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Van de redactie
Het was weer een hele tijd geleden dat ik aan-
wezig was bij een algemene ledenvergadering
van de KNAS. Deze keer viel ik met de neus in
de boter, want er waren zelfs twee vergaderin-
gen op I dag. De vroege ochtend van 25 april
was bestemd voor een bijeenkomst van het
hoofdbestuur met een delegatie van de afde-
lingsbesturen. Vier van de vijf afdelingen had-
den een of meerdere afdelingsbestuurders naar
Den Haag laten komen. Omdat het toch weer
een flinke tijd geleden was dat een dergelijke
vergadering bijeengeroepen was, bleek mijn
verwachting uit te komen. Inderdaad werden
niet alle zaken, die men voor ogen had (er was
bewust geen agenda voor deze bijeenkomst
opgesteld) behandeld. Wel was de vergadering
van mening dat dit soort bijeenkomsten gere-
geld plaats dienen te vinden. Een van de belang-
rijkste redenen is, dat de afdelingen beschouwd
kunnen worden als verlengstuk van het hoofd-
bestuur. Omdat een afdeling nu eenmaal dichter
bij de verenigingen shat, is te verwachten dat
een afdeling beter op de hoogte is van de zaken
die er in "zijn" afdeling speelr

Een tweede reden is datzo'n vergadering kan
dienen als een vorrn van afstemming tussen de
afdelingen. Niet dat elke afdeling gelijk dient te
zijn aan alle andere afdelingen, maar enige
vorn van overeenkomst komt het schermen in
Nederland zeker ten goede.

De vergadering beperkte zich hoofdzakelijk tot
de financi0le problematiek. Een punt dat gezien
het optreden van de vorige penningmeester wel
te verwachten was. Na een open diskussie wer-
den enkele afdelingen met huiswerk terugge-
sU.rurd. Ik ben benieuwd wat er van zal worden.

Rob Goudvis

Na een eenvoudige, doch voedzame maaltijd
(hulde voor het bekende schermcentrum!) was
het tijd voor de grote vergadcring. Helaas mocst
ook nu we€r vastgesteld worden, dat het vcreistc
aantal verenigingen niet aanwezig was. Om tc
voorkomen, dat er ook nu weer gecn beslissin-
gen genomen konden worden, wcrd ecn wijzi-
ging in de statuten aangebracht. Vanaf nu is het
slechs noodzakelijk dal tenminste 25Vo van het
aantal aangesloten verenigingen aanwezig dient
te zijn, om de besluiten van de vergadering
rechsgeldig te laten zijn.

Als penningmeester werd unaniem gekozen Jan
Reurslag van s.v. Zaal Kardolus. Wij wcnscn
Jan vanaf deze plek veel sterkte en wijsheid toe!

Ik ga nu niet alle zaken van deze vergadering
met u doomemen. Als u daar werkelijk alles van
wilt weten, dan had u maar op de vergadering
moeten zijn. Wat wel interessant is, is de vast-
stelling dat ook in het schermen het fenomecn
veteranen duidelijk naar voren komt. Het blijkt,
dat vele oud-schermers best trek hebben om
aktief bezig te zijn op toemooien. Echtcr mcn
heeft geen zin in een pak slaag van 'Jonkies".
Vandaar dat het in de lijn der verwachting ligr,
dat er binnenkort (nieuwe) veteranen- wedstrij -
den zullen komen.

U zult vast wel gemerkt hebben, dat schcrmen
tegenwoordig regelmatig op dc TV komt.
Helaas (nog) niet als vast onderdeel van Studio
Sport, maar enkele andere omrocpcn slaan niet
me€r met de oren te klapperen als de term scher-
men valt. Met als gevolg, dat leden van dc bond
al enige keren hebben opgetredcn in luchtige
programma's.



Ook op de scholen zal schcrmcn onder de aan-
dacht worden gebracht.Vanwege hct BAVO-
projekt (waar Anne-Marie Kochi bij bctrokkcn
is), waar scholieren kunnen kiezen uit scher-
mc.n, boksen, judo of vrouwen zelfvcrdcdiging,

Mededelingen
Verenigingen
Het is nogal wat tijd geleden, dat cr ecn bijge-
werkte lijst met vcrcnigingssecrctariaicn in
Touchd heeft gesuan. Dic lijst is dcrhalvc flink
verouderd. Echtcr cr is nu gcen ruimtc om ccn
nieuwe lijst op tc ncmen. Een volgend nummer
zal dat wel gcbcurcn. Kan icmand niet. zolang
wachten, dan dicnt hij konurkt mct het bondsbu-
reau op tc ncmcn, omdat daar wel een bijgc-
werkte lijst bcschikbaar is.

Dit geldt overigcns ook voor de lijst met jury-
presidenrcn.

ZWITST'RS SYSTEEM Rob Goudvis

De vorige keer stond er een verslag van het
Kersttoernooi van de TROUBADOURS in
Touch6. Daarin werd verteld dat de wedstrijd
(gedeeltclijk) volgens het Zwitsers Systeem
werd verschermd. Ik dacht toen al, dat vast niet
iedercen weet wat dit voor een systeem is.

Dan volgt nu een korte uitleg:

Het Zwisers systeem wordt toegepast in wed-
srijden waarbij het aantal deelnemers het niet
toelaat om iedereen tegen iedereen te laten
schermen (of elke willekeurige andere sport).
Om nu toch een gocde afspiegeling te verkrijgen
van de onderlingc sterkte (dat is dus een uitslag)
wordcn de onl,moetingen als volgt vastgestcld.
Na elke rondc wordt er een rangschikking
gcmaakt van alle deelnemers, waarbij de resul-
tatcn van allc voorafgaandc ronden worden
bctrokken. De nummcr I van deze lijst zal nu dc

cerst volgcndc dcelncmer van de lijst ontmoe-
tcn, die hij of z.ij nog niet als tegenslandcr heeft
gchad. Dat kan nummer 2 zijn, maar evengocd
kiur dat nummer l0 zijn. Vervolgens worden de

volgende deelnemers op ecnzelfde wijze aan

elkaar gekoppeld. Dit heeft als voordeel dat er

zal de onbckcndhcid met onzc sport zcker vcr-
minderen. Ook voor ons gcldt dat orrbckcnd
onbcmind maakt. En om tlat tc voorkomcn.
dicnt het schermcn regclmatig naar buitcn te
treden.

stccds menscn van ongeveer gclijkc stcrkte
tcgen elkaar schermen. Immers hct is uitgeslo-
tcn dat nummer I tegcn nummer laatst moct
schermen. Het hccft ook als voordeel dat de
organisatie alhankclijk van de tijd kan besluiten
om na een bcpaalde ronde te stoppen. De prak-
tijk lcert dat na 6 tot l0 ronden dc einduitslag al
zo goed als bereikt is. Dit aantal ronden hangt
natuurlijk een beetje af van het totale aantal
deelnemers, maar grote verschu ivi ngen vincien
er niet meer plaats.

Dan kwam de vraag of er een computerpro-
gramma voor dit syste€m bestaat. Jazeker, ikzelf
heb een dergelijk programma gemaakt (helaas
pas na die bewuste wedstrijd). Dat programma
kan zelfs een oneven aantal deelnemers aan. De
truuk zit hem er in, dat diegene die een bepaalde
ronde geen tegenstandcr heeft in de volgende
ronde zal schermen tegen diegene, die dan geen

tegenstander heeft. Die schermer zal dan in de
volgende ronde 2 partijen schermen, maar dat is
niet bezwaarlijk, omdat hij de voorafgaande
ronde vrij had. Er wordt ook rekening mee
gehouden, dat iemand niet twee keer een ronde
moet, overslaan.

Om alle aanvragen voor een kopie voor te blij-
ven, moet ik u meedelen, dat het programma
NIET bcschikbaar is. Het systeem is ecn onder-
deel van mijn eigen wedsrijdprogramma, dat ik
ook gebruik bij mecr 'traditionele' wedstrijdcn.
En gezien de tijd die hierin gestoken is, voel ik
er nicts voor om het programma weg te geven.

Dan vraag je er toch geld voor, zult u zeggen.
Het probleem daarmee is, dat zoiets in de

schermwereld onbctaalbaar is. En als ik ccht
mijn uren mocl gaan berekenen, is er geen spra-

ke mecr van bedragcn die omgaan in cen ama-

t€uromgeving.

ADVERTENTIE

De volledige damesuitrusting maat 36 (rechts) is nog steeds te koop (zie

Touch6 l),
maar het telefoonnummer moet ziin: 071 '124751'
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NEERLAND TROPHEE

De derde editie van de strijd om de N0crland
Troph6c, verschermd op I fcbruari van dit jaar,
is gewonnen door de Franse degenschermstcr
Sophie Moressee. De voormalige wereldkam-
pioene Moderne Vijfkamp versloeg in Den Haag
de Zwitserse Gianna Biirki in drie ses:5-3, 2-5,
5-2.

Het toernooi, georganiseerd door de Zoeter-
meerse SchermverenigingZaal Kardolus en dit
jaar voor het eerst mcctellend voor de wereldbe-
ker, was iets minder sterk bzet dan vorig jaar.

Dc Cubaanse en Russische ploegen, vorig jaar
nog prominent aanwezig, kunnen zich financieel
tegenwoordig weinig mecr veroorloven en
moesten van de reis afzien. De Hongaarse
dames waren wel ingeschreven, maar lieten op
het laatste moment desondanks verstek gaan.
Door de aanwezigheid van de Duitse, Franse,
Zwitserse en llaliaanse schermsters, waaronder
een aantal finaiisten van de jongste wereldkam-
pioenschappen, hoefden de organisatoren zich
echter geen zorgen te maken over het deelne-
mersveld.

De Nededandse deelneemsters werden helaas al
in dc voorronden uitgeschakeld. Nicolette Tied-
ink en de beide vcrtegenwoordigsters van Zaal
Kardolus, Pernette Osinga en Jos Hofmans-
Clark, kwamen nog het verst. Alledrie plaatsten

ze zich bij de laatste twee0ndertig. Tiedink verl-
oor daarna twee maal op rij en was dus uitge-
schakeld. 7n werd zevenentwintigste. Hofmans
verloor eveneens haar partij op hct tableau van

I Isabella Pentucci (Zwi) Moressee

8 Sophie Mqrcssce (Fra) 315 514 5/l

5 Claudia Bokcl (Fra) Bokel
4 Florence Topin (Fra) Ol5 512 5R

7 Elisabeth Knechtl (Oos) Riebandt

2 Renate Ricbandt (Dui) 5n 5/3

1. Moressee

2. Biirki

3. Bokcl

3. Riebandt-Kasper

4

Oscar Kardolus

twec0ndertig, maar lcgde in de herkansing een
voor haar doen ongekende agressiviteit aan de
dag. Ten koste van de FranEaise Delemer wist
ze zich tot bij de laatste vierentwintig te vech-
tsn. Zn verloor tenslotte krap van de Joegoslavi-
sche Savic en werd tweeOntwintigste.

Pernetle Osinga stuitte bij de laatste vierentwin-
tig op de Frangaise Topin en werd naar de her-
kansing verwezen. Na een overwinning op de
Tsjechische Stedrd moest ze aantreden tegen
Claudia Bokel, die zoals bekend tegenwoordig
voor Duitsland uitkomt. Bokel bleek sinds haar
vertrek naar Bonn voldoende opgestoken te heb-

ben om haar vroegere landgenote in twee sets de

baas te blijven, die zodoende als elfde eindigde.
Pernette plaatste zich desalniettemin voor de
derde keer achtereen bij de beste twaalf,
ondanks het feit datze zich ditjaar voorname-
lijk heeft beziggehouden met het wapen floret in
plaats van degen.

De partijen van de laatste acht overgebleven
deelneemsters werden verschermd in de Nieuwe
Kerk aan het Spui. Ondanks de gewijde ambian-
ce maakten de dames er een verbeten strijd van.

Bijna steeds was een beslissende derde set nodig
om een winnares aan te kunnen wijzen. Uitein-
delijk bleven Moressee, twee jaar geleden al
eens bij de laatste acht, en Biirki over. In een

technisch hoogsuande finale trok Moressee aan

het langste eind. De derde plaats werd gedeeld

door Bokel en haar landgenote Renate Rie-
bandt-Kasper.

Morcssee Moressee
5/6 stt sR sR 2ls s/2

Biirki
st6 6ls 6ls

5. Pcntucci

6. Savic

7. Topin

8. Kncchtl

3 Gianna Biirki
6 Tamara Savic

(zwi) Bffki
(Joe) 5lO 511



Bondstrainerscollectief nieuws

Interessante uitwisseling
tOost-West'
In aansluiting op het cadettentoernooibezoek in
dec. '90 te Moscow, het tegenbzoek aan Neder-
land in mei '91 en een hernieuwd contact dec.
j.l. te Moscow d.m.v. een Duise cadettenselec-
tie, kunnen wij u berichten dat van 12 juni tot en

met 19 juni de Russische floreEainster Ludmi-
la Viasov in Nederland te gast zalziin. Collega's
of verenigingen die een appdl op haar kennis
willen doen tijdens dit bezoek kunnen zich hier-
toe in verbinding stellen met de trainers van het

Op dc foto van lir*s tus rechts: Frans Posthuna flora '
ohan Walraven degen, Wilbm Mottslouwer sabel

Bondstrainerscol lectief . Vermoedelij k zal z.ij
hetzelfde traject door Nederland doorlopen ais
indertijrt de Moscowse jeugdselektie.

Het Bondstrainerscollectief ontving een uitnodi-
ging van de Moscow City Sports Association
Comite om deel te nemen aan ecn interessante
internationale leergan g o. l. v. Russi sc he ex perts

op het gebied van de schermsport. E.e.a. is
bedoeld om internationale sportconBctcn en -
ervaringen uit te kunnen wisselen en tc intensi-
veren. Twee leden van het Bondstrainerscollec-
tief te weten de Maires W. Monshouwer (sabcl)
(Venlo) en J. Walraven (degen) (Eindhovcn)

zullen medio september l0 dagcn in
Rusland doorbrengen om kennis tc kun-
nen nemen van deze "Russische Kcu-
ken".

Vooraankondiging:
Vanwege de geringe prioriteit van, en dc
daarmee samenhangende financiCle
injecties in de nationale jeugdploegen
t.g.v. het gevoerde bondsbeleid, is hct
bondstrainerscollectief van mening dat
onze schermjeugd, kweekvijver van Loe-

komstige Olympische kandidaten,
onvoldoende aandacht en ondersteuning
krijgt. Voordat een benjamin of een
cadet dit niveau behaald, moct er heel
wat gebeuren en dat vergt een lange tcr-
mijn aanpak. Wij waren daar redelijk
mee op weg, maar vanwege anderc
bondsprioriteiten en een andere organi-
satiestructuur, is hicr helaas niets mcer
van over. De nationale regiodag was
zeer slecht bezocht en de regio-trainin-
gen vinden slechs in een aantal rcgio's
weer goed opgezet plaats. E.e.a. hceft
ertoe geleid dat zich dit jaar voor het
eerst sinds enigejaren geen enkele cadct
heeft gekwalificeerd voor dc cadetl,en
wereldkampioenschappen (vorig jaar
nog 3). Om nu de schermsport in het
algemeen en de jeugd in het bijzondcr tc
ondersteunen is er een schermsport pro-
motiestichting in oprichting. Een promo-

5



tiestichting die bestaat uit vertegenwoordigers [,eO Van de Kaf SpOftfOndSWeek.
uit het bewegingsonderwijs, het bedrijfsleven en willem Monrhou*", (sabel) is uitgenodigd omde schermsport (o.a. het bondstrainerscollec-
tief). Wj holden u op de hoogte. van 16 tot en met 23 augustus als begeleider

van de geselekteerde sabelschermers deel te
nemen aan deze stage. Deze Sportfondsweek

Sabelschermcursus Amsterdam brengt honderden jeigdige rpor't"r, en rminers
Bondstrainerscollectief lid (floret) Frans post- uit Nederland bij elkaar om gedurende een week
huma is de eer te beurt gevallen om in Amster- op Papendal kennis te kunnen nemen van
dam een cursus sabelschermen t€ mogen venzor- elkaars kwaliteiten en inspanningen en te tmi-
gen voor deze gemeente. Her project wordt gefi- nen o.l.v. PryoTJ1"t uit binnen- en buitenland.
nancierd uit hei 'allochtonenprojectenfonds-' en Deze keel is de KNAS weer benaderd en viel de

bereidt docenten lichamelijk ilpuoe6ing voor op keuze op het sabelschermen.

het geven van sabelschermlessen in het regulie-
re onderwijs d.w.z. de lessen lichamelijke
opvoeding. Deze cursus bestaat uil. tien lessen
en brengt het schermen op een positieve en
pedagogisch verantwoorde wijze binnen de
schoolmuren

ffi;;.':.,'.:jjl..'j.il'j|ifte;;l;:;j.$'$''j'"'$;:'$;'!::;.l'j:{$.x'.f'..-.*:1.
STICHTING SCH ERMCENTRU M ARNH EM

Uhlmcr

VERKOOP
$w

UHLMANN & ALLSTAR
Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusiel voor Nederland Uhlmann

schermsportartikelen. Ook voor Allstar kunt u bii ons terecht.

Schermcentrum Arnhem, Koppelstraat 20,6832 EP Arnhem. Verkooptijden dinsdag en woensdag 20.00'22.00 uur

Teletoon: 085 213360 Mevrouw C. Tiedink (buiten deze tijden 085'513132)
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Nieuw project schoolschermen in Amsterdam

Medio maart van dit jaar is in Amsterdam een
project van start gegaan wat tot doel heeft het
schermen op de scholen voor basis- en voortge-
zet onderwijs actief te promoten. De voorberei-
dingen zijn al sinds mei 1991 aan de gang. Dit
heeft uiteindelijk geresulteerd in een werkplan
voor dit project"

Het doel van dit, grootschalige, project is het
schermen tijdens de schooluren te introduceren
voor kinderen in de leeftijd van l0-16 jaar. In
eerste instantie richt het project zich op allocht-
one kinderen (een groot percentage van de
schoolgaande jeugd in Amsterdam), maar juist
ook autochtone kinderen kunnen mee participe-
ren.

In gote lijnen bestaat het project uit 3 fasen; in
de eerste fase zullen de docenten Lich. Opvoe-
ding, werkzaam in Amsterdam, de gelegenheid

krijgen zich bij te scholen in het (sabel)scher-
men. In de tweede fase (start sept" 92) is het de

bedoeling dat de docenten het schermen intro-
duceren tijdens de lessen. Hiervoor krijgen zij
begeleiding en materieal ter beschikking. In de

laatste fase zal geprobeerd worden de kinderen,
die in aanraking zijn gekomen met het scher-
men, door te laten stromen naar een schermver-
eniging d.m.v. een gezamenlijk ontwikkeld fol-
low-plan. Voorop stond dat het, voor de kinderen
aantrekkelijk gemaakt moet worden om te gaan

schermen.

Bert vanTil

Het ligr binnen & verwrchting dat hier in eerste
instantie 500-800 kinderen via de lessen op
sctrool met het schermen in aanraking komen.

De organisatie wordt grotendeels gedragen door
de gemeente Amsterdam (materiaal en subsi-
die), enkele schermverenigingen in Amsterdam
en de regio Noord-Holland. De commissie's
opleidingen van de KNAS en NAS hebben rui-
me medewerking verleend m.b.t. de opleiding
van de docenten. Juist door de goede samenwer-
king van alle betrokkenen is dit project mogelijk
gemaah en is de kans op succes vergrool

Het ligt in de bedoeling dat na afloop van dit
project de regio zelfstandig dit initiatief zal kun-
nen voortzetten, wa:[ zij know-how en materi-
aal voor ter beschikking kdjCt.

Zowel de gemeente Amsterdam alsmede het
regiobestuur menen dat dit een goede stimulans
is voor het schermen in de regio en dat deze
opzet een voorbeeldfunctie kan vervullen naar
andere regio's en gemeenten.

Mochten er bestuurders van verenigingen,
gemeentes of anderen geihteresseerd zijn, dan is
verdere informatie te verkrijgen bij Bert van Til,
tel. 020 - 686529 of de hr. L. Hellings (consu-

lent Allochtonensport Amsterdam) tel 020 -
5962521of de hr. D. Snijders onder hetzelfde
nummer.

FRANCE LAMES
JEUGDTOERNO OVB EVRIJDINGSB EKBR

Oscar Kardolus

schermsport, voor het eerst verschermd net na
de Tweede Wereldoorlog, werd voor de negen-
endertigste maal georganiseerd. Voorheen
gebeurde dat dtijd door de Vrije Wapenbroeders
uit Den Haag, maar na het teloorgaan van die
vereniging heeftZaal Kardolus de organisatie
op zich genonen. Voor het eerst wils er dit kecr
ook een toernooi voor dames, met een kopie van
het bekende Maiokacheltje als prijs.

besverder op pag.9

7

ZaalKardolus organiseerde in het weekeinde
van vier en vijf april in Rijswijk wedstrijden in
zeven verschillende categorieOn. In de zalen van
het Makeblijde College werd door de jeugd in
vier leeftijdsklassen geschermd op het wapen
floret. De senioren traden aan op de wapens
sabel en degen.

De sabelschermers streden om de Bewijdings-
beker. Deze klassieker in de Nederlandse



Dag jr:ngens en meisjes,

Dit wordt alweer de tweede aflevering van jullie
eigen pagina. Maar deze keer wordl het een
kleine pagina. Dat betekent niet dat de jullie het
veld moeten ruimen, want verderop staat heel
veel over de jeugdkampioenschappen. Heeft
iedereen daaraan mee gedaan? Of had je geen
zin om met leeftijdsgenootjes te schermen?

Alsje dit onder ogen ziet, is de Paasvakantie al
voorbij. Wie heeft er in die vakantie ies leuks
meegemaakt? Als het mrur een heel klein beetje
met schermen te maken heeft, mag je het best
insturen. En wie weet staat jouw brief dan de
volgende keer op deze bladzijde.

De vorige keer had ik het over de schermtrai-
ning. Naar aanleiding daarvan heeft Rianne de
Baaij mij geschreven, dat zij ies heel stom vind.
Namelijk dat er zo weinig (of bedoelde je: zo
veel?) jongens schermen en haast geen meisjes.
Want zij zit met ALLEMAAL jongens in een
groep. En dat vindt zij als meisje helemaal niet
leuk. Die jongens denken ook ALTIJD dat ze
beter zijn! Maar Rianne heeft notabene 2x met
5-0 gewonnen. Maar dan nog ziuen ze te zeuren
dat zij iets verkeerd gedaan heeft. Zij zegt:
"Hierbij verzoek ik dus dat alle meisjes bij mij

in de grocp bij schermen komen." Tenslotte
vraagt zij of misschien alle jeugdschermsters
eens een leuk dans-giechel-avondje kunnen hou-
den.Zij verheugt zich nou al op.

Bedankt Rianne voorje brief. Ik ben het hele-
maal met je eens, dat jongens altijd maar denken
dat zij beter zijn dan wij meisjes. Het enige
advies dat ik je kan geven, is om op een eerlijke
manier te lonen dat jij hen met het schermen wel
de baas kan. Dus jongens, opgepast voor jullie
hoogmoed!

Tot de volgende keer. Denk aan je Paas-vakan-
tie-verhaal. Opsturen naar:

Anja
Touch6
de Steenzager I
5506 GE Veldhoven
O ja, zou ik het bijna nog vergeten. De l0 ver-
schillen van vorige keer waren:

Rondje op schild; neusgat paard; knop op
zwaardl mgspleet in masker; puntjes op rechter-
schouder-kap; linker achterpoot paard; strik aan
linkerschoen; opening naast poort op schilderij;
zonnestraal op schilderij; spijker aan schilderij.
Wie had ze allemaal gevonden?

Maitre R. van Oeveren
Chlteau dee Sablons Schermles + conditietratnin$
Mus€e van Oeveren binnen en bulten kasteel,

3.7L4O Bourguell materiaal voor beginners aanw.

France Prtv€ tennisbaan
Tel.nr. gg - 47.979899 Viswater + park

Parkeren binnen de muren

Kamers + ontb. en appartementen. Op enkele lsns. binnen- en buitenzwem-
baden, man€ges en mogelijkheden tot surfen en waterslde€n' De Loire, het
dal van de mootste kastelen, het heerliJkste eten.

Vanaf Utrecht naar Bourgueil 75O knt!!

I



FRANCE IAMES
Whnur wisselprijs RotuA van Raay

In beide categorieen ging de hoofdprijs
naar Zet$meer. Tijmen Ros, lid van de
organiserende vereniging, wist door een
overwinning op Nederlands kampioen
Pieter de Bruin tot de finale door te drin-
gen en rekende daar af met Anton
Oskamp, de nummer twee van de natio-
nale titelstrijd. De Bruin legde beslag op
de derde plaats. Oscar Kardolus, in het
verleden vele malen winnaar, werd nu
vierde. Bij de dames won Sandra van
Dalen, ook van Kardolus, voor haar club-
genote Jos de Graatr en Jean-Marie Stam
van het Delftse hometheus.
Bij de degenschermers was er eveneens
Zoetermeers succes. Olaf Kardolus ver-
sloeg de verrassend tot de finale doorge-
drongen Emile Kikkert van de SV Hoorn,
nadat hij eerst had afgerekend met voor-
malig clubgenoot Rick van de Goor. Van
de Goor was tot voor kort lid van Zaal
Kardolus, maar is voor zijn studie terug-

verhuisd naar het zuiden en komt nu weer uit
vonlrT-aal Verwijlen. Hij wist zich in de kleine
finale Kees van der Hulst van Pall6s van het lijf
te houden en werd derde.

Bij het jeugdtoernooi, verdeeld over vier leef-
tijdsklassen, stond de France Lames wisseltro-
fee op het spel. In de categoriejunioren ging de
overwinning naar Ronald van Raay van Les
Faucons, voor Erik van Aalst en Michiel Blan-
kenz*n. Bij de iets jongere schermers, de cadet-
ten, won van Raays clubgenoot Chris Galesloot"
met Jan-Willem Eijkholt en Floris Nonhebel op
de tweede en derde plaas.

Bij de meisjes was de eerste plaats voor Zchra
Alp van Tenl Yerwijlen. Zij versloeg in de fina-
le Ineke de Ridder van PSV. Derde werd Judith
Verwijlen. In de jongste categorie€n, de pupillen
en de benjamins, schermden jongens en meisjcs
door elkaar. Winnaars werden hier Sicbren
Tigchelaar vanZaal Verwijlen en Koen Kock
van Het Rapier uit Tilburg.

Nadat alle uislagen bekend waren, kon worden
bepaald wie als eindoverwinnaar de wisseltro-
fee van het jeugdtoernooi mee naar huis mocht
nemen. Het puntensysteem wees Ronald van
Raay aan als eindwinnaar. HU mag tot volgcnd
jaar een antieke sabel in zljnpijzenkast hangen.

Benjanins
Bas Verwijlen 2, Koen Kock I , SiebrenTigchclaar 3

2
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De Veteranenwedstriid
Op zatedag ll april 1992 kwam de veteranen

sabelclub weer bijeen in het schermcentrum
"Lindenhof'te Den Flaag, teneinde hun jaarlijk-
se wedstrijd te houden om de Ad Vermolenbe-
ker en de VincenVl-abeijtrophee. Het werd weer
een geweldige happening. En er werd verras-
send goed geschermd.

Na een uitgebreide lunch verzorgd door de

O.K.K.-vrienden, begonnen de l7 sabreurs aan

het toernooi waaronder de nog steeds enthou-
siaste 84-jarige heer Volmer.

De schermers werden verdeeld over 3 poules
n.l. 2 van zes en I van vijf sabreurs. Via twee
halve finales van zes werden de volgende resul-
taten bereikt

A-finah Ad Vermolenbeker

l. B. Boutmy (Schoten, Belgi€) 5 g.p.

2. E.v. Rijn (I-eiden) 3 g.P. +3

3. R. Regout (Wijk bij Duurstede) 3 g.p.+l
4. E. de Vos (Leiden) 3 g.P. -l
5. J. Bierhoff (Zeist) I g.P.

6. H. Croimans (Lisse) 0 g.P.

B-fi nah Vincent/Labeijtrop hee

l. G. Godefroy @elft)
2. J.v.dHoek (Delf0
3. W. Huurman (Laren)
4. W Susijn (Ntjm.)
5. W.v.l-eeuwen (Den H.)
6. O. Grijn (Katw.)
Verliezersronde

l. J. Verhoeve (Wassenaar) 3 g.p. +8
2. J. v. Wijngaarden (Gouda) 3 g.p. +2
3. H. Boosten (Delft) 2 e.p.
4. G. Volmer (Brasschaat B.) I g.p.
5. H. Kromhout (Ouderkerk a/d IJ.) 0 g.p.

De wedstrijd vond een blij slot in de uitvocrige
prijsuitreiking onder genot van enige alcoholi-
sche drankjes. Mewouw Lies Vermolen reikte
de prijs uit, die naar haar man gen@md is, aan

de overwinnaar Bob Boutmy. Zijn brocr, die
toevallig uit Curagao in Nederland was, leidde
een van de poules. Ook verleende J. Lahaye en
M. Rancuret hun medewerking als hoofdsecon-
dant. Mevrouw A. Vincent verzorgde het wed-
strijdbureau.

EH.Wolthuis

5 g.p.
3 g.p.+6
3 g.p. +3
2 g.p.
I g.P.-8
I g.p. -10

Nieuwe impuls voor het rolstoelsche\y:#

In de voorafgaande nummers van Touchd is al
enige informatie verschenen over het rolstoel-
schermen. De trouwe lezers van Touchd weten

dus al ongeveer wat het rolstoelschermen
inhoudt. Een goede indruk van het rolstoel-
schermen krijg F overigens door zelf (als valide
schermer) in een stoel te gaan zitren en te scher-

men; ik nodig iedereen uit dit eens te doen.

In het revalidatiecentrum van Amsterdam is

sinds kort de mogelijkheid geschapen om het
rolstoelschermen wekelijks te beoefenen. Dit is
o.a. mogelijk gemaakt door een goede samen-
werking tussen de consulent Gehandicapten-
sport van de Gem. Amsterdam, het revalidatie-
centrum en ondergetekende. Het Revalidatie-
centrum Amsterdam beschikt over een prachti-
ge aangepaste sportzaal waar gebruik van kan

worden gemaakt.

Een kleine groep sporters beocfent wekelijks
(op vrijdagmiddag) het rolstoelschermen. Het
gaat hier nog om kleine aantallen, maar hct
enthousiasme is groot en cr is een groci van
deelnemers te verwachten in de nabije toe-
komst.

In samenwerking van Govert van Nimwegen
zijn er nu zelfs al plannen in ontwikkeling om
een wedstrijd te organiseren voor rolstocl-
scherm(st)ers, waaraan ook valide schermcrs
(mits gezeten in een stoel) mee zouden kunnen
doen. Een dergelijke wedstrijd zou voor het
eerst sinds jaren dan weer plaats vinden in
Nederland. Er hebben zich al zo'n 10-12
gegadigden gemeld. Verwacht wordt dit nog dit
jaar te laten plaasvinden in Amsterdam.

II



Mocht u interesse hebben of wilt u mcer wcten
over het rolstoelschermen, dan kunt u conlacl

opnemen met Govert van Nimwcgen (tel. 071-
616874) of Bert van Til (020-6i]$529).

L: IIenkv. Nicuwenhuizen, R. Govert van Nimwegen Foto: G.v. Oeveren
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Nederlandse
Akademie van
Schermleraren

opgericht 1 december 1930

De Nederlandse Akademie van Schermleraren staat
ingeschreven in het verenigingsregister bij de Ka-
mer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage
onder nummer V 41 0553.

Ereleden:

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

Bestuur:
Erevoorzitter:
voorzitter:
secretaris:
penningmeester
Iid DB:

Bureau NAS:
Venusstraat 1 O

5101VG Dongen

Technische

Me. J.G. Vandervoodt
Me. Dick van Winden
Me. Ad Mol
Me.b Ab de Jong
Me. Jerzi Wezowski

01 623-1 5855

Commissie:
voozitter: Me. Cor van Tol
secretaris: Me, Cock Peeks
lid: Me. Ruud van Oeveren

De NAS is:
- aangesloten bij de NFWS;

nationale federatie van werkers in de sport.
- aangesloten bij de AAI;

Acaddmie d'Armes lnternationale.

A-propos Jaargang 1. nummer 2

technisch bulletin van de Nederlandse Akademie
van Schermleraren

redactie-adres:
F. Hoeberechts, Jeroen Boschstraat 1 5
4812 AE BREDA, 076-222687

il

Van de redactie

Voor u ligt het tweede nummer van 'A-propos
nieuwe stijl'. Het bestuur van de NAS heeft in ie-
der geval verheugd gereageerd op het verschijnen
van de nieuwe eersteling. Van de zijde van onze
leden is het vrijwel oorverdovend stil geweest. lk
hoop dat leden met positieve verhalen, dan wel met
kritische op- en aanmerkingen deze via de redactie
wereldkundig willen maken. Daarnaast staat het de
leden vrij om technische verhandelingen t.a.v. de
schermsport op te sturen. Op verzoek van Me. Mol
heeft Me. Wezowski een tweetal uit het Pools ver-
taalde artikelen opgestuurd naar het redactie-adres.
Deze zullen een voor een in dit blad verschijnen. Op
verzoek van voorzitter Me. van Winden heeft
Boudewijn Mooren een artikel geschreven over
enige psychologische aspecten van het schermen.
Dhr. Mooren heeft dit artikel geschreven met de na-
drukkelijke bedoeling kritiek. bevestigend of ontken-
nend. positief dan wel negatief, uit te lokken. lk
hoop dat de lezers hierin voldoende uitdaging we-
ten te vinden om te reageren.
Boudewijn Mooren, student aan de School voor Fi-
losofie in Amsterdam, is schermleraar A en als zo-
danig aangesloten bij de Amsterdamse schermver-
eniging "Rana".
U kunt uw reactie natuurlijk ook sturen naar de
schrijver zelf:
Boudewijn Mooren
Scheldestraat 36
1442 SE Purmerend
02990 - 25831

Het voorwoord van onze voorzitter is in ieder geval
wel gelezen. Uit Sint-Petersburg kwam een reactie
van de 'Acaddmie d'Armes Russie' om stage te
lopen gedurende de maand augustus. Leest u ver-
der bij: Van de secretaris op blz, 3.

ln de volgende 'A-propos' zal ik een deel van de
inzending van Me. Wezowski plaatsen, welke han-
delt over de psychologische aspecten van het
schermen als onderdeel van de trainingsmethode.

Rest mij Me. Cor van Tol mijn excuses aan te bie-
den voor het foutief spellen van zijn naam.

lk wens u veel leesplezierl
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Kuikens: {5 dednomcrs}
1. Carsten Eckerleben KTV Kempen
2. Hans Erckens Zaal Verwijlen
3. Niels Becker KTV Kempen
4. Wobbe Erckens Zaal Verwijlen
5. Maximiliaan Gorski KTV Kempen

Benjamins! (7 dcdncrncrul
1. Wies Smits Scaramouche
2. Maarten Euitelaar Scaramouche
3. Roel van Vugt Zaal Verwijlen
4. Christiaan Recken KTV Kempen
5. Christoph Korbmacher KTV Kempen
6. Martin Zomers Zaal Verwijlen
7. Benjamin Thockok KTV Kempen

Pupillen: t6dcdnc(clmtstlqst
1. Niels Vanderveld Scaramouche
2. Hannah Verstegen d'Artagnan
3. RachCl Conen d'Artagnan
4. Jens Becker KTV Kempen
5. Anne Bloemendal d'Artagnan
6. Till Menges KTV Kempen

Cadetten: (tt dcctnemersl
1. lgor Denissen Zaal Verwijlen
2. Andre Caliminus KTV Kempen
3. Thomas Lavalije Masque de Fer

Juniorgn: (2deetnerners)
'l . Marco Leijtens Zaal Verwijlen
2. Leon Hendriks Zaal Verwijlen

Senioren: (28dedncmcru)
om dc Antei Spitzcbeker
l Marco Leijtens Zaal Verwijlen
2. Mitchell Hellement Scaramouche
3. Paul de Ridder P.S.V.
4. Anton Peters Pallas
5. Egbert Lavalije Masque de Fer
6. Michiel Heijstek Pallas

m
m

m

Uitslag Equippe
orn de HoedCmnsbakc
1. Pallas 20 punten
2. Zaal Verwijlen 26 punten
3. Masque de Fer 42 punten

Beker Beste Leraar (ilASretrcrl
Fred Veer Prometheus

Het dames-toernooi is vanwege te weinig inschrij-
vingen afgelast.
De proef met de jeugd is geslaagd te noemen. Vol-
gend jaar wordt dit herhaald.

Van de secretaris

Mutaties ledenbestand:

- niarwc lid:
t.H. Heemskerk Kruiszwin 1112
1788LA Den Helder 02230-43851
(categorie Bf

Mededelingen:
- De voorzitter van de Russische Academie van

Schermleraren, Me. lgor Charbatov. nodigt buiten-
landse Akademies van Schernleraren, waaronder
de NAS, uit om een delegatie te sturen van lera-
ren, die naast het schermen van wedstrijden en
het volgen van trainingsstages een cultureel pro-
gramma krijgen aangeboden. Het geheel vindt
plaats in de stad Sint-Petersburg gedurende de
maand augustus '92. De prijs: $ 30.- per dag per
persoon compleet, exclusief de reis. lndien er
collega's zijn die hierin gdinteresseerd zijn, moe-
ten zij dit zo spoedig mogelijk doorgeven via het
NAS-bureau. Het bestuur zal dan nader onderzoe-
ken wat de mogelijkheden van een bezoek aan'de
'Acaddmie d'Armes de Russie' zijn.
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Concentratie: Code en Voorwaarde.

Schermen wordt van oudsher gezien als een
nobele sport. Tijdens de Renaissance kreeg het
schermen, in Frankrijk, de naam "Edele Weten-
schap". Latere benamingen zijn "Fysical Chess",
Competitive Ballet" en vooral "de kunst van het
Raken en Voorkomen Geraakt te worden". Bena-
mingen die veel zeggen over de direkte en indirekte
waarden die inherent zijn aan het schermen.

ln de eeuwen die ons vooraf gegaan zijn, be-
hoorde schermen tot de opvoeding van de gelet-
terde edelman. Niet alleen vanwege de noodzaak
om zich te kunnen verdedigen, maar ook vanwege
de opvoedkundige en vormende waarde van deze
"Edele Wetenschap". Schermen scherpt de geest
en bevordert kwaliteiten als moed, incasseringsver-
mogen, levendigheid van begrip, tegenwoordigheid
van geest, geduld, beleid, zelfvertrouwen, wils-
kracht, enz. Deze aspekten voor een goede opvoe-
ding, werden later terecht door de gegoede burgerij
overgenomen.

Het dragen van een zwaard, in vredestijd,
was over het algemeen voorbehouden aan de adel
(edelen) en aan soldaten in dienst van diezelfde adel
als uitvoerende macht. Adeldom, ofwel "edel zijn",
is niet alleen afhankelijk van materidle welvaart. ln
vroeger tijden kon men tot de adelstand verheven
worden vanwege verdiensten ten opzichte van der-
den.

Adelstand brengt een gedragscode met zich
mee. Wellevendheid, conect gedrag en zelfbeheer-
sing onder alle omstandigheden. Het laatste wil
onder meer zeggen. dat men zich niet moet verlie-
zen in beroeringen van de geest (Voorkomen Ge-
raakt te worden). Beroeringen die heden ten dage,
ten onrechte, voor emoties worden aangezien en,
erger nog, als normaal worden geaccepteerd. Ken-
merkend voor het duel, in de eeuwen waarin men
regelmatig de degens kruiste, is het hoofse gedrag
van beide partijen voor, tijdens en na het duel. Cor-
rect gedrag en zelfbeheersing onder alle omstandig-
heden vragen om een innerlijke houding. Een hou-
ding die onaangedaan is en onaangedaan blijft,
ongeacht de uiterlijke omstandigheden en onze in-
nerlijke reactie daarop. Om onaangedaan te zijn,
zullen we ons moeten concentreren om onszelf niet
te verliezen in beroeringen van de geest.

ledere schermer weet dat zonder een goede
concentratie er niet naar behoren geschermd kan
worden. Het opbrengen van concentratie vooraf-
gaande aan of tijdens een actie is niet zo heel erg
moeilijk, eigenlijk gebeurt dat automatisch. Er staat
een tegenstand(st)er tegenover ons, die gaat aan-
vallen met de bedoeling om te raken. Dit is een be-
dreigende situatie waarbij we door de tegenstander

als het ware gedwongen worden om ons te con-
centreren, als we niet geraakt willen worden. Om
niet geraakt te worden, zullen we moeten weren.
Om te weren moeten we ons concentreren op de
aanval die hij/zij gaat ondernemen, ten einde deze
aanval met de juiste parade te wersn en Om daarna
direct te kunnen riposteren. Wanneer we willen
aanvallen zullen we ons moeten concentreren op:
a: het juiste moment voor een directe aanval. of
b: een mogelijke parade om de aanval indirecte, dan
wel samengesteld te kunnen uitvoeren.
Dit is een situatie waarbij we ons zelf dwingen om
ons te concentreren op de tegenstander, ten einde
niet zelf aangevallen te worden.

Concentratie opbrengen van uit ons zelt, zon-
der een direct aanwijsbare oozaak. is niet gemak-
kelijk. Geconcentreerd blijven is zo nodig nog moei-
lijker. Niet alleen tijdens een actie, maar ook tussen
de verschillende acties en partijen in. Vaak zien we
dat een schermer zich bezighoudt met datgene wat
zojuist is voorgevallen, waardoor hij zijn concentra-
tie verbreekt.

Concentratie of aandacht kan niet optimaal
zijn. wanneer we met twee dingen tegelijkertijd
bezig zijn. Wanneer een schermer zich bezighoudt
met het mogelijke resultaat en dus aan iets anders
denkt dan aan datgene wat hij aan het doen is,
namelijk schermen, dan zal het onmogelijk zijn om
zich optimaal te concentreren. Het is onmogelijk om
met onze aandacht bij twee dingen tegelijk te zijn
en die dingen tegelijkenijd goed te doen. Slechts in
een staat van optimale concentratie kan men het
beste geven van wat men in huis heeft. Dit laatste
zowel uit respect voor de tegenstander. als wel
voor het zelfrespect (eervol ten ondergaan is ook
winnen).

Resultaat kan natuurlijk wel het gevolg zijn
van concentratie, maar "gebonden zijn" aan resul-
taat is eerder een belemmering dan een zegen. Het
verhinden niet alleen de ontwikkeling van het indi
viduele schermen, maar ook de vreugde die aan het
schermen beleeft kan worden. Vreugde beleven aan
het spel van het schermen, kan alleen ervaren wor-
den, wanneer het mogelijke resultaat niet van in-
vloed is op de staat van de geest. (onaangedaan
zijn). Het gaat om het moment zelf. Resultaat is
ahijd achteraf, wanneer een aktie. partij of wedstrijd
voorbij is.
Mag er dan geen resultaat zijn? Natuurlijk wel. De
loper opgaan om te schermen wil zeggen "wirrdr"
Niemand begint aan een spel om het te verliezen en
iedereen wil "Voorkomen Geraakt te worden". ook
al is dit "fysiek" inherent aan het schermspel.



NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 1992
ALGEMEEN KLASSEMENT

Dit jaar werd voor het eerst bij de finales van de
individuele kampioenschappen geschermd vol-
gens het nieuwe F.I.E.-model. Volgens dit
model wordt er niet meer in een afzonderlijke
partij geschermd om de rangorde van de derde
en vierde plaats tussen de schermers. De beide
verliezers uit de halve finales verwerven allebei
een derde plaats. Er wordt nu geschermd om
een gouden, een zilveren en Lwee bronzen
medailles.

Verder was dit jaar de eerste keer dat de ver-
plichting tot het gebruik van de F.I.E.-goedge-
keurde floretkling van maraging-sraal niet meer
van toepassing was.

Daarnaast werden alle kampioenschappen bin-
nen een veel kortere periode van vijf weken
gesctprmd.

De lokaties waren daarentegen als vanouds. Met
uitzondering van de sabelwedstrijden speelden
de overige kampioenschappen zich af in het
Sportkomplex Valkenhuizen te Arnhem. De
sabelkampioenschappen vonden wederom in het
Schermcentrum de Lindenhof te Den Haag
plaas.

Er hebben zich in het verloop van de kampioen-
schappen een aantal ontwikkelingen afgetekend.

I. Er was, met uitzondering van de heren-
degen-wedstrijden die vrijwel eenzelfde
beeld toonden als vorig jaar, bij alle wed-
srijdkategorie€n sprake van:
* een welkome stijging in het aantal

deelnemers;
* een stijging van de deelname van

schermers uit de jeugdkategorieOn.

tr. De toestroom van de jeugdschermers be-
stond hoofdzakelijk uit jongedames die bij
de floret- en de degenwedstrijden hun
geluk beproefden.

trI. De jeugd speelde tijdens deze narionale
kampioenschappen een prominente rol. Het
aantal jongeren dat de NK-finales wist te
bereiken is ten opzichte van vorig jaar bijna
verdubbeld.

A'moric Kochi

De finales bij de beide dameskarcgoricen
bestond zelfs voor nagenocg de hclft uit
jeugdschermsters. Verder wisten 2 jongc
sabreurs de finale te bereiken.

Het lukte de jeugd echter nict tot de hcren-
floret. en de -sabel finales door lc dringcn.

IV. Er was bij de equipe wedsrrijden of sprakc
van e€n even zo grote declnamc of van ccn
stijging (dames floret., dames degen cn
heren sabel).

V. Het effekt van het vervallen van dc ver-
plichte maraging floretkling was duidclijk
merkbaar en met name bij dc damcs-florct
equipewedstrijden. Hier mclddcn zich ccn
ongebruikelijk hoog aantal van 5 cquipcs
aan.

VI. Het sabelschermen, door velen lange tijd
gezien als het zorgenkindje van dc Neder-
landse schermsporl,, ontwikkelt zich gun-
stig. Het is opvallend dat de introduktie van
het elektrisch schermen, voor het. ecrst bij
de kampioenschappen in 1991, ampcr
invloed heeft gehad in de opgaande lijn. De
voordelen van het elektrisch schermen
wegen op legen de extra mabriarlkosbn.

VII. De deelname van vrouwen aan de kam-
pioenswedstrijden vertoont een stijging en
heeft aan belangstelling gewonncn. Er is
sprake van eon duidelijk verschil usscn dc
individuele en equipewedstrijdcn. Dc stij-
ging bij de individuele wedstrijden wordr
eenzijdig veroorzaakt. door ecn nicuwc
instroom van jeugd. De scniorenwe<lstrijd-
schermsters laten het hier nog stccds afwc-
ten en tonen hun groei aan belangstclling
door deelname aan de equipewcdstrijdcn.

De doorsl.roming van jeugdig talent, het wed-
strijdschermen door vrouwen en het. sabclschcr-
men zijn de meer zwakke punten van het bin-
nenlands wedstrijdschermen in hct algcmccn
klassement.

Hopelijk zetten de positieve ontwikkelingcn van
de afgelopen kampioenschappen zich in de toc-
komst voort.
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Overzicht l.: Deelnemersaantallen Nationale Kampioenschappen
jaargangen 1989-1992

INDIVIDUEEL
dames floret
dames degen
heren floret
heren degen
heren sabel

TOTAAL

VERENIGINGS.EQUIPES I9E9
dames floret 3

dames degen 3

heren floret l0
heren degen 6
heren sabel 5

1989 1990
28 24
27 20
52@
73 8l
28 33

208 222

t99t 1992
t9 25
2t 24
49 57
65&
31 37

185 207

1990 1991 1992
425
534
488
879
244

Overzicht 2.: Deelname jeugd aan Nationale Kampioenschappen
jaargangen 199l-1992

INDIVIDUEEL

dames floret
dames degen
heren floret
heren degen
heren sabel

TOTAAL

1991

abs. Vo

42 I
2t0
ll 22
l0 15

929

1992

abs. Vo

829
52 I
t2 2l
711

ro2 7

36 19 Vo 42 20 Va

Overzicht 3.: Aantal jeugdfinalisten in Nationale Kampioenschappen'
jaargangen 199l-1992

INDIVIDUEEL
dames floret
dames degen
hcren floret
heren degen
heren sabel

TOTAAL

t99l 1992

2 4 (lxbrons)
I 3 (lxbrons)
I (goud) 0 (*)
00
I (goud) 2 (lxbrons)

59

noot (*) : Titelverdediger en junior Kwam6 van Leeuwen moest dit jaar verstek laten

gaan.
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DAMES FLORET
Sportkomplex Valkenhuizen te Amhem
11& 12 januari 1992

Het aantal vrouwen dat regelmatig floretwed-
strijden bezoekt is in het voorgaandejaar bijna
gehalveerd. De veiligheidskleding en masker, de
maragingkling en het moederschap hebben hun
tol ge€ist.

Desalnienemin was het merendeel van de harde
kern er mk dit jaar weer bd. Verder was er een
relatief grote deelnam e van ran gl ij staan voerd-
sters uit de jeugdkategorie€n. Her leefrijdsver-
schil tussen de jongste en de oudste deelneem-
ster was bijna2O jaar (13 versus 32 jaar).

Titelverdedigster Yvetre Kardolus moest dit jaar
verstek laten gaan.

Er zouden vier jeugdschermsters de finale berei-
ken: Katalin vanTlrn, Theresa de lager,T*tva
Alp en Anuska Schomaker. Anuska Schomaker
(SV Pall6s) wist als enige de kwarrfinales te
overleven. De Utrechtse studente moest zich
echter in de halve finale tegen Marijke Lugthart
(SV Almere) gewonnen geven en eindigde met
haar eente bronzen medaille.
De andere halve finale ging tussen Pernette
Osinga (SY Tqet Kardolus) en Henne Liebrand-
van Es (SV zaal Visser). Henne, een voormalige
jeugdselektie-schermster, maakte na een rustpe-
riode van l0 jaar en een royaal jaar aan trai-
ningsarbeid haar comeback. Pernette bleek voor
haar echter te sterk.

Uiteindelijk zou lands meest vermaarde degen-
specialiste Pernette Osinga (SV Zaat Kardolus)
met de florettitel gaan srrijken. Zij ging in een
bijzonder spannende finale bijna t€n onder tegen
de 27 -jaige schermlerares Marijke Lugthart(SV
Almere). Pas in de derde en beslissende partij
kreeg Pernette de overhand. Hiermee behaalde
zij haar tweede landstirel op florer. Dit deed zij
eerderin 1989.

Bij het aantreden in de zaal werd direkt duide-
lijk dat SV Taal Kardolus het verlies van de ritel
vorig jaar niet licht had opgenomen. Dc Zcr;ter-
meerse vereniging had voor deze wedsuijd
voormalige cracks uit zijn ledenbestand weten
te relrruteren. Deze routiniers eist€n de ene over-
winning na de andere op en gingen uiteindelijk
met de felbegeerde equipetrofee naar huis. De
eigenlijke wedstrijd ontspon zich om de strijd
om de 2e en 3e plaats. SV l€s Faucons liet zien
dat zij wederom tot lands beste floretverenigin-
gen behoorde door 3 maal winst op de overigc
ploegen hetgeen hun zilver opleverde.

Einduitslag dames floret:
l. Pernere Osinga SV Tqal Kardolus
2. Marijke Lugthart SV Almere
3. Henne Liebrand-v. Es SV Zaal Visser
3. Anuska Schomaker SV Pallos (J)
5. GekeKleefstra GSSV Donar l88l
6. Znhn van Alp SV zaal Verwijlen @)
7. Theresa de Jager SV Ter Weer (J)
8. Katalin vanTnn SV Troubadours (C)

Verloop finales:

halve finales :
Osinga - Liebrand-van Es : 5-1, 5-l
Lughart- Schomaker: 5-2,5-0
finale: Osinga - Lugrhart : 2-5,6-5,5-2

Einduitslag dames floret verenigingsequipes:
l. SV Zaal Kardolus (7,x,tsrmee,r):

Jeannette Flagen, Maruja Hellemond, Mari
Rensink,
Pernette Osinga

2. SV L.es Faucons (Rouerdam):
Anita Melis, Nathalie van der purten, Isabel
Steinprinz,
Ynet van der Veen

3. GSSV Donar l88l
Marie Jeanne Ameln, Geke
marie Kochi,
Babro Melgert
ASV Van Oeveren
L.U.S.V.

VERENIGINGSEQUIPES
Het deelnemend aan[al van 5 dames equipes
w:ls voor floret ongebruikelijk hoog. Het verval-
len van het verplicht gebruik van de dure mara-
gingklingen was hiervan de voornaamste oor-
zaak,

4.
5.

(Groningen):
Kleefstra, Anne-

(Amsterdam)
(triden)
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DAMES DEGEN
Sportkomplex Valkenhuizen te Amhem
l8 & 19 januari l99Z
Het degenschermen door vrouwen is internatio-
naal gezien Nederlands sterkste troef. De magi-
strale prestaties van Pernette Osinga zijn een
icder bekend. Dat Nederland een wereldkam-
pioene degenschermen bij de militairen (1989)
herbergt in de persoon van luitenant lar zeelng-
rid van den Heuvel is minder bekend. Dat er
vervolgens een schermster in lands degenselek-
tie verkeert, in de persoon van Rebecca van
Emden, met een wereldtitel op sabel en in het
all-round kliassement (kombi wedsori.id op floret,
degen en sabel) bij de schermleraren (bcide
1990) is eveneens minder bekend. Altijd goed
om te weten.

Titelverdedigster Pernette Osinga liet dit kam-
pioenschap passeren ten behoeve van haar deel-
name aan de Caola CuFtoernooi te Boedapest.

Rebecca van Emden (SV Zaal Vandervoodt) en
Ingrid van den Heuvel (K.O.S) waren wel van
de partij en werden door velen gezien als de
belangrijkste kanshebsters op de titel.

Ingrid zou echter de finale niet halen. Zij onder-
vond hinder van een dijbeen blessure en werd
voortijdig in de wedstrijd gestuit door eerst
Nicolene Tiedink en later in de herkansing door
Kamla Johannusma (beiden SV Scaramouche).

Uiteindelijk zou Rebecca van Emden voor 3e
maal met goud gaan strijken. Dit deed zij enrder
in 1987 en 1990. De 25-jarige direktrice van het
sportinternaat Demaille in het Franse Porte Joie
versloeg daarvoor de schermlerares Marijke
Lugthart (SV Almere).

De jeugdschermsters Sandra Lourens (SV
P.S.V.), Astrid Bijlma (A.N.S.C.) en Kamla
Johannusma (SV Scaramouche) wisten tot de

finalisten door te dringen.

Sandra Lourens alsook Nicolette Tiedink (SV
Scaramouche) zagen hun debuut in een finale
van een degenkampioenschap met brons
bekroond.

SV Scaramouche toonde zich in de poule uni-
que de sterkste en behaalde voor de 2ekeer de
titel. De Arnhemse ploeg deed dit eerder in het
debuutjaar van de nationale kampioenschappen
voor dames-degen: 1986. De Eindhovense
degenequipe van SV PS.V. bleef de voorname-
lijk floret geori€nteerde schermsters van SV
Zaal Visser en SV Les Faucons voor en eindig-
de met zilver.

Einduitslag dames degen:

l. Rebeccav.Emden - SV 7^^l Vandervoodt
2. Marijke Lugthart - SV Almere
3. Sandralourens - SVP.S.V. (J)
3. Nicolette Tiedink - SV Scaramouche
5. Astrid Bijlsma - A.N.S.C. (J)
6. Barbara Besselink - SV Scaramouche
7. Wiebke v.d. Scheer - ASV Van Oeveren
8. Kamla Johannusma- SV Scaramouche (J)

Verloop finales:

halve finales :

Van Emden - Tiedink :

Lugthart - Inurens :

6-5,5-3
64.4-6.6-5

finale: Van Emden - Lugthart: 6-5, 5-3

Einduitslag dames degen verenigingsequipes:

l. SV Scaramouche (Arnhem):
Barbara Besselink, Kamla Johannusma, Titia
Manessen, Nicoleue Tiedink

2. SV P.S.V. @indhoven):
Emmy Dijkmans, Sandra l.ourens, Irma de
Ridder

3. SV Zaal Visser (Amsterdam):
Ellen Eggenhuizen, Donna Gruner, Ans
Hom, Henne Liebrand- van Es

4. SV Lss Faucons (Rotterdam):
Nathalie van der Putten, Isabel Steinprinz,
Ynet van der Veen

Eindstand equipes:

SV Scaramouche
sv P.s.v.
SV Zaal Visser
SV tqs Faucons

6 punten,
2 punten (-3)
2 punten (-5)
2 punten (-7)VERENIGINGSEQUIPES

De viervoudige titeldrager en -verdediger SV
Taal Kardolus liet dit jaar ve$tek gaan.
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Pupillen

Judith Verwijlen
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HEREN FLORET
Sportkomplex Valkenhuizen te Amhem
tl & 12 januari L992

Deze kampioenschappen waren exceptioneel
sterk bezet. Vrijwel zonder uitzondering gaven

de eerste dertig van de ranglijst acte de pres6n-

ce. Des te opvallender was het ontbreken van de
titel-verdediger en junioren kampioen 1991

Kwam€ van I-eeuwen.

De grote verrassingen bleven uit. Het gelukte
uitsluitend Jeroen Divendal (SV Ter Weer) om
tot de finale van oude vertrouwde gezichten
door te dringen. Zijn debuut strandde vroegtij-
dig in de kwartfinale tegen Jonker Korzelius
(SV Zaal Visser). Hiermee was Jeroen evenwel
verder gekomen dan de jongere garde. De
hoogstge€indigde jeugdschermer, Marcello
Noto (SV Zaal Hazes) eindigde op een lOe
plaats.

Uiteindelijk zou de finale zich afspelen tussen

de verenigingsgenoten Jonker Korzelius en

Hans Rijsenbrij (SV Zaal Visser). Jonker, nog
zonder landstitel, wist de kans niet aan te grij-
pen. Hans zou voor de 3e keer met het goud
gaan srijken. Dit lukte hem eerder in 1988 en

1989.

Einduitslag heren floret:
l. Hans Rijsenbrij SV Zaal Visser
2. Jonker Korzelius SV Zaal Visser
3. Ovidiu Gogoase SV Scaramouche

Gerben Korzelius SV Zaal Visser
5. Andries Toth SV Scaramouche
6. Arvid Oostveen SV Scaramouche
7. Ctrakib Zair SV Zaal Kardolus
8. Jeroen Divendal SV Ter Weer

Hoogstge€indigde jeugdschermer:

10. Marcello Noto

Verloop finales:

halve finales :

SV Zaal Hazes.

Rijsenbrij - G. Korzelius: 3-5,6-5, 5-3
J. Korzelius - Gogoase: 5-3,6-5

finale:

Rijsenbrij - J. Korzelius: 5-2,4'6,5'3

Einduitslag heren floret verenigingsequipes:

1. SV Taal Visser (Amsterdam):
Bertram Bouthoorn, Gerben Korzelius, Jon-
ker Korzelius, Ilans Rijsenbrij, Jurriaan Vile

2. SV Scaramouche (Arnhem):
Phillip Anzion, Ovidiu Gogoase, Mirchel
Hellement, Arvid Oostveen, Andries Toth

3. 5! Taal Kardolus (Zoetermeer):

Arjan Jonkers, Olaf Kardolus, Danny van

Noorq Aaike Oosterkamp, Chakib Zair

VERENIGINGSEQUIPES
Het titelgevecht was bij dit kampioenschapson-

derdeel de smaakmaker.

SV Zaal Visser was vastbesloten de vorig jaar

verloren titel terug te halen naar het Amster-
damse en had daarvoor een korte nainingskamp
ingericht. De titelverdediger SV Scaram-ouche

maakte hun de taak iets lichter. De Arnhemse
ploeg had, zo vlak na de feestdagen, de trai-
ningiarbeid wat verwaarloosd. Lange tijd leek

hetLrop dat SV Scaramouche de druk kon weer-

staan. De standen liepen in de finale in eerste

instantie gelijk op om vervolgens zich in winst

voor de Amsterdammers om I9 zefiEn- SV Zaal

Visser behaalde hiermee voor de l8e keer vanaf

1972 de landstitel.

4.
5.
6.
7.
8.

SV Zaal Hazes
SV Prometheus
SV Ter Weer
sv P.s.v.

(Haarlem)
(Delf0
(Den Haag)
(Eindhoven)

SV Les Faucons (Rotterdam)

Vertoop finales equiPes:

Om de le en 2e Plaats:
SV Zaal Visser - SV Scaramouche: 9'6

Om de 3e plaas :

SV Zaal Kardolus - SV Tarl Hazes: 94
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HEREN DEGEN
Sportkomplex Valkenhuizen te Amhem
18 & 19 januari 1992

De Nederlandse degentop bestaat sinds geruime
tijd uit oude vertr,ouwde gezichten. Vanaf 1980
is sprake van slechts een beperkt aantal titelhou-
ders die het goud in serie verzamelen. Het is
slechts de relatief jonge Rick van de Goor (SV
Zaal Kardolus - 20 jaar) gelukt om aansluiting
bij de op te vinden. Verder sond per I januari
1992 &, eerste jeugdschermer op de nationale
ranglijst pas op een 39e plaats.

Er werd dan ook voor deze kampioenschappen
geen verrassingen verwachL

Desondanks wist Warjo van Galen (SV Des Vil-
liers) de buitenwacht te verrassen door tijdens
deze kampioenschap zijn eerste degentitel te
veroveren. De 25-jarige HEAO-student, die roen
mk bij de Pmlse maitre Wezovski'in Rottsrdam
trainde, troefde in de finale de vijf-voudige titel-
houder Stephane Ganeff (SV 7^^l Kardolus) af.
Stephane had daarvoor zijn clubgenoot en titel-
verdediger Arwin Kardolus (SV Zaal Kardolus)
in de halve finale gestuir. Pierer Boonstra (SV
Zaal Kardolus) kon na zijn verliespartij tegen
Warjo tezamen met Arwin het brons in ont-
vangst nemen.

Wouter den Otter (SV Scaramouche) onder-
scheidde zich met zijn l4e plaats als de hoogst-
g€indigde jeugdschermer van deze kampioen-
schap.

dat het inmiddels vertrouwde beeld van medail-
lewinnaars uit de afgelopen jaren, na een inter-
mealo vorig jaar, werd hersteld.

Einduitslag heren degen:

VERENIGINGSEQUIPES
De equipe-wedstrijrlen hadden dit jaar een extra
dimensie. Ook dit jaar ontbrandde zich het radi-
tionele titelgevecht nrssen SV Zaal Kardolus en
SV Des Villiers. De omstandigheden waren dit
jaar anden dan we gewend w:uen. Het was nu
voor de verandering de Haagse ploeg die om
prolongatie van de titel vocht. SV Taal Kardolus
nam echter revanche voor het verlies van de
landstitel, die voorheen 12 jaar onafgebroken in
het bezit wurs geweest van hun Zoetermeerse
vereniging. SV Des Viltiers belandde wederom
op de oude vertrouwde tweede plaats.

SV Scaramouche besliste de strijd om het brons
tegen de gelegenheidspelers van SV Zaal Visser
in zijn voordeel en kon zijn abonnement op de
3e plaats voortzeuen.

Het resultaat van deze kampioenschappen w:rs

l. Warjo van Galen
2. StephaneGaneff
3. Pieter Boonstra
3. Arwin Kardolus
5. Rob Meijer
6. Rick van de Goor
7. Ton Kortekaas
8. Hans Rijsenbrij

- SV Des Villiers
- SV Zaal Kardolus
- SV Zaat Kardolus
- SV Zaal Kardolus
- SV Des Villiers
- SV Zaal Verwijlen
- SV Des Villiers
- SV Zaal Visser

Hoogst ge€indigde jeugdschermer:

14. Wouter den Otter - SV Scaramouche

Verloop finales:
halve finales :

Van Galen - Boonstra : 5-3, 5-3
Ganeff - Kardolus : 6-5 ,3-5, 5-2

finale: Van Galen - Ganeff:5-3, 3-5, 5-3

Einduitslag heren degen verenigingsequipes:
l. SV Taal Kardolus (T,xtermeer):

Ivo Bakalov, Pieter Boonsra, Stephane Gan-
eff, Arwin Kardolus, Olaf Iftrdolus

2. SV Des Villiers (Den Haag):
Michiel Driessen, Warjo van Galen, Michacl
van de Klip, Ton Korteka^s, Rob Meijer

3. SV Scaramouche (Arnhem):
Niels Buitelaar, Tim Eestcrman, Ovidiu
Gogoase, Andre van Kesteren, Wouter den
Otter

4. SV Zaal Visser (Amsterdam):
Johan Hoffman, Jonker & Jeroen Korzclius,
Parice Masson, Hans Rijsenbrij

5. SV Heerenleed (Groningen)
6. SV Les Faucons (Rotrcrdam)
7. SY T.aalHazes (Haarlcm)
8. SV Zaal Venvijlen (Oss)
9. ASV Van Oeveren (Amstcrdam)

Eindstand equipes:
Om de le en 2e plaats:
$! Tqal Kardolus - SV Des Villiers: 9-6
Om de 3e plaas :

SV Scaramouche - SV 7-eel !ls5g1; tt-6
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HEREN SABEL
Schermcentrum de Lindenhof te Den Haag
8 februari 1992

Tijdens deze kampioenschappen viel de aanwe- Einduitslag heren sabel:
zigheid van de jeugd voor het eerst echt goed l. pieter de Bruin SV Pallos
op. Illustntief hiervoor was het leeftijdsverschil 2. Anton Oskamp SV Taal van de Berg
tussen de jongste en de oudste hnalisu 16 versus 3. Tijmen Ros SV Zaal Kardolus (J)
39 jaar. 3. Oscar Kardolus SV Taal Kardolus
Uiteindelijk zou de 39-jarige Pieter de Bruin 5. Tony v. Santvoord ASV Van Oeveren
(SV Pallos) voor dc tweede maal in zijn scherm- 6. Olaf Kardolus SV Taal Kardolus
karridre gaan stlijken met het goud. Pieter , in 7. Daan Pelgrom SV Scaramouche (C)

het d2gelijks leven hoofd van het buro algemene 8. George Derop SV Deropement
zaken van de provincie Urecht, dced dit cerder Verloop finales:
in 1990.

Hij versloeg in de halve finale het l9-jarige halve finale:

sabeltalent en de titelverdediger uan de wed- De-Bruin -^Ros:-- 5-2'5-6'5-2
strijd Tijmen Ros (SV Zaal Karlolus;. Oskamp - Oscar Kardolus : G5'64

De eindstrijd zou gaan tussen oudbekenden. finale : De Bruin - Oskamp : 4-6,5-2,5-2
Anton Oskamp (SV Zaal van de Berg) liep met Einduitslag heren sabel verenigingsequipes:
een nipt verschil het goud mis. l. g\r zaat Kardolus - zetermenr:
De l6jarige scholier Daan Pelgrom (SV Scara- Oscar en Olaf Kardolus, Tijmen Ros, Henny
mouche) beleefde zijn debuut in de finale van Bolkenbaas, Teun Plantinga
een sabelkampioenschap en onderscheidde zich 2. SV Scaramouche -- Arnhem:
tevens als jongste hnalist. Daan Pelgrom, Michel Rap, Wemer Stolle,

VERENIGINGSEQUIPES
De sabreurs van Mtre. Kardolus voldeden aan

de verwachtingen en behaalden in een poule
unique voor de lOe maal in successie de landsti-
tel.

IJzersterk was het optreden van de ploeg van
SV Scaramouche met de drie jeugdschermers

Carlos van de Aa, Michel Rap en Daan Pelgr-
om, hun trainer Ruud Makarawung en de routi-
nier Werner Stolle. Hun oorspronkelijke doel-
stelling was het opdoen van ervaring en zij
bevochten zich uiteindelijk het zilver.

De verrichtingen van Olaf Kardolus bij de
diverse equipe-onderdelen van de nationale
kampioenschappen beginn en zo langzamerhand

een statistische verzamelaarswaarde te krij gen.

De veelzijdige schermer maakte inmiddels voor

de 23e keer deel uit van een winnende equipe:
12 x op het wapen degen, l0 x op sabel en I x

op floret. Overigens heeft Olaf, in tegenstelling
tot zijn schermende zuster en broers, nog geen

persoonl ijke landsti tel.

20

Carlos van de Aa, Ruud Makarawung
3. ASV Van Oeveren - Amsterdam:

Tony van Santvoord, Boris Dongelmans,
Henk Nieuwenhuis, Johan Simonsbergen,
Peter Sorber

4. SV Prometheus

Eindstand:

SV ZaAl Kardolus
SV Scaramouche
ASV Van Oeveren
SV Prometheus

Delft

3 x winst
2xW
lxW
geen winst
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JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 1992
Sportkomplex Valkenhuizen te Arnhem
25 & 26 januari 1992

Nieuw bij deze kampioenschappen was de
openstelling van de wedstrijden in de twee
jongste leeftijrtsgroepen (benjamins en pupillen)
voor schermers met een K.N. A.S.-rekreantenlid-
maatschap. In de oudere leeftijdsgroepen (cadet-
ten en junioren) bleef de deelname, als vanouds,
beperkt tot schermers met een K.N.A.S.-wed-
strijdlicensie. Deze openstelling diende als sti-
mulans van het leerzame wedstrijdbezoek en er
werd dan ook op een verhoogde deelname van
de allerjongsten gerekend.
Verder verviel ook in deze kampioenschappen
de verplichting tot het gebruik van F.I.E.-goed-
gekeurde floretklingen van maragingstaal. Voor-
heen gold deze verplichting bij de floretwed-
strijden in de oudste leeftijdsgroepen (cadetten

en junioren). Ook hier werd op een toename in
de belangstelling gerekend.

Uiterst verrassend bleef het aantal inschrijvin-
gen achter bij de verwachtingen en zelfs lager
dan vorig jaar. Vervolgens trad het weer als ver-
dere spelbreker op. Een mist met een zicht van
soms nog een 50 meter en een ijzelwaarschu-
wing deed velen beslissen niet met de kinderen
uit te rijden.
Van het oorspronkelijk laag aanlzl van 223
inschrijvingen hebben er daadwerkelijk slechts
?nl aan de wedstrijden deelgenomen (vorig jaar
232 schermers). Met name de benjamins- en
pupillen-wedstrijden op de zondag moesten een

verlies aan belangstell ing incasseren.

Opvallend was dat de regionale pers zich niet
door de w@rsomstandigheden had laten verhin-
deren en uit vele windstreken acte de prdsence

cf.
Verder was een welkome verbetering in de voor-
bereiding van de schermers op de wedstrijdom-
standigheden duidelijk waameembaar. Het wed-
strijdburo is aanzienlijk minder bestookt met
wagen en de schermers konden beter uit de voe-

ten met de gegeven antwoorden.

Al met al verliepen de wedstrijden in goede

sfeer.

Dit jaar wisselde de felbegeerde verenigings-
prijs van SV Scaramouche naar SV Zaal Verwtj-
len.

Leeftijdsklassen:
- Benjamins: geboren 1980 en later
- Pupillen: geboren 1978 en 1979
- Cadetten: geboren 1975,76,77
-Junioren: geboren1972,73,74

Einduitslag meisjes floret:
Benjamins:
l. Rachel Conen SV d'Artagnan
2. Hanah Verstegen SV d'Artagnan
3. Anne Bloemendal SV d'Artagnan

Pupillen:
1. Judith Verwijlen SV Taal Verwijlen
2.Znhra Alp SV Taal Verwijlen
3. Verena Demoed SV Deropement

Cadetten:
l. Zehra Alp Tanl {srwijlsn

NKF-sen.:6
2. Ineke de Ridder SV P.S.V
3. Samira Simond SV Zaal Hazes

Junioren:
l. Anuska Schomaker SV Pall6s

NKF-sen.:3
2. Fabienne Pieters SV I^a Rapidre
3. Sandra Lourens SV P.S.V.

NKD-sen:3

Einduitslag meisjes degen:
Benjamins:
Pupillen:

Cadetten:

geen wedstrijdkategorie
geen wedstrijdkategorie

l. Saskia Hamer SV Beau Geste
2-TitiaManessen SVScaramouche
3. Emmy Dijkmans SV P.S.V.

Junioren :

l. lrma de Ridder SV P.S.V.

2. Asrid Bijlsma A.N.S.C.
3. Esther Dekker SV Taal Verwijlen
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Einduitslag jongens fl oret:
Benjamins:

l. Bas Verwijlen
2. Roel van Vugt
3. Koen Kock

SY Taal Verwijlen
SV Taal Verwijlcn
SV Rapier

SV Tael Verwijlen
SV Scaramouche
SV zaal Verwijlen

Cadetten :

l. Tim Ecstcrmans
2. Jan Rcurslag
3. Gcrt-Jan Wittcns

Junioren:
l. Wouter den Otter
2. Peter Watcrlandcr
3. Jerocn van Dokkum

SV Scaramouchc
SV Zaal Kardolus
SV Rapicr

SV Scaramouchc
SV Hccrcnlccd
SV Zaal Vcrwijlcn

SV d'Artagnan
SV d'Artagnan
SV d'Artagnan

SV d'Arugnaur
SV d'Arragnan

SV Scaramouchc
SV Scaramouchc
SV Scaramouchc

SV Zaal Kardolus
NK-sen:3
SV Scaramouchc
NK-sen.: 7

SV Scaramouchc

Pupillen :
l. Patrick Reineke SV Wolfers
2. Radbout Gunther SV Zaal Visser
3. Jens Ooldcrs SV Ter Apcl

Cadetten :

l. Floris Nonhebel SV Ter Weer
2. Chris Galesloot SV Les Faucons
3. Joost Raeven SV Tqnl Hecrooms

Junioren :

l. Erik van Aalst SV Zad Heerooms
2. Ronald van Raay SV lrs Faucons
3. Yuri Heerooms SV Taal Heerooms

Einduitslag jon gens degen :

Benjamins:

l. Roel van Vugt
2. Wim Smit
3. Hans Erkens

Einduitslag jongens sabel:
Benjamins:
l. Michiel Texlor
2. Kevin van de Hou[
3. Niek Hardcham

Pupillen:
l. Rob Monshouwcr
2. Luuk Peters

Cadetten:
l. Daan Pelgrom
2. Michel Rap
3. Carlos van de Aa

Junioren :

l. Tijmen Ros

2.Daan Pelgrom

3. Raoel Dricsscn

Pupillen:
l. Siebren Tigchelaar SV Verwijlen
2. George Vermeeren SV Les Faucons
3. Niel Vredeveld SV Scaramouche

NORMES POUR LES TENUES D'ESCRIME
DfcISIoN DE L'AssEMBLfE GfNERALE DU 06/04/91 - AppLIcATroN AU 0l/09/91

qui ANNULE er REIUPLACE la DECISION nU COWTE DIRECTELJR DU 10/06/89
ainsi que les arlicles parus dans les revues. Escrime-Nlagazine.

n' 19 de mai/juin l9E9 et n' 2t de mai/juin l99l

(l) CLrcurLs nerronrui, Chanpronr:ls dc Frrncc. Chanp:onnrrs RCaionrur, Toumis, Chall€ng?s ctc
rlJ clra l'rar arta is collurc c.rl arre rcnfL'r:ac lrr Lne Sancc dc JJ0 r_eqon! du bas dc la vcltc I lo ccnrimltrer I l i.raieur dc la runch. I comptcrCc I c--r.alirc !!r u.e llrralr dc E tell,rtlrc5, caiia h3n,.ie dc trtlu dcvn ltre compos{c d unc aculc p:acc
tlr En :ep*r er(:aile de l't..-rer parlcrc.t F I E c: a..ete

CATEGoRIES

EpnruvEs DE coupE
DU MONDE (cat€gorie A)

sur le tcrritoire frangais
ou i I'Ctranger
CHAMPIONNATS DU
MONDE

cottpEtttloxs

Nationales ct Intemationa-
Ies sur le territoire fran-
qais (l)

ENTR{I)iE}IENT

SALLE.STAGES

INITIATION

SENIORS

JUNIORS

CADETS

TENUES (+ armes +
masques)

NOR:UES F-I.E.

TENUES 350 Newtons avec renfon
350 Newtons selon nomes (2)

l: cuirassc de protcction n'est pas cxigCe

MINIIlTES

BENJA}lINS

PUPILLES

POUSSINS

TEI\IUES NORMES ANCIENNES (3)
Pon de la cuirasse de protection
obligatoire dCfinic selon nomes

anciennes (3)

ou tenues 350 Newtons sans cuirasse de protection

VESTES

INITIATION
eccerrEes
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STAND PER l aprll 1992

HEREN FLORET
KUIKENS l.Verwijlen Bas V*y

2.Bonefaas Vincent Fau
3.Vries Bram de Oev

BENJAMINS l.Verwijlen Bas V*y
2.Kock Koen R"p
3.BuitelaarMaarten Sca

4.Vugt Roel van Vwy

PUPILLEN l.Koolhaas Raoul Oev
2.TigchelaarSiebren Vwy
3.Reineke Parick Wol
4.Peijnenburg Michel Sca
5.Pastoor Pascal Kar

HEREN DEGEN HEREN SABEL DAMES FLORET

l.Conen Rachel dAr
2.Verstegen Hannah dAr
3.Bloemendaal Anne dAr

l.NpZetua V*y
2.Verwijlen Judith V*y
3.Demoed Verena Der
4.Wynia Elmine TAp
5.Witsiers Gernmeke Vwy

l.Angad Gaur Indra ANS
2.Schomaker Anuska Pal
3.Lourers Sandra PSV
4.Jager Theresa de TWe
S.Melis Anita Fau

6.Zon Katalin van Tro
T./JpZelua V*y
8.Pieters Fabienne LRa

l.Kleefsra Geke DON
2.Veen Ynet vd Fau

3.Schomaker Anuska Pal

4.Liebrand-v.Es HenneVis
5.Oskamp Liesbeth vdB
6.[.ourens San&a PSV
T.Lugthart Marijke Alm
8.Steinprinzlsabel Fau

DAMES DEGEN

l.Bijlsma Astrid ANS
2.Ridder kma de PSV
3.Johannisma Kamla Sca

4.Angad Gaw Indra ANS
5.Manessen Titia Sca

6.Hamer Saskia BC
.l.ourens Sandra PSV

8.Dekkers Esther Vl y

l.Osinga Pemette Kar
2.TiedinkNicolette Sca

3.Hofmans-Clark Jos Kar
4.Emden Rebecca v. Vdv
5.Olphen Jacq-Anne v.Hrl
6.Heuvel Ingrid vd KOS
T.Johannisma Kamla Sca

S.Scheer Wiebke vd vdB

DAMES SABEL

LDalen Sandra van Kar
2.Versteeg Marjolein Der
3.Ellerbrock Anja Kar
4.Stam Jean Marie ho
5.Speth N Val
6.Laan C 7.ee

T.Knaapen Marielle Sca

LVugt Roel van V*y
2.Smis Wim Sca

3.Erkens Hans Vw
4.Hout Kevin vd dAr

l.Tigchelaar Siebren Vwy
2.Vermeeren Ceorge Fau
3.Vredeveld Niels Sca

l.Textor Michiel dAr
2.Veeger Casper dAr
3.Hardeman Niek dAr
4.Broekhuis Wendy Fau

l.Moruhouwer Rob dAr
2.Peters Luc dAr
3.Texor Michiel dAr

CADETTEN l.Raeven Joost Hee I .Eestermans Tim Sca I .Pelgrom Daan Sca l Alp Zehra Y*y 1 .Manessen Titia
2.Galesloot Chris Fau 2.Kappert Erik Hee 2.Rap Michael Sca 2.ZonKatalinvut Tro 2.Hamer Saskia

3.Eikholt Jan-Willem KLM 3.Daniels Robert Vwy 3.Aa Carlos vd Sca 3.Ridder Ineke de PSV

4.Nonhebel Floris TWe 4.Gamier Bas Vwy 4.Groot Bas de Cas 4.Melis Anita Fau

5.Pinxter Ben Fau 5.Buirelaar Niels Sca 5.Meijer Henny dAr S.Sigmund Samira Haz

6.Hourcade Serge Vis 6.Witteru Geert Jan Rap 6.Verwijlen Judith V*y

Sca
BG

JUNIOREN l.Aalst Erik van Hee LLeijtens Marco V*y
2.Noto Marcello Haz 2.Otter Wouter den Sca

3.Heerooms Yuri Hee 3.Viegen Arjen van ho
4.Freye Jan-Robert TAp 4.Eestermans Tim Sca

5.Tegelaar Jason Oev S.Daniels Robert V*y
6.Blankenzee Michiel Hee 6.Geest Job vd Hrl
T.Jonckers Ivo Kar T.Gamier Bas V*y
8.Velde Jeroen vd Vla 8.Waterlander Pete Hee

SENIOREN l.Oostveen Arvid Sca l.Kardolus Arwin Kar
2.Sanders Paul PSV 2.Driessen Michiel DVi
3.Gogoase Ovidiu Sca 3.6ogoase Ovidi Sca

4.Toth Andries Sca 4.Goor Rick vd V*y
.Zair Chakib Kar 5.Galen Warjo van DVi

6.Korzelius Jonker Vis 6.Klip Michael vd DVi
T.Korzelius Jeroen Vis T.Kortekaas Ton DVi
8.Noto Marcello Haz 8.Wesua Heike Hrl

l.Ros Tijmen Kar
2.Pelgrom Daan Sca
3.Rap Michael Sca
4.Plantinga Teun Kar
S.Driessen Raoul Sca

l.Kardolus Oscar Kar
2.Oskamp Anton vdB
3.Ros Tijmen Kar
4.Bruin Pieter de Pal
5.Derop George Der
6,Cann E van Pro
T.Camfferman Ger Pal
8.Santvoord Tony v. Oev
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KARDOLUS SCHERMSPORT

Dagelijks geopend van 9.00 - I7.00 uur
en volgens afspraak

* F.l.E.masker / 186.--

* Compleet F.l.E. schermpak vanaf ;

* Pracht Schermschoenen /70.--
* Handschoen f 24,:
* Speciale aanbiedingen in de "shop"

* Wildenken aan UW VEILIGHEID en aan UW PORTEMONNAIE
* 

Excl. btw

Speulderbos 15

271 6 JW Zoetermeer, tel. : 07 9-21 .21 .221 F ax:07 9-52.08.22

KOM EENS VRIJBLIJVEND BIJ ONZE "SCHERMSHOP" LANGSI

elen

-roucJ+e
Officieel orgaan voor het

Nederlandse scherm leven

Verspreiding aan K N.AS.-leden

gratis

Abonnementen op aanvraag
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