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Van de redactie

Rob Goudvis

Wanneer u deze Touch6 onder-ogen krijgt is het Ecn gehcel
andcrs zaak bcrrcft hct bondsbureau.
een drukte van belang op de internirionale Het is u rls.-t,*n
al opgcvallcn, dat wi j wccr
sportvelden en in de internationale sporthallen. runnen
ucilikk;" over

ccn vastc mcdcwcrkcr.

De Tour de France is nct afgelopcn en de

pische spelen zijn volop bczig, om

olym- Henk Croorjr"nr ,rr u [c woord staan als u in
rn*,
kontakt tr""dt rn"t het bureau in ocn-Haag. u

wat grot€ toernooien te noemen. Het is

""n, kunt hier als vanouds tcrccht mcl allc
jammer
schcrm_
van zakcn.die bij u lcvcn. Lct cr cchtcr wcl op, dat u

dat dames dcgen (nog) niet op de agenda

u-

oS staat,.want gezien de recenie t".ullarcn
hicr niet mocl zijn voor zaken dic de lcdcnadmiPernette in Havanna (zij werd daar DERDE!) nisrrarie
b;;r"]i;;. Daarvoo'o"t u ull nou
zater enn mcdaille bcst in. wist u overigcns dat Goudvis zijn.Er
ir
wij echt jaren hebbcn mocten wachten-voordat pig de leddnaJrinirrru,i"
"r!*pr"L"",'o"in"u
"*.r"blijft vocren. om
ook
Nederland weer eens een medaille behaalde op ieie nus
er uii t" n.r"n, zou voor Hcnk [e vccl
een wereldkarnpioenschap schermen? Ergens
in eens *o.o"i. wont dat hct ccn gro1c klus is,
het begin van deze eeuw was A.E'w. oi Jong kan ik u verzekeren
. rk zegdit niet om rc kla(en nog enkele andcren) een regclmatige opha- gen,
m:ulr om bij u begrip te kwckcn, dat cr wcl
ler van medailles. Ik hoop datdere derie pir"ts 6"ni i.tr rout
ru'n g*n. Je bcnt voor ccn gocde
een stimulans kan zijn voor.een nieuwe periode adminislratie
arnaitetilt nun d" g"g""""1r, oi"
met naLionale sterren op het internationale vlak. je toegestuurdLilg,
uun de vercnigings-sccrctaY"q!! " ook al gehoord of gelezcn, dar in 1995 rissen. Fn er zijn er ecn aanral in ficdirland, dic
d,e Wereldkampioenschappen schermen naar hun taak nict naar behorcn vervullcn. Mct
als
Nederland komcn? De internadonale schermfe_ gevolg dat er verschillcn ontstaan tusscn de
deratie heeft besloten dat ons land gastheer kan bestandcn die de KNAS heefr en dc bcstandcn
zijn voor dit evenemenL Het lijkt mij een uitge- die de verenigingen voeren. Wij kunncn deze
lezen mogelijkheid om het schermen in Neder- foulen er alleen uit krijgen, Ooorbii ontdckking
-br"ngcn.
land van zijn goede kanten laten zien. Het bicdt onmiddellijk aanpassingcn
re
En
"ankwalirciivan dc
ook de mogelijkhcid om de pcrs te interesseren langzamerhand blijkt, dat dc
voor onze sport. Ik hoop dan wel dat dit in posi- gegevens inderdaad vooruit gaar. Dar gccft ons
tieve zin kan gebeuren. Immers er is altijd'wel moed om te denken, dat het ooit wcl ins gocd
iemand die vindr (al dan niet terechr) dat
komL

in

onrecht

is

hij

aangedaan. Natuurlijk moet zo Ligt u nu op uw rug in de zon
te bakkcn dcze
iemand voor zijn rechten opkomen. Maar als dat To-uch6 re lLzen?
oT rreert , ;; jrat.l,Jkr.'rur,
gebeurt middels de pers, denk ik dat wij ver- rceds gehad?
of bent u volop aan het lraincn
keerd bezig zijn. Dan komt de sport in e"n uer- voor h6t nieuwe
seizocn? of zit u thuis hct wcdkeerd daglicht te staan. Immers, de meeste suijdreglemen,
uii u* hoofd te leren? of kan op
leznrs ziin leek op hct gcbied van schermen. En dit moient
tret sctrc.mcn
gedachtcn nict in
zij kunnen dan- gecn goed beeld vorrnen van de beslag nement w;i;*r uw
u ook geldr, ik wcns u
werkelijke problemcn. Mijn motto zou dan ook veet
ilezierop u*-uarantie, en dat hct nicuwc
zij.n: schermen-in de pcrs:
klagen ovcr scheimseizoen u mag brengcn war
flfMA,.
u daarvan
sc_hermen: NEEN, aanmoediging nieuw:e leden: verwachL
UITSTEKEND.

Voor de leraren: we hebben nog ruim 3 jaar te
gaan, dat moet voldoende tijd zijn om schermers

er hard geuaind moet worden om er wat moois

en schermsters op een hoger niveau te brengen.

Laten we vooral niet vergeten dat zo een WK
organiseren niet wordt gedaan ten behoeve van
30 deelnemers en 5 trainers of een handvol
bestuursleden die daar een droge sherry gaan
drinken. Nee: het gaat om de mogelijkheid om
mensen die nog niet weten hoe leuk schermen is

Voor de andere KNAS-leden: zorg dat je erbij
bent, wees loyaal in.ie eventuele mcdewerking.
Kortom: laten we hier met zijn allen een geweldig schermfeest van gaan maken.
We hebben al diverse positieve reacties gehad
waarin ons medewerking werd toegezegd.

Een ander voordeel van het ruim van [e voren
weten dat zo iets er aan komt, is dat je nu drie
jaar publicitair voordeel kunt hebben van de
verhoogde interesse bij de pers.

van te maken.

op deze manier hiermee in contact te brengen.
Dus doe hier iets positiefs mee.
De komende tijd zullen wij U op gezette tijden
in Touchd berichten over de voortgang van het
project.

Dus schrijf rustig ecn artikel in je lokale krant
en vertel dat men nu moet gaan schermen en dat
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Aankondiging
Schermvereniging "RANA" maakt hiebij bekend op

zondag 18-10-1992,
het 1 e AMSTERDAM/RANA Schermtoernooi te organiseren.
Wapen: FLORET, electrisch. Voor dames en heren.
Tevens een wedstrijd (rol)-STOELSCHERMEN'
Wapen: SABEL, electrisch. Voor dame9heren gemengd

Nadere inlormatie kunl u t.z.t. tegemoet zien via uw verenigingssecretariaat of eerder
door contact op te nemen met Boudewijn Mooren (tel. 022990-25831).

'
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Zoals u reeds weet, via publicaties in Touch6, beperkt het (rol-)stoelschermen zich
niet meer alleen tot invalide scherm(st)ers. Valide sabel scherm(st)ers worden daarom dan ook met nadruk uitgenodigd 66k mee te doen aan deze, voor Nederland
unieke, geintegreerde sabelwedstrijd.

\

Nieuwe schermleraren A
Op 20 juni 1992 zijn in het "Arnhems Schermcentrum" examens van de opleiding Schermleraor A afgenomen. Alle kandidaten - Marjolein
Versteeg, Jantien Brouwer, Gert Camfferman,
Kees van der Hulst, Pieter de Bruin en Ovidio
Gogoase - wisten hel examen met goed gevolg
af te leggen.

De A-cursus leidt op tot schermlerazr op

6,6n

wapen en bestaat uit ongeveer 20 cursusdagen
van 6 uur. Aan bod komen ondermeen algeme-

ne basisvorming sport; wedstrijdreglement;
techniek, methodiek, organisatie en geschiedenis van het schermen; eigen vaardigheid en jureren en natuurlijk het individueel en klassikaal

Reeds eerder waren Andries Toth en Yunus
Engelenburg voor hetzelfde examen geslaagd.
Zij zijn inmiddels naar de B-opleiding doorge-

lesgeven.

su,oomd.

De cursus werd gegeven door Dick van Winden

Belangstellenden voor de diverse opleidingen
kunnen contact opnemen met Me. Dick van

en Jaap Brouwer.

Winden.

De opleiding wordt verzorgd door de CommissieOpleidingen van de KNAS.

Vanlb*s ruar reclts:
staand: Dbkvanwirrdcn, Kees van
Brouwer.

dq

Hulst, Marjolehvqstceg,

zittend: Gert Canfernun, Yuruts Engelenburg en Ovidb Gogmse.

Piau dc
-

Bruin, Jantien Brouu,er en Jaap

Russische
Nederland

schermlerares bezocht
B o ndst r aine

r sc ol le c t ief

Zoals u in de vorige uitgave van het bondsblad
kon vernemen was het Bondstrainerscollcctief,
bestaande uit de heren W. Monshouwer, F. Posthuma en J. Walraven, erin geslaagd de in Moscow werkende florettrainster Ludmila Viasov
naar Nederland te halen. Diverse verenigingen
hebben gretig gebruik gemaakt van de gelegenheid om haar voor enige uren te strikken, zodat
geinteresseerde scherm(st)ers individueel les
konden krijgen. Tijdcns haar 8-daagse excursie

Daarnaast werden door de ontvangende verenigingen, leraren, ouders en besturen, kosten noch
moeite gespaard om onze gastdocente een zo
aangenaam en interessant mogelijk verblijf in
Ncderland aan te bieden. Naast het schermprogramma kreeg Mw. Viasov de gelegenmheid tot
het bezoeken van kastelen, het Van Gogh museum, het Pre-hisorisch dorp, het Burgers Dierenpark, een Center Parc, .. etc.

bezocht zij de schcrmverenigingen van collega's
in Venlo, Den Haag en Heesch. Belangstcllende
deelnemers en lerarcn waren er van D'Artagnan,

aangedaan en

Kortom: de 'Hollandse' gastvrijheid werd eer
wij willen allen die hieraan heb-

ben bijgedragen hiervoor bedanken.

Ter Wecr, Zaal Heerooms, Zaal Verwijlen en
P.S.V.

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNH EM

UhlmclfiW

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

20.00'22.00 uur
Schermcentrum Arnhem, Koppelstraat 20, 6832 EP Arnhem. Ve*ooptiiden dinsdag en woensdag
.
Teleloon: 085 21 g160 Mevrouw C. Tiedink (buiten deze tiiden 085 51 3132)
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Deze keer is Touche junior gehcel voor inzcndingen van s.v. Courage. Dit na.rr aanlciding van hct
Hemelvaafltocrnooi, dat door deze club werd gehoudcn. Wat vind jij van dcze prachtigc tckcningen? Wie we€t staat er volgende keer een tekening van jou op derc, pagina. Je kan icts lckcncn van
je vakantie, of van een wedstrijd waar jij hebt mecgedaan (of waar je hebt gcwonncn).
Het adres is: Anja

p/adeSteenzager

l,

5506 GE Veldhoven
Tot de volgende keer
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Verhaaltje van Luc Spruit over
het schermtrrcrnooi op Hemelvaartsdag
Voor half l0 mocst ik me mcldcn.
En om l0 uur mocst ik eigenlijk schcrmcn,
maar het licp uit, dus moest ik om half I I s<: hcrmcn
Ik kwarn in dc vcrliczers grocp tcrccht,
daarin wcrd ik nummer 4.
Ik moest. ook mce hclpen schcidsrcchtcrcn.
Ik vond hel schcrmcn een bcctjc mocilijk.

Prestaties: een kombinatie van faktoren
Peter Leijtens (voorzitter KNAS zuid)

Het leveren van prestaties vergt meer dan een
goede lichamelijke konditie en techniek. Het
menr^^l sterk zijn is een belangrijke faktor tot
het behalen van srrcces.

T,aterdag 16 mei j.l. waren op initiatief van
KNAS Zuid tijdens de regiotraining een twintigtal scherm(st)ers en een aantal trainers bijeen
om onder leiding van Rico Schuijers (sporpsycholoog) een mentale training te ervaren en te
bespreken.

De training, die plaatsvond in de schermzaal
van zaal Verwijlen, duurde ongeveer 2 uur,
waama een korte pauze volgde.

Het tweede deel van het ochtendprogramma
bestond uit een voorlichting over individuele
begeleiding bij topspon
Vragen die werden gesteld, zoals hoe het met
de scholing van de jeugdsporter kan worden

geregeld, werden met het nodige verstand van
zaken duidelijk beantwoord door Mew. Ilja Keizer-Laman (Medewerkster NOC voor individuele begeleiding topsport en verantwoordelijk
voor zuid Nederland).

Om ongeveer Cdn uur werd de bijeenkomst
be€indigd.
Samenvattend kan gesteld worden dat deze bijeenkomst door de scherm(st)en, trainers en aurnwezige ouders als bijzonder positief ervaren is.
Vooral de mentale training sprak tot de verbeelding van velen.

bij om onze zuid Nederlandse jeugdscherm(st)ers hartelijk te bedanken voor hun
positieve opstelling tijdens deze ochtend. Juist
jullie handelwijze zorgde ervoor dat dit een
Rest

geslaagde raining werd.

Met sportieve scherm groeten.

Sqhermvereniging
Almere
PauldcGruf
Op 29 februari werd door Schermvereniging trekken om het schermen en natuurlijk de eigen
Almere in samenwerking met Woon en Doe vereniging te promoten.
Centrum DOEMERE in Almere Buiten een In het kader van het creiren van veel publiciteit
goots opgezette demonstratie gehouden.
droeg maitre Marijke Lugthart enige forse steDoeMere is een groot overdekt winkelcentrum, nen bij door zowel op floret als op degen bij de
waarin het 'wonen' en Doe-het-zelf centraal Nederlandse Kampioenschappen als tweede te
staan. Midden in dit c€ntrum is een groot'bin- eindigen. Dit bracht ons er toe een soort 'revannenplein' waar de vereniging die dag bezit van che'-toernooitje te organiseren tussen de nummers 66n, twee en drie van de Nederlandse
mocht nemen.
Kampioenschappen floret, respectievelijke PerVoorbereidingen
nette Osinga, Marijke Lugthart en Henne van
Door de leden van de PR/aktiviteitencommissie Es.
werd al ruim van te voren overlegd hoe deze Tijdens de besprekingen met DoeMere-manager
'happening' het best georganiseerd kon worden. de heer E. Bruggeman, bleek deze hier graag
Het doel was duidelijk: zoveel mogelijk publiek publicitair op in te willen spelen. Daamaast was

hij ook bereid om een aantal zaken te financie- ling, hetgeen jammer genoeg iets minder was
ren, waaronder consumptiebonnen v(xtr de deelnemers, de kosten van de huur van een podium
enzovoort, hetgeen onze clubkas zeer welkom

toen de 'revanche' tussen de drie Nederlandse
Kampicnen plaas vond. Jammer, want er wgrden fraaie partijen op technisch hoogstaand

was.

niveau geschermd.

Groot-formaat-posters werden gedrukt en gele-

Pernetle bleek wederom de beste, maar Henne
nam revanche op Marijke en werd tweede en

verd door de Almeerse plaatselijke kranten
'Dagblad van Almere' en 'Het Groene Week-

Marijke dus derde.

blad'.

Nadien werd er dmr met name de enthousiaste
junioren nog een aantal partijen geschermd,
zodat uiteindelijke pas om 16.30 uur het sein
'inpakken en wegwezen' werd gegeven. Dit
'Tbam
Playen'.
bedrijf
gold
ook voor de bezetting van de infostand
Het belangrijks0e van de demonstratie was snel
Eveneens 'prettig gerbgeld' kon een professionele info'sand geleend worden bij bet Almeerse

t€ regelen, ondanks de krokusvakantie: de deelnemende scherm(st)ers zouden allemaal komen,
inclusief de Drie Kampioenen.

door Yvonne Hofstra en zoon Eelco, die trouw
vanaf het begin alle geinteresseerden in de
schermsport hadden geihformeerd.

De demonstratie op zaterdag 29 februari Evaluatie
1992

Ruim op tijd waren er voldoende mensen om
samen met DoeMere-hulp het centrale plein om
te toveren in een schermbastion, zodat om exrct
14.00 uur, na een welkom van voorzitter Lucas

De medewerking van Pernette, Henne en Marijke was voor het schermen en voor de publiciteit
van grcotbelang.

Sponsoring van DoeMere, Team Players en
Dagblad van Almere/flet Groene Weekblad was

L0wensteijn, het embleem van schermvereni-

onontbeerlijk.

ging Almere door DoeMere nnnager heer Bruggeman onthuld kon worden. De ontwerper van
dit prachtige embleem (na inspraak van de
leden) is Micha Lavaleije, die hiervoor alle lof

Vrijwilligers in de personen van leden van

verdient.

Hierbij iedereen ontzettend bedankt! !

De dernonstratie daarna genoot grote belangstel-

Het was geslaagd ...!

Foto: Jos Jongerius Almere

Schermvereniging Almerc waren noodzakelijk.
Interesse vanuit de bond had leuk geweesL
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Nederlandse
Akademie van
Schermleraren
opgericht 1 december 1930
K.v.K.'s-Gravenhage: V 41 0553

Buitengewone Algemene
Ledenvergadering
Kort verslag van de buitengewone
ledenvergadedng gehouden op ver-

zoek van

8

leden van onze

S van den Boogaard

C.A.F. van der Valk
J.G. Vandervoodt

G.Vsser

De voorzifter opent de vergaderirg
en geeft het woord aan de woordvoerder van de groep van 8.

Me. G.Visser:"We mbsen een filosofie, ambachtelijke visie van de

De tekst van het nerzoek was als

fonds. Hoe is het advies van de

MS

Me. Dick van Winden
secretaris:
Me.Ad Mol
penningmeesler Me.bAb de Jong
Iid DB:
Me. Jerzi Wezonaki

Veronbus{ door ontwikkelingen tinnen de NAS, verzoeken ondergenoemde leden u een buitenganvone
algemene ledenvergadering uit te
schrijven. Wrj zijn het niet eens met

het functioneren/beleid van het
NAS-besfuur. Om twee punten te

Bureau NAS:

noemen:

Venusstraat 1 0

Dongen 0162115855

Technische Commissie:

vooziter: Me. Cor van Tol
secretaris: Me. Cock Peeks
lid:
Me. Ruud van Oeveren
De NAS is:

1.De opleidingen tot schermleraar
metA-, &, of C{evoegdheid zoals
deze plaabvonden, c.q. daatsvinden.
2.De wijze waarop het NA$bestuur
de belargen van de leden beharligt.
Gaarne zullen wij een en andertoe-

A-propos
Jaargang 1, nummer 3
technisch bulletin van de
Nederlandse Akademie van

Schermleraren
redactie-adres:
F. Hoeberechts,
Jeroen Boschsfraat 15
4812 PE BREDA, 07o2?2'687

samengaan (doelende op de
bondsople*lingen sciermleraar).
- Hoe kan een

&lil

@. van Til) een

C-lid vervangen op het CIOS te
Heerenveen.

- Het allochtonenproject in Amsterdam. Volgensde acfit b het opleiden van vakleerkrachten voorbehouden aan C-leraren en niet aan
een Bleraar (B. van Til) zoals nu
gebeurt.
- Er zijn te wein! bestuurlijke contacten met de werkvloer.
- Op wiens vezoek zijn er plannen

in ontwikkeling voor leraren met
stip (bevoegdheki tot opleiien)?
Aan welke criteda moet men voldoen?"

lichten op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, die volgens de stafuten tinnen vier weken
na ontvangst lnn dit schrijven moet
worden uigeroepen.
Voor uw voorbereidingen hiertoe
dank ik u tij rcorbaat.

De voorzfter, D.

Met hoogachting, teken ik, mede

opleider gekozen in een KNAS

namens de collegae, enzotoorts.

besfu umrelgaderirB o.l.v.
F. [4eijndeG (1975).

Aarnvezig:

De erevoozitter, J. Vandervoodt,
zegt dat D. van l/\linden opleidt als

- aangesloten hij de NFWS

Ml

gerveesP

- Opleilen en examineren kan niet

Erevoozitter: Me.J.G. Vandervoodt

- aangesloten bj de

project "Centerparcs".
- Bijscfroling Ma het Leo van der Kar-

Geacht betuur,

voozifter:

5101VG

op

leiling schermleraar.
- We hebben vragen omtrent het

volgt:

Bestuur:

G.J.Bunck en W.Monshouwer.

akademie op 14 juni 1992 te Doom.
De acht leden waren:
A.F. Hazes, W.Monshouwer,
F. Postuma, J. Snellen,
C.A.F. van derValk, R. Verwijlen,
G. Msser en J.C.P. Walraven.

Ereleden:

Berichten van verhindering zijn ont-

vangen van: W.Speth, B.van Til,

De bovengenoemde groep van 8

(m.u.v. W.Monshouwer

en

nn Wnden, neemt
het woord en vertelt over de
beginsituatie. ln de 70+r jaren is hlj

met de toenmalige voorzitter J.
Siebrand op persoonlijke titel als

KNA$man en niet als NASlll.

J.Snellen), J. Brouwer, G.D6rop,

Dit is een KNAS aangelegBnheid!

E.van Ham, R. Goeree, B. l\looren,
A. nan de Ven, A.Vogelaar, F.Veer,

fonds aangekaart. De NAS heeft

Hierna

wodt het Leo van der Kar-

het bestuur van de NAS m.u.v.
J.Wezowski. Als toehoorder de

geen advies kunnen geven, omdat
de KNAS dit niet heeft gevraagd
(onwetendheiJ tij de nieuwe secretarb KIIAS). De KNAS heeft oPvragen van de NAS beterschaP be-

voozifiervan de NFWS, Geert Slot.

loofd.

G. Baelemans met onze erevooziter J. Vandervoodt, A. van de
Weg, hetadsftirantlil MVersteeg en

l'eruolg van blz

2.

KNA9IIAS en odeiJingen.
Er ontstaat een dbcussie tussen de heren R. van
Oeveren, J. Brourver en G. Vrsser. J.Brouw€r:"ln de 6G
er jaren deed niemand wat. De KNAS nocfr de NAS
deed aan opleilingen. EerSenoemde had geen ddj\rende fguur en de NAS kreeg geen subUie als rakorganisatie." G. Vsser namens de 6:'We willen meer
openheil, meer roulalie en gebruikmaking \ntn potem

Van de redactie

o

a

-

li€le leraren. Conclrcie: dubbelfunciies zoab vooziterschap NAS en commbsieiH KNAS onmogelfk!". Het
be$uusliri A. de Jong verwoordt de gevoelens van de
groep van 8. De oppcite tegen het automalbme in de

bondsopleftiing door de Commissie van opleidingen.
Geen kans voor anderen. De belekisnota spreeK over
belangenbehartigirg en beroepsbescfrerming. "Het individuele belang is echter een ander belang dan het
groepsbelang. We moeten een modus vinden om automalbmeteweren en beiJe belangen proberen teverenigen. Tenslotte werd de volgende constatering op
papier gezet namens de 8:

Constaterino: Het genoemde inzake opleilingen en
belangenbehartgirg door het tlAS$eduur geeft aanleiding tot

onzorgwH(;heil tij de taakvervulling.

Hetirdienen t/an 3 moties tegen het besfuur.

ltloliel: Reden \,yaarom wij voostellen dat het besluur
tran de NAS ovenveegt de bakrrerdeling beter te hantercn en voorkornt dat er dubbelfuncties in KM9NAS
verband bezet uloden door beduursleden van de MS

8a

:-.

Gezien de belargdjke buitengewone algemene ledenvergadering heb ik ine. Mol gwraagd een rerslag(e) te
schrijven om in de Aaropos te daatsen, daar k zelf tij

die vergadering tyegens ziekte verstek moest laten
gaan. U anftziin tijrirage indevor(;e kolommen reeds
gelezen hebben.
Gezien de uiblag van de demmingen deek slecltb een
kleine meerderheiJ nan de aanweziTe slemmen vertowven in het bestuurte hebben. De 70 stemmen die
hun wantouwen jegens het bestuur hebben ui@esproken, bleken te behoren tij 10 C{eraren, al of niet met
volmacht ui$ebracht. Pesoonlijk vindt ik het absurt dat
er een gewogen stemverhouding bestaat, laat staan
een stemverhouding waartij een CJeraar meer getyicht
in derveegschaal legrtdan 2 &leraren of 6 (!) AJeraren.
lk mag hopen dat het bestuur in een volgende Algemene Ledenrergadering de $afuubartikelen die de gewogen sternverhording regelen zalwijzgen, of heH, zal
schrappen.
De achterslelling van A- en Sleraren zal daarmee beperkt worden. lk hoop dat dit een reden voor C-leraren
zalzlinom hun irMoedte handhaven doorgoed onderbouurde voorstellen aan het besfuur te doen in een
sfeer van collegblileit en met ln voor samennrerking en
gemeenschappeluk belang.
U beft in deze A-propG het eercie deel van een verhan-

deling van Me. J. Wezorvski over psychologische

cpekbn

van hetschermen. Hettweede deel zal in de

inzake pqilie C-lid gelijk b aan opleitler uaar dil, zoals
vandaag bewezen is, leidttotwantouwen van de leden
t.o.v. het MS-besfuur.

wlgende edi6e veschijnen.

Ivblie 2:Kvraliteitwerbetering van de opleilirBen urordt

door het indienen mn deze molie wel op prijs gesteld.

de beste leraar gewonnen was door Fred Veer. Dat
vond Fred niet erg, maar Ruud van Rey.u/as ieb mindergwleirl: tenslote konrt hem de NAS-oekertoe.

ilolie

lrtet onze excuses aan Ruud.

3: Grotere openheitl rran het MS$esfuur naar de
leden betefiend€ KNlA,$tlAS o\rerleg en dergelijke.

Uiblag van destemming:
lrlolie 1: voor 70 slemmen, tegen 78 demmen
ttlotie 2 en 3 : voor metalgemene silemmen.

ln de rorQe Aaropos ryas per abub gemeld dat gedurende het Akademie-toemoci 1 992 de MS-beker voor

Rest mij om alle leden mn NAS en
vakanlie toe te tt€nsen.

KMS een prefiige

Van de secretaris
Algemene Ledenvergadering
De eeste (reguliere) Algemene Ledenvergadering \ran
jaarzalworden gehouden in hetvueekeind rran i9 en
20 september 1992. De exacte dafum is nog niet bekend. Zodra de dafum bekend b, zult u een uifrodiging
voor die vergadering ontnangen, samen met de notulen
y1 de Bgitengewone Algemene Ledenvergadedrg van
14juni 1992.
dit

OpZ. en 23 augustus 1992 uordt een bijscholing ge
organiseerd op sabel. De cusus yvordt gegeven door de

Rus Tischler en vindt plaats in zaal Siaramouche,
Arnhem. ln een circulaire zal het programma en de
aanmelding beschreven worden.
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De psychologische aspekten van het

schermen

Deel

lnleiding
De sportlilerafuur beschijft de alge-

mene regels van organisatie en
funklies van de verschillende takken
van sport, de methodes en de vor-

men van het onderricht, in 66n
woord: zij beschrijft de basis-

trainer de opleidingsperiode begint
met slechts 66n enkele kandilaat.
Zoals in andere disciplines is het
onderricht ingedeeld in cycli, etap
pes, deelperiodes en periodes. Wat
schermen befrefi ondescheilen we
meestal 3 cycli:

instruhieregels.
Ondanks alles realiseren we ons dat

een algemene kennis van het onderricht niet meer volstaat om een

kampioen of

een

groep

competitieschermers op te leiden.
De enraringen van specialbten in de
verschillende takken van sport,
waaronder schermen, betrrijzen tot
op heden dat er nog heel veel te
doen is wat de specialisatie en initiatie betreft. Specialisatire en infiatie op
een bepaald sportgetied betekent:

eigen techniek, eigen specifieke
voor-bereiding van.de deelnemers,

maar eveneens eigen specifieke
werkmethodes.
BeschouM men de voortdurende
evolulie, dan stelt men vast dat men

steeds wordt geconfronteerd met
een voortdurende groei, een voortdurende tendens tot perfectie van
de methodes van instructie voor trainesen. atleten. lndien men de evo-

lutie in het schermen wil volgen,
dient men over een rvelbepaald leer-

plan (model) te beschikken. t/Vtj willen dan ook proberen een dergelijk
ileaal leeqdan uil te werken.
Het vertrekpunt bestaat o.i. in het
ordenen van de woegere insfukliemelhodes, d.w.z. het qpdematberen

van de eryaringen die een trainer
(ondendjzer) moettoelaten een atleet op te leiden. De tot op heden
uitgegeven buitenlandse, met op de
ees{e plaats de Poolse schermlite-

ratuur en de opzoekingen van de
Academie voor Lichamelijke OP
voeding, laten ons toe een "Poolse

schermopleiriingsmethode" uit te
werken.
De opleiding van een "schermer"
na seleclie van de kandidaten
en het vormen van een "klas".
Alhoewel het heel zelden voorkomt,
kan men toch niet ubluiten dat een

@ht

lste cyclus of
basisonderricht.
Deze periode dient voor de algemene oplekling, d.w.z. het verklaren
van de regels, het initi'eren in techniek en in de basisbeginselen van

de taktiek van het schermen. De
duur van de eerste cyclus loopt
meestal tot aan de eerste compeG
tie. De duur van deze periode varieert volgens de beginleefiijd van de
cursist.

2de cyclus
Dit is de zogenaamde 'Voorlgezete

cyclus".
Hij dient voor de algemene voorbe-

reiding van de schermer, voor de
consolilatie en de vervolmakirg van
de technische en taktische akties.
Principieel loopt deze cyclus ten
einde wanneer de schermer van de
jeugdcategorie naar de volwassen
categode overslaS. Afhankelijk van
de bekwaamhekl van de schermer,
van de onderwijsrnethode en van de

werkvoorwaarden, duurt deze
tweede cyclus fussen de 3 en 6 jaar.

3de cyclus
Dit is wat genoemd wordt de cYclus

van het resultaatonderwijs. Deze
cyclus is bestemd voor de consolidatie, voor het op peil houden van
de technisch-taktische mogelijkheden: tevens dient hij voor de algemene voorberelding van de schermer.
De duur van deze cYclus b niet alleen afrrankelijk van de PsYchomo-

1

torbche en l6ische condfie, maar
ookvan tal van andere fakbren: een
pedode fussen 5 i'10 jaarisgeenseen uitzondering.

lns

Over de 3 cycli kan een trainer
slechts een bepaald aantal leedingen volgen:
lste cyclus: 8 tot 12 leerlingen
2de cyclus: 4 tot6 leerlirgen
3de cyclus: 3 tot 4 leerlingen
ln de didaktiekvan hetonderwijs en

de speciale oplekling werden de
techniek en de taktiek van het
schermen besproken.
De beschrijving van de algemene

opleitiing van de schermen is in
voorbereiJing.
De algemene dilaktiek ricfit zich op
de faineroplefuJer, temijl de specifieke didaktiek zich richt op de respectiwelijke cycli die de leerlingen

doorlopen.
De didaktiek omvat verschillende
onderuijs en opleHingsehppes van
de schermer op de verschillende
wapens.
Het belang van de psychische component werd reeds lang naar voren

gebracht vooral voor pestaties op
hoog niveau. Men stelt inderdaad
dihrijb vad dat de rendementsverminderingen op een to€mooi vadgesteld, meer te wijten zijn aan psyr
chologische faktoren dan aan een

avakke of ineffici'ente technische
voorbereiding. Daarom speelt de
psychologie seded 20 jaar een belangrijke rol in de toegepast sportrvetenschap. Ze heeft ons een groot

aantal gegevens bezorgd vooral
m.b.t.

psycttodi4nodbk

en manier

van ingdjpen tij de atleet die de typbche angstgevoelens moet overwinnen bij een prestatie.

NSK schermen 30 en 31 mei 1992
Op 30 en 3l mei jongstleden organiseerde de
Nijmeegse Studenten SchermVereniging Don
Quichote in samenwerking met de Nederlandsc
Studenten Sport Stichting de Ncdcrlandse Studentenkampiocnschappen schcrmen individueel
1992.Zo'n zcventig studenten streden om dc
titel van studentenkampioen op din van de zes

wapens.'s Zaterdags werd er op florct

Heren floret

l. Paul Sandcrs
2. ScfLachek
3. Wcsscl Vendrig
Dames floret

l. Licbcth Oskamp
2. Ynct van der Veen
3. Regina Bokel

geschermd. Na twee poulrondes kwamen dc
beste zestien op een tableau te shan. De uiteinHeren degen
delijke finalisten, Paul Sanders, Scf Lachck,
Ynet van der Veen en Liesbeth Oskamp warcn l. Edwin Trcffcrs
van mening dat het in de zaal te warm was en 2.Omu Mansour
wilden buiten de finales verschermen (zie foto). 3. K. Pijnenburg
Na een spannende "best-of-three"-strijd tussen Dames degen
Paul en Sef, die uiteindelijk beslist werd in het
l. Liesbeth Oskamp
voordeel van Paul, was het de beurt aan de
2. Nathalic van dcr Pul.tcn
dames. Echter na de ecrste set, die gewonnen
werd door Liesbeth, begon het te regenen, zodat

het vervolg van de partij binnen algemaakt
moest worden. Nadat de twecde sct voor Ynet
wzrs, won Liesbeth uiteindclijk.

De tweede dag waren degen en sabel aan de
beurt. Aangezien de meeste dames graag op bei-

de wapens wilden deelnemen, werden deze
wapens na elkaar verschermd, zodat Ynet in
staat was zowel op degen, als op sabcl een
medaille te behalen. De uiteindelijke uitslagen
waren als volgt:

(PSV)
(Tyr)
(DSSV)
(A.S.S.O.)
(Tyr)
(USS Mesa Cosa)

(LUSv)
(Gascognc)

(LUSV)
(A.S.S.O.)
(Tyr)

3. Ynct van der Vccn

(ry0

Heren sabel
l. Eticnne van Cann
2. John Sijmonsbcrgcn
3. SefLachek

(DSSV)
(Tyr)
(Tyr)

Dames sabel

l. Ynet van der Veen
2. Annemiek Engberscn
3. Regina Bokel

(Don Quichotc)
(USS Mcsa Cosa)

Uesbeth Oslamp (L), Ynet v.d. Veen (R), JP: P. Peeters

lt

Internationaal Herendegentoernooi
Orion Cup L992

M3. Marclp-van

kk

Min. I-elylaan 88
2285

De Orion Cup, het dmr de }laagse Schermvereniging georganiseerde herendegentoernooi, is
een groot succes geworden. Het aantal deelnemers (35) viel nog wat tegen, maar het was dan
ook pas de 66rste Orion Cup-wedstrijd ....8r
waren nog wat begin-problemen, zoals de routeaanduiding naar het Marine Vliegkamp Valkenburg (ZH). Het volgend jaar zullen daar grote
wegwijzers staan.
Na de twee voorrondes werd een gezamenlijke
nassimaaltijd genuttigd. Daarna vond de eliminatie met herkansing plaats van de laatste 32
schermers. De acht finalisten waren: Den Har-

tog (Kardolus), Van der Klip (Des Villiers),
Damen (Des Villiers), Driessen (Des Villiers),

Schuerman (Cyrano, Belgi€), Van Trel (I-a Prime), Sizoo (Kardolus) en Verwater (K.O.O.S.).
Bij de beste vier bleven drie schermers van Des
Villiers en 66n vanTaal Kardolus over. In de
halve finale won Michael v.d. Klip van Stefan
Damen met 5-315-3. Michiel Driessen won van
Rob den Hartog (5-ll5-2).In een spannende
eindstrijd moest Van der Klip zijn meerdere
erkennen in clubgenoot Michiel Driessen met 35/3-5. Derde werd Rob den Harlog, vierde Stefan Damen.

Al

met al was het een gezellig en bijzonder

sportief toernooi en wij kunnen iedereen aanraden het volgend jaar hierbij aarwezig te zijn!

FRANCE -LAME

S

- SCEERMS ERVI

K. Fokkema-Anderegg
Steenbraam 7
9561 DA Ter Apel
tel. 05995 - 2059
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VER SLAG ZUTDNEDERLANDSE
KAMPIOENSCHAPPEN 1992

Michicl Heijstek

spelen tegen een waardige achtergrond.

Op 2 mei en 3 mei werden de Zuidnederlandse
kampioenschappen verschermd op floret, sabel
en degen. De organisatie was dit jaar in handen
Yan s.Y. Pallas uit Breda,

Tcdicr,nde verrees tot mijn verbazing midden in
de sportzaal een compleet tuinhuisje met "rotspailij". Een niet alledergs gezicht op een toer-

De floretschermen beten het spits af. De relatief

nmi!

kleine groepen hadden die eerste dag genoeg De demonstratie besond uit een serie schermuttijd om hun programma af te draaien. llalverwe- selingen die bij het publiek het nodige tumulr
ge de middag kon zelfs al de laatste wedstrijd opleverde. Dit werd nog aangevuld met enkele
geschermd worden. De finale bij de senioren saho's en buitelingen op verborgen trampolines
urssen Marco lcytens en Patrick van Zon werd en matrassen. Het geheel was af en toe zo pakin het voordeel van de laatste beslist. De dag kend dat een enkele video-enthousiast al filerna waren sabel en degen aan de beurt. Het feit mend de "set" opkwam. De acteurs kregen na
dat deelnemers op beide wapens konden afloop terecht een daverend applaus.
inschrijven was er de oorzaak dat een aantal Open IQmpioenschappen

degencategorie€n moest wachten tot het onderdeel sabel was afgerond, wat tot gevolg had dat
het programma enigszins uitliep. Een klein minpunt bij een kampioenschap dat verrder vlot verliep. Bij de senioren werd de eindstri.id op sabel
en degen beslist in het voordeel van respectievelijk Roel Verwijlen en Rick van de Goor.

Het deelnemeraantal lag op beide dagen rond de

zestig. Voor een Zuidnederlands Kampioen-

(gewonnen) prijs vandoor ging.

schap och nog a:rn de magere kant. Mede daarom is onlangs op een recente afdelingsvergadering van KNAS-Zuid besloten om in 1993 de
Zuidnederlandse kampioenschappen "open" te
houden. Voor alle duidelijkheid: dit houdt in dat
deelname wij is voor schermers van buiten de
afdeling. De kampioen in een categorie is echter
de beste eindigende schermer uit Zuid. De verwachting is dat door dit besluit het deelnemeraartalzal toenemen. Hierdoor zalhet toernooi
zowel voor de deelnemers als voor het publiek
aantrekkelijker zijn. De kampioenschappen
worden volgend jaar verzorgd doorTaal Venvij-

Toneelschermen

len (degen), Rapier (floret) en d'Arragnan

Van de dertien verenigingen uit de afdeling
q negen vertegenwoordigd. Taal Yerwijlen had een flinke delegatie. Dit had zo zijn
waren

invloed op de verdeling van &,pnjznn, waarvan
een flink deel dus richting Oss ging. Van de
prijswinnaars wil ik nog Bas Verwijlen noemen

die er bij de benjamins drie keer met

een

(sabel).

Als publiekstrekker waren op 3 mei Georges
Een hoge opkomst toegewenst voor de e€rsto
D6rop en partners aangetrokken. Pallas viel de
Open Zuidnederlandse Kampioenschappen!

eer te beurt om de premibre van hun demonstratie toneelschermen te presenteren. Het acteursgezelschap slaagde erin om de show te stelen.
Want een show, dat was het. Uitgedost in zeventiende-eeuwse kleding werrden de schermperike-

Floret benjamins dames
l. Miriam van Geene

len uitgebeeld rond een liefdesgeschiedenis.

2.Iris Creemer

Spelers met klinkende namen als "Indingo Para 3. Wobke.Erckens
di Mon[oya" en "Duke Richmond of Hounslaw"
gayen een fraai stukje loneelschermen weg. De Floret benjamins heren
begeleiding door muziek uit Vivaldi's Vier Jaar- l. Bas Verwijlen
getijden gaf het geheel een theatrale indruk. Het 2. Koen Kock
was de bedoeling om een en ander af te laten 3. Roel van Vugt

(Pal)

(vwy)
(vwy)
(vwy)
(Rapier)

(vwy)

t3

4. Hans Erckens
5. Miriam van Geene
6. Kevin Roumen
7. Erik de Ridder
8. Mattias Kusters
9. Harry Vinke
10. Jonathan Horsman
I l. Iris Creemer
12. Martijn Zomers
13. Bram Broekaart
14. Wobke Erckens

(Vwy)

Floret senioren heren

(Pat)
@ntre Nous)

l. Patrick vanZnn
2.Muco lrytens

(Trou)

3. Anton Peters
4. Rick v.d. Goor
5. Jan Somers
6. Ruud van Reij
7. Jean-Paul Drop
8. Eric Hooykaas

(Pal)

(PSv)
(PSV)
(PSV)
(Rapibre)

(vwy)
(vwy)
(Pal)

(vwy)

(v*y)
(dAn)
(PaD
(PaD

(PSV)

(Vwy)

FLORET EQI.JIPE
I.ZAAL VERMJLEN

Siebren Tichelaar
2. Diederik de Vries

(vwy)

2. TROUBADOURS
3. PALLAS I

3. Carel Bulens
4. Jan Lenders

(Pal)

(PSv)

Sabel Senioren

5. Marcelis Bosma
6. Marco Waucomont.

(PSV)

7. Jan Lendcrs

(PSV)

8. Alexander Hccren

(Pal)

Floret cadetten dames
l. Katalin vanTnn
2. Judith Verwijlen

l. Roel Verwijlen
2. Rick van de Goor
3. Robert Daniels
4. Sebastien Garnier
5. Igor Dennissen

(vwy)
(vwy)
(vwy)
(vwy)
(vwy)

(Trou)

6. Ernest Diepsraten
Hans Niessen
E. Hennie Meyer

(Pal)

Floret pupillen

l.

3. Gemmeke Witsiers
4. Dani€lle Thuysman

Floret cadetten heren
l. Sebastien Garnicr
2. Robert Daniels
3. George van Gcene
4. Igor Denissen
5. Dolf Broekaart
6. Ferdi Poppelaars
7. Niels Roks

Richard Quax

(PSV)

(vwv)
(vwy)
(Rapidre)

(vwy)
(vwy)
(Pal)

(vwy)
(Pal)

(Pal)
(Pal)
(Rapibre)

Sandra Laurens

(PSvl

Diepsrabn

l. Leon Hendriks

(vwy)

2. Freddie Manders
3. Ernest Diepslraten
4. Arthur Graus

(Enre Nous)
(Pal)
(Entre Nous)

l. Robert Daniels
2. Sebastien Garnier
3. Igor Dennissen
4. Hennie Meyer

(vwv)

2. Sandra Laurens
3. Anjo v.d. Sluys

(PSV)
(Trou)

4. Mieke Timmermans

(Beau GestQ

(Pal)

(vwy)
(vwy)
(vwv)
(dtut)

Sabel Pupillen

l. Rob Monshouwer
2. Luc Peters
3. Marcelis Bosma

(dArt)

4. Diederik de Vries

(PSV)
(PSV)

Sabel Benjamins
1. Michiel Textor
2. Bas Verwijlen
3. Erik de Ridder
4. Casper Veeger

Floret senioren dames
l.Z,ehra Alp

(vwy)
(dArt)

Sabel Cadetten

5. Jan Lenders

Floret junioren heren

t4
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Sabel Junioren
1. Ernest

Floret junioren dames

l.

4. PALLAS

(dtut)
(PSv)

(dArt)

(vwy)
(Psv)
(dAn)

Kevin v.d. Hout
Niek llardeman

(dArt)

Harry Vinke
Jos Vastbinder
9. Mattias Kusturs

(PSv)

5.
6.
7.
8.

(dAn)
(dAn)
(PSV)

Degen Cadetten Heren
l. Gert-Jan Wittens
2. Sebastien Garnier
3. Robert Daniels

4.lgor Denissen
5. Di* van Dijk
6. Rudy Romme
7. Niels Roks
8. George van Geene

Degen Junioren

@apier)

(vwy)
(vwy)
(vwy)
(vwy)
(vwy)
(Pal)
(Pal)

DEGEN EQUIPE
I.ZAAL VERWULEN
2. PALLAS I
3. PALLAS 2

l. Leon Hendriks

(Vwy)

2. Sandra laurens
3. Irma de Ridder
4. Nauscha Witberg
5. Frans-Jan Romme

(PSV)
(PSV)

Degen Cadetten Dames

l.

Saskia Hamer

(vwy)

3. Judith Verwijlen

(Vwy)

4. Emmy Dijkmans
5. Gemmeke Witsiers

(V*y)

l.

Degen Senioren

Siebren Tichelaar

2. Judith Verwijlen

l. Rick v.d. Goor

(vwy)

2. Genrge van Heerde
3. Anton Peters
4. Paul de Ridder
5. Marco l*ijtens
6. Jan Somers
7. Mirco Elissen
8. Bas Harzing
9. Walter van der Weegen

(Rap)
(Pal)

4.Zehra Alp

(PSV)

Degen Benjamins

Hans Niessen
14. Ton van Vught
15. Hans Wolfs

(Bcau Gcstc)

Z.Zehra Alp

PSV)

Degen Pupillen

4. P.S.V.

Robert de Jong
I l. Ruud van Reij
Barbara Tulkens

(Pal)

(vwy)

(vwy)
(dtur)
(Rapier)
@eau Geste)
(Pal)
@eau Geste)
(Pal)

3. Vincent Elder
5. Gemmeke Witsiers

l. Roel van Vught
2. Bas Verwijlen
3. Hans Erckens
4. Martijn Zomers

(vwy)
(vwy)
(vwy)
(vwy)
(vwy)
(Vwy)
(Vl"y)
(vwy)
(Vwy)

5. Lodewijk Joha

@apibre)

(vwy)
(vwy)

(Rapier)

Veel kwaliteit op het Internationaal
toernooi in Venlo
Op de bloedhete zondag 24 mei werd in Venlo
voor de l4e keer ons 'vlaaientoernooi ver-

schermd. De verwachting t.a.v. het aantal
bezoekers werd bij lange na niet gehaald. V.w.b.
het niveau van alle schermers kan je echter stellen dat deze blijkbaar ieder jaar stijgr- En dat de

was, bleek de animo bij alle verenigingcn duidelijk aanwezig de groei te stimuleren zodar

verwacht mag worden dat de komende jaren
dames sabel een heuse bijdrage gaat levercn aan

het ons toernooi. Misschien is bij nict icdcrecn
doorgedrongen dat we ditjaar ecn cchtc autori-

schermers elkaar niet veel ontlopen bleek ook teit hadden op het gebicd van sabcl. Dc
Honuit minimale puntverschillen in uislagen. Dit gaar Batizi had zich de zondag kunncn loswc_
jaar hebben wij weer de draad van diie jaar ken van zijn taken in de
bondsrepubliek en hecfr
geleden opgepikt en het onderdeel sabel dames als secondant zijn kunnen
gctoond, tot grotc
weer volop te laten meedingen. Ofschoon het waardering van de schermers
en uitcraaid dc
aantal deelneemsters voor s?bel toch nog gering organiscrend comit6. Yia
deze weg wil dat
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comit6 haar bijzo4dere dank uitspreken voor

de

opbouw en afbouw van de sporthal!

grote inzet die iedereen heeft getoond bij de

Dames floret

Uitslagen:
Heren sabel

I

Oscar Kardolus
2 Thomas v.d. Massen
3 Tijmen Ros

4 Anon Oskamp
5 Stephane Denis
6 Peter Vardy
7 Tony v. Santvoord
8 Luc len Hartog

Kuchalski Dusseldorf
Veen
l-es Faucons
Moers
3 Stefanie Altmann
4 Sandra Lourens
P.S.V.
5 Henne Liebrand-v. Es Visser
6 Ute-Daniela Neugebauer Recklinghausen
Dusseldorf
7 Barbara Scallan
8 Liesbeth Oskamp vd Berg
I

Kardolus
Kenten
Kardolus
vd Berg
Maison de I'Escrime
Gascogne
v Oeveren

Dresen

2Ynetvd

c.E.F.T.

Dames sabel

I Marjolein Versteeg
2 Sophi Percin
3 Carmen Lauscher
4 Sandra van Dalen
5 Tbnia Oteen
6 Yvonne Verboeket

Deropement

Achen

Krefeld
Kardolus
Kenten
Pallas

Heren floret

I Paul Sanders
2 Jonker Korzelius
3 Chakib Zair

4 Gerben Korzelius
5 Udo Jacoby
6 Jurgen Schlachetzki
7 Ceikie Gohy
8 Yuri Heerooms

P.S.V.

Visser
Kardolus
Visser
Moers
Dusseldorf
Verviers
Heerooms

HEMELVAARTTOERNOOI VELDHOVEN

Rob Gondvis

Traditiegetrouw werd op Hemelvaartsdag het weinige (zo niet de enige) rekreatiewedstrijd te
Veldhovense toernooi gehouden. Ook dit jaar organiseren. Er zijn wel lieden in de schermwevonden weer vele rekreatieschermers de weg
naar de lopers bij Courage. Deze vereniging had
onder leiding van maitre Rutten weer zijn uiterste best gedaan om het de deelnemers naar de
zin te maken. En gezien de gezichten die ik op
het toernooi kon zien, is dat zeker geslaagd.
Ook de prijsuitreiking, waarbij er zowal voor
elke tweede deelnemer een beker stond te wachten, toondo slechts tevreden gezichtsn.
Het is te hopen, dat deze kleine vereniging het
nog jaren weet vol te houden, om een van de
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reld die menen dat een rekreatie-wedstrijd niet
bestaat, omdat per definitie een wedstrijd voor
wedstrijdschermers is, maar ik waag dit te
betwijfelen. In de KNAS-wereld lopen er
genoeg mensen rond, voor wie een dergelijk
ioernooi erg welkom is. En waarom zou je die
dit plezier onhemen?
Voor diegene, die er dit jaar niet waren, zou ik
willen zeggeil kom volgend iaat naar Veldhoven.

Uitslagen:
Groep: Kuikens 7-9 jaar

Groep: Senioren

Winnaars

Winnaars
I Willems Erik
2 Heijstek Michiel
3 Faber Henri
4 Snijdewint

Courage
Pallas
Courage
Courage

Fris

Maestricht
Elan

5 Rootselaar Fleur

6 Hoogmans Rudy

I

Pallas

3 Bijland Alexandra

Rapier
Maastricht
Rapier

Diepstraten Emst
2 Verhoeven Henk
4 Bouwens Jeroen
5 Boland Stefanie

Gascogne

l0-ll jaar

I

Geene Miriam van

3 Di;kman Martijn

4 Brittijn Niels
5 Buys Astrid

Pallas
Courage
Courage

Trefpunt
Pallas

Sebregts Bas
2 Gemert Ivo van
3 Jobse Pieter

4 Agten An
5 Vandormael Anja

Rapidre
Rapidre
Elan

Trefpunt
Courage
Elan

Miet
Philip
Maarten
4 Spruit Luc
5 Bergmans Niels
I Lambrechts
2 Baret
3 Tops

Skirmjan
Skirmjan
Courage
Courage
Courage

Groep: Cadetten 14-15 jaar
Thuysman

Danielle

2 Groeneweg

Matthijs

Mia
Jasper
5 Wcslij Egon

3 Vrijens
4 Sterenborg

6 Willebrands

Nathalie

Rapidre
Rapidre
Rapidrc

Trefpunt
Rapibre

Trcfpunt

Groep: Pupillen elektrisch

Verliezers

I

Jonathan

Walter
Bas
4 Briuijn Rienk
5 Mandigen Michiel
6 Smees Tom

I

Winnaars
2 Jansen Stefan

Horsman

Verliezers

Verliezers

Groep: Benjamins

I

2 Janssn
3 Tielemans

Masque de Fer

Elan
La Prime
Skirmjan
Skirmjan

v.d.
Marcel
Kevin
4 Waucomont Marco
5 Bulens C:rel
I

Berg Rainier

2 Geelen
3 Roumen

Masquc de Fer
Entre Nous
Entre Nous

Entrc Nous
Pallas

Groep: Pupillen 12-13 jaar

Groep: Cadetten elektrisch

I

VogelaarPaul
van
4 Quax Richard

Reits Bram

2 Heeren Willemijn
3 Heeren Alexander
4 Hidde Nick v.d.
5 Sies Gijsbrecht
6 Tops Bram
7 Empel Freek van
8 Agten Tom
9 Kenens Korneel

Elan
Pallas
Pallas

Trefpunt
Trefpunt

I PoppelaarsFerdi Pallas

2

3 Geene George

Pallas
Pallas
Rapidre

Courage

Elan
Skirmjan
Skirmjan
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Wedst rijdnieuws
Differdange (Lux)

llll2 april

Bij een degen cadetten wedsrijd waar deelnemers uit BelgiE, Luxemburg en Nederland aanwezig waren heeft Geert-Jan Wittens van s.v.
Rapier een mooie eente plaas behaald.
Voor Bas Garnier en Robert Dani0ls, beide van
Zaal Verwijlen, waren respectievelijk de 7de en
8e plaats weggelegd.

Luxemburgl6llT mei
In de schitterende zaal van de Luxemburgse
schermbond vond het jeugd degentoernooi
plaats. De eerste dag waren de kuikens en de
benjamins aan de beurr
Met deelnemers uit Belgi0", Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Nederland is dit een perfect
toernooi. Het is jammer dater m weinig Nederlanders hier deelnemen.

Neuss (Dl) 26

april

Bij een jeugd floret toernooi hebben leden van
Teql Yerwijlen ereplaatsen weggehaald.
Bij de jaargang 83 waren 12 deelnemers en de
eente plaas voor Bas Verwijlen.
Bij de jaargang 82 waren 16 deelnemers en de
tweede plaats voor Hans Erkens.

Bij

de pupillen waren 30 deelnemers en een

keurige vierde plaats voor Siebren Tigchelaar.

Antwerp en 25126 april
De grote prijs van Antwerpen is een junioren
toernooi op degen voor equipes en individueel.

De individuele titel was voor Marco Leytens
@aal Verwijlen). Clubgenoot en cadet Bas Garnier behaalde de vierde plaas in een sterk deelnemersveld; voor Robert Dani0ls was er een 7de
plaats en W.K- gangers Tim E€stermans en Eric

Kappert resp. Scaramouche en Herenleed haalden de laatste 12.

Hierna stond de equipewedstrijd op het programma. 8 Ploegen hadden zich gemeld, een
Luxemburgs team, e€n Nederlands en zes Belgische teams.

Na twee vrij gemakkelijke overwinningen op
TaalWezowsky en Gent kwam het team van
Zaal Verwijlen in de finale tegen het nationale
team van Luxemburg. Dit werd een spannende
strijd die met 5-4 gewonnen werd door de Osse
ploeg met Marco Leytens, Leon Hendriks, Bas
Garnier, Robert Dani€ls.
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Bij

de kuikens was er een keurige eerste plaats
voor Bas Verwijlen; er waren 24 deelnemers.
Voor iedere winnaar was er een nieuwe degen
beschikbaar gesteld door de organisatie plus een
T-shirt van Barcelona en een grote beker, dus

heren en dames degen schermers: het

is

de

moeite waard!

Herfort (Dl)

6

juni

(De Wittekind -Wanderpreise)
Een equipe toernooi voor pupillen en cadetten.
Het equipe bestaat uit een floretjongen en een
floret meisjes en een degen jongen.

Bij de cadetten waren l0

equipes en

bij

de

pupillen vijf.

Bij

de pupillen hadden Gemmeke Wisiers, Igor-

Bastien Denissen en Vincent Elder het makkelijk. TE werden ongeslagen kampioen en moch-

ten een mooie wisselbeker mee naar huis
nemen.

Bij de cadetten was het een stuk moeilijker. Een
barrage was nodig om de eerste plaats te bepalen.

Ondanks alle truuks van zowel de Duitse organisatie, de Duitse trainers als de Duitse hoofdsecondanten moesten de Duitsers toch de mooie
bronzen trofee naar Nederland laten gaan. Een
mooie overwinning voor Zehra Alp, Bas Garnier en Robert Dani0ls.
Het was nog nooit voorgekomen dat een club
twee titels won.Zaal Verwijlen zorgde wel voor
dit huzarenstukje in het hol van de leeuw.
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STAND PER

l jull

KUIKENS

1992

HEREN DEGEN
Vwy l.Vugt Roel van

vwy

2.Vugt Roel van
3.Erckens Hars

Vwy

2.Erckers Hans

Vw

3.Verwijlen Bas

vwy

BENJAMINS LVerwijlen

Bas

2.Blom Hugo
3.Kock Koen
4.Buitelaar Maarten

PUPILLEN

l.Koolhaas Raoul
2.Tigchelaar Siebren
3.Reineke

CADETTEN

JUNIOREN

Michel

Pascal

l.Raeven Joost
2.Galesloot Chris
3.Eckhdt Jan-Willem
4.Nonhebel Floris
5.Howcade Serge
6.Pinxter Ben

Oev

Arvid

4.Gogoase Ovidiu
5.Korzelius Jonker

6.Zair Chakib
7.Toth Andries
8.Hellemend Mitchell

Zehta

V*y

LVerstegen Hannah dAr

Vwy

2.Conen

l.Alp

Judith
3.Demoed Verena

2.Zon Katalin
3.Ridder Ineke

dAr

S.VerwijlenJudith Vt"y

Kar

TWe 4.Kappert

Vis

Erik Hrl 4.Groot Bas de
Niels Sca 5.Meyer Henny

5.Buitelaar

6.Wittens Geert

Jan

I .Leyters Marco
2.Otter Wouter den
3.Viegen Arjen van

Vwy l.Ros Tijmen
Sca 2.Pelgrom Daan
3.Rap Michael

Sca 4.Driessen Raoul
Vwy 5'PlantingaTeun
V*Y

VwY
Bas
vd
Hrl
Kar
PSV l.Kardolus Arwin Kar .Kardolus Oscar
Sca 2.Driessen Michiel DVi 2'Oskamp Anton
Vis 3.Gogoase Ovidiu Sca 3.Ros Tijmen
Vwy 4.Derop George
Sca 4.Goor Rick vd
Vis 5.Klip Michael vd DVi S'Bruin Pieter de
Kar 6.Galen Warjo van DVi 6.Cann E van
Sca T.Westra Heike Hrl T.Camfferman Cer
Sca 8.Damen Stefan DVi S.Kalmijn Willem

KLM

Rachel

dAr

Rachel

dtu

l.Manessen Titia
2.Hamer Saskia

Sca

Der

4.Wynia Elmine TAp
5.Wisiers Gemmeke VwY

Zehra
van
de
4.Melis Anita
l.Alp

VwY
Tro

BG

PSV
Fau

Samira Haz
Gaur Indra ANS

5.Sigmund

Rap

ko

2.Verwijlen

l.Verstegen Hannah dAr
2.Conen

Fau

Sca
Sca
Sca
Cas

dAr

Sca

TAp
Oev 4.Eestermans Tim
Haz S.DanilsRobert
Hee 6.Hendriks Leon

2.Oostveen

dA
dAr
dAr

Hee LEestermans Tim Sca l.Pelgrom Daan
Vwy 2.Rap Michael
Fau 2.Garnier Bas
KLM 3.Danils Robert Vwy 3.Aa Carlos vd

2.Vredeveld

3.Freye Jan-Robert
4.Tegelaar Jason

3.Korzelius Jeroen

l.Conen Rachel
2.Verstegen Hannah
3.Bloemendaal Anne
4.Broekhuis Wendy

Niels Sca
George Fau 3'Textor Michiel

Vwy

Hee

l.SandersPaul

3.Hardeman Niek

Sca 4.Hout Kevin vd

dA
dAr
dAr
dAr
dAr

l.Aalst Erik van

8.Jonckers Ivo

Vw

2.Peters Luc

2.Heermms Yuri

6.Blankenzee Michiel
T.Eckholt Jan-Willem

Vwy l.TextorMichiel
Sca 2.Veeger Casper

l.Tigchelaar Siebrenvwy l.Morshouwer Rob dAr

Fau
Hee

5.Noto Marcello

SENIORITN

Vwy
TAp 2.Smits Wim
Rap 3.Erckens Hans
Sca 4.BuitelaarMaarten
l.Vugt Roel van

Patrick Wol 3.Vermeeren

4.Pijnenburg
S.Pastoor

Vw

DAMES SABEL

DAMES DEGEN

DAMES FLORET

HEREN SABEL

HEREN FLORET
l.VerwijlenBas

T.Garnier
8.Geest Job

1

Kar

Sca
Sca
Sca

l.Angad

2.Schomaker Anuska Pos
PSV
3.[,ourens
TWe
4.Jager Theresa

San&a
de
Fau
Kar S.Melis Anita
6.Zon Katalin van Tro
V*Y
1.AlpZetua
PSV
8.Ridder Ineke de
Kar l.Kleefsua Geke Don
Fau
vdB 2.Veen Ynet vd
Kar 3.Schomaker Anuska Pos
Der 4.Liebrand-v.Es Henne Vis
Pos 5.[,ourens Sandra PSV
Pro 6.Oskamp Liesbeth vdB
Pos T.Lugttrart Marijke Akn
PSV 8.Ceels Margreet CT

l.Bijlsma

Astrid

2.Johannisma

ANS

Kamla Sca

PSV
3.Ridder Irma de
4.Hamer Saskia BG
5.Angad Gaur Indra ANS
6.lourens Sandra PSV

Titia Sca
Esther V*Y
Pemette Kar

T.Manessen
S.Dekkers

LOsinga

2.TiedinkNicolette

Sca

v. Vdv
4.Hofmars-Clark Jos Kar
5.Heuvel Ingrid vd KOS
Kar
6.Graaff Jos de
3.Emden Rebecca

vd

vdB
T.Scheer Wiebke
8.Johannisma Kamla Sca

l.Versteeg Marjolein

Sca

2.Dalen Sandra van Kar
3.Stam Jean Marie

ho

4.Visser Ingeborg

Cas

Kar
5.Ellerbrock Anja
6.Knaapen Marielle Sca
T.Graaff Jos de

Ku
c,
(\l

KARDOTUS SCHERMSPORT
rtartlkelen
Dagelijks geopend van 9.00 - 17.00 uur
en volgens afspraak.

*

F.l.E.masker

*
*
*
*
*

/

186,-.

Compleet F.l.E. schermpak vanaf

f340,'-

Pracht Schermschoenen f70,-.
Handschoen 24,:
Speciale aanbiedingen in de "shop"
Wijdenken aan UW VEILIGHEID en aan UW PORTEMONNAIE

f

*

Excl. btw

Speulderbos 15
27

1

6 JW Zoetermeer, tel. : 07 9-21 .21 .22 I F ax:O7 9-52.08.22

KOM EENS VRIJBLIJVEND BIJ ONZE "SCHERMSHOP" LANGS!

-toucJ+E

I

,

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

Abonnementen op aanvraag

