraren verenigd in de NAS nu ook
via het bondsblad onze mededelingen en
technische kennis kunnen uitdragen naar
de leraren en de georganiseerde schermers
in Nederland.
Gezamenlilk is ons doel het schermen in
Nederland meer populair te maken, zo
breed mogelijk te beoefenen, te inforrneren
en te promoten.
Gezamenlijk is ons strevsn het schermonderwijs en schermniveau van onze schermers, nationaal en internationaal naar een
hoger peil te brengen.
Europa is nu ook een magisch woord geworden. Politiek gezien is er de laatste jaren veel veranderd binnen Europa. Het jaar
1991 is de geschiedenis in gegaan als het
jaar van de veranderingen, zowel in Europa
als in de hele wereld.

De vorig jaar in het leven geroepen
Europese schermunie (U.E.E.) staat voor de

deur. Wij leraren hopen dat deze nieuwe

schakel in de internationale schermketting
(F.l.E.) de communicatie, de sarnenwerking
en de wedstrijdverbanden zullen gaan verbeteren en versterken, die ons inziens, nu
nog wat moeizaam verlopen. Wij wensen

de voorzitter van de KNAS, Bert van de
Flier, veel sterkte toe in zijn nieuwe functie bij de u.E.E.
Gezamenlijk hopen wij als leraren en schermers een brug te kunnen slaan naar voorheen bijna onbereikbare schermlanden, die
ons willen en kunnen helpen aan meer ken-

nis en informatie over onderwijs

en

wedstrijdschermgn, om daarmee een samenwerkingsverband aan te gaan die
nieuwe en verfrissende idee€n kunnen opleveren op het totale schermgebeuren.
Gezamenlijk activiteiten KNAS/NAS op het
gebied van workshops, stages, opleidingen
en trainingen zijn in de nabije toekomst te
verwachten.
lk wil besluiten met de opmerking dat deze
nieuwe vorm van samenwerking KNAS/
NAS een lang en goed leven beschoren
moge zijn, met dank aan alle medewerkers
die hun bijdrage en medewerking hebberr
toegezegd.

Dick van Winden
voorzitter N.A.S.
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Van de Redactie
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Een nieuwe Apropos en een nieuwe redacteur.

Apropos Nieuwe Stijl
Apropos heeft tot nu toe een wisselend bestaan gekend. Een twintigtaljaren geleden
waren er ooit enkele jaargangen Apropos
verschenen, maar dat werd niet gecontinueerd.

ln de jaren '88 en '89 hebben een groot
aantal Apropos' het daglicht gezien, met
John Heerooms als redacteur en Ruud
Oudijk als leverancier. Wat ik ervan gelezen
heb, was van hoge kwaliteit. Jammer genoeg blijkt het moeilijk om een aflevering
van Apropos te kunnen volschrijven met zo
weinig schrijvers. Ook deze serie Apropos'
werd bedindigd.
Vanaf dit nummer verschijnt Apropos
nieuwe stijl, jaargang 1 nummer , als bijlage in "Touch6". Naar mijn mening moet
ten eerste de continuileit van het verschijnen van de Apropos gewaarborgd zijn en
dient daarnaast de inhoud van goede kwaliteit te zijn. Gedurende 5 maal per jaar 4
bladzijden mag toch geen al te groot probleem zijn.

Het zou mij een groot plezier doen, indien
een groot aantal schrijvers, NAS of KNAS,
de weg naar mijn brievenbus weten te vinden en Apropos van kopij voorzien. Mocht
u in het bezit zijn van een tekswerwerker,
dan zou ik het liefst uw bijdrage op een
floppy-disk ( 5,25" of, tiefst, 3,5") ontvangen. De soort tekstverwerker maakt niet

uit; ASCIl-tekst is ook goed. De aan mij
gezonden floppy-disk krijgt u zo spoedig
mogelijk weer terug.
Uiterste inleverdatum kopij: 1 april 1992
Redactie-adres: Jeroen Boschstraat 1 S,
4812 AE Breda. Telefonisch ben ik bereikbaar onder nummer 076 - 222687, onder
welke u in de meeste gevallen te woord
zult worden gestaan door een antwoordapparaat.

Mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is Frans Hoeberechts (966n zoon

van Jeu) en woon in Breda. lk ben als leraar Lich. Oef. werkzaam aan een instituut
voor middelbaar beroepsonderwijs te
Dordrecht. Gedurende mijn opleiding l'77'81) aan de KALO te Tilburg ben ik in aanraking met do schermsport gekomen en
heb met mijn diploma ook het diploma assistent schermleraar A op sabel verworven.
Sinds 1-1-9O ben ik lid van s.v. Pallas te
Breda, sinds een jaar ook als voozitter. Ud
van de NAS ben ik op 22 juni 1991 geworden. Tijdens de algemene ledenvergadering
heb ik mij bereid verklaard redacteur van

Apropos te worden.

5. electrische degens minder snel beschadigen
dan floretten;
6. dcgenschermen beslist niet meer kost dan floretschermen, denk alleen maar al aan het electrische florewest;
7. door de homogene structuur (de jeugd en de
senioren schermen degen) in de club, komen
'toppers' aan hun trekken.
Is het wel zo dat er meer degenschermers zullen
komen bij de jeugd? Mijn verwachring is van
wel. Omdat het degenspel attractiever is (minder
invloed van de hoofdsecondant), zal de animo
hoger liggen. Hierdoor zal men vaker aan wedstrijden deel willen nemen, omdat degen
gewoon wat eerlijker is.

Het is duidelijk dat her schermen een impuls
nodig heeft. Ecn oplossing ervoor is iedcreen
degen te laten schermen. Dat geldt ook voor de
dames, want het damcs-floretniveau is triest.
Het technisch-tactische spel is voor degen makkelijker en het verschil in niveau met het buitcnland is stukken mindcr.
Is het niet zo dat de jeugd nog aardig kan mce-

draaicn op florct. en dat onze vcrwachtingen
voor de zovcclste kccr zijn: dat de rcsultaten bij
de intcrnationale seniorenwedstrijden ontstcl-

lend laag zullcn zijn. Dan luidt de vraag:

WAAROM? Waarschijnlijk is de trainingsarbcid

op floret voor ons recreatieve schermlandje niet
haalbaar. Op sabel is het in Nederland onbegonnen werk om intemationaal te scoren. Internationale aansluiting op degen ligt eenvoudiger

dan op de andere wapens. Waar de techniek
voor X)Vo het spel op floret en op sabel bepaalt,
daar is de techniek op degen voor slechts 50Zo
van belang want de rest wordt door de tactiek
(sommigen noemen dit hun geluksfactor)
bepaald. Hoe vaak heb ik op degen al nier een
internationale topper beroerd in de stelling zien
staan, terwijl dat voor floret en sabel zeker niet.
geldt.

Mijn conclusie is dan ook dar de hoeveelheid
tcchnische trainingsarbeid op degen stukkcn
lager ligt. Gebrek aan techniek wordt hier gocd
opgevangen door een goede dosis tactiek.

In hct kort: Houd de jeugd niet voor de gek en
wek geen valse verwachtingen op floret. Het
dcgenschermen is door onze structuur in de vcrenigingen de enige mogelijkheid om de roppcrs
op te vangen, omdat er geen (of te weinig) goede senioren floretschermers per club aanwezig
zijn en omdat internationale aansluiting op
dcgen bctcr is. Hoewel floret en sabel prachtigc
wapens zijn, zal het een desillusie voor onzc
jeugdschermers worden zodraze de twintig zijn
gepasscerd.

FRANCE -LAMES -SCHERMS
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Open Nederland Politie Schermkampioenschap
veel schermen voor je geld

Dick Brouwer

Het schcrmen binnen de politie kent de laatste
jaren allcen maar een achtcruitgang in'hct aantal

wedstrijdschermers. Vrocger was

dat

wel

anders, vcrtcllcn de gcpcnsioncerde dienders.
Toen wij nog mct de blanke sabcl op straat liepen, was hct schcrmcn verplicht. Zij die tocn
aan het wcdstrijdschcrmen deelnamcn wcrden
sterk gesubsidiccrd. Grotc vcrhalcn komen dan
los over hoe mcn vrocgcr mct. een bus met wel
50 drclnemers pcr vcrcniging naar rcn wcdstrijd

in dcn lande ging. Die tijd is hclaas voorbij.

Anno l99l is dc Nedcrlandse Politic Sportbond,
afdeling schermcn, aangcwezcn op ccn handjcvol wedstrijdschcrmcrs cn ecn aanhl pure rckrcantcn. Hct sabclschcrmcn is al hclcmaal ecn
achtergestcld kindje.

Tocn de RPSV Hcrmandad dan ook dit jaar
werd aangcwczcn om op 23 novcmbcr l99l het
nationaal sabel- cn dcgcnkampiocnschap voor
de NPSB te organiscrcn, bcsloot zij dit kampioenschap opcn te stcllcn voor ongevecr 40
aangeschreven "burgcr-vcrcn

i g ingcn".
De Rotterdamse politic bcschikt ovcr ecn prach-

tigc sportaccommodatie. Voor dit open toernooi/kampioenschap gaven 23 declncmers op
degen en

l8 dcelncmcrs op sabcl acte de prisen-

ce. Zowcl op sabel als op dcgcn wcrd in een
poule unique geschermd. Ondcr de uitstekcnde
leiding van de hoofdsccondantcn cn hct wcdstrijdsecretariaat werd aan dcze enorme klus
begonnen. Omstrccks 10.15 uur wcrd met de
wedstrijden bcgonncn en omstreeks 16. l5 uur
werd de laatstc lrcffcr gcgevcn.
Op sabel wcrdcn cr mooic partijcn gcschermd.
Ondcr de sabrcurs bevonden zich ecn aanLal

SABEL

oudgedienden van de NPSB, waar menige jonge
schermer zich sterk in vergiste. Hoe ouder men
wordt hoe sterker men zich maakt in het verde-

digen. De wedstrijden op sabel werden nier
electrisch gedaan. Omdat voor een gtoot gedeelte duidelijk rekreatief werd geschermd, werden

de bevragingen van de secondanten sportief
bcantwoord. Soms had zelfs de hoofdsecondant
moeite om de wat onlogische schermakties in de
juiste bcwoordingen aan te geven. Het kwam in
iedcr gcval de sfeer ten goede. De wedstrijdschcrmcrs schermden voor wat. zij waard waren.
Nadat allc partijcn op sabel waren geschermd,
was een barrage nodig om de winnaar aan te
wijzen.
De dcgcnschermers moesten hun handen uit de
mouwcn steken. Zij moesten immers ieder 22
partijen schermen. Ook hier kwamen de geroutinccrdc schcrmers duidelijk uit de verf.

Omstreeks 16.15 uur vond de prijsuitreiking
plaats door de schermgedelegeerde van de
NPSB, Dhr. Robers. Uit de uitslagenlijst werd
door hct wedstrijdbureau de politiesabelkampiocn en de politiedegenkampioen gehaald, rerwijl voor de algemene winnaars eveneens prijzcn ter bcschikking stonden. Namens de NPSBschermers wil ik in ieder geval alle niet poliriedeclnemers danken voor hun deelname. Dankzij
hcn haddcn wij toch een waardig kampioenschap. Want, van de 4l deelnemers waren er
slcchts l0 politiemensen.
In verband met het grote succes zal er mogelijk
in mei 1992 weer in Rotterdam een dergelijk
toernooi georganiseerd worden. Hieronder volgen nog de volledige uitslagen.

DEGEN

Roeloffs DPSV l3V 5e
J.A. Pijpcr Masc dc Fcr l2V 6c
G. Godcfroy DPSV
lOV 7e
F.R. Water Dclft
9V 8e

Rapier 20V le
W.M.Heuting Kardolus l8V 2e
G.J. Wittens Rapier l7V 3e
P. Sudhouders UPS
l6V 4e
A. Vliegen Delfst l5V 5e
M. Robers SDKM l5V 6e
A. Vogelaar Masc de Fer l5V 7e
W. Giesbertz SDKM 14 V 8e

D. Brouwer tcvens politie

P. Stadhouders tevens politie degenkampioen

D.

Brouwer

Bosse
W. Tuyn

P.

J.W.

Hcrmandad l4V le)

PSV

l4Y 2c) nabarrage

Promclhcus 14V 3c)

Kalmijn PSV

l3V 4e

L.

t99t/1992

t2

sabelkampioen

G. van Hcerde

t99r/1992

E,indelijk

weer

Amsterdam L992
Het nieuwe schermjaar werd, zoals al zes jaar
gebruikelijk is, in Amsterdanr geopend. Op 5

januari organiseerde de Amsterdamse studentenschermvereniging haar jaarlijkse internationale florettoernooi. Veel schermers meldden
zich aan, zeker vergeleken met de aantallen
schermers die zich vorig jaar op wedstrijden lieten zien. Ongetwijfeld zal het niet meer verplicht zijn van de maraging-kling het voor veel
mensen weer mogelijk hebben gemaakt aan
toernooien deel te nemen. Laten we hopen dat
die stijgende lijn zich op alle wedstrijden zal

veel

schermers:
Lbsfuth Oskanp

Na twee voorrondes zonder afvallers, leverde de
eliminatie twee halve hnales op: Kleefstra tegen
Van de Veen en Lugthart tegen de Duise Reifer. Kleefstra en Lugthart plaatsten zich voor de

finale, en leverden daar een zeer spannend
gevecht dat in eerste instantie in Kleefstra's
voordeel leek te worden beslist. In de twee
manche echter nam Lugthart het initiatief over
en hield dat ook in de derde manche vol, zodat
Kleefstra zich toch gewonnen moest geven. De
strijd om de derde plaats werd gewonnen door
Van de Veen.

laten zien.

Bij de heren ontbraken er helaas een paar sterke

Van de T2heren en 38! dames die zich hadden
opgegeven verschenen er 58 resp. 33 in het Universitaire Sportcentrum. Helaas waren er weer,
zoals altijd, schermers die zonder afbericht niet

schermen, zoals titelverdediger Toth en de finalisten van de NK van vorig jaar Van Leeuwcn
en Oostveen. Gelukkig was er ondanks dat toch
de nodige kracht aanwezig. De halve finalcs
gingen tussen Van Aalst en Sorber en tusscn
Rijsenbrij en Koele. Van Aalst en Rijsenbrij
ontrnoetten elkaar in de finale, die ovcrtuigcnd
door Rijsenbrij gewonnen werd. De strijd om de
derde plaats werd in het voordeel van Koelc

op kwamen dagen, zelfs mensen die zich pas
een dag van te voren nog hadden opgegeven.
De inbreng van de buitenlandse schermers was
dit jaar gering, er waren maar l6 deelnemers
van over de grenzen, onder meer doordat de
Duitse Hochschule Meisterschaften samen vielen met het toernooi. Bij de dames was de
Nederlandse top wijwel geheel aanwezig.

beslist.

Heren:

Dames:

S.V. Zaal Visser)
S.V. Zaal Hcerooms)

(Miinster, Dld)

l. Hans Rijsenbrij
2. Erik van Aalst
3. Ruud Koele
4. Peter Sorber

(S.V. Pallos)
(A.S.V. van de Berg)

5. Chakib Zair
6. Jeroen Dievendal

S.V. Zaal Kardolus)
S.V. Ter Weer)

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

7. Marcello Noto
8. Jc*tl Bierlaire

Marijke Lugthart
2. Geke Keefsra

(S.V.Almere)
(G.S.S.V. Donar

3. Inet van de Veen
4. Doris Reifer
5. Anuska Schomaker
6. Liesbeth Oskamp
7. Sandra Lourens
8 Henne Liebrand-v. Es

(S.V. Les Faucons)

1.

l88l)

(S.V. Zaal Visser)

S.Y.Zaal Hazcs)
V.S.A. Oeveren)

S.Y.Zaal Hazes)

(C.8. Spora, Lux.)

JEAN VANDERVOODT
verkoop van alle merken schermsportartikelen
GE'OPEND
VERKOOPcnEXPEDITIE-Hccmraadssiqgcl
3023 BG Rottcrdam

Tcl.: olo
Fax: OIO

-
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woensdag

vrijdag
zaterdag

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

en volgens afspraak
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Rolstoelschermen /E.K. Malle-Belgid
Govert van Nimwegen

In een eerder nummer van Touchd heeft u kennis kunnen maken met het rolstoelschermen.
Een reactie hierop lijkt mij wel op z'n plaats.
Begin '80 ben ik na enkele omzwervingen in de
gehandicaptensport bij toeval in aanraking
gekomen met de schermsport (art. OS Arnhem
'80). In deze periode had Mtre. Theo van lreuwen in Leiden een aantal rolstoelschermers om
zich heen verzameld. Aanvulling was derhalve
van harte welkom. Immers deze groep had een
snelle groei in de breedte hoog in het vaandel

schermen door te'gaan. Tevens heb ik getracht
met het geven van demonstraties in het land het
rolstoelschermen nieuwe impulsen te geven. Op
enkele gunstige uitzonderingen na hecft dit nog
niet het. beoogde resultaat opgeleverd.

Momenteel wordt door Bert van

Til in Amster-

dam geprobeerd een nieuwe groep op te zetten.

Tevens zal er naar mogelijkheden moeten worden gekeken om in de toekomst tot een vorm
van integratie te komen met de KNAS, zodat
wedstrijden opengesteld kunnen worden voor de

staan.

gehandicapte- schermer.

Na enkele jaren begon de groep uiteen te vallen.
Omdat het rolstoelschermen in Nederland relatief klein bleef, moesten de schermers steeds
hun wedstrijden in het buitenland zoeken.
Financi€n speelden hierbij een belangrijk rol.
De Nederlandse Invaliden Sportbond (NIS) had
de geldkraan aangedraaid omdat naar hun
mening de afgelopen jaren niet kon worden aangetoond dat rolstoelschermen in Nederland een
sterke groei vertoonde. Voor het gemak werden
resultaten, gemaakt door een kleine maar hechte
schermgroep, over het hoofd gezien.

In november '91 heb ik deelgenomen aan de
EK-rolstoelschermen in Malle-Belgie. Deze

Mede door de inzet van Mtre. Van Leeuwen en
de leden van schermvereniging A.E.W. heb ik
de gelegenheid
de afgelopen jaren met

wedstrijd was voor veel landen een laatste testcase voor de naderende Olympische Spelen in
Barcelona. Ik had ingeschreven op floret en
sabel. Het toernooi was goed bezet met. ca. 70
deelnemers uit 9 landen. De sterkte bleek zeker

uit het feit dat de

toonaangevende landen

(Frankrijkltali€/Duitsland) deelnemers hadden
ingeschreven op alle wapens: individueel/equipe.

De wedstrijdlocatie het. Prov. vormingscentrum
was ideaal gekozen -huisvesting en wedstrijden
- in hetzelfde gebouw. De wedstrijden werden
verschermd op zes lopers en blonken uit door
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sportiviteit en vaak zeer goed technisch scher-

den zijn met het behaalde resultaaL Dit betekent

men.

niet dat er niet harder getraind kan worden,

Zonder veel problemen plaatste ik mij op het
wapen floret op het tableau van 16 schermers en
werd uiteindelijk twaalfde. Een enigszins teleurstellende resultaat, temeer daar een plaas bij de
eerste tien tot de mogelijkheden behoorde.

Enkele dagen later moest ik de strijd aanbinden
op sabel. Aan het eind van de dag kon ik teweden de wapens opbergen. Een negende plaats
behalen in een sterk veld stemde tot tevredenheid.

Terugzien op het toernooi -afgesloten met een
uitmuntend koud buffet en disco- kan ik tevre-

Sab

techniek moet steeds worden bijgeschaafd.

Nu staat "de punt" gericht op de Olympische
Spelen in Barcelona waar ik, in ieder geval, acte
de prdsence zal geven als jurypresident.

Tijdens de OS. zullen de sabelpartijen voor de
eerste marl bij rolstoelschermen elektrisch worden verschermd. Een aanpassing aan de rolstoel

is hierbij wel noodzakelijk, omdat de romp
zowelzijlrugzijde van rolstoel geldig trefvlak is.
Het aanbrengen van een stuk lamestof bracht de
oplossing.

elcompetitie L99l-1992

Anton Oskamp
020-6929791

In de zomer van 1991 heeft de ASV van de Berg
(Amsterdam) aan alle bij de KNAS aangesloten
verenigingen een uitnodiging gestuurd om mee

gingen ontmoeten elkaar twee keer: een keer uit
en een keer thuis. Dat betekent dat elke vcrcniging 66n uit- en 66n thuiswedsrrijd pcr maand

te doen zum een nationale Sabelcompetitie. Het
doel van de competitie, zoals dat in de uitnodi-

heeft. Dat is niet zdveel dat dat een rc groor
tijdsbeslag oplevert, en het is toch genocg om

ging was omschreven, is het geven van

een aardige en spannende competitie te kunncn
draaien. Alleen de maand waarin elke ontmoc-

een

nieuwe impuls aan het sabelschermen in Nederland. Gestreefd is naar een zo eenvoudig en
flexibel mogelijke opzet, met zo min mogelijk
regels. Strenge regels werken verstikkend, en
dienen dus het doel nietNegen verenigingen hebben zich ingeschreven:
Zaalvan Oeveren, US Schermen en ASV van de

ting plaats moet vinden ligt vast; wannecr prccies de ontmoeting wordt verschermd, wordt.
aan de verenigingen zelf overgelaten.

Omdat de equipes bestaan uit drie sche.*"rs, cn
omdat de keus om de ontrnoetingcn clektrisch of
niet-elektrisch te verschermen is opengelaten
hebben meer verenigingen zich kunnen aanmelden dan bij het nationaal kampioenschap l99l

Berg (alle uit Amsterdam),Iron Shell (Rotterdam), Prometheus (Delft), Pallos (Utrecht), La
Prime (Wageningen), Scaramouche (Arnhem)
en Valliant ('t }Iarde). Tot nu toe is ongeveer de
helft van de competitie verschermd.
Er wordt in de loop van het seizoen 9l-92 een

inmiddels is ongeveer de helft van de ontmoetingen verschermd. ASV van de Berg gaat aan
de leiding, op korte afstand gevolgd dcr,r Zaal

volledige competitie geschermd, dus alle vereni-

van Oeveren en Scaramouche.

(4 equipes).
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* indice = aantal gcwonnen partijcn (in de ontmoctingcn) - aantal verloren partijen.
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stand
BERGVD
6 6
OEVEREN,V 6 5
SCARAMOUCHE 4 4
426
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Volgend seizoen wordt de competitie opnieuw
georganiseerd. Uit de enthousiaste reacties van
de deelnemende verenigingcn en uit de wandcl-

gangen hebben we inmiddels begrepen dat er
dan waarschijnlijk meer dan 10 equipes meedoen. Als dat gebeurt, dan moeten we een anders wcdstrijdvorm kiezen. Bijvoorbeeld twee
poules, regionaal ingedeeld, met kruisfinales;
twce poulcs ingedeeld op sterkte, met promotic
en degradatie; een halve, in plaats van een hele
competitie. Welke vorm wordt gekozen, wordt
in overleg met de deelnemende verenigingen
besloten.

Wilt u zich nu al opgeven, of informatie inwinnen, bel dan gerust.

SINTERKLAASTOERNOOI
MIDDEN NEDERLANT)
Tnndag 8 december l99l werd door de afdeling
Midden Nederland ler gelegenheid van de verjaardag van Sint Nicolaas ecn floret
en minidegen wedstrijd gcorganiseerd voor de
jeugd. Deze wedsrijd, gchoudcn in het schcrmcentrum Arnhem dat hicrvoor ecn uitstckcnd

onderkomen bood, werd door 43 jeugdige

l6

Nico van Beek

schermers en scherrnsters bezocht in 5 categorieen.

Door de deelnemers werd fanatiek om de
beschikbare prijzen gestreden, waarbij geen
enkele reffer werd weggegeven.
Na afloop konden de prijzen dan ook uitgereikt
worden aan de volgende winnaars:

Floret niet electrisch (benjamins) A poule
I I. Wemerman
- Dcropemcnt
2 M.v.d. Meijdcn
- S.V Puttcn

3

S. Comb

-

Scaramouche

Floret niet electrisch (benjamins) B poule
I M. Diesveldt
- S.V. Putten

2 S. Plantinga
3 J. Hummelman

-

Scaramouche
Scaramouche

Floret niet electrisch (pupillen/cadetten)

A poule
I J. in 't Hol
2 W. Kruithof

-

La Prime
S.V. Putten

Floret electrisch (pupil len/cadetten) meisjes

I

V.

Demoed

2 l.Cede
3 L. Johannesma

-

Derope.ment
Scaramouche
Scaramouche

Floret electrisch (pupillen/cadetten) jongens
I M. Pijnenburg
- Scaramouche

2 J. Meekels
3 M. Berendsen
Minidegen
I P. Hiemsra
2 N. Vredeveldt

3 C. Bos

-

Scaramouche
Scanrmouche

- Scaramouche
- Scaramouche
- Scaramouche

3 M. Hunnersen
Dcropcmcnt
Floret niet electrisch (pupillen/cadetten)
B poule
I R. Romijn
- Scaramouche

2 H. Hermsen
3 C. Henneveld

- Scaramouche
- La Prime

KERSTTOERNOOI DE TROUBADOURS
Rob Goudvis

Op zondag 15 december werd er door De Troubadours een equipe wedstrijd gehouden. Deze
vereniging had gekozcn voor een experiment,

len. Maar al snel bleek dat dit niet haalbaar was,
zodat overgegaan werd op een Zwitsers systeem. Dat houdt in dar gelijkwaardige regenwaarbij ingeschreven kon worden met een standers elkaar ontmoeten, terwijl gr toch een
mixed floret equipe van 3 schermen of scherm- uitslag komt, die de krachtsverhouding goed
sters. Het is altijd maar afwachten wat ecn weergeeft, ondanks dat niet iedereen tegen
experimcnt. uiteindelijk zal oplevcren. Komcn er icdereen schermt. Een bijkomstig voordcel is
3 equipes op de lopcrs of moet je equipes gaan dat er gestopt kan worden op zowat clk gewensl
weigeren omdat de za l te klein wordt? Geluk- moment. Het is niet noodzakelijk om ecn minikig werd het geen van beiden. Er hadden die mum aantal onmoetingen le spclen. Wij kon<len
dag20 equipcs dc weg gevonden naar de Bos- dan ook rond half vijf de prijzen uireiken.
sche lopers.

Om een beetje in de Kersrsfeer re blijven hadden wij beslotcn om in de circulaire te vermel-

Ik moet hierbij opmerken dat een equipc-onrmoedng bestond uit 3 partijen. Dc nummcrs I
van beide equipes schermen tegen elkaar; zo

den dat de nationale topschermcrs niet verwacht
werden. Om het loernooi een rekrcatietocrnooi
te noemen ging ons te ver. Immers, er zijn vcle
schermers in Ncdcrland met ecn licenl.ie, maar
die toch wat bctrcft hun kunde hct niveau van
een rekreant halcn. Ons leek het beter om naar
de werkelijke kracht te kijken en nicr naar een
wijze van ingeschrcven sraan als bondslid.

partijen in een ontmoeting.
Naar aanleiding van de geluiden die wij opvingen uit de zaal, viel dit toernooi in hecl gocd;

Er werd geschcrmd in een grote poule. Eerst

Tcrwijl dit sysreem toch in vele sporten (oa. Go

was er de verwachting dat hct. zou lukkcn om
ieder equipe tegcn clk andcr equipc rc latcn spe-

ook de nummers 2 en 3. Een ontmoeting is
gewonnen door het equipe met. de meeste winst-

aarde. Hoewel sommige (doorgewinterdc)

schermers en coaches niet op de hoogte warcn

van de kenmerken van het Zwit.sers systcem.

cn schaken) wordt toegepast. Voor ons een stimulans om volgend jaar weer een dergelijk

t7

toernooi te organiseren.

Hoewel de uitslag het niet doet vermoeden,
kwamen er equipes uit het gehele land naar Den
Bosch. Ik had tevoren zeker niet verwacht dat

de topplaatsen voor de thuisspelende equipes
zouden zijn. Een klassering in de bovenste helft
lag wel voor de hand, maar een overwinning
niet. Een kaars voor elke deelnemer sloot deze
laatste wedstrijd van l99l af.

Uitslag

I

de Troubadours

2 de Troubadours
3 d'Artagnan

I

I

(Frank Reelick, Patrick v.Tnn, Lnuk Ebben)

II

(Katalin v.Znn, Anjo v.d. Sluys, Willem Fraij)
(Hans Swart, Jan Somers, Willie de Jong)

Qpen^rngswedstrijd nieuwe zaal
Van OeVeren
Hoewel rceds vanaf het begin van het seizocn
actief, vond op zatcrdag 30 novembcr de offici6le opening vanZaal Van Oevcren plaats in het
Frans Otten Stadion in Amsterdam. De spiegelzaal van het sradion is de nieuwe lokatie van de
vereniging.

's Middags wcrden ds elimaties van de eerder
gehouden voorrondcs en 's avonds de finales
van de floret zaalkampioenschappen verschermd. Dcze wcrdcn ondcr andcre gcleid door
Rob Woltlruis en vcrlicpcn sporticf en spanncnd.

De prijzen werdcn uitgcreikt door ondcr andere
Bert van de Flier, de nicuwe leraar Bert van Til
en de oude leraar Maitre Van Oevcrcn.

Toen dit allemaal achter de rug was, werd het

tijd voor het mcer officiele gedeelte van

O p ening swedst r ij d Van O evereit

t8

de

Dave Dongebtuns

avond: Er werd geklonken met champagne, het
nicuwe logo werd onthuld. Een aantal speeches
werd gehouden waarin tot uitdrukking kwam
dat iedereen de nieuwe nu 75 leden tellende vereniging veel succes toewenst. Ook de cadeaus,
aangcbodcn door de KNAS, NAS en bevriende
schcrmverenigingen, maakten dit duidelijk.

Mede dankzij de steun van sponsors zoals
Canon, Media Register Nederland en Galerie
Sparts en natuurlijk de ongeveer 90 toeschouwers kon de dag en de avond zo feestelijk verlopen als gepland.
Icdereen die hierbij aanwezig was of medewerking heeft verleend hartelijk dank. Zaal Van
Oeveren kon een vliegende start maken.

Trainingsweek in Frankrijk

Boaz Arorson

echter veris als Nederlandl). Het resultaat was

door SchermVanaf 12 tlm 2O oktober werd er
F*!- t-ing*"*"nd: weuit:wonnen met 9-3' 9-0' Onze
Oeveren een trainingsweek in
equipes bestonden
"*ivun
rili'g;;;g;"iseerd. Maitre Ruud van oeveren'
Loire
bij de
Equipe 1
oT" &l"tigt naar hct dorp Bourgueil
kasteel' We Raoul Koolhaas-Revers
zijn
in
on''d-t
ontving
ir
Vincent Zillig
Wouter Sonne
Wouter
Nathan Ducastel ,Anyuta Kemmerling'
Blime Aronson
Raour
Aronson'
z;nig, Brime
Equipe 2:
Koolhaas-Revers, Boaz Aronson '
Raoul Koolhaas-Revers
andere
veel
ook
Naast schermen waren er daar
Vincent Zillig
In de "tuin" (ongcvecr 5000 m2)
Woulcr Sonne
icdcre morgcn gcbruik u,on.9"

""in"r.?,
mct:
waren

;;;:vt;;;;i

;il;;;;;*n.
;ffi;"-;;;ijna
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er ook in
;;L;il: Ni'.il;-*" oeveren was
hct zwembad

Boaz Aronson

Donderdag hebben we gescher*g

i91,9:
nler ln
schermzaal van Saumur' We schermden

i"

ttg-t"*le

zaar,ers sroot, T"-!YI"*."l.Tt
vier koperen lopers! Dtt was
van
en voJrzien
Van Ocvercn'
een raining gegeven door Maire
dan die.in
sterker
stuk
Dcze mcnsen waren een

geslaagd om voor een p-aar. uur
ian rolurgueil voor ons af te huren'
zelf' Het
dan was er natuurlijk het schermcn
En
"""r"""
in de balzaal van.het kasteel'

;;;;*J;;

;J.;;

ze hadden een ongelooflijkg yecht-

vaak
f"tt J" to"Oirie (wat je in Ncderland niet ln

il:!:i: scncrr I'j.:Tffi ,ii'.;,-f il,i
ffi
iedereen Partu'**:.'"'

tcsenkomf). Er waren ook nog schermzalen
hebben
i;,iiri.it, r""rs en in Langeais, muur we
msscnten'
keer
volgende
de
er niet geschermd;
ii"i *u"t een erg leuke week en we hopen cn

wcrd er een equipewedstrijd
mct de andcre schcrmzaal van Bour""."ttanilO zaal was kampioen van het Dcparte(een gcbicd dat bijna even groot
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SCHEFMEN
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'Schermen oP floret'
Leerboek over schermen met
speciale aandacht voor floret
Gericht oP zowel beginrrers als
gevorderde schermers
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STAND PER I FEBRUARI 1992

KUIKENS

HEREN FLORET
l.Verwijlen Bas

Vincent

2.Bonefaas

BENJAMINS

HEREN DEGEN

van V*y
Wim
Sca

l.Verwijler'Bas V*y

l.Vugt Roel
2.Smis

van
PUPILLEN l.Reineke Patick

Raoul

2.Koolhaas
3.Aronson
4.Pastoor

Rap

Dominic Wol

3.Reineke

4.Vugt Roel

Boaz
Pascal

Vwy

Michiel
Casper
3.Hardeman Niek
4.Hout Kevin vd
l.Texror

2.Veeger

Wol l.Tigchelaar Sieb'ren Vwy l.Monshouwer Rob
Oev
Oev

2.Vermeeren George Fau 2.Peters Luc
3.Textor Michiel

dAr
dAr
dAr
dAr

Joost

Serge

6.Horucade

JLJMOREN LAalst Erik van
2.Heerooms Yuri

Fau

l.Eestermans

Tim

Wol

Wol 2.Kappert

Vis

6.Wittems Geert JanRap

Hee
Hee

l.Lrijtens

Marco

Marcello

S.Blankenzee Michiel
6.Tegelaar
T.Jonckers
8.Yelde Jeroen

Hee
Oev

Hans

Vis

SEMOREN l.Rijsenbrij

Kar

Vla

5.Geest Job

vd

Ovidiu

Awid
Chakib
van

Sca

Daan
Michael
vd
de
5.Meijer Henny

Sca
Sca
Sca
Cas

Tijmen
2.Pelgrom Daan
3.Rap Michael
4.Driessen Raoul
5.Plantinga Teun

Kar

l.Pelgrom

2.Rap
3.Aa Carlos
4.Groot Bas

Vrry l.Ros

Hrl

dAr

Sca
Sca
Sca

Kar

6.Waterlander Peter Hee
T.Dokkum Jeroen v. Vwy
Sca
8.Buitelaar

dAr

Hannah dAr

3.Bloemendaal Anne dAr
4.Broekhuis Wendy Fau

Elmine
l.Zon Katalin van
2.Ridder Ineke de
3.AlpZelua
4.Sigmund Samira
5.Melis Anita
6.Monagan Sylvia

Vwy
Vwy
Der

Vwy

DVi
Sca

Kar
Kar

PSV

Haz
Vis

PSV

TWe
Tro

Fabienne

LRa

l.Kleefstra

Geke

Sca

BG

Fau

Sandra
de
5.Zon Katalin van
6.Melis Anita
de

l.Manessen Titia
2.Hamer Saskia

Vwy

3.[.ourens

2.Schomake Anuska
Pal
3.Oskamp Liesbeth
vdB 4.Lugthart Marijke
Sca S.l,ourens San&a
6.Sanwoord Tony v. Oev 6.Liebrand-vanEs H.
vdB 7.Veen Ynet vd
7.Ham Erik
8.Steinprinzlsabel
8.Camfferman Ger Pal

vd

Tro

4.Jager Theresa

8.Ridder Ineke

DVi l.Ros Tijmen
Kar 2.Kardolus Oscar
Kar 3.Bruin Pieter de
DVi 4.Oskamp Anton
DVi 5.Derop George

TAp

l.Angad Gaur Indra ANS
2.Schomaker Anuska TAp

T.Pieters

Niels

l.Driessen Michiel
2.Kardolus Arwin
Sca 3.Ganeff Stephane
4.Zair
Kar 4.Kortekaas Ton
S.Divendal Jeroen TWe 5.Klip Micheal vd
6.Korzelius Jonker Vis 6.Goor Rick vd
T.Hellement Mitchell Sca T.Galen Warjo van
8.Aalst Erik
Hee S.Gogoase Ovidiu
2.Gogoase
3.Oosween

Rachel

5.Wynia

2.Otter Wouter den Sca
3.Freye Jan-Robert TAp 3.Eestermars Tim Wol
4.Noto
Haz 4.Viegen Arjen van Pro

Jason
Ivo
vd

DAMES SABEL

4.Polderman Cheska Haz

Erik Hee
3.Eijttrolt Jan-Willem KLM 3.Buitelaar Niels ko
Kar
4.Claasz Coockson R Hee 4.Reurslag Jan
Vwy
S.Nonhebel Floris TWe S.Gamier Bas
2.Raeven

l.Conen

2.Verstegen

dAr l.AlpZelua
dAr 2.Verwijlen Judittr
dAr 3.Demoed Verena

Kar
5.Tigchelaar Siebren Vwy

CADETTEN l.GaleslootChris

DAMES DEGEN

Fau

2.Kock

Koen

DAMES FLORET

HEREN SABEL

V*y LVerwijlen Bas V*y

Astrid Wel
de PSV
3.Johannisma Kaml Sca
4.Lourens Sandra PSV
S.Dekkers Esther Vwy
l.Bijlsma

2.Ridder Irma

Fau
PSV

DON

TAp

l.Osinga Pemette Kar
2.Olphen Jacq-Anne v Hrl

v.

Vdv

vdB

3.Emden Rebecca

Alm

4.TiedinkNicolette

PSV
Fau

S.Hofmans-Clark Jos Kar
Kar
6.Meer Esther
ANS
T.Bijlsma

Fau

8.Joharurisma

Vis

Sca

vd
Astrid

Kamla

Sca

van Kar
Val
3.LamC
7*e
4.Knaapen Marielle Sca
l.Dalen Sandra
2.Speth N

o

(\t

KABDOTUS SCHERMSPORT
elen
Dagelijks geopend van 9.00 - 17.00 uur
en volgens afspraak.

*
*
*
*
*
*

F.l.E.masker

f

186,-.

Compleet F.l.E. schermpak vanaf

(

.1

Pracht Schermschoenen /70,-.
Handschoen 24,:
Speciale aanbiedingen in de "shop"
Wiidenken aan UW VEILIGHEID en aan UW PORTEMONNAIE

f

*

Excl. btw

Speulderbos 15
271 6

JW Zoetermee r, tel. : 07 9-21 .21 .221 F ax:07

9

-52.O8.22

KOM EENS VRIJBLIJVEND BIJ ONZE "SCHERMSHOP" TANGS/

-toucJ+e

I

a

Officieel orgaan voor het
Nederlandse schermleven
Versprciding aan KN.AS.-leden
gratis
Abonnementen op aanvraag

