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Van de redactie
Het zal u de vorige keer vast niet ontgaan zijn,
dat er geen middendeel in Touch6 stond. Ik be-
doel hier de bijdrage van de NAS. De oorzaak
ligt erin, dat er binnen de NAS nogal wat ge-
beurt is. Ik ga hier niet heel diep op in, omdat ik
vind dat dit een zaak van de NAS is en niet
thuishoort in het orgaan van de KNAS. En als er
al over geschreven moet worden, moet dat maar
door de betrokkenen gebeuren. Wat ik nu wel
kwijt wil, is dat het vorige bestuur van de NAS
(en daarmede zijn de afspraken over de samen-
werking met Touchd gemaakt) is afgetreden.
Met het nieuwe bestuur heb ik nog geen kontakt
gehad over een eventuele voortzetting van de
gemaakte afspraken.

U kunt overigens op een van de volgende pagi-
na's een bijdrage lezen van het nieuwe NAS be-
stuur.

Een aantal leraren hebben een nieuwe vereni-
ging opgericht. Deze heet Nederlandse Vereni-
ging van Schermleraren. Dat is een naam die
best aangeeft wat zij beogen te zijn. Ik heb be-
grepen datdezn vereniging graag aansluiting bij
de KNAS nastreeft. Hoe dat zal lopen kan ik u
niet vertellen, omdat ik dat niet weet

Het komt nogal eens voor dat men niet precies
weet hoe het nu zit met het zogeheten studen-
tenlidmaatschap. In een bijdrage van onze
bondsadministrateur kunt u het nalezen.

Dan nog wat verheugend nieuws. De redaktie is

Rob Goudvis

uitgebreid. Er heeft maar liefst een verdubbeling
plaatsgevonden! Met een oude redaktie van 66n
man is dat wellicht niet zo moeilijk, maar toch
ben ik blij dat Paul Keizer heeft aangeboden om
(meer) werk aan Touchd te verrichten. Ik denk
dat het runnen van uw orgaan voor 66n persoon
geen haalbare kaart is. Dan lijkt het meer op de
winkel passen, dan dat er echt een nieuwe frisse
wind kan waaien. Samen met Paul moel het mo-
gelijk zijn om daar wel een start mee te maken.
Wat dat voor u gaat betekenen moet u maar af-
wachlen, want ook voor ons is dat nog lang niet
duidelijk.
Tenslotte wens ik u prettige feestdagen toe en de
beste wensen voor het nieuwe jaar.



Mededelingen
Onlangs werd de Nederlandse Vereniging
Schermleraren opgericht.

Het bestuur bestaat uit:
voorzitter : D. van Winden
secretaris : AJ. de Jong
penningmeester: P. Keizer
lid : C. Peeks
lid : C. van Tol

De telefoonnummers van KNAS-internatio-
naal zijn gcwijzigd:
Tel.:050 - 189014

Fax.:050 - 188537

Het adres is niet gewijzigd:

Jozef Israelsstraat 65

9718 GE Groningen

rl**

Wedstriijdsecretariaat Masque de Fer:

E. Lavalije
Beethovenlaan Z4
3339 BC Zwijndrecht

van Het nieuwe bestuur van de NAS is:
voorzitter : J. Walraven
secretaris : A. v.d. Berg
penningmeester: G. Derop

Het adres is: Bureau NAS
Westersraat 77
L52L ZB Wormerveer
*1:'07s _281s67

PUNTENLUST
Maandetjks wordt de puntenlijst opgemaakt en
verspreid. Om in aanmerking te komen voor die
puntenlijst dient men er een abonnement op te
nemen. De kosten van het abonnement bedragen
slechts f 20,00 per jaar.

Wilt u ook een abonnement op de puntenlijst
stuur dan even y66r 1 januari een berichtje
naar het bondsbureau.

De toezending van de puntenlijst aan diegene
die reeds abonnee zijn, wordt zonder tegenbe-
richt voortgezet. Wel dient het abonnementsgeld
v66r 25januari 1993 te worden voldaan.

Regeling KNAS-contributie voor studenten
Naar aanleiding van diverse wagen en onduide-
lijkhcden hieromtrent volgt hieronder de rege-
ling bondsconributie welke geldt voor studen-
ten.

Studenten (in het bezit van een college-kaart),
die lid zijn van een studentenschermvereniging
die als vereniging is aangesloten bij de Konink-
lijke Nederlandse Algemene Schermbond, zijn
t 10,00 voor het lidmaatschap als "recreatie-
schermer" venchuldigd. Zij kunnen dan deelne-
men aan nationale wedstrijden, met uitzonde-
ring van de Nationale Kampioenschappen en
nationale A-toemooien.

Willen zij aan de Nationale Kampioenschappen,
A-toemooien of internationale wedstrijden mee-
doen, dan dienen zij te worden opgegeven als
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zgn. "wedstrijdschermer" en dienen in het bezit-
te zijn van een F.I.E. licence d'Amateur. De
kosten hiervoor bedragen perjaar voor senioren
(20 jaar en ouder) t 70,00 en voor junioren (Vm
19 jaar) / 50,00.

Ingevolge een destijds gemaakte afspraak tus-
sen de N.S.S.S. en de K.N.A.S. dienen de stu-
denten, geen K.N.A.S.-lid zijnde, die aan stu-
dentenwedstrijden willen deelnemen, een op-
slag van / 5,00 op het inschrijfgeld te voldoen.
Die opslag wordt, aan de K.N.A.S. overgemaakl

Uit het voorgaande blijkt dat wanneer men als
student aan meer dan 2 wedstrijden deelneemt,
een KNAS-recreatie-lidmaat-schap voordeliger
is.



Wedstrijdkalender 1993
JANUARI

l0 Amsterdam Intemadonaal l,oemooi U.S. Dfl./ Hfl.
23/24 Arnhem Nationale Jeugdkampioerschappen K.N.A.S. alle categoriecn en \\'apcns

30131 Den Haag "N66rland Trophd" Z.Kardolus Inr. ioemooi Ddc. cat "A"

FEBRUARI

7 Purmerend Open Kampioenschappen Noordholland op florct voor jcugd
14 Groningen Internationaal "Donartoernooi" gssv.Donar Dfl./gn. cn Ddc.AIde.
20 Arnhem Nat. kampiocnschappen Dfl./Hn. K.N.A.S. Individuccl
2l Arnhem Nat. kampioenschappen Dfl.^1fl. K.N.A.S. Vcr. Equipcs.
27 Arnhem Nat. kampioenschappen Dde.AIde. K.N.A.S. Individuecl
28 Arnhem Nat. kampioenschappen Dde./Hde. K.N.A.S. Vcr.Equipcs

MAART

6n Ter Apel Wapen van Vlagtwedde Cad.Hfl.en Dfl./ &n.Dfl.en HIl.

14 Den Bosch "St Jansbasiliek" Troubadours Dft.AIfl.
15/18 Ermelo KOOS/KOS Wapenfeest KOOSKOS
2L Purmerend Open N.H. kampioenschappen Regio N.H. Dn.I{l. en Dde.AIdc.
27lZg Enschede Internationaal toemooi Gascogne Dfl.Alfl./Dde./Hde./Dsa./Hsa.

JEAN VANDERVOODT
verkoop van alle merken schermsportartikelen

VERKOOP en EXPEDITIE - Hccrnraadssir4cl 285
3023 BG Rotterdam
Tel.: OIO - 4l20$Oll4765o5a

Fu: OIO - 477WLA

GBOPEND

woensdag
wijdag
z,aterdag

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

en volgens afspraak



Bavo-schermen: vooral zaak van het onderwijs!
Ceu Klaosset

betrekking hebben op de wijze waarop de SPSN
'92 zich met de bavo wil gaan bezighouden en
de positie die zij wenst in de nemen op het ge-
bied van (na-)scholing van docenten Lich. Opv.
enkele vraagtekens. In het eerste gedeelte van
dit artikel zal ik daar nader op ingaan.

In dczelfde artikelenreeks in de Lich.Opv. geeft
Johan Walraven de docent L.O. een voorproefje
van de eerste lessenserie van de SPSN '92. Af.-

gezien van het feit of de Stichting zich tiber-
haupt moet gaan bezighouden met het verzorgen
van lespakketten voor het bewegingsonderwijs,
wordt daarin naar mijn mening teveel gewerkt
vanuit traditionele schermsportmethodieken die
juist minder geschikt lijken voor het onderwijs
(en zo langzamerhand ook voor het sportver-
enigingsleven): er wordt te weinig geschermd.
Naar aanleiding van de lessenserie van de SPSN
'92 en de totstandkoming van het sabelscher-
men in de bavo, zal ik in het tweede gedeelte
van dit artikel nader ingaan op verschillende
methodische (sport)benaderingen en een plei-
dooi houden voor een bredere methodische
schermsportmethodiek.

In de Lich. Opv. nr. L4 '92 en de Touch1 nr. 4
informeert Johan Walraven ons over de Stich-
ting Promotie Schermsport Nederland 1992
(SPSN '92). Een onderdeel van haar activitei-
tenpakket (naast het schermen in de ruimste zin
van het woord te willen promoten en versprei-
den)

"(...) is de introductie van het sabelschermen
binnen het voortgezet onderwijs in het kader
van de basisvorming voor te bereiden en te be-
geleiden (...)".

Maar dat is niet alles: de SPSN '92 wil meerde-
re belangen behartigen, die volgens mij wel
eens met elkaar op gespannen voet zouden kun-
nen staan. Zo worden naast de onderwijsbe-
moeienissen ook het bevorderen van de uitwis-
seling tussen Nederlandse en buitenlandse
schermleraren en het behuizen van het voorma-
lig bondstrainerscollecticf genoemd.

Hoewel ik als fervent voorstander (en vanuit het
ingediende CAlO-alternatief de initiatiefnemer)
van het sabelschermen in de bavo altijd gepleit
heb voor een positieve reactie van de kant van
de schermsport, zet ik bij een aantal punten die

Bavo schermen: zaakvan het onderwijs
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Bij techniscle verhinderingen, techniek oeferun

De Stichting Promotie Schermsport
Nederland 19922
.. onderwijsspecialist of bondsspecia-
list..?
Vanaf het moment dat het sabelschermen als
keuzeonderdeel werd opgenomen in het domein
zelfverdediging hebben tal van schermleraren
geprobeerd invloed te krijgen op de inhoud en

organisatie van dit onderdeel. Ook Walraven
wijst in zijn artikel (L.O. nr.1l) terecht op deze
bedenkelijke ontwikkelingen en probeert de do-
cent L.O. te waarschuwen voor de 'bondsspe-

cialist' die probeert een graande mee te pikken.
Ik citeer:

"(...) Uit de praktijk bereiken mij regelrnatig be-
richten over'ideale ad hoc voorbereidingscur-
sussen' op het gebied van boksen, judo of
schermen, die veelal via de gemeentelijke ka-
nalen door deze ofgene 'bondsspecialist' aan

de scholen wordt aangeboden. Steevast wordt
zo'n cursus met een certificaat afgesloten. Het
staat natuurlijk iedereen vrij pakketten aan te
bieden en anderen daarin re laten participeren.
Maar als naderhand blijkt dat je daarmee als
deelnemer mogelijk niet voldoet aan het pro-
motiecriterium nascholing, dan heb je als cur-
susorganisator toch verkeerde verwachtingen
gewekt. Het is best begrijpelijk dat men voor-
afgaande aan zulke ingrijpende wijzigingen als

de invoering van de basisvorming probccrt cen
graantje mee te pikken. Maar laat u dus s.v.p.
hierin niet zo maar mceslcpen (...)", einde ci-
laat.

Deze waarschuwing zou echter (om dczclfde ar-
gumenten die Walraven aanvoert) kunnen op-
gaan voor de aktiviteiten van de SPSN '92, die
volgens mij ook gewoon probeert een graantje
mee te pikken. Het steentje wat de KALO in
Tilburg volgens Walraven (Touch6 nr. 4) zou
hebben bijgedragen aan de totstandkoming van
het schermen in de bavo lijkt mij te veel eer. Ik
heb destijds nooit iets gemerkt van enige be-
langstelling van de kant van de KALO uit Til-
burg (alsmede van andere vakcollega's) met be-
trekking tot dit onderwerp, integendeel. De
CALO in Zwolle is bij mijn weten altijd de eni-
ge initiatiefnemer geweest. Middels het (op ver-
zoek van de eindtermen-commissie) ingediende
alternatieve eindtermenontwerp van de CALO
in Zwolle is er destijds een pleidooi gehouden
om naast het judo ook het (sabel-)schermen op
[e nemen als keuzeonderdeel. Uiteindelijk heeft
de commissie dit voorstel terecht overgenomen.

De ploselinge belangstelling van Walraven (een
fervent voorstander van het floret-schoolscher-
men) voor het sabelschermen in de bavo is op
zijn minst opmerkelijk, munr nu wel begrijpe-
rijk.



Nog even wat meer rechtzetten.

In de Touchd nr. 4, na de bekendmaking van het
bavo-lessenpakket van de SPSN '92, deelt Wal-
raven mee dat in dec. '92 op de KALO in Til-
burg een eerste aantal uren voor de na-/bijscho-
ling van de docenten in Lich. Oef. gepland zijn.
Hierme,. suggereert hij dat die na-/bijscholing
(wat overigens een workshop is in het kader van
de 25e Thomas-Orientatiedag) geinitieerd is
door de SPSN' '92 en wordt uitgevoerd op
(door) de KALO in Tilburg. Dat kan natuurlijk
niet. Alleen ALO's zijn op dit gebied initierende
opleidingen en niet een 6dn of andere Stichting.
Om dezelfde redenen die Walravcn :urnvoert om
de schermverenigingen duidelijk te maken dat
het sabelschermen in de bavo (terech| niet hun
zaak is, is het dus ook niet de zazk van de SPSN
'92, die formeel niets met, het onderwijs te ma-
ken heeft (althans mij is van dit alles niets be-
kend er er is op dat niveau ook nooit, overleg ge-
weest).

Om de verwarring nog groter te maken (is de
SPSN '92 = Bondstrainerscollectief = Johan
Walraven = KALO?) schrijft Walraven, ik ci-
teer:

"(...) omdat slechts de Academie voor Lichame-
lijke Opvoeding i.s.m. de Koninklijke Vereni-
ging van Leraren in de Lichamelijke Opvoe-
ding de mogelijkheid hebben om docenten
Lich. Opv. bij-/na te scholen en het daarvoor

erkende certificaat te verstrekken (...)".
Ten eerste is de KVLO een vakbond (vergelijk-
baar met de NFWS) en heeft op zich niets met
scholingsaktiviteiten van ALO's te maken. Een
ALO hoeft dus niet een samenwerkingsverband
te hebben met de KVLO om te mogen na-/bij-
/om-scholen, wat hier wel gesuggereerd wordt.
Ik vermoed dat Walraven wel een dergelijke sa-
menwerking heeft geregeld t.b.v. de status van
de SPSN '92. Nader onderzoek lijkt gewenst

Ten tweede wordt er gesuggereerd dat er 66n er-
kend certificaat bestaat. Dat is er niet. Waar-
schijnlijk heeft de SPSN '92 zelf enn certificaat
ontwikkeld en door de samenwerkende betrok-
kenen laten erkennen. Ook hier lijkt nader on-
derzoek gewenst.

Het beeld dat Johan Walraven schetst van de
BAVO, de ALO's, de KVLO en de SPSN '92 is
of onvolledig of onjuist en in ieder gevalzeer
suggestief. Dat betreur ik zeer. Ik krijg sterk de
indruk dat de SPSN '92 uit is op een monopolie-
positie op het gebied van de bij-/nascholing van
doc. L.O. m.b.t. het onderdeel sabelschermen in
de bavo t.b.v. (eigen) schermsportbelangen.

In mijn voorlopige analyse is de SPSN '92 net
zo min bevoegd om docenten L.O. te (na-lbij-
)scholen als de schermvereniging of elke andere
organisatievorm.

Laten we afrondend vaststellen dat het onder-
wijs in eerste instantie zelf verantwoordelijk is

Leren scherrmen door partij scherrncn
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voor het onderwijs en de sportwereld voor de

sport en dat we dat niet door elkaar gaan moeten
halen. Dat beide sterke overeenkomsten hebben
wil nog niet zeggen dat er geen verschillen zou-
den zijn, ik zal daar bij de methodische benade-
ringen nog op terugkomen.

Alhoewel ik hoop dat de KALO in Tilburg in de
persoon van Johan Walraven alsnog haar steen-
tje zal bijdragen aan het stimuleren van het sa-

belschermen binnen de bavo, ben ik dus van
mening dat dit, vooral gelet op een mogelijke
verstrengeling van belangen, niet onder de vlag
van de SPSN '92 moet plaatsvinden, maar onder
een onderwijs vlag (ALO).

De SPSN '92 (maar ook ieder ander die zich be-
zighoudt met de promotie van de schermsport)
zou zich, gelet op algemene doelstelling, beter
kunnen gaan bezighouden met de vraag:

Op welke wijze kan de door de bavo geinteres-

seerde scholier het beste in de schermclub wor-
den opgenomen en nog belangrijker: hoe behou-
den wij deze daar!

Het is toch opmerkelijk dat een groot aantal
mensen (inclusief scholieren) in eerste instantie

zeer geinteresseerd zijn in het schermen, maar
naar verloop van tijd weer afhaken. Dan is er
toch iets mis met het aanbod, want. de vraag s

overduidelijk.

Ik zal ook hier nog op terugkomen bij de be-
spreking van verschillende methodischc kaders.

Tostandkoming sabelschermen in de bavo.

Normaal gesproken zou ik mij nict zo druk ma-
ken om een mogelijke belangenvcrstrcngeling
zij het niet dat ik in dit geval dermate vccl ener-
gie in deze ontwikkeling gestoken hcb dat ik
een mogelijke verspilling zou willen voorko-
men. Om elke misverstand over het sabelschcr-
men in de bavo uit de wereld te hclpcn zal ik u
nu kort informeren over de totstandkoming er-
van.

In het eerste concept van de eindtermen was on-
der het domein zelfverdediging alleen judo op-
genomen. Dat men binnen de Licheunclijke Op-
voeding in eerste instantie niet zo gecharmeerd
was van het schermen in het onderwijs is vooral
te danken aan de tot dan toe gebruikelijke me-
thodische ordening.Voor dc meeste docenl.cn
L.O., maar voor met name de lecrlingen is de

FRANCE .LAMES -SCHERMSERVICE

K. Fokkema-AnCeregg
Steenbraan 7

9551 DA Ter ApeI
tel. 05995 - 2059
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introductie in het schermen middels de floret,
(het moeilijkste wapen) en (daarmee onont-
kmmbaar) het eerst beoefenen van deeloefenin-
gen alvorens men een partij zou mogen spelen,
niet zo aantrekkelijk. Met andere woorden: je
moest wel een volhouder zijn om goed mee te
blijven doen en het een tijdje leuk te blijven vin-
den. Neme daarbij het gegeven dat de leerlingen
verplicht moeten deelnemen aan de gymles (in
de sportclub doe je dat doorgaans vrijwillig en
gemotiveerd) waardoor gemiddeld een l/4 van
de leerlingen er meestal bij voorbaat al geen zin
in heeft, dan ligt het al vrij snel voor de hand dat
je dus niet gaat schermen.

Deze problematiek heeft mij jaren beziggehou-
den: waarom vereenvoudigen we in het onder-
wijs (maar ook in de sportclub) wel het voetbal-
len, het volleyballen, het turnen etc. door b.v. de
aantallen, de regels en het speelveld aan te pas-
sen, zodat leerlingen makkelijker leren en het
voor hen dus aantrekkelijk blijft. En waarom
wordt dat bij het schermonderwijs nooit gedaan.

Nader onderzoek leert dat dat ook eigenlijk al-
leen maar kan als je anders tegen het bewegen
gaat aankijken. Vanuit een andere visie op be-
wegen blijkt namelijk dat het heel goed moge-
lijk is het schermen aan te bieden zonder eerst
veel deeloefeningen moeten introduceren. De
leerlingen kunnen daardoor al vrij snel een par-
tij spelen en uiteindelijk is dat nu juist het aan-
trekkelijke van het schermen. Aanpassingen
kunnen dan plaatsvinden -op het gebied van wa-
pensoort (sabel is makkelijker om verschillende
redenen), trefvlak (eerst alleen hoofd) en wijze
van aanvallen en verdedigen (alleen enkelvou-
dig en risposteren na ontwijken in achterwaartse
richting). Om de leerlingen 'erin' te houden is
het belangrijk dat de spanning tussen raken en
voorkomen- en overnemen van raken aanwezig
blijft, want het fascineert juist of je dat ook lukt"
Ik kom ook hier nog op terug.

Door eerst veel schermlessen op proefscholen
uit te proberen, is het nu redelijk gelukt de gym-
nastiekleraar ervan te overtuigen dat het scher-
men zeer wel toegankelijk gemaakt kan worden
voor het onderwijs (een problematiek waar de
ALO's zich in het verleden overigens weinig
om bekommerd hebben).

Op grond van deze bevindingen en argumentatie
heeft de eindtermen-commissie het destijds
waardevol gevonden om toch het sabelschermen
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als keuzeonderdeel op te nemen. Waar anders is
het nog mogelijk voor veel leerlingen kennis te
maken met het schermen. De vooronderstelde
brede introductie in de Nederlandse bewegings-
cultuur legitimeert het keuzeonderdeel sabel-
schermen.

U begrijpt dat wanneer ik bemerk dat het scher-
men weer wordt aangeboden op de tradirionele
manier, zoals de lessenserie van de SPSN '92
ook doet vermoeden, ik bang ben dat de leraar
L.O. het wedeiom niet aanrekkelijk zal vinden
en wellicht zal besluiten maar te gaan stoeien
omdat dat makkelijker lijkt (en mede daardoor
onderwijstoegankelijker geworden is).

Nog steeds worden er momenteel op tal van
proefscholen verschillende methodische bena-
deringen uitgewerkt en getoetst om de scholen
t.z.t. zo veel mogelijk naar behoefte te kunnen
ondersteunen; binnen niet al te lange termijn
zullen de resultaten van die bevindingen te le-
zen zijn in uitgaven van de Werkgroep Bewe-
gingsonderwijs (een algemeen bavo boek) en de
Stichting Leerplan Ontwikkeling (trefspelen in
de bavo).

Mede gelet op bovengenoemnde ontwikkelin-
gen lijkt mij dat het bewegingsonderwijs, juist
met betrekking tot het sabelschermen, meer dan
ooit zelf voldoende in staat is haar eigen ideeOn
uit te voeren, voor te bereiden en te begeleiden.
Naast eerder genoemde argumenten zult u be-
grijpen dat ik, mede op grond van de methodiek
die de SPSN '92 hanteert, momenteel geen be-
hoefte heb aan een mogelijke methodisctt/didac-
tische inmenging van de Stichting met beuek-
king tot de invoering van het sabelschermen in
de bavo.

Ik zal dit in een volgende artikel verduidelijken
door enkele methodische benaderingen naast el-
kaar te zetten en met elkaar te vergelijken.

Cees Klaassen is vanuit de TC van de KNAS ver-
antwoordelijk voor het bavo projekt.
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Wedstrijdreglement
De reglement wijzigingen 92/93 ziln inmiddels
in mijn bezit (Frans) en worden momenteel ver-
taald en aangepast gedrukt voor het W.R. uitga-
ve 1993. De bedoeling is a.s. dec. 92 of uiterlijk
jan.93 de wijzigingen aan te bieden.

Er zijn nog complete reglementen in voorraad
met aanv. wijz.90/91 d f 32,50 per stuk, de
laatste aanvulling met wijzigingen 92/93 zal + f
1,50 bedragen.

DickvanWinden

De gezamenlijke kosten met verzenden en aan-
vullingen van het W.R.9U92/93 komen op f
40,-, bij meerdere exemplaren minder ver-
zendkosten.

Bestellen:

giro nr. 97067 5 t.n.v. D. van Winden,
Arnhem.

N.B. U kunt ook telefonisch bestellen:

085 - 811394

Bert v.d. Berg

.,

In aansluiting aan bovenvermelde kennisgeving
wil het N.A.S.-bestuur zich tot u richten via
deze ledenbrief.

Als eerste hopen wij dat u ondanks de oprich-
ting van een nieuwe schermlerarenvereniging
onze N.A.S. trouw blijft en uw lidmaaschap ge-
stand doet.

Wij zullen trachten met dit nieuwe bestuur een
frisse wind door onze gelederen te laten waaien
en uw aller belang alsmede dat van de scherm-
sport te behartigen.

Ons inziens is daarbij geen plaats voor achterd-
ocht, wantrouwen en/of nog te verhalen "oud
zeer", omdat dit een slagvaardige schermlera-
renvereniging ontsiert en een onwerkbare situ-
al.ie voor uw bestuur cre€ert.

Wij zullen samen met u trachten een interessant
beleids- en aktieplan te formuleren en te realise-
ren, zodat de N.A.S. zich hiermee weer duide-
lijk profileert binnen de Nederlandse scherm-
sport.

fleDerlsn[ge flhuDemie sn 9-cberm [ersren

Kennisgeving NAS
l.
In verband nret het aftreden van het voltallige
bestuur van de N.A.S. op de laatst gehouden Al-
gemene Ledenvergadering op 19 september j.l.
willen wij uw aandacht vragen voor het volgen-
de:

Het nieuw geinstalleerde N.A.S.-bestuur be-
treurt het dat een aantal ex-bestuursleden, kort
na hun aftrcden, heeft besloten tot het oprichten
van een nieuwe Schermlerarenvereniging naast
de reeds bestaande Nedcrlandse Akademie van
Schermleraren. -
Het N.A.S.-bestuur maakt zich bezorgd, dat dit
de belangen van de N.A.S. zou kunnen schaden.
Om onduidclijkheid te voorkomen leek het ons
derhalve gewenst naast onze N.A.S.-leden ook
onze exteme konuktcn binnen sport- en onder-
wijsorganisaties en het bcdrijfsleven te informe-
ren over deze aktuele stand van zaken.

Wij hopen en rekenen op consolidering en zo
mogelijk uitbreiding van de reeds bestaande
kontakten tussen u en de N.A.S.

l0



Het N.A.S.-bestuur betreurt de oprichting van
de nieuwe schermlerarenvereniging, mauu ac-
cepteert dit wel als realiteit.

Het lijkt ons geen heilzame weg hier namens de
N.A.S. waarde-oordelen uit te spreken ery'of te-
genakties te ondernemen. Vanwege wederzijdse
belangen dienen wij o.i. een open oog en oor te
hebben voor deze ontwikkelingen en indien no-
dig onze N.A.S. kwaliteiten, hoe tegenstrijdig
wellicht voor sommige van onze leden, in te
brengen in eventuele toekomstige overlegstruc-
turen dan wel samenwerkingsverbanden .

Indien u suggesties heeft t.a.v. het door ons te
formuleren beleidsstuk, c.q. aktieplan dan nodi-
gen wij u g:rarne uit ons dit zo spoedig mogelijk
te laten weten.

Het nieuwe bestuur bestaat uit
Voorzit!er: Johan Walraven

Penningmeester: George Derop

Sekretaris: Bert v.d. Berg

Technische Commissie: Ton Hazes

Willem Monshouwer

Roel Verwijlen

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNH EM

Uhlmcr$w

VERKOOP

UHLMANN & ALLSTAR
Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusiel voor Nederland Uhlmann

schermsportartikelen. Ook voor Allstar kunt u bij ons terecht.

Schermcentrum Amhem, Koppelslraal 20,6832 EP Amhem. Vakooptijden dinsdag en woensdag 20.00 - 22.(X) uur

Teleloon: 085 21336{l tevrouw C. Tiedink (buiten deze tijden 085 - 513132)
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Barcelona'92 - het jeugdkamp

Het begon allemaal al heel gezellig, toen we sa-

men met een aantal 'echte' deelnemers vertrok-
ken. Eenmaal in Barcelona aangekomen, begon-
nen echter meteen de probleempjes op te dui-
ken: wachten, wachten en wachten, afgewisseld
met van het kastje naar de muur gestuurd wor-
den. Maar goed, het kwam allemaal wel in orde.

IrdraAngad Gauer

De eerse twee dagen hebben we de hele dag
door de stad geoerd. We hebben Barcelona echt
helemaal doorgekamd: de stad, de monumenten
enz.
En toen begon het dus echt. De fakkel kwam
door ons kamp, gevolgd door de volgende dag
de opening. Helaas mocht daar per land maar

66n deelnemer persoonlijk aanwezig zijn, maar

de overigen (waaronder ikzelf) konden het ge-

beuren in de turnhal naast het stadion op een

groot scherm volgen en waren er zo toch nog
een beetje 'live' bij.
Vanaf die dag konden we onze ogen uitkijken.
Iedere dag konden we nl. gratis drie kaarten
boeken (totdat het volgeboekt was) en de ge-

wenste sporten bekijken. Ik heb zo o.a. het

schermen (damesfloret en herenfloret-6quipe)
gezien, een paar zwemfinales, de landsfinales

turnen, tennis met Becker, Edberg enz. en nog

12

een paar atletiekfinales. Dat was allemaal echt
schitterend om mee te maken en het stimuleerde
me ook om flink verder te trainen!

Zelf hadden we in het kamp ook een boel trai-
ningsaccomodaties. Zoben ik iedere dag op de

atletiekbaan gaan joggen en in het zwembad
gaan trainen. Verder hadden we nog een fitnes-
sruimte, squashbanen en een algemene gymnas-

tiekhal.

Het was allemaal wel streng met de controles ,

maar met onze ID-kaarten kwamen we eigenlijk



overal wel makkelijker (zonder te betalen) in,
Vm de disco's toe!

Bij de slotceremonie had ik het geluk in het sta-

dion te mogen zitten. Het was echt ontzettend
indrukwekkend en mooi! Vooral het vuurwerk
tot slot was prachtig.

Op de terugreis waren er wat meer problemen,
maar dat was allemaal wel te verwachten ge-
weesl Het luchtruim was natuurlijk propvol.

In Nederland werden we met een bos bloemen
in de regen op Schiphol opgewacht en hadden

loen ook nog een officiOle ontvangst-persconfe-

rentie in Amsterdam. Dat was ook nog wel leuk,
maar eigenlijk wilde iedereen alleen nog maar
naar huis, dus zodra de bagage was aangekomen
vertrokken we.

Het is in ieder geval flink de moeite waard ge-

w@st, en ik ben harstikke blij deze kans gekre-
gen te hebben.

Ik bedank bij deze de KNAS nog hartelijk daar-
voor dat ze mij hebben voorgedragen bij het
NOC! Ik hoop dat ik in Atlanta er nog eens he-

lemaal echt bij zalzijnl

\y
OqUD
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SCARAMOUCHE
Het wereldcup degentoernooi om de Airborne
Trophy werd op 7 en 8 november gehouden.
Ongeveer 150 schermers uit 26 landen hadden
zich voor het toernooi ingeschreven. Nieuw
deelnemende landen waren Rusland, Oekraine

Airborne Trophy Arnhem
opnieuw groot succes

en Kazachstan. Alle deelnemende ploegen wer-
den ondergebracht op het Nationaal Sportcen-
trum Papendal. De ploegen die op Schiphol aan-
kwamen werden door busdiensten van de Air-
borne Trophy gehaald en gebracht. K'vam men
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per trein dan stond de bus bij aankomst gereed.
Een service die door het buitenland zeer op prijs
wordt gesteld.

De voorronden werden in het sportcentrum Val-
kenhuizen gehouden. Het tevoren bekend ge-
maakte wedstrijdschema werd vrijwel tot op de
minuut aangehouden. Ook dat wordt door deel-
nemers gewaardeerd. En hoewel er om elke
treffer werd gevochten heeft de organisatie tij-
dens het gehele loernooi met geen enkel protest
te maken gehad. Een nieuwigheid in Valkenhui-
zen was het plaatsen van een info-zuil, waarin
vier computers wzuen ingebouwd. Met behulp
daarvan kon iedereen elke denkbare toernooi-in-
formatie oproepen. Er werd op gtote schaal ge-

bruik van gemaakt en dat heeft het wedstrijdbu-
reau en het directoire technique zeer ontlast.

Aan het toernooi werd deelgenomen doot 24
Nederlandse schermers. Helaas slaagde geen en-
kele Nederlandse schermer er in op zaterdag tot
de beste 32 door te dringen. Beste Nederlander
werd Michiel Driessen met een 48ste plaats.
Maar hij nam nog niet eens de moeite zijn prijs
op zondagmiddag in ontvangst te nemen. Het
geeft allemaal wel te denken.

De finale op zondagmiddag in het stadhuis van
Arnhem gaf een bijzonder spannend verloop te
zien. Van de acht finalisten kwamen er vijf uit
Duitsland, een uit Rusland, een uit Estland en
een uit Zweden. Een indrukwekkend ballet van
Introdans als voorprogramma, mooi schermen
met zinderende partijen en een.enthousiast mee-
levend 1OO0-koppig publiek zorgden voor een
promotie voor de schermsport in optima forma.
Ondanks de overmacht van Duitse schermers
onder wie Arnd Schmitt, Elmar Borrmann en
Robert Felisiak bleek de jonge Russische Ale
Skorobogatov de slimste en de sterkste. Na een
prachtige finale tegen Uwe Proske uit Duitsland
mocht hij zich de winnaar van de Airborne Tro-
phy 1992 noemen. De Akzo Youth Fencing
Award ging naar de Zweedse finalist Andres
Gomez die door zijn originele optreden op de
loper de harten van het publiek stal. Alle finalis-
ten ontvingen een aantal cadeau's en een enve-
lop met inhoud.

Na afloop van de finale konden deelnemers en
iedereen die betrokken was bij de organisatie
zich te goed doen aan een uitstekend buffet on-
der de inspirerende klanken van een Braziliaan-
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se zang- en dansgoep.

Scaramouche kan als organiserende vereniging
terug zien op een zeer geslaagd toernooi. De
Canadese FlE-waarnemers Carl Schwende kwa-
lificeerde de Airborne Trophy als een van de
beste en mooiste toernooien van de FIE. Zijn
enige kritische kanitekening betrof de afwezig-
heid van de president van de FIE.

Uitslagen:

l. AIe Skorobogaov (RUS)
2.Uwe Proske (ALL)
3. Victor Zuikov (EST)
4. Arnd Schmiu (ALL)
5. Michael Flegler (ALL)
6. Andres Gomez (SUE)
7. Elmar Borrmann (ALL)
8. Patrick Draenert (ALL)

lle Haags Jantje floret toernooi voor de jeugd
21 juni 1992 SC Lindenhof

54 schermertjes hebben dit jaar meegedaan aan
deze gezellige wedstrijd in het sc Lindenhof in
Den Haag. Natuurlijk ging het ook dit jaar weer
om die schitterende miniatuur beeldjes van het
Haags Jantje. De wedstrijdleiding, als gewoon-
lijk in goede handen bij Henk Bier en Oscar
Kardolus, gaf een voorspoedig wedstrijdver-
loop.

Helaas ware er dit jaar zowel bij de schermers
als bij de hoofdsecondanten veel afzeggingen.

De uitslagen zijn als volgt

Cadetten meisjes

I Anita Melis Les Faucons
2Znlua AIp z. Verwijlen
3 Ineke de Ridder P.S.V.

Cadetten jongens

I Chris Galesloot Les Faucons
2 Floris Nonhebel Ter Weer
3 Jan Willem Eikholt KLM

Pupillen meisjes

I Esther de Rijk
2 Froukje Hummelman
3 Judith v.d. Togt

Pupillen jongens

I Siebr. Tigchelaar
2 Wouter Sonne
3 Jens Oolders

Benjamins meisjes

I Iris Creemers
2 Flora de Rijk
3 Femke Vrolijk

Benjamins jongens

I Bas Verwijlen
2Maai,ten Buitelaar
3 llans Erkens

Rob Goudvis

te maken. Dat dit niet eerrvoudig is kan ik u ver-
zekeren. Ik zeg dit niet om onze vereniging op
te hemelen, ik zeg dit wel om mijn dank uit te
spreken aan al diegenen die hun zondagopoffe-
ren om het voor de velejeugdigen tot een leuke

IIenk Biever

o.K.K.
Scaramouche
o.K.K.

z. Verwijlen
s.v.Oeveren
Ter Apel

z. Verwijlen
o.K.K.
o.K.K.

z. Verwijlen
Scararnouche
z. Verwijlen

De organisatie wil graag alle medewerkers be-
danken voor hun hulp waardoor het toernooi
ook dit jaar weer een gezellig schermfcest is ge-
worden.

ZOETE LIEVE GERRITJE JEUGD.
TOERNOOI1992
Opzondag ll oktober 1992werd weerhetjaar-
lijkse internationale jeugdtoernooi gehouden in
Den Bosch. Het is mij elke keer een raadsel hoe
onze relatief kleine vereniging het toch maar
weer klaarspeelt om dit toernooi tot een succes
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dag te maken. Voor sommigen onder ons kost
het zelfs veel meer tijd dan die ene zondag.
Want een dergelijk toernooi vergt veel voorbe-
reiding. Dat is iets wat velen niet zullen zien (en
dat hoeft ook helemaal niet), maar waar toch
wel eens bij stilgestaan mag worden.

Ook de mensen van buiten onze vereniging wil
ik vanaf deze plaats hartelijk dankzeggen voor
hun bereidwillige medewerking. Ik hoop een ie-
der het volgendjaar op 17 oktober weer in Den
Bosch te kunnen begroeten.

Uitslagen

Benjamins jongens

I Bruyn Michiel de St- Niklaas
2 Kock Koen Rapier
3 Verwijlen Bas Verwijlen
4 Erckens Hans Verwijlen
5 Lambrechts Toon Skirmjan
6 Bonefaas Vincent Faucons

Benjamins meisjes

I Geene Miriam van Pallas
2 HeinenEva Faucons
3 Biele l-aura Berlin
4 Biele Linda Berlin
5 Buys Astrid Pallas
6 Geysen Lina Antwerpen

Cadetten jongens

I Galesloot Chris Faucons
2 Oolders Jens Ter Apel
3 Aru Marcel Krefeld
4 Garnier Sebastien Verwijlen
5 Bos Christophe Herckenrode
6 Berg Jan Krefeld

In mei 1992 werden te Bonn de wereldkam-
pioenschappen voor cadetten, alle categorieOn,
gehouden. Aanvankelijk zaghet er naar uit dat
hieraan geen Nederlanders zouden meedoen
daar de gestelde limieten op de diverse wapens

l6

Cadetten meisjes

I Winter Kirsten
2 Verwijlen Judith
3 Melis Aniu
4 AlpZehra
5 Veenman Mariken
6 Vries Michele de

Pupillen jongens

I Hilgert Time
2 Giepen Thorsten
3 Tichelaar Siebren
4 Hempelmann Frederik
5 Seidel Sascha
6 Cottiem Dennis van

Pupillen meisjes

I Conen Rachel
2 Bloemendal Anne
3 Bunge Nicole van
4 Aronson Blime
5 Verstegen Hannah
6 Broekhuis Wendy

Junioren jongens

I Raay Ronald van
2 Aalst Erik van
3 Freye Jan-Robert
4 Nonhebel Floris
5 Eickholt Jan-Willem
6 Horst Eelke v.d.

Duisburg
Verwijlen
Faucons
Verwijlen
Prometheus
Heerooms

St. Niklaas
E.T.U.F.
Verwijlen
E.T.U.F.
E.T.U.F.
St. Niklaas

d'Artagnan
d'Artagnan
Scaramouche
Oeveren
d'Artagnan
Faucons

Faucons
Heerooms
Ter Apel
Ter Weer
K.L.M.
Ter Weer

Cadetten \ry.K. L992 Bonn Tim Eestermars

door niemand gehaald waren. Toch besloot de
Bond een aantal schermers nzutr Bonn te sturen.
E6n week voor aanvang van het toernooi kregen
de volgende schermers bericht dat ze waren ge-

kozen om Nederland te vertegenwoordigen



op sabel:

Michel Rap
Daan Pelgrom (beiden Scaramouche)

op degen:
Erik Kappert (s.v. Heerenleed)
Tim Eestermans (Scaramouche)

Het toernooi was erg goed georganiseerd maar
door de ligging van ons hotel (nl. buiten het
centrum waar alle andere landen zaten) ging
veel aan ons voorbij, vooral het vervoer van en
naar de uainingshal en de wedsuijdhal kwam
voor een gloot deel op onszelf neer. op dinsdag
werd begonnen mgt een echte openingsceremo-
nie, waarna op woensdag de competitie begon
met Dames Floret.

Meteen werd duidelijk dat het een erg professio-
neel toernooi zou worden met een paar grote
verrassingen. Om te beginnen werd op Floret
een Amerikaanse winnares van het brons, het
goud ging naar de gedoodverfde favoriete Aida
Mohammed (Hongarije); zij was enige jaren ge-
leden nog de meerdere van Indra Angad Gauer
in de finale van Recklinghausen.

Bij de heren kwam de Italiaanse suprematie op
floret tot uiting: goud, zilver en brons voor de
drie gestarte Italianen. Winnaar van het goud
werd Lorenzo Paddei, bij de Europese-zone
kampioenschappen in 1990 in Gouda was hij
vierde. Venassend waren een Belg en Spanjaard
bij de laaste acht.

En dan dames degen. Duitsland was veruit fa-
voriet met Duplitzer en Mayer, die ook al bij de
Senioren hoge ogen gooien. Zij stonden eerste
en tweede geplaatst op het tableau en niets leek
een eerste Duitse gouden plak in de weg te
staan. Toen was daar de Poolse, Medynksa,
dochter van de in Nederland welbekende maitre
Adam Medynski. Zij versloeg in een zinderende
partij de Duitse favoriete Imke Duplitzer die dus
buiten de medailles viel. De uiteindelijke winna-
res werd de Zweedse Jannie Lonnbr6.

De volgende dag zouden dan voor het eerst de
Nederlanders hun opwachting maken. Helaas
presteerden zij niet naar behoren. Erik kwam
nog wel op het tableau van de laatste 64 (hij
werd in drie sets uitgeschakeld door de latere nr.
3), maar ik had uitgerekend 6Cn van de slechste
dagen uit mijn hele leven, resultaat: 68e. 's
Avonds volgde de saaiste finale van het toer-

nooi. Winnaar werd een man uit herGOS: Mur-
achko.

Na het debAcle op Degen was de hoop gevestigd
op Sabcl, maar ook hier viel weinig eer te beha-
len: Michiel was er dicht bij maar de jury-presi-
dent besliste anders en Daan vertoonde dezelfde
symptomen als ik, dus de teleurstelling was
groot. In de finale (met 3 Fransen) grepen de
Hongaren hun tweede titel in de personen van
de boomlange Ferjanesik, lid van de Scherm-
club Vdsas wuuunaartoe Scaramouche regelma-
tig hun Sabel-equipe afvaardigt voor trainings-
stages.

De uitslagen

dames floret
I Mohammed (Hon)
2 Rybicka (Pol)
3 Schiel (Ger)

Zimmermann (USA)

heren floret
l Taddei (lta)
2 Sanzo (Ita)
3 Senese (Ita)
Krinitsyn (GOS)

dames degen

l Lonnbrci (SUE)
2 Cascioli Qta)
3 Medynska (Pol)
Mayer (Ger)

heren degen

I Murachko (GOS)
2 Schmitt (Ger)
3 Fineui (Ita)
Klaos (Est)

sabel

I Ferjanosik (Hon)
2 Chanon (Fra)
3 Pasore (Ita)
Kubicky (Pol)

De conclusie aan het eind van de week mag zijn
dat de Nederlanders hun toernooi niet hadden.
Gerenommeerde schermlanden als Italie en
Hongarije gaven weer aan toonaangevend te
zijn, ook in het mondiale jeugdschermen. Toch
is in de voorbereiding gebleken, dat wij mee
konden komen met deze schermers. Op grote
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cadetten toernooien (t 200 deelnemers) hebben
we resultaten door te eindigen rond de laatste
16/ laatste 12. Verder moeten wij allevier een
studie combineren met schermen. Dit heeft voor
ons nog altijd de prioriteit en wij hebben naast
sport ondertusscn ook onze studie weer opgeno-
men.

Wij bedanken de Bond voor het verFouwen dal
er in ons gesteld is en de mogelijkheid voor ons
om nieuwe internationale ervaring op te doen.

Verder dank aan Ruud Makarawung, voor de
dagelijkse (internationale) trainingen in Fecht-

Zentrum Bonn, en Rob Wolthuis voor de jure-
ring (toch een Nederlander in een finale) en de
geboden Morele steun.

Persoonlijk wilde ik vanaf deze plaats mijn ex-
cuses aanbieden aan Roel Verwijlen. De hecti-
sche omstandigheden en misverstanden hebben
geleid tot een communicatie-stoornis. Het ge-
volg was dat Roel, begeleider na:u een aantal
internationale wedstrijden, niet op de hoogte
was van onze W.K.-trip.

Persoonlijk verslag van E.K. in Lissabon

Het was voor mij de eerste keer dat ik aan een

Europees Kampioenschap meedeed. De Neder-
lands afvaardiging bestond uit elf schermers,
onze bondsvoorzitter, 66n scheidsrechter, een
delegatielcider en twee supporters. Een ander
nieuwtje voor mij was dat ik voor het eerst ging
vlicgen. Een gedeclte van mijn ticket werd door
de K.N.A.S vergoed en de rest door mijn
schermvcrcniging P.S.V.

Vrijdagochtcnd 23 oktober was het dan zover.
Na hct inschcrmcn met Arvid Oostveen begon
de eerste ronde. De eerste twee partijen in de
poule verloor ik; 3-5 tegen Bell (Frankrijk) en

2-5 tegen Abachdze (Georgie). Deze situatie
kwam overcen met ervaringen op andere sterke
internationalc wedstrijdcn waarbij ik het toch al-
tijd weer mocilijk vond om, ondanks dat ik goed

ingeschermd had, meteen in de eerste partij
l00Vo op scherp te st an.

De volgende panij, tcgen de Oostenrijker Rich-
ter was het keerpunt. Dit keer durfde ik ook risi-
co te nemen en zette mijn tegenstander direkt
onder druk. Hierdoor en door afwisselende ak-
ties te maken, ging het zo gocd dat het al snel 5-

0 stond. Toevallig kwam Wendt, kampioen van

Oostenrijk, voorbij en yrocg verbaasd aan Rich-
ler van wie hij zo duidelijk verloren had. Ik zei
hem met een "big smile" gedag. De andere twee

Paul Sarders

partijen won ik met 5-l en 5-4. Dit resulteerde
in een 16e plaas op het tableau van32.
De eliminatiepartij tegen de Hongaar Csaba
Kun werd een vreemde ontmoeting. Ik begon
gehaast en verloor de eerste pailij met 1-5. Na
het veranderen van mijn schermspel kwam ik te-
rug en won de tweede met 5-1. Een derde, be-
slissende partij was nodig. Het was me op ver-
schillende schermwedstrijden al vaker overko-
men, dat als mijn tegenstander en ik allebei een
partij overtuigend gewonnen hadden, de strnd in
de beslissende partij weer gelijk opging. Zo
ging het ook hier. Echter, op het moment dat ik
met 4-3 voorstond, was ik opeens mijn concen-
ratie kwijt, wist even niet hoe ik de beslissende
treffer moest maken en verloor met 5-6.

In de herkansing tegen ene Skatebord uit Dene-
marken kon ik de frustratie van de vorige partij
kwijtraken: 5-1, 5-0. Vervolgens was de Duiser
Roman Christen te sterk voor me en werd ik met
2-5, l-5 van de baan geveegd. Uiteindelijk werd
ik als l8e geplaatst, waar ik zeer tevreden mee
ben.

Afsluitend maakte ik van de gelegenheid ge-
bruik om nog even van het zonnige weer en de
mooie stad te genieten.
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AMSTERDAM/RANA S C HERMTOERNO OI
B. Mooren

eindigen, waar wij goed in geslaagd zijn.

Om 09.30 uur was de afroep voor de eerste ron-
de. De poule-staten werden uitgedeeld en de
partijen namen e€n :unvang.

De technische problemen die zich voordeden,
met name met de enrouleurs, werden doel-
reffend en corect opgclost door Scherm Servi-
ce Nederland, die de gehele dag met een stand
in de zaal aanwezig was om voor de schermers
reparaties uit te voeren en nicuw materiaal aan
te bieden.

De rest van het programma verliep als volgl.: om
ll.l5 uur begon de oproep voor de tweede ron-
de. Deze werd verschermd tot 13.00 uur. Vcr-
volgens was er een gezamenlijke lunch, die be-
stond uit een goed verzorgd koud buffet in de
kantine van de sporthal. Tijdens de maaltijd
konden de schermers elkaar ontmoetcn in een
gemoedelijke en ontsp:rnnen sfeer, waar geen
plaats was voor rivaliteit"

Op zondag 18 okober jl. heeft in sporuaal Ook
meer in Amsterdam het le Amsterdam/Rana
schermloemooi plaatsgevonden. Hierbij een im -
pressie.

Het toernooi bestond uit de volgende onderde-
len
- dames floret elektrisch
- heren floret elektrisch
- (rol)stoelschermen dames en heren gemengd,

sabel elekr.
Stoelschermen is een sport, die door invalide
maar 66k door valide schermers kan worden be-
oefend en waarbij ziuend in stoelen, die op een
bepaalde afstand van elkaar zijn vastgezet,
wordt geschermd.

De eerste schermers meldden zich om 08.30 uur
en iedereen die zich present meldde, ontving
een lunchbon en een uitgebreid overzicht van de
dagindeling. Het streven was, de wachttijden
tussen de partijen kort te houden en op tijd te

r9



De eliminaties en de verliezersrondes voor alle
categorie€n begonnen om ongeveer 14-00 uur.

Even voor de uiteindelijke finales van de 3 care-
gori€n, was er een demonstratie "geweerscher-
men" gepland.

Deze demonsratie werd gegeven onder leiding
van Me. Cocky Peeks met 2 vur ziin leerlingen:
Herman Evers en Rex van Laar. De vele nog
aanwezige schermers en het publiek (ruim 100

mensen) genoten zichtbaar van de sprankelende
uitleg en voorstelling van deze oudhollandse

schermdiscipline.

Vervolgens begonnen de hnales. Eerst werd, on-
der grote aandacht van het publiek, de stoel-
schermfinale tussen Oskar Kardolus en Boris
Dongelmans beslist in het voordeel van Oskar.
De beste invalide schermer van dit toernooi was
Govert van Nimwegen, die op een eervolle vijf-
de plaats eindigde.

De finale dames floret tussen Ynet v.d. Veen en
Henne Liebrand-v.Es werd na een felle eind-
strijd gewonnen door Ynet.

Raru Foto: @ CharlotWissing Amsterdatn

Tenslotte de eindstrijd heren floret tussen Paul
Sanders en Arvid Oostveen, die werd beslist in
het voordeel van Paul.

Na afloop van de finales werden de prijzen voor
de stoelschermers uitgereikt door Theo van
Leeuwen, lid van het International Wheelchair
Fencing Committee. De dames en heren floret-
schermers mochten hun prijzen ontvangen van

Bert van de Flier, voorzitter van de KNAS'
wznma hij sv. RANA bedankte voor de kwalileit
van het toernooi en met name de organisatie
voor de zorgvuldige voorbereiding. Hij sprak de

hoop uit dat het toemooi zal uitgroeien tot een

raditie.

20

Onder het genot van een drankje in de kantine,
werd deze geslaagde dag afgesloten.

Via deze weg wil Schermvereniging RANA alle
mensen en met name Bert van Til en de aanwe-
zige Jury Presidenten bedanken, die deze unieke
"manifestifiteit" mogelijk hebben gemaakt.
Vooral de 63 aanwezige schermers die op spor-

tieve wijze hun kunnen hebben getoond, erva-
ring hebben opgedaan en tevreden terug kunnen
kijken op een geslaagde dag.

Bij deze willen wij u allen hartelijk uitnodi'
gen voor het tweede Amsterdam/Rana toer-
nooi op 10 oktober 1993!



STAND PER I november 1992

HEREN FLORET

KUIKENS l.VerwijlenBas
2.Derop Justin
3.Bonefaas Fabian

BENJAMINS l.Verwijlen Bas
2.Erckens Haru
3.Kock Koen
4.Blom Hugo

PUPILLEN l.TigchelaarSiebren
2.Pasoor Pascal
3.Smit Rogier
4.Zillig Vincenr
5.Buitelaar Maarten

CADETTEN l.GaleslootChris
2.Raeven Joost
3.Gamier Bas
4.Oolders Jens
5.Daniels Roberr
6.Pinxter Ben

SENIOREN l.SandersPaul
2.Oostveen Arvid
3.Zair Chakib
4.To0r Andries
5.Korzelius Jonker
6.Korzelius Jeroen

N T.Hellemend Mirchelld 8.Moolen Rene vd

HEREN DEGEN

Vwy l.Verwijlen Bas
Der
Fau

Vwy l.Erckers Hans
vwy
R"P
TAp

Vwy LTigchelaarSiebren
Kar 2.Harzing Bas
Fau
Oev
Sca

Fau l.Gamier Bas
Hee 2.Dani6ls Robert
Vwy 3.Wittens Geert Jan

TAp 4.Wijnen Jobbe
Ywy 5.Raeven Joost
Fau 6.Romme Rudy

PSV l.Kardolus Arwin
Sca 2.Driessen Michiel
Kar 3.Gogoase Ovidiu
Sca 4.Klip Michael vd
Vis S.Wesua Heike
Vis 6.Galen Warjo van
Sca 7.Goor Rick vd
Pro 8.Croot Bert de

HEREN SABEL

vwy

vwy

Vwy l.MonshouwerRob
BG 2.Textor Michiel

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

Kar l.Kardolus Oscar
DVi 2.Oskamp Anton
Sca 3.Ros Tijmen
DVi 4.Derop George
Hrl 5.Bruin Pieter de
DVi 6.Carur E van
Vwy T.Camfferman Ger
CT 8.Kalmijn Willem

DAMES FLORET

l.Heinen Eva Fau

dAr l.Conen Rachel dAr
dAr 2.Bloemendaal Anne dAr

3.Agoston Nijnke Sca
4.Bunge Nicole van Sca
s.Verstegen Hannah dAr

l.AlpZetua Vwy
2.Ridder Ineke de PSV
3.Melis Anita Fau
4.VerwijlenJudittr V*y
5.Sigmund Samira Haz
6.Monaghan Sylvia Vis

l.Angad Gaur lndra ANS
2.Schomaker Anuska Pos
3.l,ourens Sandra PSV
4.Melis Anita Fau
S.AlpZetua V*y
6.Ridder lneke de PSV
7.Zon Katalin vaa Tro
8.Pieters Fabienne LRa

Kar LKleefstra Geke Don
vdB 2.Veen Ynet vd Fau
Kar 3.Schomaker Anuska Pos
Der 4.Angad Caur Indra ANS
Pos 5.Liebrand-vanB Henne Vis
Pro 6.[.ourens Sandra PSV
Pos T.Oskamp Uesbeth vdB
PSV 8.Lugthart Marijke Alm

DAMES DEGEN

l.Verstegen Hannah dAr
2.Conen Rachel dAr

l.Manessen Titia Sca

l.Bijlsma Astrid ANS
2.Ridder Irma de PSV
3.Hamer Saskia BG
4.[.ourens Sandra PSY
S.Manessen Titia Sca
6.Angad Gaur Indra ANS
T.Dekkers Esther V*y
8.Iohannisma Kamla Sca

l.Osinga Pernette Kar
2.TiedinkNicoletre Sca
3.Ernden Rebecca van Wez
4.Hofmans-Clark Jos Kar
5.Heuvel Ingrid vd Kar
6.Graaff Jos de Kar
T.Scheer Wiebke vd Oev
8.Berg Alice vd ANS

DAMES SABEL

l.VersteegMarjolein Sca
2.Dalen Sandra van Kar
3.Stam Jean Marie Pro
4.Visser Ingeborg Gas
5.Ellerbrock Anja Kar
6.Knaapen Marielle Sca
T.Graaff Jos de Kar

Sca
Sca
Cas

Sca
Sca
Sca
Kar

JUNIOREN l.Noo Marccllo Haz LEesrermans Tim Sca l.Pelgrom Daan
2.Aalst Erik van Hee 2.Orter Wouter den Sca 2.Rap Michael
3.Heerooms Yuri Hee 3.Viegen Arjen van ko 3.Driessen Raoul
4.Freye Jan-Robert TAp 4.Daniels Roberr Vwy 4.Plantinga Teun
5.Blankenzee Michiel Hee S.Garnier Bas V*y
6.Nonhebel Floris TWe 6.Hendriks [,eon V*y
T.Eickholt Jan-Willem KLM T.Geesr Job vd Hrl
8.Galesloot Chris Fau 8.Dokkum Jeroen van Vwy



Kun je van sporten aids krijgen?
Een rare vraag, denk je misschien. Maar niet zo
raar als je de laaste tijd de kranten gelezen hebt.
Een biljartvereniging heeft een met HIV be-
smette clubgenoot de toegang ontzegd. Er blij-
ken nog steeds mensen te zijn die denken dat je
van sporten AIDS kunt krijgen. Nee dus. Ook
niet als je uit hetzelfde kopje drinkt. Ook niet
van zoenen. Wel van onbeschermd vrijen, of
van het spuiten met gebruikte n:raldsn. Of, zoals
de biljarter, door een besmet produkt tegen
bloederziekte, wat in het verleden nog mogelijk
vr'as.

Nu zou je een grapje kunnen maken over wat
dan wel sporten is, maar ik dcnk dat het lachen
je snel vergaat als je je in de plaats van zo'n
man stelt. Stel je maar eens voor dat je zo'n ver-
schrikkelijke ziekte hebt als AIDS. Een ziekte
wiutr geen kruid tegen gewassen is, met andere
woorden: wazuvan je weet dat je er dood aan
gaat. Om de tijd door te komen vanaf het mo-
ment dat je weet dat je besmet bent, tot aan het
moment dat je echt ziek wordt, zou je in een
hoekje kunnen gaan zitten. Je zou ook kunnen
denken: ik geniet er nog van zolang het kan.
Bijvoorbeeld door te gaan sporten. En stel je
dan eens voor dat je sportmaten met een boog
om je heen lopen!

We hebben allemaal kunnen zien dat Magic
Johnson, de besmette million dollar man, in het
Dream Team op de Olympische Spelen meed-
eed. Hij zwe&tle net als ieder ander, botste tegen
z'n medespelers op, douchte na de wedstrijden,
schudde handen. EN NIEMAND WAS BANG
VOOR I{EM! Of het moet zijn dat zebang zijn
voor z' n basketbalkwalitei ten.

Waarom dit stukje? Niet om een college te ge-
ven over artikel I van de Grondwet, waarin
staat: 'Allen die zich in Nederland bevinden,
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertui-
ging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op
welke gtond dan ook, is niet toegestaan.' Dat is
de wet, dat regelen de juristen wel. Waar dit
stukje over gaat is de ongeschreven wet van
sporters onder elkaar. Dat heeft te maken met
het ouderwetse woord 'broederschap" met
'sportvrienden', met'sociale controle'. Daar
branden we elkaar niet af, zeker niet omdat juist
sporters weten hoe ontspannend sporten is en
dat je er lekker van kunt bijkomen. Dat geldt
ook voor mensen met AIDS.

Magic Johnson heeft het bewezen, postbus 5l
maakt er ons steeds op attent:

VAN EEN BEETJE WARMTE HEEFI NOG NOOIT IEMAND AIDS GEKREGEN!

**po.|te.Q

o.'u, olt-

v=.
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NEERLAND
TROPHEE 1993
. EUROPACUP

DAMES DEGEN

Op zaterdag 30 januari 1993 wordt de Wereld-
bekerwedstrijd dames degen om de N€erland
Troph€e (4e editie) verschermd. Diunaal weer
in combinatie met de srijd om de Europa Cup
voor landskampioens6quipes, die op de zondag
ern4 3l januari, plaasvindt.

Plaats van handeling: Zcr'ltermerl (Sportcen-
trum Olympus) en Den Haag (finale N€erland
Troph6e in De Nieuwe Kerk).
Wij rekenen op een uitgebreid en sterk intema-
tionaal deelneemstersveld, dus ook op het maxi-
mum aantal en de sterkste Nederlandse scherm-
sters. Zo'n kans zo dichtbij behoort toch met
beide handen aangegrepen te worden? Tevens
zouden onze dames dan eens kunnen laten zien
dat wat in Arnhem bij de heren gebeurde, niet
tekenend is voor het huidige vaderlandse degen-
schermen in zijn otaliteir Een finaleplaas deze
keer? 3 x ll is immers scheepsrecht? 5 bij de
laatste 16? Geen uopie toch Pernette, Nicolette,
Jos, Rebecca en het aanstormend nieuwe talent?

Op zondag komen voor Nederland uit lands-
kampioen Scaramouche en 'thuisclub' Zaal
Kardolus.

Beide dagen wordt eveneens gerekend op een
groot aantal toeschouwen zowel om de interna-
tionale dames-degentop bezig te zien als om
onze landgenotes aan te moedigen.

Finalekaarten voor de N0erland Trophde kosten
f 7,50 pier persoon (aantat plaatsen is beperkt),
de finale Europa Cup is gratis.

Reserveren van zitplaatsen voor de finales is
mogelijk tot en met 20 januari (poststempel)
door middel van inzending van onderstaande
srook ofcopie ervan aan:

Lucbn lorckzrs

SV TaaI Kardolus,

Speulderbos 15,

2716 JW Tetermeer.
Reservering op volgorde van binnenkomst,
maar wel pas na betaling via cheque, girobetaal-
kaart of bankoverschrijving (voor de zzterdag).

U kunt uw kaarten tot een kwartier voor znn-
vang van de finale afhalen.

za 30 jan '93 N€erland Tlophde
dames degen individueel

Aanvang 8.30 u in Sportcentrum Olympus
Voorweg 107 Zetermeer

(Sprinterhal re Voorweg)
Finale 18.00 u in De Nieuwe Kerk

Spui 175, Den Haag

zo 3l jan '93 Europa Cup dames degen
voor landskanpioensdquipes

Aanvang 9.30 u in Sporrcentrum Olympus
Finale 17.00 u in Sporrcenrum Olympus

Bank:
Rabo Zoetermeer rek.nr. 16.01.39.&3,

postgiro bank 580870

Ln.v. Stichting Schermsport Tnetermenr

Tot ziens in het laatste weekend van januari

23



NEERLAND TROPHEE 1993 . EUROPACUP DAMES DEGEN

Aantal finalekaarten N0erland Troph6e e t 7,50 : ......

Aantal finalekaarten Europa Cup 1993 (gratis) : ......

Naam:

Adres:

Tel.: (Club):

Nederlandse Vereniging van
Schermleraren
Op 26 september L992 is, te Arnhem, opgericht
de Nederlandse Vereniging van Schermleraren.

De vereniging zal bestaan uit leden die beseffen
dat samenwerking op zoveel mogelijk nivo's
een absolute voorwaarde is voor een versterking
van de schermsport in Nederland. De leden
staan open voor sociale innovatie, zijn aktief
met permanente bijscholing en maken dadbij
graag gebruik van de ervaringen en inzichten
van anderen. De leden werken samen op basis
van hetgeen hen bindq zij hebben respect voor
elkaar en elkaan aktiviteiten.

Inmiddels heeft de eerste ledenvergadering
plaats gevonden (31 oktober). De concept statu-
ten zijn ter beoordeling gedeponeerd bij de no-
raris. Naar verwachting worden deze op korte
termijn conform de eisen bekrachtigd.

u

(i.o.) Paul Keizer

Het ligt in de bedoeling de vereniging aan te
melden bij de KNAS per januari 1993. Aange-
zien zich inmiddels meer dan 40 leden hebben
aangemeld en de concept strtuten door de
KNAS zijn geaccordenrdzal deze aanmelding
geen probleem vorrnen.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
D. van Winden (voorzitter, 085-811394),

A. de Jong (secretaris, 079427073),
P. Keizer (penningmeester,040-543603),

C.Peeks (02230-33323)en

C. van Tol (02230-35331).

Vmr nadere inlichtingen kunt U kontakt opne-
men met een van de bestuursleden.



KARDOLUS SCHERMSPORT

Dagelijks geopend van 9.00 - 17.00 uur
en volgens afspraak.

* F.l.E.masker / 186,--
* Compleet F.l.E. schermpak vanaf J

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

* Wijdenken aan UW VEILIGHEID en aan UW PORTEMONNATE
* 

Excl. btw

Speulderbos 15

27 1 6 JW Zoete rmee r, te l. : 07 9-21 .21 .22 I F ax :07 9 -52.08.22

KOM EENS VRIJBLIJVEND BIJ ONZE "SCHERMSHOP" LANGS!

(

rylketen

-toucJ+€ !
Otficieel orgaan voor het

Nederlandse schermleven

Verspreiding aan K N.AS.-leden

gratis

Abonnementen op aanvraag




