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Alle correspondentie te richten aan dit adres.

Kopij voor Touch6 naar rcdaktieadres.

Sluitingsdatum kopij volgende Touch6: 2l novembr 1992
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De artikelen in dit blad worden gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de redaktie ery'of au-
teur. Publikatie betekent niet dat de K.N.A.S. de inhoud ervan onderschrijft.

De redaktie houdt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen ter publikatie aangeboden materiaal
te weigeren dan wel gewijzigd te plaatsen.

@ K.N.A.S. 1992. Nies uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming van de redaktie.
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Van de redactie
Wat gaat de tijd toch snel, vindt u ook niet? Zo
was u nog heerlijk op vakantie; nu staat u weer
midden in de sores van de schermwereld. Maar
dat begint deze keer helemaal niet zo leuk. Wij
moeten in dit nummer helans een drietal beken-
de figuren uit de sportwereld gedenken, daar
deze ons ontvallen zijn. Vooral het overlijden
van Leo van de Kar is hard aangekomen. Im-
mers wie kent niet het beroemde sportfonds dat
naar hem is vernoemd? Elk jaar werden -ieugdi-
ge sporters in de gelegenheid gesteld om hun
kennis en ervaring op te doen. En elk iaar zal.

daar wel een schermer bij! Gelukkig zal het
sportfonds blijven doorgaan met zijn aktivitei-
ten, zodat de naam van zijn oprichter bij ons
blijfr
Dat brengt mij indirekt op een luxe probleem. Ik
ontving maar liefst DRIE verslagen van de spor-
tweek lro van der Kar, die in augusus werd ge-
houden. Hoewel de verhalen niet geheel gelijk
waren, heb ik toch een keus moeten maken. En
dat betekent dat de inzending van Tijmen Ros
en die van Eddie Wolthuis niet worden ge-
plaatst. Dat wil helemaal niet zeggen dat ik de
wel geplaatste inzending beter vindt. Het bete-
kent niets anders dan een toevallige keuze. Jam-
mer, maar het is niet anders. Ik moet tenslotte
proberen om Touch6 gevarieerd te houden. En
drie verslagen over hetzelfde onderwerp leken
mij wel iets te veel van het goede

Rob Goudvis

Bij deze zou ik uw aandacht willen vragen voor
de ledenadministratie. Het is u wellicht bekend,
dat ik hierin een uitvoerende rol heb. Dat houdt
in dat ik alle mutaties die onwangen worden in-
breng en dat ik op gezette tijden de gewenste
overzichten produceer. Omdat er een groot ver-
loop is van KNAS-leden moet u er op vanuit
gaan dat er zo'n 3000 leden in het bestand zit-
ten. Dat is heel wat meer dan er bij een vereni-
ging rondloopt! Dat betekent ook, dat er afspra-
ken gemaakt m@ten worden ten aarzien van de
aanmelding van nieuwe leden. Er is hiervoor
een inschrijffomulier ontworpen met de ruimte
voor het invullen van alle noodzakelijke gege-
vens. Niets is eenvoudiger dan dit formulier te
gebruiken. Toch zijn er nog enkele verenigingen
waar men meent dat het anders kan. Die sturen
een uitdraai op van hun eigen lijst en denken dat
het heel simpel is om deze lijst lid voor lid te
vergelijken met de 3000 bondsleden. Nou, ik
kan u verzekeren dat dat niet zo eenvoudig is.
Daarom zal ik aanmeldingen die niet via het for-
mulier zijn ingezonden niet accepteren. Derge-
lijke inschrijvingen worden dus direkt terugge-
zonden!



MAG IK MIJ VOORSTELLEN.....

Het is prettig als men weet wie er aan de andere
kant van de telefoon zit, dus volgen hierna wat
persoonlijke gegevens.

Mijn naam is Henk Crooijmans, ben 52 jaar en
sedert I juni j.l. :umgesteld als bondsadministra-
teLu.
Na zo'n 32 jamir in dienst geweest te zijn bij dc
I.oninklijke Marine ben ik daar per I juli 1990
als adj udant-onderofficicr met leeftijds-ontslag
vertrokken. Mijn schermloopbaan begon in hel.

bcgin van de jaren 70 cn heeft zich voorname-
lijk in de militaire schermwereld afgespeeld.
Mijn voorkeur gaat uit naar het sabelschermen,
maar als het moet wil ik ook nog wel eens een
floret. of een degen ter hand nemen.

Na ecn inwerkperiode, waarbij dhr. Ed Wolthuis
mij wegwijs heeft gcmaakt in het wel en wee

HenkCrooijmans,

van het bondsbureau, en wat experimenteren
met de werktijden is het bondsbureau thans op
maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot
15.00 uur bezet. Buiten deze tijden wordt u ver-
bonden met de telefoonbeantwoorder. U kunt
daar uw boodschap of uw telefoonnummer
(waar u tijdens de genoemde uren bereikbaar
bent) achterlaten. U wordt dan zo spoedig mo-
gelijk teruggebeld. Eventueel kunt u ook een fax
vgrsturen.
Op deze manier zal een reactie vanuit het.

bondsbureau nooit langer dan 1 werkdag op zich
laten wachten.

lr{et vriendelijke groet

Algemene Ledenvergadering II
Op zaterdag 19 december wordt de Algemene Lrden Vergadering II van de KNAS gehouden.

Aanvang 13.30 uur. Plaats: Schermcentrum De Lindenhof te Den Haag.

Om 10.30 uur wordt er een vergadering met de regio-besturen gehouden.

JEAI\I VAT{DERVOODT
verkoop van alle merken schermsportartikelen

VERKOOP en EXPEDITIE - Heemraadssingcl 1!85

3023 BG Rotterdam
Tel.: Olo - 412or8io114765()5.8

Ir:rx: OIO - 4773o44

GPOPEND

woensdag f 9.OO - 2l.OO uur
wiJdag l9.OO - 2l.OO uur
zaterdag 09.30 - l3.OO uur
en volgens afspraak



In Memoriam
E.ll . tv.

Wederom werden bij de KNAS overlijdensbcrichtcn ontvangen van twec mannen dic in dc

schermsport een prominente rol hebben gcspccld. Hct waren kanjcrs dic vccl bctckcnd hcbbcn

in dezc tak van sport.

In augustus overleed Jacques Dwinger op 79-jarige lccftijd. Dczc Amstcrdamntcr, dcgcn-

schermer pur sang, heeft na z'n actieve, succesvollc schermloopbaan ccn groot aandccl gchad

in het besluurlijke vlak. Als lid van het bondsbestuur ging zijn voorkcur vrrrral uit na:rr tcch-

nische zaken en hii *as dan ook een aantal jaren voorzitter van dc tcchnischc commissic.

Bijzonder actief was hij in de afdeling Amsterdam van de KNAS en was dcstijds idn van dc

initiatiefnemers, die het internationaal toernooi om de Grand Prix d'Amstcrdam in hct lcvcn

riep. Het werd jaarlijks een geweldige happening wiuraan zalcrdags stccds pcr cquip,c wcrd

geichermd (coupe d'Amsterdam) en zondags individueel (Grand Prix) op 4 wapcns. Vclc

laren hebben groie aantallen bekende, sterke inlcrnationalc schcrmcrs aan dit tocrnooi dcclgc-

no*"n. Tijdens deze wedstrijden kwam z'n tcchnische kennis na:u vorcn, maar ook organisa-

torisch wis hij met de voorbereiding nadrukkelijk aanwczig. Hclaas is hct ttrcrnooi tcr ziclc,

m:utr men denkt in schermkringen er mct weemoed aan tcrug.

Dwinger was ook een goedc scheidsrechter cn hij heclt divcrsc cursusscn in dczc scctor

geleidl Enkele van zijn ioenmalige cursisten zijn thans nog acticf tijdcns dc wcdstrijdcn v:ut

de KNAS.

De overledene heeft het genoegen gesmaakt, dat z'n zoon cn schoondochtcr ccn bclangrijkc

rol hebben gespeeld in zijn geliefde sport door het behalen van nationalc titcls. Ook z'n vadcr

was een bekend schermer.

Vmr z'n glote verdienste voor de schermsport, werd hem bij z'n afschcid dcstijds dc goudcn

speld van de KNAS toegekend.

Jan Znet, overleden op 7 september j.l.in de leeftijd van 83 jaar, was gvcnccns ccn succcsvol

schermer, die hoewel hij in 1944 de nationale titel op dcgcn behaaldc, toch cigcnlijk ccn

sabreur was. Zijn goede resultaten en inzet op dit wapcn lciddcn er toc, dat hij wcrd opgcno
men in de nationale ploeg, die deel nam aan dc Olympischc Spclcn in 194{i te l-.ondcn.

Ook hij begaf zich na z'n actieve pcriode op het bestuurlijke vlak en wcrd gckozcn in hct

bondsbestuur. Evenals Dwinger werdZnct de technische man in KNAS-vcrband. Hij w;rs hct

die de Centrale Opleiding (CO) voor jeugdige schermers(stcrs) op hct CIOS tc Ovcrvccn in
het leven riep cn hier zeer succesvol mee was, getuige de vcle goedc krachtcn in dc schcrm-

sport, die later als senioren op de nationale en intemationale tocmooien opcrccrdcn.

Zoet was ook in de Haagse vereniging "Parade et Riposte" erg acticf. Zo stond hij a:m dc wcg

van het internationaal toernooi wat jaarlijks werd gehouden op de telrasscn van hct bckcndc
hotel "Huis ter Duin" in Noordwijk. Het werden bcfaamde tocrnooien waar immcr in binncn-

en buitenland grote belangstelling voor was. "Parade et Ripostc" cn hct gcnocmdc tocrnooi
bestaan thans helaas niet meer.

Ook Jan Zoet was een uitstekend scheidsrechter en hicld zich op met opleidingcn in dit vcr-
band. Hij schreef hierv@r een instructieboek waarvan jarcnlang intcns gebruik wcrd gcmaakt.

Door een onbegrijpelijke en onverstandige bestuursvisie dcstijds staaklc JanZoct z'n acdvi-
teiten in de bond. Men heeft da:r lange tijd grote spijt van gehad door hct vcrlics van zo'n
bekwaam bestuurslid.

Zij rusten in vrede.
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In Memoriam Leo van der Kar
Bert van dc Flbr

Over het algemeen wordt in Touchd aan het overlijden van niet-bondsleden geen aandacht ge-
schonken. Voor een markante figuur als [.eo van der Kar dient echter zonder meer een uitzon-
dering te worden gemaakt.

Donderdag l0 september j.l. is lro op Zorgvliedt in Amsterdam ten grave gedragen.

Naast zijn familie werd hij vergezeld door ruim 500 vrienden, waaryan een groot deel bestond
uit sponers en sportbestuurders.

In KNAS-kringen was Lco met zijn Sportfonds al lang een goede bekende. Door de jaren heen
heeft een groot aantal Nederlandse jonge schermers en coaches gebruik kunnen maken van de
mogclijkheden die Leo ons bood om in het buitenland kennis te vergaren.

De laaste jaren kwamen daar de stageweken op Papendal bij, waar buitenlandse toptrainers
een week met onze trainers en veelbelovende jeugd bezig waren. Ook dit jaar waren wij de

derde week van augustus weer van de partij, toen de Russische coach David Tychler een week
met onze sabreurs is bezig geweest. op Papendal, zoals u in dit nummer kunt lezen.

Aan het eind van die week heb ik Leo nog gesproken. Hij vertelde me dat hij het zo leuk vond
dat Claudia Bokel was langs gekomen. Claudia heeft haar eerste conhcten met het Dames De-
genschermen ook via het "Sportfonds Leo van der Kar" opgedaan toen haar huidige coach
Manfred Kasper op Papendal een stage verzorgde. Claudia is nu Jeugdwereldkampioene en
[-eo vond het gcweldig om een volgens zijn zeggen "bescheiden" bijdrage aan het begin van
haar sportcarri€re tc hebben kunnen leveren.

l,eo was drager van de gouden eremedaille van de KNAS.

Ik denk dat onze gevoelens bij het overlijden van l,eo gedeeld worden door heel veel andere
Nederlandse sportbnden.
Maar zijn sportieve levenswerk, het Sportfonds, zal blijven bestaan. Bij het condoleren zei ziin
zoon Hans al tegcn me dat we binnenkort wecr moesten g:xrn prat€n over volgend jaar.

Nnast zijn nuttige functie zal het Sportfonds ook de naam van zijn oprichter in leven houden

c,n ons hcrinneren aan een ware vriend die op onnavolgbare wijze de Nederlandse sport heeft
geholpen.



Van de Ledenadministratie
Sinds enige tijd wordt de ledenadministratie
verzorgd door Rob Goudvis. Daarbij maakt hij
gebruik van een door hemzelf geschreven admi-
nistratie-systeem dat thans zeer geavanceerde
faciliteiten biedt. De procedures zijn zorgvuldig
getest en het geheel blijkt goed te voldoen.

Helaas bereiken mij toch incidenteel klachten

over fouten in de administratie. In het mcren-

deel van deze klachten blijken de ons aangele-

verde gegevens onjuist te zijn. Het meest voor-

komend zijn onjuiste adressen (bv verhuizing
niet doorgegeven). Het gevolg van een onjuiste
adressering is dat de Touchd als onbestelbaar
aan ons geretourneerd wordt. Een volgend num-

mer van Touch6 wordt dan niet meer verzonden

naar dit adres : mocht U Touch6, ten onrechte,
niet ontvangen dan is er zeer waarschijnlijk ies
mis met het adres.

Van ongeveer 4 Vo van het leden besrand kennen

wij geen geboorte datum. De geboortedatum is

van belang om de juiste leeftijdskategorie (en

daarmee de juiste kontributie) te bepalen. Indien

Paul Keizer

geen geboortedatum bekend is wordt altijd het
hoogste kontributie bedrag bcrekend. De bij ons

bekende geboortcdatum staat op Uw lidmaat-
schapskaart aangegcven. Mocht deze niet klop-
pen dan ontvangen wij gaarnc ccn bericht.

Er is al enkele malen op gcwczcn dat hct nict
langer mogelijk is om met tcrugwcrkcndc kracht
mutaties in het lcdcnbestand aan tc brcngcn. Dit
geldt ook zeer uitdrukkclijk voor hct aan- cn af-
melden van lcden pcr I januari. Indien lcdcn af-
gemeld worden na I januari is dc kontributic
over het gehele jaar verschuldigd. De praktischc
konsekwentie hicrvan is dat dc munties voor I
januari 1993 in dc eerstc week van dcccmbcr
1992 naar Rob Goudvis moctcn wordcn gc-
stuurd.

Voor hct doorgcven van korrcktics gelicvc U

ecn briefje met dc rclcvantc gcgcvcns tc sturcn

naar Rob Goudvis.

Leeftijdsopbouw van het KNAS ledenb.tl3,1t"9

Dankzij de nieuwe ledenadminisuatie is het vrij
eenvoudig om gedetailleerde gegevens te ver-
krijgen over de opbouw van het KNAS ledenbe-

stand. Als voorbeeld staat in figuur I de leef-
tijdsopbouw van het totale bestand. Op de hori-
zonlale schaal staat de leeftijdskategorie. Verti-
kaal staat het percentage (van het totaal aantal

leden) met de betreffende leeftijd. In de figuur
wordt het totaal beeld weergegeven : er is dus

geen uitsplitsing gemaakt niur mannen en vrou-

wen of naar rekreanl.en en wedstrijdschermers.
Voor een goede interpretatie moeten dergelijke
uisplisingen natuurlijk gemaakt worden, maar

ook het totaalbeeld is zeker interessant.

ln de figuur valt af te lezen dat er relal.ief weinig
echt jonge scherm(st)ers zijn. Bij de jeugd wor-

den redelijke aantallen pas bereikt vanaf l0 it I I
jaar. De stijging zet door tot ongeveer l5 jaar
waarna een afname komt. Het dieptepunt wordt
bereikt rond een iaar of 21, waarna weer een be-

pcrkte stijging wordt gesignalccrd. Een twecdc
top wordt bereikt rond dc 3O-jarige leeftijd.
Hierna neemt, naarmate dc lccftijd tocnccmt,
het percsnlage schermers gelcidclijk af.

Kwalitatief is dit beeld nict zo vcrwondcrlijk.
Bij de zeer jeugdigen zal er een rclatief sncllc
stijging zijn. Dit wordt onder meer vcroorzaakt
doordat de motorische ontwikkeling (en zekcr
ook het coOrdinatievermogen) zich in dezc lccf-
djd snel ontwikkeld. Een ander clement is dat

de jongste scherm(st)crs zeker aparte aandacht
nodig hebben. Lang niet alle verenigingcn zijn
in de gelegenheid voor de echte kleintjcs apartc
trainingsuren te organiseren. Uit praktischc
overwegingen wordt dur vaak gekozcn voor ccn
startleeftijd van ecn jaar of 10. Het gcvolg is dat

de insuoom bij die lceftijd grol.cr is, hctgccn in
overeenstemming is met de gegevens in hct bc-
stand. De vermindcring na l5 jarige lccftijd is
ook bij andere sportcn ecn bekend vcrschijnscl.
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De belangrijksle argumenten zijn gauw gevon-
den. Een fakor is de puberteit. De toenemende
aandacht voa sociale kontak&en en relaties leidt
tot het maken van keuzes waarbij de sportieve
aktiviteiten (al dan niet tijdelijk) worden stilge-
legd. Doordat de school meer tijd gaat wagen
naarmale het eindexamen dichterbij komt moet
een aantal scherm(st)ers de sportieve aktiviteit
staken. Voor het vinden van een werkkring of
het starten van een studie moeten de nodige
moeilijkheden overwonnen worden. De rond het
20-ste jaar optredende groei vindt zijn crlnaak
waarschijnlijk in het opgelost zijn van deze pro-
blemen. Na een leeftijd van 32 jaar needt een
wij sterke daling. Deze daling zetzich globaal
voort tot op zeer hoge leeftijd.
De verschillen tov het boven beschreven beeld
voor wedstrijd- en relaeatieschermers aprt zljn
klein. De leeftijdsopbouw van wedstrijdscher-
mers begint iets later. Dit is triviaal : men begint
als rekreant en besluit later wedstrijden te gaan
schermen. Ook de dip rond 20 jarrr lijkt minder
geprononceerd voor wedstrijdschermers, het-
geen vermoedelijk te verklaren valt uit een an-
dere motivatie. Tussen mannen en vrouwen be-
staat (rekening houdend met de statistische be-
trouwbaarheid) geen verschil in leeftijdsopbouw
binnen het bestand.

Als voorbeeld van het gebruik van deze infor-
matie zou men het vast stellen van de leeftijds-
grenzen vq)r een nieuwe schermtechnische ka-
tegorie kunnen nemen. Dit is, puur als voor-

FRANCE - LAII{E S - S CHERMS E RVI CE

K. FokkeDa-AnCeregg
Steenbraam 7
9561 DA Ter ApeI
tel. 05995 - 2059

beeld, gedaan in figuur 2. De huidige groep se-
nioren is onderverdeeld door een aparte groep
"veteranen" in !e voeren. Daarbij is, volkomen
arbitrair, een leefiijdsgrens van 45 jaar geno-
men. Het blijkt dan dat cen dergelijke groep vrij
goot is. Misschien is het interessant hier aparte
wedstrijdmogelijkheden !e creeren. Het argu-
ment zou kunnen zijn dat aan "veteranen wed-
strijden" alleen door veteranen mag worden
deelgenomen waardoor een, qua leeftijdsop-
bouw, relatief homogene populatie aan de wed-
strijden deelneemt. Als mogelijk gevolg wordt
zo het schermen v@r de oudere sporter interes-
santer. Natuurlijk is dit maar een voorbeeld.
Toch zou het leuk zijn reakties op een dergelijk
idee te mogen ontvangen. Bij deze verzoek ik
een ieder die wil reageren dit te doen via een
briefje, ter mijner attenrie, naar her bondsbu-
reau.

Het is duidelijk dat de reikwijdre van de hier be-
schreven gegevens beperkt is. Het lidmaatschap
van een sportbond zegl.nog bijzonder weinig
over de daadwerkelijke deelname aan aktivirei-
ten. Ook over de kwaliteit van het schermen
kunnen geen konklusies worden getrokken. Het
is echter van groot belang dat het nu mogelijk is
verschuivingen van de leeftijdsopbouw in de
loop der jaren te kunnen konstateren. Dit is een
onmisbaar gegeven voor formuleren van beleid
zowel op bords- als op verenigingsniveau.



o:n
0s
E
R

N) Ledenbestond KNAS per 01-01-92

X
t-J

o
+/
c
o
o

rF
c)

*t
o
0)
v.

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Leef tijd IJoo r]



)T ISPA.'S
ECHT

TIE
IUET

WREIZEN



De organisatie van de Nederlandse
Kampioenschappen vanaf 1994
Zoals afgesprokcn op de ALV zou via de
Touchd worden medegedeeld wat de spelregels
zijn voor de organisatie van de NK's met ingang
van het seizoen 199311994.

Ondersuand zal ik uachten hierover de nodige
duidelijkheid te geven, al zullen er altijd wel
t'ragen openblijven c.q. zullen er in de loop der
tijd zaken dienen te wordcn bijgesteld omdat het
ook voor dc KNAS om ecn expcriment gaat.

Vooraf nog ecn mededeling: lecst U het onder-
staande eens aandachtig door cn bekijk of U
binnen Uw vercniging of in combinatie mct ecn
andere vercniging zoicls zou willcn.
Ga nog gcen sporthallcn bckijken etc. want op
de ALV zal tcvcns ccn bcsluil mocten vallen
ovcr de nieuwc formulc van dc NK's cn die zou
wcl eens grotc invloed kunnen hcbben op de
dcelnemersaantallen. Daar die aantallen wecr
rcchtstreeks van invlocd zijn op dc bcnodigdc
accommodaLic denk ik dat U zich nu dient te be-
perken tot het invcntariseren van de bereidheid
om zoicl.s tc willen docn.

Maar de grotc lijncn van de "privatisering" van
hct NK zijn nu wel bckend cn wc stcllen ons de
organisatic als volgt voor.

Dc organisatic van dc Nationalc Kampioen-
schappcn blijft weliswaar in handen van de
KNAS-wedstrijdcommissie; de locatie en de
n iet-technische lciding wordcn echtcr overgcno-
mcn door 66n of mccrdcre vercnigingen.

De locatie dient aan de volgende eisen te vol-
doen.

Er dienen kantincfaciliteiten en voldoende
kleedkamers met douche aanwezig te zljn.
De beoogde zaal dient over een normale sport-
vloer te beschikken waarop men lopers kan
vastzettcn, dan wel disnt men te beschikken
over verhoogde podia waarop lopers kunnen
wordcn gemonte€rd (de zgn. finalepiste).

Het dient mogclijk tc zijn om stroom bij de lo-
pers te brcngen.

Voor wat betreft de locale niet-technische orga-
nisal.ie is men tamclijk vrij in de aanpak.

De medailles worden door dc KNAS gcleverd,
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Bert van de Flier
maar evcntuele andere prijzen mag men zonder
meer aanbieden.

Men kan locale prominenten c.q. sponsors in de
prijsuitreiking betrekken, reclameborden plaat-
sen langs de lopers etc.

Bij het laatste dient men wel op l.e letten of er
TV is (info A. Kochi), want dan dienen de bor-
den aan bepaalde afmetingen te voldoen wan-
neer het Nederlandse TV betreft.

Men kan de zaal met alle mogelijke middelen
opvrolijken, de finalepiste mooi aankleden etc.

Waarom doen we dit en wat kost het?

We denken dat alle verenigingen de kans moe-
ten krijgen om in hun verzorgingsgebied een
stuk schermpromotie van de grond te tillen zon-
der dat daar nu direct een prestigieus jaarlijks
terugkercnd en kostbaar toernooi aan [e pas
moet komen. Daar leent o.i. het NK zich bijzon-
der goed voor, want het keertjaarlijks terug en
is voor Nederlandse beg.tppen altijd goed bezet.
Bovendien kan met een NK altijd gerekend wor-
den op een redelijke hoeveelheid aandacht van
de nationale pers, terwijl men als organisator
normaliter (maar dat moet men zelf regelen) for-
se aandacht van de locale pers moet kunnen
krijgen. Dit laatst€ schept nieuwe perspectieven
op sponsorgebied. Voor de (multi)national heeft
de landelijke pers te weinig aandacht voor
schermen om lot sponsoring over te gaan. De lo-
cale b.v. autorijschool of verzekeringsagent
heeft geen behoefte aan de landelijke pers, maar
zal daarentegen belangstelling hebben voor de
plaatselijke publiciteit.

Het NK dient hierin een initi€rende functie te
hebben, de opgedane contacten kan men verder
uitbouwen (nu een verslag van de NK, volgend
jaar van het clubkampioenschap enz.).

De kosten zullen worden gedeeld.

De KNAS draagt zorg voor materiaal, medail-
les, wedstrijdleiding, nationale mediabegelei-
ding en scheidsrechters.

De locale organisatie draagtzorg voor huurzaal,
loperpersoneel (in- en uitruimen van de zaal),
transport materiaal en draagt een persoon bij die



zitting heeft in het Directoire Technique. Dit Het is overigens niet mogelijk om een bepaald
laatste heeft als achtergrond dat we graag een kampioenschap min of meer te claimen, de be-
uitbreiding zien van het aanlal KNAS-leden dat doeling is juist om tot roulatie te komen.
over de juiste kennis beschikt om wedstrijden te Mer het bovensraande hoop ik U enig inzicht te
kunnen leiden, kortom een verbreding van onze hebben gegeven in de idee€n aie er Uij ons le-
organisatorische basis. ven. Edn en ander zal zeker ook tijdens de ALV
De wedstrijdcommissie zorgt voor het innen van aan de orde komen en daarna kunnen we zo snel
de inschrijfgelden en zal deze na overleg toewrj- mogelijk met de potenti€le organisatoren om de
zenaan locale en nationale oqganisatie. tafel te gaan zitten.

De verdeelsleutel zalpr wapen worden bepaald
afhankelijk van de begroting die de locale orga-
nisatie indient-

(lngezonden Mededeling)

Op I maart 1993 start de NSF met een consumentSerichte en geldgenererende ac-
tje voor en door sporwerenigingen.

Onder de naam NSF-kortingskaartactie, kunnen verenigingen in hun vestigingsplaats
optreden als plaatselijk organisator van deze actie. Door verkoop van de NSF-kor-
tingskaart aan inwoners van de vestigingsplaats kan een sporwereniging jaarlijks een
fors bedrag aen extra inkomen genereren.

Door de NSF wordt in ruime mate ondersteuning geboden, waardoor deelnemen-
de verenigingen tegen relatief geringe kosten voor een kwalitatief goede organisatie
kunnen zorgen.

Een landelijke publiciteitscampagne zal de NSF-kortingskaartactie ondersteunen,
waar verenigingen bij het organiseren van hun plaaaelijke acties van profiteren.
Voor wie meer wil weten:
vraag vrijblijvend (en geheel gratls) de informatiefolder aan bij:

NSF, sector Externe Betrekkingen
La-v. G. van Hardeveld

Postbus 302
6800 AH Arnhem
tel. 08308-34477.

ln de folder saat ook beschreven hoe uw vereniging zich kan aanmelden voor de
N S F- ko rtingskaartactie.

De aanmeldingstermijn sluit op I december a.s.
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Derde plaats wereldkampioenschappen

Voorburgse wethouder huldigt Pernette Osinga

Maandag 20 juli heeft wethouder De Leur van
sportzaken de Voorburgse Pernette Osinga in
kleine kring ontvangen om haar !e feliciteren
met het behalen van de bronzen medaille bij het
wereldkampioenschap degenschermen voor
wouwen deze maand in Havana/Cuba.

De gemeente Voorburg is trots een dergelijke
burger binnen haar gelederen te hebben. Pernet-
te Osinga behoort tot de absolute wereldtop op
het onderdeel 'degen'. Ze wordttenijde gestaan

door haar trainer Kasper Kardolus, met wie ze
nu vijf jaar samenwerkt. Naast het zware |.r:ai-
ningsprogramma van de afgelopen jaren heeft
ze ook nog een rechtenstudie afgerond, die ze

!/.a.r'p.,W":t::////K/J.lr:-;

Midden: Pernette Osinga, links: Marianne de [.eur, rechts: trainer Kasper Kardolus

l2

geiccnlc Vurbug

voor een deel zelf heeft bekostigd met allerlei
baantjes. Pernette traint ongeveer dertig uur per
week. Daarnaast werkt ze twintig uur per week
als juriste aan de Vrije Universiteit in Amster-
dam. Ze doet onderzoek naar de rechtspositie
van topsporters.

De24-jange Voorburgse was in 1991 Nederland
kampioene en behaalde bij het Europees kam-
pioenschap in Wenen een derde plaats. Ook was
zij de eerste bij de Word Cup Copa do Brasil te
San Paulo. In 1991 is zij in Voorburg uitgeroe-
pen tot sportwouw van het jaar.

.r' 4h t;;,
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Schermen in de Basisvorming.

Indien u regelmatig de krant leest heeft u juni
j.l. kunnen lezen dat de eerste kamer accoord
ging met de invoering van de wet op de basis-
vorming (afgekort BAVO). Wellicht vraagt u

zich vervolgens af wat dit nu te maken heeft met

het schermen?

De "Bavo" is bedcld voor de eerste drie leerja-
ren van het voortgezet onderwijs. Hierin moeten

verplicht l5 vakken door iedere leerling ge-

volgd worden. Een van de vakken hiervan is het

vak Lichamelijke Opvoeding. Dit vak heeft een

aantal onderdelen zoals atletiek, turnen, ...etc.
Een van de onderdelen is het vak Zelfverdedi-
ging en tot op heden kunnen de docenten lich.
opv. kiezen uit de sporten boksen, judo en/of
schermen. Komend schooljaar is daarbij een ex-
perimenteer jaar en in principe moet volgend
jaar ('93) de "Bavo" definitief zijn ingevoerd-
Om de keuze voor de scholen duidelijk te ma-

ken is het dus uitermate zinvol om ook het

schermen aan te bieden zodat de scholen ook
een indruk krijgen wat hierbinnen mogelijk is.

Het gaat daarbij natuurlijk niet om het wed-
strijdjes schermen (hoewel dit wel een onder-
deel is) maar vooral om de pedagogische aspec-

ten die binnen het schermen aan de orde komen.
De leerlingen moeten met elkaar kunnen sabel-

schermen en daarbij rekening houden met eigen

en andermans bewegingswensen en -mogelijk-
heden binnen e€n context van noodzakelijke af-
spraken omtrent veili gheidsvoorschriften en uit-
voeringstechnieken. Om een aantal methodisch-

didactische redenen is voor de sabel gekozen
i.p.v. voor de floret ofde degen.

I* 
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I Wi. heeft er nog oude (antieke) enrouleursl

I lk b.n hierin zeer geinteresseerd. Of ze het doen of niet maakt niet uit

$ Oot onderdelen ziin welkom.

Jo Mosmiiller, Schanswetering 57

5231 NC Den Bosch

tel:073-4ll9l8

J.Wabaven
D rent S c lcrmen K A L.O., Tilburg.

Dat het schermen binnen de zelfverdedigings-
sector is opgenomen, is voornamelijk te danken
aan de werkzaamheden van de Heer Kees Claas-
sen (docent schermen C.A.L.O.-Zwolle). Naast
deze opleiding heeft ook de K.A.L.O. Tilburg
hierin een steentje bijgedragen en zijn dit de
enige twee Academies waar het schermen nog
een vast onderdeel van het lespakket vorrnt.

De Stichting Promotie Schermsport Nederland
heeft inmiddels een uitvoerig in de lespraktijk
van de docenten lich. opv. getest lespakket ont-
wikkelt, waarmee de docenten lich. opv. deze
sabelschermlessen kunnen gaan geven. Decem-
ber'92 is op de Kath. Acad. voor Lich. Opuoe-
ding te Tilburg een eerste aantal uren voor de
na-/bijscholing van de docenten in lich. opv. ge-

pland. Het is dus niet zinvol dat alle Nederland-
se schermverenigingen plotsklaps scholen van
het voortgezet onderwijs gaan benaderen omdat
slechs de Academie voor Lichamelijke Opvoe-
ding in samenwerking met de Koninklijke Ver-
eniging van lrraren in Lichamelijke Opvoeding
de mogelijkheid hebben om docenten lich. opv.
bij-/na te scholen en het daarvoor erkende certi-
ficaat te verstrekken. Reeds bestaande conhcten
via gemeentelijke instanties in de vorm van in-
troduktie sportlessen (schermen) tegen geredu-
ceerd tarief ... etc. zijn uiteraard zeer geschikt
om het schermen te promoten maar hebben dus
geen vervangingswaarde voor de sabelscherm-
lessen van de 'Bavo'. Over de exacte organisatie
van dit project en de 'transfer naar het vereni-
gingsschermen berichten wij u gaarne in een
volgende editie.

I
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7n zit de vakantie er weer op? Hoe bevalt de (nieuwe) school? Is de meneer of de juffrouw wel
aardig. Of heb je het niet goed getroffen? Ik hoop dat jij het wel naar je zin hebr Dat de vakantie
leuk was blijkt uit het verslag dat ik van Rien Janse heb gekregen. Die was met zijn ouders naar
Frankrijk gegan. En daar heeft hij iets gezien dat met schermen te maken heeft.

Wie van jullie heeft ook in de vakantie ies leuks meegemaakt? Stuur je verhaal m:rar op nzurl

Anja
p/a de Steenzager I
5506 GE Veldhoven

De vakantie van Rien Janse (12 jaar)
Het is vrijdagmiddag als ik papa help met het
inladen van de auto. Er moet heel veel mee.
Veel meer dan eigenlijk in de auto kan. Maar ik
vind dat alles nodig is. Dus probeer ik maar
goed aan te stampen in de hoop dat er plaats
komt voor mijn spullen. Nu wordt mama boos,
want zij is bang dat ik ies kapot maak. Als wij
aankomen blijkt dat er twee borden stuk zijn.
"Zie je wel" zegt mama, "ik had je nog gew:ur-
schuwd". Gelukkig hebben wij genoeg borden
om van le eten, want anders zou het er erg som-
ber voor mij uizien. Wij ziuen op een camping
in de buurt van Orleans. Dat is aan de Loire. Die
rivier is heel beroemd om zijn kastelen. Mensen
van de hele wereld komen naar Frankrijk om de
mooie kastelen te zien. Wisten jullie dat daar
vroeger ook werd geschermd? De Drie Muske-
tiers komen uit deze omgeving. Wij hebben een
paar kastelen van binnen gezien. Dal zag er heel
mooi uit. Maar wat het mooiste was, was de
voorstelling die wij 's avonds bij Chambord
hebben gezien. Daar werd voor het kasteel een

show gegeven met wel 2000 mensen en een he-
leboel paarden. Er dreef zelfs een boot in de
slotgracht. Ik heb niet alles goed begrepen, want
er werd in het Frans gesproken.

Papa heeft steeds het belangrijkste vertaald. Het
verhaal werd verteld door het kasteel met de
stem van een heel oude man. Hij vertelde alles
aan een aantal bomen, die giechelden als jonge
meisjes. Wij zagen ridders te paard vechten met
de vijand uit Itali0. Ook zagen wij hoe een veld-
slag werd geleverd met opstandige buitenlan-
ders. Dat was heel mooi om te zien. Er werd een
toernooi gehouden, waar de goede ridder moest
vechten met de zwarte ridder om de hand van
een jonkvrouw. Wie die jonkvrouw was weet ik
niet meer. De goede ridder wist te winnen. Toen
kwam de boot binnenvaren en de goede ridder
ging op reis naar nieuwe avonturen. Als laatste
werd er een heel grcot vuurwerk gehouden. Een
paar keer is mama heel erg geschrokken, zo
hard waren de knallen. Het was prachtig om te
zien hoe alles verlicht werd met rode en groene
vuurpijlen. Tiren het afgelopen was, vond ik dat
wel jammer. Maar het was al laat en dus moes-
ten wij teruggaan. Ik hoop dat wij volgend jaar
weer naar Frankrijk gaan. Dan gaan wij vast
weer naar een kasteel.

Daaag



Verslag 8e Leo van der Kar Sportfondsenweek

In de week van 16 t/m 2l augustus 1992 werd
voor de achtste keer de Leo van der Kar Sport-
fondsenweek georganiseerd. Ook dit jaar was
de schermbond weer uitgenodigd om een ploeg
af te vaardigen. Daar de floret- en degenploegen
reeds bij eerdere edities aanwezig zijn geweest,
was het dit keer de beurt aan de sabreurs.

De sabelploeg bestond uiu

Carlos van der Aa - Scaramouche
Martijn den Burger - Schermkring Friesland
Bas de Groot - Cascogner
Rob Monshouwer - d'Artagnan
Daan Pelgrom - Scaramouche
Michel Rap - Scaramouche
Tijmen Ros - Kardolus
Martijn Berendse - Scaramouche

De begeleiders van Cr ploeg waren de maitres
Georges Derop en Willem Monshouwer. Als
gasttrainer was de bekende David Tyshler uit
Moskou uitgenodigd. Onder zijn deskundige

Schermcentrum Arnhem, Koppelstraat 20, 6832 EP Arnhem. Verkooplijden dinsdag en woensdag 20.00 - 22.00 uur

Martijn den Burger Oudehaskz

lciding hebben we een week mogcn traincn.
De overige deelncmende sportcn warcn: atletick
(hoogspringen), boksen, gol f, handbal, tram po-
line-springen, tennis, kunsEwemmcn cn rugby.

Zondagmiddag l6 augustus ging dc sportfond-
senweek van sl.art met een kcnnismakingsspcl.
Hierbij werden allc dcclnemcndc sportcrs ingc-
deeld in groepen zodat mcn clkaar sncl lccrdc
kennen. Na deze inspanningen stond er ccn
overhccrlijke barbccuc op het progrumma.

Na de speelse en gczclligc introductic op zon-
dag begon op maandagochtend hct cchtc pro-
gramma: trainen ondcr leiding van dc gasttrai-
ners. 's Morgens hcbben wc trydcns ccn 3 l12
uur durende training kcnnis kunncn makcn mct"
de grondbcginselen van hct systccm van maitrc
Tyshler. Dit was zcer lecrz'aam. Hct systccm is
eenvoudig van opzcl. en makkclijk tc bcgrijpcn
en uit. te voeren. 's Middags, na dc lunch- cn
(korte) rustpauze hebben we ons wccr vcrdcr

i t .i;i,.
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UhlmclfiVil'

VERKOOP

UHLMANN & ALLSTAR
Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland Uhlmann

schermsportartikelen. Ook voor Allstar kunt u bij ons terecht.
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verdiept in het systeem van maitre Tyshler. En
aan het eind van de ecrstc dag konden we terug-
zien op een zccr geslaagde cn leerzame dag.

Zoals de eerstc dag was, zo zou de hcle week er
uit zien. Op cen paar klcinc verandcringen na
dan. Zo werd de dinsdagmiddagtraining ondcr-
broken voor ecn looptraining onder leiding van
Wim Verhoorn, Tijdens deze looptraining heb-
ben we geleerd hoe leuk en nuttig een looptrai-
ning kan zijn, ook voor schermers.

Woensdagochterrd was ccn ontspanncn dagdecl.
Toen stond namclijk voor iedercen recreatie-
sport op het programma. Dit betekende veel lol
bij hct zwcmmen, vollcybal, badminton en tafcl-
tennis.

Dondcrdagmiddag wcrd voor dc alwisseling in
het trainingsprogr:rmma gezorgd door ccn uurlje
zweten en afzien tijdcns dc krachttraining. Ook
deze discipline kan zijn nut hebbcn voor het
schermen, zo bleek wcl.

Natuurlijk wcrd er buiten deze programma-on-
derdelen ook nog stevig getraind bij maitre
Tyshlcr. In de loop van de week wcrd zijn sys-
teem veel duidelijker en grijpbaar voor iedereen.
Je kon bij een aantal schermers al heel duidelijk
de vorderingen zien. Ook was iedereen druk be-
zig om hct geleerdc in de praktijk te brengen.
De begeleiders en de gasttrainer waren dan ook
duidelijk tevreden over de gebockte resuhaten.

Tot nu toe is echtcr alleen nog maar het pro-
gramma van ovcrdag aan de orde gekomen.
's Avonds was er echter nog wel degelijk te
doen hoor. We hoefden ons geen minuut te ver-
velcn. 's Avonds was er de mogelijkheid om een

verkwikkendc massage te ondergaan. Of je kon
biljarten, midget-golfcn, tv-kijkcn o.i.d.
Verder werden cr 's avonds demonstraties gcor-
ganiseerd. Hicrbij werden de dcclnemende spor-
ten gcpresentccrd en was cr de mogelijkheid om
mce te doen. Maandag was cr een demonstratie

golfen en polsstokhoogspringen. Dinsdag waren
wij aan de beurt om het schermen te showen. De
spctl,crcnde demonstratie werd een groot succes.
Ook was er dinsdag een demonstratie rugby.
Woensdag kon men genieten van boksen en
handbal. Donderdag was het de beurt aan de
tennissers. Ook was er nog een demonstratie
van het WK F3E modelvliegen. Die werden net
op Papendal gehouden. Vrijdag sloten de kunst-
zwemsters en de trampolinespringers de demon-
stratiecyclus af.

Dc iijd vloog voorbij in die week. Voor we het
wisten zaten we vrijdagmiddag aan het af-
scheidsdiner. En toen werd ons ook duidelijk
waarom de begcleiders die week zo'n vcrmoei-
de indruk maaktcn. Zehadden een bijbaantje.
7.e werkLen namelijk als bcdicnend pcrsoneel in
hct restaurant van het sporthotel op Papendal.
Tijdcns het afscheidsdiner, met de perfecte be-
dicning, werd cr nog even teruggekeken op de
week. Iedereen kwam tot de conclusie dat het
cen grool. succes was Sewe€st en iedereen vond
hct jammer dat het al weer was afgelopen. De
gasttrainers werden bedankt en kregen als dank
een trainingspak van de Nederlandse olympi-
sche ploeg. Ook werden de jarigen in het zonne-
tje gezet, werden de jongste deelnemers voor-
zien van een walkman, werd de sporter die het
beste met zijn sport bezig was geOerd en werd
de beste begeleider op de voorgrond.geplaatst.
Ook hier hebben de schermers zich in de picture
geplaatst: Rob Monshouwer was de jongste
mannelijke deelnemer en men vond dat Tijmen
Ros op een bijzonder goede manier met zijn
sport bezig was (en is).

Tot slot bedankte iedereen Leo van der Kar, het
Sportfonds en de keuzecommissie voor de orga-
nisatie van de leuke week. En daar sluit ik me

brj aan.

Workshop
Samenwerkende Haagse Schermverenigingen

De Haagse schcrmverenigingen, voorlopig sa-

mcnwerkend onder de naam H.S.F., hebbcn een

actief plan opgesteld om tot de verwezenlijking
van deze samenwerking te komen. Een en ander
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Het* Biever

vereist natuurlijk een zeer grote inzet van de
toch al overbezette bestuursleden. Teneinde de
plannen toch te realiseren wordt gedacht aan de

mogelijkheid om kader vrij te maken door cen-



tralisatie van bepaalde activiteiten. Zo zouden
de financi€n van de vier verenigingen door 66n
penningmeester kunnen wgrden bijgehouden,
als hij er maar voor zorgt dat de centjes op de
juiste rekening worden geslort. Ook zou er 6dn
ledenadministratie gevoerd kunnen worden, die
weer opgesplitst kan worden per vereniging.
Edn wedstrijdsecretariaat, dat de inschrijvingen
voor wedstrijden regelt en bijhoudt of er b.v.
transport onderling geregeld kan worden. Hier-
van kunnen alle wedstrijddeelnerners op z'n tijd
profiteren. Het nu wijgekomen kader kan zich
dan b.v. weer bezighouden met het organiseren
van o.a. workshops. De bedoeling is om hierin
allerlei aspecten welke in en rond het schermen
spelen aan de orde te laten komen.

De eerste workshop betnof het schermmateriaal.
Aandacht werd geschonken aan het zoeken naar
en eventueel oplossen van storingen in de elek-

rrische materialen. Het is voor de'rust van de
schermer op €en wedstrijd gocd om zelf te kun-
nen vaststellen of een evcntueel mankement
aanwezig is in het eigen materiaal, dat van de
tegenstander of bij de spullen van de scherm-
znl.
De workshop welke op 27 juni j.t. in her SC
Lindenhof is gehouden stond ondcr de deskun-
dige leiding van Spencer van Erven en Ton Kor-
tekaas. De opgekomen jeugd was crg ingeno-
men met de aangereikte kennis en gaf aan datzlj
graag nog een vervolg hierop zoudcn willen
zien. Intussen blijkt dat toch ook vccl scniorcn
graag eens wal meer van deze kcnnis zoudcn
willen opdoen. Daar gaan we hard aan wcrkcn.
Op afgebeelde foto van Peter van Ricl zicr u 66n
van de groopen ondcr leiding van Spcnccr van
Erven aan het werk.

Foto: Henk Biever
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Bondstrainerscollectief Nieuws

Na onze publicaties in de twee voorafgaande
Touch6-edities bereikte ons van bondswege de
mededeling dat het bondsbestuur wat ongeluk-
kig was met het gebruik van de naam Bondstrai-
nerscollectief.

Daar er namelijk sinds januari j.l. geen nationale
jr:ugdbondsraining meer is zou dit wellicht wat
verwarring c.q. verwachtingen kunnen wekken
en derhalve beter niet meer gebruikt moeten
worden.

Hoewel het Bondstrainerscollectief mede van-
wege sponsorwervingsoverwegingen nooit. ont-
bonden is, maar 'slapende' was, lijkt het wense-
lijk om aan dit bondsbestuur verzoek te voldoen

Slichling Promolie Schermsporl, 040-l I 1555

Willcm lvlonshouwer
Frans Posthuttu
JohanWalraven

en ge€n gebruik meer te maken van deze naam-
geving.

Langs deze weg willen wij daarom alle deelne-
mers, betrokkenen en sympathisanten van de
Nationale Jeugdtraining en het Bondstrainers-
collectief hartelijk bedanken voor hun inzet en
medewerking.

Uiteraard gaan onze werkzaamheden m.b.t. de
schermsport gewoon door en zult u 'ons nieuws'
voortaan aantreffen onder de kop Stichting ko-
motie Schermsport Nederland. Een Stichting
waarin o.a. alle trainers van het voormalige
Bondstrainerscollectief zijn vertegenwoordigd.
Met vriendelijke groeten.

LES TROIS

Regio Zuid-Nederland naar Moskou

De Stichting Promotie Schermsport Nederland
heeft als 6€n van haar doelstellingen de uitwis-
seling te bevorderen tussen Nederland en Bui-
tenlandse Schermleraren. Op basis van vooraf-
gaande contacten met het hedendaagse G.O.S.
gaat medio september een 4-mans delegatie
voor een internationale schermstage naar Mos-
kou en St. Petenburg.

Deze delegatie bestaat uit louter Zuid-Neder-
landse deelnemers te weten:

r8

S.PJJV.

KNAS-Zuid voorzitter De heer P. Irytens
en de schermleraren
De heer W. Monshouwer (o.a. Venlo schermver-
eniging D'Artagnan)
De heer R. Verwijlen (Oss schermvereniging
zaal Verwijlen)
De heer J. Walraven (o.a. Eindhoven TUE-stu-
dentenschermvereniging'Hoc Habet', Tilburg
Kath., Acad. v. Lich. Opv.)

Via locale en provinciale media heeft e.e.a. re-



Wereldkampioenschappen Dames Degen 1992

Van 9 tot 12 juli werden in Havana (Cuba) de
Dames Degen Wereldkampioenschappen ver-
schermd. De dames waren dit keer alleen want
de andere wapens zijn Olympische disciplines
en dientengevolge bevonden de andere scher-
mers zich in Barcelona.

Cuba deed zijn uiterste best om een goed gast-
heer te zijn en dat is ze binnen het. raam van hun
mogelijkheden zeker gelukt. Met een nu al 30
jaar durende economische boycot van de Ver-
enigde Staten gekoppeld aan het wegvallen van

de Sovjet Unie nadert het moment dat het licht
uitgaat in Cuba met rasse schreden. Het was de

Ber! van de Flier

eerste wedstrijd waar men a.ls dc volgcndc pagi-
na nog niet klaar was om te kopidrcn zolang hct
fotocopieerapparaat uitzettc om stroom tc spa-
ren. De levensmiddclcn en brandstof zijn cr op
de bon, maar daar heb je als buitcnlandcr gccn
last van omdat wij in icdcr gcval nog voor wal
deviezen zorgen.In de grote luxe hotcls mcrk jc
sowieso weinig van de problcmcn. Hoogstcns
aan de samenstelling van de maaltijdcn zic jc
dat er wal, aan de hand is. Vccl vis want dal kan
men zelf voor de dcur vangen en vccl fruil. want
dat groeit op dit prachtige eiland in ovcrvlocd.
Het is echter wel zo dat dez.e maaltijdcn voor dc

\5rr1

delijk veel publiciteit gekregen en de opgcdane binnen met n:rme Zuid-Nederland deze publici-
ervaringen zullen beslist via de bestaande teit te kunncn aanwenden ter promotie van de
KNASNAS kanalen aan geinteresseerde leden schermsport aldaar.
worden kenbaar gemaakt. Uiteraard hopen we

ffiSAN' i\.
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LudmilaVarov geeft les aanJeroen Divendal in schermzaalTer Weer (ntr. F. Posthuna) Den llaag
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gewone Cubaan niet bestaan. Hij zou hier in
dollars moeten betalen en als hij die in bezit
heeft is hij strafbaar. Ondanks deze problemen
is de bevolking buitengewoon vricndelijk en
gastvrij en natuurlijk ongeloofl ijk sporminded.

Nederland kwam uit met slechts twcc deelneem-
sters. Vorig jaar deed er nog een team mee dat
zich, gelet op de normstelling wannecr het een

olympische discipline zou zijn, voor Barcelona
zou hebben geplaatst. Maar hier is sindsdien
flink de klad in gekomen cn van het tcam van
toen is weinig meer over. Toch gingen we met
hooggcspannen verwachl.ingcn n:ur Cuba, want
Pernetle Osinga was na een mislukte poging om
op Floret naar Barcclona tc komen wccr terug-
gekeerd tot het wapcn waar ze echt gocd in is en

scoorde metcen wecr zo gocd dat zc bij het be-
gin van de WK al onder de eerste 8 van de we-
reldranglijst stond. Verder ging Nicolette Tied-
ink mcc, dic de norm om op KNAS kostcn naar

Marianne Horvath (Hon) '(t< V V

Elcaterina lrberdeva (GOS) D3 t(* V

Melissa Serrano (PUR) Dl D2 **
Maria Lede Pizzumo (ARG) Dl Dl V

Nina Kaairaincn (FIN) D2 V D3

Nicolette Tiedink (HOL) Dl D2 D3

Pipa Pivalica-Bjork (SUE) Dl D2 V

Cuba te mogen net niet haalde, maar ruim vol-
doende punten had om op eigen koslen te mo-
gen wordcn ingeschreven. Nicolettte's trainer,
Ruud Makarawung, moest op het laatste ogen-
blik door priv6-omstandigheden van de trip af-
zien, en in die plaars ging Philip Anzion mee als
trainer. Pernette die op bondskosten naar Cuba
kon, liet zich uiteraard vergezellen door Kasper
Kardolus, van wie de kosten eveneens door de
KNAS werden gedragen.

Als laatste Nederlander bevond ik mij zelf in
Cuba, maar dan als lid van het Direcofue Tech-
nique, aangewezen en betaald door de Wereld-
schermbond (FIE).

Er waren 9l dames uit 25 landen aanwezig en

na de eenle ronde zou men met een tableau van
64 verdergaan. Hier viel het doek reeds voor Ni-
colette. Op de onderstaande poulestaat kunt U
de resultaten van de eerste ronde zien.

vvvl.0002t9l
D2 V V 0.661 520 2

v v D4 0.333 -6 26 6

D4 D2 D r 0.t67 -ll 28 7

** v D5 0.500 -l 26 3

D5 ** V 0.333 -5 26 5

v D4 "* 0.500 -3 25 4

de laaste 32 en om hier te komen wcrd in twee-
maal 5-2 afgerekend met de Amerikaanse Mar-
got Miller. Vanaf nu werd er tot de laatste 8 met
herkansing gewerkt. Bij de laatste 32 werd
Charlotte Read (GBR) met 6-4 en 5-l naar huis
gestuurd. Bij de laatste l6 verdween tot grote
schrik van onze Oosterburen Dagmar Ophardt
met 5-3 en 6-5, terwijl de Hongaarse Marina
Varkonyi, die net de Masters had gewonnen, nu

geen schijn van kans had. Pernette stuurde haar

met 5-3 en 5-2 naar de herkansing. Daarmec
stond Pcrnette in de finale en kon Kasper Kar-
dolus na Stephane Ganeff (Clermont Fenand)
nu een twecde lecrling tot de WK finalisten re-

kenen. Met bovcndien zoon Arwin nog als

tweevoudig JWK finalist maakt dit Kasper m.i.

zonder meer de trainer mel de beste resultaten

na de oorlog. Maar Pernette zou nog verder
gaan. In de finale won zij haar eerste p*j 1",
S-Z q-e 5-l van de Italiaanse Laura Chiesa. De

laatste was hier niet bepaald blij mee, hetgeen

zij op de bekende Iraliaanse manier trachtte dui-

D3
**

V

V

V

Tnnde dat ze nict van dc Finse wint (D5) maar
hct echte foutjc werd gcmaakt tegen dc Puerto
Ricaansc.

Met in totaal l3 poules biedt een 5c plaats nog

wel mogclijkheden om bij de eerstc 64 te ko-
mcn, maar hclaas wcrd hct voor Nicolettc de

65e cn daarmee had ze de twijfelachtige eer om

de bestc uitgeschakelde schcrmster te zijn.

Pernettc had mct haar 7e plaats op de werel-
dranglijst natuurlijk een aanzicnlijk gunstigere
voorronde qua sterkte en dat was maar goed

ook, want de voorronde wilde niet echt vlotten.

Winst op de Engclse Sheila Pearce (5-l), de Co-

lombiaanse Yoana Caliz (5-2) en de Canadcse

Isabella Chouinard (5-l) tcgenover vcrlies van

Yamilla Figueroa (Cuba 5-5), Roxana Rizzc
(ARG 54) en dc llaliaanse Roberta Guisani (5-

5). Dankzij de ruime winst versus het krappe
verlies toch een goede indice en daarom nog als

3c over. Pernctte kwam op het tableau als 37e.

Nu ging het zondcr herkansing rechlstrccks naar
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delijk tc maken. Dit kwam haar op een ernsdge
bcrisping van de Amerikaanse scheidsrechtcr
Gerry Baumgart te staan. Pernette was nu
slechs 2 partijen van de Wereldtitel af, maar dic
zat er helaas niet in. Met twee maal 5-3 maakl.e
Marianne Horval.h een einde aan de geweldige
zegereeks van Pernette. Toen Horvath daarna
met 6-4 2.-5 5-3 ook won van de Frangaise Sop-
hie Moressee had ze haar Wereldtitel geprolon-
geerd en de eerlijkheid gebiedt het, ze was op
dit toernooi echt de allerbeste. Goud voor Ma-
rianne Horvath,Zllver voor Sophie Moressee en

Brons voor Pernetre en de Russische Mana Ma-
zirle,.

Op zich een fantastisch resultaat voor een klein
schermland als Nederland, maar Pernette was
uiteraard niet tevreden . Zii wrl meer en met deze

instelling denk ik dat dat er de komende jaren
ook wel uit zal komen. Ze henft in Kasper een

trainer waar ze echt voor l00qo vertrouwen in
heeft en dat blijkt ook wel terecht te zijn. Ook
blijkt dat wanneer je echt bij de top wilt horen
het absoluut noodzakelijk is om dagelijks vele
uren te trainen. Dit betekent dat je ontzettend
veel moet laten en op vele fronten moet. inleve-
ren. Als het dan lukt om bij de top te komen ben
je er nog niet, want je moet constant keihard

blijven Eainen omdat je anders zo.weer lerug-
zakt.

Pcrnette is de le individuclc mcdaillcwinnares
sinds 1929.

Bij thuiskomst werdcn Pcrncttc cn Kaspcr ,rp
Schiphol opgewacht door dc bcstuursledcn Lcx
Helwes en Rob Wolthuis die, samen nrct de aan-
wczige familieleden, de aankomst ecn fcestclijk
tinde gaven. 's Avonds verscheen Pcrnctte op dc
TV en in diversc krantcn stondcn zecr positicvc
berichten over haar succes. Enigc uiuondcring
bctrof een artikel in dc Haagschc Courant waar-
in iemand, die zich voor journalist uitgaf, zich
wecr gerocpen vocldc om in ccn intcrvicw mct
Kaspcr en Pemctte flink mct moddcr tc gooicn
naar het KNAS bestuur. Mccst vcclzcggcnd
voor hct idce dat jc hct nooit g<rcd doct, was dc
ondcrtitcl bij de foto waarop Lcx Hclwcs Pcr-
nctte met een zoen vcrwclkomt op Schiphol.

"Een zocn van Bondsbcstuurslid Hclr.res voor
Pernette Osinga, gecn zocn voor Kaspcr Kardo
lus."

Ik nodig U graag uit om zclf de ondcrschriftcn
te bedenken wanneer Lcx Hclwcs hcm wcl ccn
zoen had gegeven.

(PSV)

(Vwy)
(Entrc Nous)
(Pal)

(Vwy)
(PSV)
(Trou)

(Trou)
(Vwy)
(Pal)

Uitslag Zuidnederlan dse kampioenschappen
2 en 3 mei 1992
Organisatie: S.V. "Pallas"
Wapen: Floret Zmei 1992
Floret benjamins dames
l. Miriam van Geene
2. Iris Creemer
3. Wobke Erckens

Floret benjamins heren
L Bas Verwijlen
2. Koen Kock
3. Roel van Vugt

Floret pupillen
l. Siebren Tichelaar
2. Diederik de Vries
3. Carel Bulens

Floret cadetten dames
l. Kaalin vanZnn
2. Judith Verwijlen
3. Gemmeke Witsiers

Floret cadetten heren
l. Sebastien Garnier
2. Robert Daniels
3. George van Geene

(PaI)
(vwy)
(vwy)

(vwy)
(Rapier)
(Vwy)

(vwy)
(PSV)
(Pal)

(Trou)
(vwy)
(Vwy)

(vwy)
(Vwy)
(Pal)

Floret junioren dames
l. Sandra Laurcns

Floretjunioren heren
l. Leon Hendriks
2. Freddie Manders
3. Ernest Diepstratcn

Floret senioren dames
l.Zehra Alp
2. Sandra Laurens
3. Anjo v.d. Sluys

Floret senioren heren
1. Patrick vanZon
2. Marco lrytens
3. Anton Peters
FLORET EQUIPE
I.ZAAL VERWULEN
2.TROUBADOURS
3. PALLAS I
4. PALLAS II

Wedstrijdbureau stond op 2 mci onder leiding
van Frans Hocbcrechs. Yvonnc van Gccne asis-
leerde.
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Gehanteerde wedstrij dsysteem fl oret
Alle categori&n hebben twee voononden gc-

schermd gevolgd door cen tableau.
Opmerkingen:
* Floret junioren dames. Deelneemster decd

Wapen: sabel/degen 3 mei 1992 Wcdstrijdbureau stond op 3 mei onder leiding
van Michicl Heijstek. Yvonne van Geene assi-
stccrde.

Gehanteerde wedstrij dsystemen degen.

Degen Benjamin. Twee poules met dezelfde
deelnemers. Eindrangorde bepaald door totael
aantal overwinningen. Indien nodig schermen
de twce deelnemers die op een gedeelde eerste
plaats komen een barrage met 'best of three'.

Degen Pupillen. Zie Degen Benjamins.

Degen Cadetten Heren. Poule gevolgd door ta-
bleau van 8.

Degen Cadetten dames. Zie Degen Benjamins

Degen Junioren. Twee poules met dezelfde
deelnemers. Tussenrangorde bepaald op basis
van totaal aantal overwinningen. Daarna een

partij om 4e en 5e plaats, gevolgd door een ta-

bleau van 4.

Degen Senioren. Voononde met 3 poules van 5

deelnemers gevolgd door een tableau van 16

zonder herkansing met 'best of three'. Hier
schermt de nummer I tegen een denkbeeldige
nummer 16 en heeft zodoende wijstelling. Van

de overige 14 deelnemers gaan er 7 over naar de

tweede ronde van het tableau die met 8 deelne-
mers verschermd wordt, etc-

Gehanteerde wedstrij dsysteem sabel.

Sabel Benjamins. Poule Unique.

Sabel Pupillen. Twee poules met dezelfde deel-

nemers. Eindrangorde bepaald door totaal aantal

overwinningen. Indien nodig schermen de twee

deelnemers die op een bedeelde eerste plaats

komen een barrage met. 'best of three'.

Sabel Cadetten. Zie Sabel Senioren.

Sabel Jun ior en. Zie Sabel Senioren.

Sabel Senioren. Cadetten, junioren en senioren

hebben in 66n poule geschermd gevolgd door

een tableau. Op basis van de resultaten in het ta-

bleau is de rangorde bij de cadetten en junioren

bcpaald.

Oprnerking: Het is niet voorgekomen dat er een

barrage is geschermd.

mee met senioren dames.
* Florel. benjamins dames. Deelneemsters deden

mcc mct benjamins heren. Uitslag is bepaald
o.b.v. prcstatie in deze catcgorie.

Sabel Senioren
l. Roel Verwijlcn
2. Rick van de Goor
3. Robert Daniles

Sabel junioren
l. Ernest Diepstraten

Sabel Cadetten
l. Robert Daniels
2. Sebastien Garnier
3. Igor Dennisscn

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

Sabel Benjamins
l. Michiel Tcxlor
2. Bas Verwijlen
3. Erik de Ridder

Degen Cadetten Heren
l. Gert-Jan Wittens
2. Sebastien Garnicr
3. Robert Danicls

DEGEN EQUIPE
I.z,ApJ, VERWIJLEN
2. PALLAS I
3. PALLAS II
4. P.S.V.

Degen Senioren
l. Rick van de Goor
2. George van Heerde
3. Anton Peters

Degen Junioren
l.Iron Hendriks
2. Sandra Laurcns
3. Irma de riddcr

Degen cadetten dames
l. Saskia Hamer
2.7.e,hra Alp
3. Judith Vcrwijlcn

Degen Pupillen
l. Siebrcn Tichelaar
2. Judith Verwiujlcn
3. Vincent Eldcr

Degen Benjamins
l. Roel van Vught
2. Bas Verwijlen
3. Hans Erckens
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(v*y)
(vwy)
(vwy)

(Pal)

(vwy)
(vwy)
(Vwy)

(dtut)
(dAn)
(PSV)

(dAn)
(vwv)
(PSV)

(Rapier)
(Vwy)
(Vwy)

(vwy)
(Rapier)
(Pal)

(vwy)
(PSV)
(PSV)

(Beau Geste)
(vwy)
(Vwy)

(vwy)
(vwv)
(vwv)

(vwv)
(vwy)
(Vwv)



SCARAMOUCHE
De l2de editie van de wereldcuptoernooi degen
om de Airborne Trophy wordt op 7 en 8 novem-
ber gehouden.

De voorronden worden verschermd op Sport-
centrum Valkenhuizen. De finale is op zonrleg 8
november om 14.30 uur in de grote hal van het
stadhuis van Arnhem.

Het evenement wordt georganiseerd door de
Arnhemse schermvereniging Scaramouche.
Sponsors zijn: P*zo, RAEI PTT telecom, SNS

bank, Sterpolis verzekeringen, PGEM en BAM.

De toegangsprijs voor de finale in het stadhuis
bedraagt / 10,- KNAS-leden ontvangen hierop
een korting van f 2,50. Bij de toegangskaart
ontvangt u een speciaal voor de Airborne Tro-
phy ontworpen PTT telefmnkaarl

Airborne Trophy
Arnhem 1992

Kaarten kunt u bcstcllen door middcl van on-
derstaande srook (of pcr bricf als u Touchi nict
wilt bcschadigen).

Bestellingen voor 3 november zenden aan:

Stichtin g Airborne Tiophy
Postbus 1052
6801 BB Arnhem
tel:0t5-517097
Na ontvangst van uw bctaling wordcn dc kaiu-
ten toegezonden.

In sporthal Valkenhuizcn is ecn stand van Uhl-
mann en Allstar aanwczig.

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Lid van

wenst ........kaarten A f 7,50 voor de finale van de Airborne Trophy 1992 op

zondagmiddag l0 november, aanvang 14.30 uur in het stadhuis van Arnhcm.

Wijze van betaling:

cheque

girobetqelkaart

bank nr. 46.46.59.779 ABN/Amro

J
J
J
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STAND PER 1 oktoberl9lll

HERENFLORET HERENDEGEN HERENSABEL

KLJIKENS l.VerwijlenBas Vwy I'VerwijlenBas Vwy
2.Derop lustin Der
3.Bonefaas Fabian Fau

l.Vugt Roel van Vwy l.Veeger Casper

2.Erckens Hans Vwy 2.Hardeman Niek

LTigchelaar Siebren Vwy l.Monshouwer Rob
2.Harzing Bas BG 2.Textor Michiel

l.Rap Michael
2.Aa Carlos vd
3.Groot Bas de

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

DAMES FLORET

dAr l.Heinen Eva Fau
dAr

dAr l.Agoston Nijnke Sca

dAr 2.Conen Rachel dAr
3.Verstegen Harurah dAr
4.Bloemendaal Anne dAr
5.Bunge Nicole van Sca

Sca l.Alp Zehra Vwy
Sca 2.Ridder Ineke de PSY
Cas 3.Melis Anita Fau

4.Verwijlen Judith Vwy
5.Sigmund Samira Haz
6.Monaghan Sylvia Vis

Kar
vdB
Kar
Der
Pos
Pro
Pos
PSV

l.Angad Gaur Indra ANS
2.Schomaker Anuska Pos

3.[,ourers Sandra PSV
4.Melis Anita Fau
5.Zon Katalin van Tro
6.AIp Zetua VwY
T.Ridder lneke de PSV
8.Pieters Fabienne LRa

l.Kleefsfa Geke Don
2.Veen Ynet vd Fau
3.Angad Gaur Indra ANS
4.Schomaker Anuska Pos

5.Liebrand-v.B Henne Vis
6.[.ourens Sandra PSV
T.Oskamp Liesbeth vdB
8.Lugthart Marijke Alm

DAMES DEGEN

l.Verstegen Hannah dAr
2.Conen Rachel dfu

l.Manessen Titia Sca

l.Bijlsma Astrid
2.Johannisma Kamla
3.Ridder lrma de
4.Hrner Saskia
5.Angad Garu Indra
6.lourens Sandra
T.Manessen Titia
8.Dekkers Esther

l.Osinga Pernene
2.Tiedink Nicolette
3.Emden Rebecca v.
4.Hofmans-Clark Jos

S.Heuvel Ingrid vd
6.Graaff Jos de
T.Johannisma Kamla
8.Berg Alice vd

DAMES SABEL

ANS
Sca
PSV
BG
ANS
PSV
Sca
vwy

Kar l.Versteeg Marjolein
Sca 2.Dalen Sandra ven
Wez 3.Stam Jean Marie
Kar 4.Visser Ingeborg
Kar 5.Ellerb'rock Anja
Kar 6.Knaapen Marielle
Sca T.Graaff Jos de
ANS

BENJAMINS l.Verwijlen Bas Vwy
2.Blom Hugo TAP
3.Kock Koen RaP

4.Vugt Roel van Vwy

PUPILLEN l.Tigchelaar Siebren Vwy
2,Pastoor Pascal Kar
3.Smit Rogier Fau
4.Zillig Vincent Oev
53enda Beckman Av. LP

CADETTEN l.RaevenJoost Hee l.GamierBas Vwy
2.Galesloot Chris Fau 2.Daniels Robert Vwy
3.Pinxter Ben Fau 3.Winens Geert Jan Rap

4.Viegen Marijn van Pro 4'Wijnen Jobbe Vwy
5.Garnier Bas Vwy 5'Raeven loost Hee

6.Daniels Robert Vwy 6.Romme Rudy Vwy

JIJMOREN l.AalstErikvan Hee I'EestermansTim Sca

2.Noto Marcello Haz 2.Otter Wouter den Sca

3.Heerooms Yuri Hee 3.Viegen fujen van Pro

4.Freye Jan-Robert TAp 4.Daniels Robert Vwy
5.Blankenzee Michiel Hee S.Hen&iks l.eon V*y
6.EickholtJan-Willem KLM6.GamierBas V*y
T.Galesloot Chris Fau T.Geest Job vd Hrl
8.Jonckers Ivo Kar 8.Dokkum Jeroen v. VwY

Sca
Sca
Sca
Kar

SEMOREN LSmders Paul PSV

2.Oosween Arvid Sca

3.Korzelius Jeroen Vis
4.Gogoase Ovidiu Sca

5.Korzelius Jonker Vis
6.Zair Chakib Kar
7.Toth Andries Sca
S.HellemendMitchell Sca

l.Kardolus fuwin Kar
2.Driessen Michiel DVi
3.Gogoase Ovidiu Sca

4.Klip Michael vd DVi
S.Goor Rick vd Vwy
6.Wesua Heike FIrl

T.Galen Warlr van DVi
S.Groot Bert de CT

l.Kardohs Oscar
Z.Oskamp Anton
3.Ros Tijmen
4.Derop George
5.Bruin Pieter de
6.Carur E van
T.Camfferman Ger
8.Kalmijn Willem

Sca
Kar
Pro
Gas
Kar
Sca
Kar

tAI



KARDOLUS SCHERMSPORT

Dagelilks geopend van 9.00 - I7 00 uur
en volgens afspraak

* F.l.E.masker / 186.-'
* Compleet F.l.E. schermpak vanal
* Pracht Schermschoenen /70.--
* Handschoen f 24.:
* Speciale aanbiedingen in de "shop"

* Wlidenken aan UW VEILIGHEID en aan
* 

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" LANGS/

UW PORTEMONNAIE

ortarttikelen

-touc++e
Officieel orgaan voor het

Nederlandse schermleven

Verspreiding aan K N.AS.-leden
gratis

Abonnementen op aanvraag

I
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