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Van de redactie
Het lijkt er op dat de schermsport steeds meer in
de belangstelling komt te staan. Dat konkludeer
ik uit het feit dat ik op onverwachte plaatsen
vaak iets lees over het schermen. Zo wordt de
sport genoemd in diverse advertenties van duur-
dere merken zeep of parfum. Zelfs op de TV is
er een reklame van wasmiddelen waarbij een
schermer op het beeld wordt getoond (natuurlijk
met een flitsend wit schermpak). Ook een ad-
vertentie voor de Koninklijke Landmacht wordt
opgesierd met een sabreur als uiting van de vele
rekreatie-mogelijkheden die dit instituut kan
bieden.

Een heel recent voorbeeld is het volgende. De
organisatie van de Jeugd Olympische Dagen
kampt met een tekort van 2.5 miljoen gulden.
Om aan het benodigde geld te komen is er in
Eindhoven (de dagen worden gehouden te Val-
kenswaard) een manifestatie gehouden, waarbij
er een demonstratie partij tussen Pernette Osin-
ga en Arnold Vanderleyden (awel de bokser) op
het programma stond. Dit feit werd in de Eind-
hovense kranten tweemaal vermeld! En de
tweede keer stond er zelfs een foto van beide
schermers in de lrant (opvallend detail was dat
Arnold als linkshanCige een rechtshandig
schermvest had gelcregen! ).
Ook de mogeli.lkheid om bij Centre Parcs rekre-
atieparken schermles te volgen is iets dat onze
sport ten goede komt. Want nog altijd kampen
wij met onbekendheid. Veel mensen weten niets
van onze sport en als men al iets weet, wordt er

Rob Goudvis

direkt gevraagd of het niet gevaarlijk is.

Tenslotte is het schermen een aantal malen een
onderwerp geweest in TV uitzendingen bU di-
verse omroepen en op diverse tijdstippen en
voor diverse doelgroepen.

Ondanks deze slechte bekendheid weten toch
elk jaar weer zo'n 500 mensen de gang naar de
schermzaal te vinden. Ik denk niet dat er vecl
sporten zullen zijn van vergelijkbare omvang,
waarbij elk jaar weer dit. aanlal mensen aange-
meld wordt. Wat echter wel een probleem is, is
dat er ook weer zo'n 500 mensen de sport verla-
ten, waardoor het aantal boridsleden op een kon-
stant a:ntal blijft hangen. Als wij er iets op zou-
den kunnen vinden om het voor de leden aan-
trekkelijker te maken om in de sport bezig te
blijven is een groei niet meer te stuiten.

Als konklusie kan dan gesteld worden: de sport
wordt op diverse plaatsen voldoende onder de
aandacht van het publiek gebracht (wellicht is
het nodig om wat vaker in sportuitzendingen
aan bod !e komen), maar op een of andere ma-
nier kan de sport vele mensen niet blijven boei-
en. Dat zou een goed onderwerp zijn voor een
onderzoek!



Mededelingen

In de vorige Touchd sond de uislag van de Na-
tionale Jeugdkampioenschappen. Daarbij is het
een aantal lezers vast wel opgevallen, dat de
volgende schermers een onjuiste vereniging
achter hun naam hadden staan.Zij zijn allen lid
van Zaal van Oeveren (en niet van Zaal v.d.
Berg):

Vincent Zillig
Boaz Aronson
Blime Aronson
Anyuta Kemmerling

Aan alle schermers:

Zorg dat je bij blijft! Want kennis van het
wedstrijdreglement voorkomt treffers.
Met ingang van april 1993 zijn de aanvullingen
van WR 92/93 verHjgbnr.
KostenJ 1,50 + verzendkosten.

Tevens nog verkrijgbaar aanvullingen WR 91.
Kostenf 2,50 + verzendkosten.

Een kompleet reglement (met alle aanvullingen)
kost / 34,00 + / 6,00 verzendkosten.

Aanvragen: schriftelijk of telefonisch

Dick van Winden
Eindhovensingel ll
6844 CA Arnhem
tel.:085 - 8113%
gironummer: 970675

De Algemene Ledenvergadering wordt gehou-
den op wijdag 25 juni in Wegrestaurant Afrit de
M@m, te Meem.

Aanvang 19.00 uur
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Dhr Wagemans doet ons het volgende toeko-
men:

Met verwondering las ik in de laatste allevering
van Touch6 het stukje van Pemette Osinga over
Eddy Kuijpers. Over wedstrijden in Noordwijk
en Antwerpen waarbij hij striemen en vage litte-
kens liet zien op zijn arm en pols. Hij was er
nog trots op ook. Hij had volgens mij beter kun-
nen weren.

Het een en ander is natuurlijk voor rekening van
de schrijfster, want ik kan mij niet indenken dat
Eddy dergelijke onzin over het schermen ten
beste geeft. Maar een beetje sensatie is mis-
schien nooit weg.

Op zaterdag 29 en zondag 30 mei organiseert de
NAS het jaarlijkse Akademie-Toernooi. Het
programma is als volgt:

29 mei NAS degenkampioenschap voor alle
jeugdgroepen meisjes en jongens

Me Vandervoodt-beker
voor degen dames

30 mei Andr6 Spitzer Toernooi voor
degen heren senioren

Lokatie: KMA te Breda



INMEMORIAMW. ZWF,ERS

Op 28 februari 1993 overleed te Amsterdam Willem Zweers op 84-jarige leefiijd.

Zwenrs was destijds lid, later bestuurslid van Aminco, een personeelssporwereniging van
de Incassobank. Door de fusie met de Amsterdam/Rotterdambank werd de naam van de
vereniging gewijzigd in Amroba.

Hij was een bekende, zij het niet zo'n sterke floreuist, maar door z'n speciale manier van
schermen een erg moeilijk te overwinnen tegenstander.

Zweers viel bijzonder op door z'n bestuurldke kwaliteiten. Hij was tal van jaren een van

de steunpilaren van de afdeling Amsterdam van de K.N.A.S., die mede door zijn leiding
een grote bloei doormaakte.

De overledene was ook een aantal jaren lid van het hoofdbestuur van de KNAS. Hij werd
in november 1972 tot secretaris gekozen en trad in mei 1977 af.

Willem Zweersis tot z'n dood lid gebleven van de bond en hij wilde steeds op de hoogte
blijven van alles wat zich in de schermsport afspeelde. Hij had nog regelmatig conuct
met oud-bestuursleden uit zijn tijd. Menig oude schermmakker wist de weg naar zijn wo-
ning aan de Platanenweg in Amsterdam te vinden.

Een sympathiek mens is van ons hecn gegaan.

Hij ruste in vrede.

E.H.W.

JEAN VANDERVOODT
verkoop van alle merken schermsportartikelen

VERKOOP cn E)GEDfflE - Hccamadsdogd 28Ii
3OilSBG Rottc(dam
Tcl.: OlO - 412(l[sp_I.14765o58

Fu: OIO - 4773{X8

GEOPEND
woensdag
vr||dag
zaterdag

l9.OO - 21.(X) uur
l9.OO - 2l.OO uur
O9.3O - l3.OO uur

en volgens afspraak



Marijke Lugthart kreeg wat zij verdiende

Zaterdag 2 januari was een groot aantal leden
van Schermvereniging Almere (in schermtenue)
naar de Gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie geko-
men. Niet zozwt om de burgemeester een hand
te geven maar wel om vol spanning de uislag
aan te horen van de verkiezing van Sport -
Vrouw - Man - Ploeg van Almere 1992.

En U raadt het al: als Sport Vrouw Almere'92
werd Marijke gekozen, en wel met de volgende
motivering van de jury (plaaselijke sportjouma-
listen, wethouders en het buro sport en recre-
atie).

Om na een aantal jaren rust het schermen weer
op te pakken en gelijk weer klinkende resultaten
te behalen en daamaast het mede opbouwen van
een schermvereniging, o.a. als trainster en tus-
sendoor hier ook nog cursussen voor te volgen
om zich daar verder in te bekwamen, was ruim
voldoende reden voor deze beslissing van de
jury.

Maar dat die mening van de plaatselijke jury
mk gedragen zou worden door de juryleden van
geheel Flevoland hadden we niet durven hopen.

Vol spanning waren we (ouders, schermvrienden
en leden van de vereniging) dan ook aanwezig

Lucas Lbwensteijn

bij de verkiezing Sport Vrouw-Man-Ploeg van
Flevoland 1992. Ook al omdat we niet wisten of
Marijke vervroegd en op tijd van haar vakantie
terug zou komsn, maar dit lukte precies.

Na een voorstellingsronde van alle genomineer-
den aan het aanwezige publiek met van iedereen
een beetje de sport-achtergrond die voor lvlarij-
ke door Ton Hazes werd gedaan (hij is 20 jaar
geleden begonnen met het begeleiden van haar
en er eigenlijk nog niet mee gestopt) begon het

tromgeroffel en werd de envelop met de uislag
geopend door de plaatselijke Wethouder.

De WINNAAR van de VERKIEZING SPORT-
VROTIW van FLEVOLAND 1992 is geworden
de SCHERMSTER MARUKE LUGTHART .....

Verrast en blij nam zij de bijbehorende prijzen
in ontvangst.

Natuurlijk zijn ook de leden van Schermvereni-
ging Almere trots op hun MISS FLEVOLAND
en hopen ook dat mede hierdoor het schermen
en de vereniging weer meer bekendheid hebben
gekregen in ieder geval in de regio.



Open Nederlands Politie Schermkampioenschap

Ook dit jaar koos de Rotterdamse Politie
Schermvereniging 'Hermandad' weer voor de
succesvolle formule, waarbij zij dit kampioen-
schap verpakte in een open recreatief toemooi.
Op de wedstrijddag, zaterdag l9 december
1992, stonden in de bijzonder fraaie sporthal
van het politiebureau Veilingweg te Rotterdam,
64 schermers aangetreden. Zowel politioneel,
als van de zijde van de 'burger-schermvereni-
gingen' was een toename van het aantal deelne-
mers ten opzichte van vorig jaar.

Voor het sabelschermen (niet-elektrisch) waren
20 sabreurs, die elkaar in een poule unique alle-
maal tegen zouden komen. Op de diverse nivo's
werd goed partij gegeven. Zo konden de betere
sabreurs hun krachten meten en konden de nieu-
we talenten ervaren wat het is om partijen op
een echt toernooi te moeten schermen. Omdat
het geheel een recreatief karakter had, werden
de beslissingen van de jurypresidenten sportief
opgepakt en verantwoord. Uiteraard is het elek-
trisch sabelschermen de uitkomst voor het be-
rechten, echter niet iedereen is gelijk die wed-
strijdschermer, die meteen tegen een fors geld-
bedrag het benodigde elektrische materiaal aan-
schaft. Mogelijk dat dergelijke recreatieve toer-
nooien een aanzet kunnen zijn voor de wed-
strijdschermers in de dop.

Het geheel stond onder de voortreffelijke leiding
van de heren Rancuret, Grijn en Prins, die deze
dag tot een sucees maakten.

De opkomst van de degenschermers was bijzon-
der groot.44 epeisten stonden om 10.15 uur op
de lopers voor de eerste treffers. Via een voor-
ronde werd een A- en een B-poule gevormd.
Het wedsrijdsecretariaat onder leiding van Jaap
van de Vreede, geassisteerd door Anke Brou-
wer, had voor een systeem gezotgd, waarbij een

ieder die dag minimaal 18 partijen zou scher-
men. Dat zou een aantal epeisten, zoals later
bleek, conditioneel zwaar vallen. Echter ook nu
weer gold, 'veel schermen voor je geld'. Na een

aantal poules ontstond een finale poule van 9
epeisten. ln deze poule zaten uiteraard de sterk-
sten van de dag, waaronder Kees Boon van de

Dick Brouwer

SV US A.dam en Van Viegen van Prometheus.
Zelfs twee N.P.S.B. leden, te weten Menno Ro-
bers en Bert Ouweneel hadden zich in de finale
geschermd. Het geheel stond onder de voortref-
felijke leiding van Carla Valk-van Deventer van
Les Faucons. In deze poule verloor Van Viegen
zijn partij tegen Zonlight, van les Faucons met 4
-5 en Kees Boon kwam met een verliespartij te
zitten omdat hij Van Viegen niet kon verslaan in
5 -5.

Een barrage tussen Kees Boon en Van Viegen
werd uiteindelijk gewonnen door Kees Boon.

Na een dag voortreffelijk schermen werden de
prijzen op sabel uitgereikt door de commissaris
W. Lenderink en voor degen door W. Giesbertz,
namens het hoofdsbestuur van de N.P.S.B.

Namens alle nog schermende politiedeelnemers
wil ik alle KNAS-leden die aan dit recreatieve
toernooi hebben deelgenomen, hartelijk danken
voor hun deelname. Dankzij hen hadden wij
toch weer een waardig kampioenschap.

Uitslag sabel algemeen

l. Kromjongh L.U.S.V. 17 V.
2. Pompe TSV Rapier 16 V.
3. Brouwer Hermandad 16 V.
4.Jordan ConueTemps 15 V.
5. Tuin Prometheus 14 V.
6. Thomas TSV Rapier 13 V.
7. Water KOOS l2V.
8.Hoek DPSV ll V.

Uitslag degen algemeen

Finale poule

l. Boon S.V. US. A.dam 7 Y.
2. V.Viegen Prometheus 7 V.
3. Keek KOOS 5 V.
4. hins ta Touche 4Y.
5. Robers Ockmar 4 V.

6. Ouweneel Hermandad 3 V.
7. V. Heerde TSV Rapier 3 V.

8.Zonlight LesFaucons 3 V.

B-poule

29. V.d. Veen I*s Faucons



Ranglijst Dames Degen

l. Vissen
2. V.d. Veen
3. Van Putten Les Facuons
4. V. Pelt-Koppen Masque de Fer
5. Oosten Masque de Fer

Uitslag Sabel N.P.S.B.

l. D. Brouwer Hermandad
2. E. Muiselaer Hermandad
3. Boosten DPSV
4. Hoek DPSV

Uitslag Degen N.P.S.B.

l. M. Robers Ockmar
2. B. Ouweneel Hermandad
3. R. Jager Hermandad
4. P. Stadhouders U.P.S.
5. W. Giesbertz N.P.S.B.

S.VUS. A.dam
Les Facuons

3V.
2Y.
lv.
0v.

Huldiging van Haagse Sportkampioenen

In januari j.l. werd ik gebeld door Annemarie
Kochi, de p.r-wouw van de KNAS. Zij venelde
me dat ik door de gemeente Den Haag gehul-
digd zou worden, omdat ik in januari 1992 Ne-
derlands Kampioen Floret Cadetten was gewor-
den. Ik moest er nogal om lachen omdat ik de
week daarna m'n titel waarschijnlijk kwijt zou
raken, wat inderdaad ook is gebeurd aangezien
ik 4e werd bij de Junioren, maar het idee stond
me toch wel aan.

En ja hoor eind maart kreeg ik eindelijk bericht
dat de huldiging op 2 april in het Nederlands
Congresgebouw plaats zou hebben. Ik zou daar
een medaille af kunnen halen en er zou een
avond georganiseerd worden voor de kampioe-
nen met hun begeleiders. Helaas waren er p.p.
mau 4 kaarten beschikbaar en ik besloot m'n
ouders mee te nemen. Annemarie bleek ook een
kaart te hebben en gezamenlijk betraden we de
feesthal.

Er stonden hapjes en drankjes voor ons klaar en
het geheel zag et verzorgd uit. Er lagen namen-
lijsten gereed en behalve m'n eigen naam trof ik
daar nog 218 andere namen in aan. Dat waren
dus allemaal mensen die ergens op nationaal,
continentael of mondiaal gebied kampioen wa-
ren geworden en uit Den Haag kwamen. Er
stonden vele onbekende namen in van soms
zelfs mij onbekende sporten zoals speedway,
wu shu maar ook zeer bekende kampioenen zo-
als Bart Veldkamp, de schaatskampioen.

Na een toespraak door de wethouders van sport-

6

Floris Nonhebel

zaken, dhr. Nico Dijkhuizen, werd aan de honk-
bal vereniging s.v. ADO de "sportprijs Den
Haag 1992" uitgereikt, als beloning voor hun
prestatie om ADO tot een bloeiende sporrclub te
maken. Vorig jaar had Bart Veldkamp deze prijs
in ontvangst genomen.

Na een muzikaal intermezzo kwam de uitrei-
king van de "Gulden Ooievaar" aan de beurt.
Deze werd uitgereikt aan mensen die zich ver-
dienstelijk hebben gemaakt voor de sport op or-
ganisatorisch gebied. Het Segbroek College,
een Haagse school, ging er met deze prijs van-
daar, dankzij hun unieke systeem om het leren
met topsport te kunnen verenigen.

Nadat er weer een half uurtje muziek was ge-
maakt, ging men over tot het uitreiken van de
medailles. Een delegatie werd op het podium
uitgenodigd om hun medailles in ontvangst te
nemen van de wethouder. De anderen, wuaron-
der ik viel, konden hun medailles in een boven

'gelegen zaal ophalen.

Maar voordat het zover was gaf een achtjarig
jongetje, Fei Baoxian, een demonstratie van Wu
Shu, een Chinese vechtsport. Hij was hierin Ne-
derlands kampioen, Amerikaans kampioen en
Wereldkampioen, zowel in klassiek als in mo-
dern Wu Shu. In een fel geel pakje gestoken
maakte hij de meest fantastische bewegingen.
Zo maakte hij een schroef vanuit stand, waarin
hij zijn lichaam 360o draaide. Ter voorkoming
van duizeligheid maakte hij zes radslagen achter
elkaar, zondar daarbij zijn handen op de grond



neer te ?ntlgn.

Zer onder de indruk van deze demonstratie kon
ik m'n medaille ophalen en onder het genot van
een hapje en een drankje nog wat van de muziek
genieten.

Tevreden met m'n onderscheiding aanvaardde
ik de terugtocht, vastbesloten om in de toekomst
weer te proberen een kampioenstitel binnen te
halen.

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

UhlmclfiK-

VERKOOP

UHLMANN & ALLSTAR
Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusiel voor Nederland Uhlmann

schermsportartikelen. Ook voor Allstar kunt u biions terecht.

Schermcentrum Amhem, Koppelstraat 20,6832 EP Arnhem. Verkooptiiden dinsdag en woensdag 20.fl1'22.fl) uut

Telefoon: 085 213360 lilevrouw c. Tiedink (buiten deze tiiden 085 . 513132)

DE KAARTENKOMPETITIE

Naar mening van velen is ondergetekende rang-
lijstaanvoerder in de kaartenkompetitie. Een
klein onderzoek heeft aangetoond dat deze me-
ning door de feiten gesteund wordt: Van alle
scheidsrechters heb ik de meeste gele en rode
kaarten uitgedeeld. En het seizoen is nog niet
ten einde....

Op zoek naar de oozaken van deze situatie ben
ik op nree mogelijkheden gestuit Ten eerste: Ik
deel absoluut veel kaarten uit. Ten tweede: Ik
deel relatief veel kaarten uit. Met de eerste mo-
gelijkheid doel ik op het grote aantal door mij
geconstateerde overtredingen van het regle-
ment. Met de tweede mogelijkheid doel ik op
het verschil tussen mij en de andere scheids-

Koert Kerkluf
Schcidsrecluer

rechters in het aantal uitgedeelde kaarten. Boze
tongen beweren dat vooral de eerste mogelijk-
heid debet is aan mijn oppositie en dat het niet
om constateren m,uu om construeren van over-
tredingen gaat, met geen ander doel dan het ge-
ven van een waarschuwing danwel strafueffer
ter meerdere glorie van mijn persoon. Nu klin-
ken boze tongen het hardst in lege hoofden en
gezien het geringe aantal daarvan in het Neder-
landse schermwereldje hoef ik geen moeite te
doen hierop in te gaan. Waar ik wel op in wil
gaan is het verband tussen constateren van over-
tredingen en het geven van kaarten en het rela-
tief grote aantal kaarten.

Eerst verband. Het reglement omschrijft expli-



ciet de taken van de scheidsrechter. Een van die
taken is het toepassen van het tuchtreglement.
Nergens staat vermeld dat een scheidsrechter
kan handelen naar eigen goeddunken bij het
uitoefenen van die taak. Hij kan bijvoorbeeld
niet een corps-A-corps conslateren en de conse-
quentie daarvan (een gele ofrode kaart voor de
veroorzaker) achterwege laten. Die ruimte biedt
het reglement pertinent niet.

Het is evenwel ook mogelijk niet het reglement
als uitgangspunt te nemen, maar het, telkens
weer unieke, gevecht tussen twee scherm(st)ers.
Zij bepalen onderling de regels en de scheids-
rechter krijgt van hen de taak op die onderlinge
regels in te spelen en het gevecht te begeleiden.
Die onderlinge regels kunnen zeer afwijken van
gevecht tot gevecht en van het reglement.

Vooralsnog kies ik ervoor het reglement als uit-
gangspunt te nemen voor mijn handelen als be-
geleider van het gevecht en zal ik zo consequent
mogelijk kaarten geven.

Dan het relatieve aantal. Op een willekeurig
toernooi is het gebeurd dat ik pakweg vijftien
kaarten uitdeelde terwijl de andere scheidsrech-
ters met z'n allen er niet meer twaalf aan de

scherm(st)ers toonden. Het verschil was voor
een deel te wijten aan verschil in observaties,
maar voor een groter deel aan het afdoen van
een geconstateerde overtreding met een verbale
terechtwijzing in de trant van: "Niet meer doen,
joh!". Naar mijn mening is niemand gebaat bij
deze handelwijze. Niet de scheidsrechter, want
die wordt vreemd aangekeken als hij ineens wel
een kaart trekt en zeker niet de schermers, want
bij een overtreding is er altijd sprake van een
dader en een slachtoffer. Misschien vindt het
verschil in handelen zijn oorzaak in de chaos
wznrmee de wijzigingen van het tuchtreglement.
een aantal jaar geleden gepaard gingen waar-
door ieder zijn eigen visie heeft kunnen ontwik-
kelen. Duidelijke en goed verspreide richtlijnen
zouden een meer uniform optreden kunnen be-
werkstelligen. Helaas heeft dit ook een mogelijk
negatief effecu het brengt mijn toppositie op de
ranglijst in gevaar.

Een heel andere oorzaak voor het verschil in
aantallen kaarten is mogelijkerwijs het feit dat
ik dit seizoen op zeer veel wedstrijden actief ge-
weest ben, hetgeen zowel relatief als absoluut
van doorslaggevende betekenis kan zijn.

zijn zoon Arwin Kardolus was twee keer finalist
bij de W.K. voor de jeugd en tweede bij de A-
wereldbeker in Bern. Zijn grootste successen
behaalde de trainer, naast de tientallen Neder-
landse titels, met zijn pupil Pemene Osinga, die
in 1990 de master-titel in het schermland bij uit-
stek Hongarije veroverde en die afgelopen jaar
bij de Europese en Wereldkampioenschappen de
derde plaats behaalde.

Opening
Tijdens de officiCle opening van het sportcafd
op 21 januri jl., bijgewoond door !225 aanwe-
zigen, waaronder het dagelijks bestuur van de
KNAS, de heren Bert v.d. Flier, Lex Helwes en
Jan Reurslag, waren er enkele spectaculaire
schermpartijen van topschermers onder leiding
van de veelvoudig oud-Nederlands kampioen
Hennry Ter Weer. Zo konden de genodigden
kijken naar een floretpartij tusen Chakib Tair en

Opening Sportcaf6 in Schermschool
van Kasper Kardolus
Tangeres Wilrna Driessen en Burgemeester Lui-
gi van Leeuwen van Zoetermeer hebben op 2l
januari jl. het "Kardolus Sportcafd" in de gelijk-
namige schermschool aan het Speulderbos 12 in
de wijk Meerzicht" leZoetermeer officieel geo-
pend.

Aan het bestaande complex is een stuk bijge-
bouwd en het interieur is vernieuwd. Het nieu-'
we sportcaf6 is bedoeld voor de gehele Zoeter-
meerse sportwereld en daarbuiten.

ln 1976 werd op initiatief van Kasper Kardolus
de specifieke trainingsruimte voor de scherm-
sport gebouwd. Maitre Kardolus is al veertig
jaar een begrip in de schermwereld. Behalve
zijn eigen grote successen heeft hij ook vele
hoogtepunten bereikt als trainer van bekende
schermers. Zijn pupillen: Eddy IIam deelnemer
aan de Olympische Spelen van'72, St6phane
Ganeff zelfs drie keer deelnema aan de O.S.,

8



Arjan Jonckers, een degenpartij tussen Stdphane
Ganeff en Olaf Kardolus, een sabelpartij tussen
de gebroeders Oscar en Olaf Kardolus, en een
dames degenpartij tussen Pernette Osinga en In-
grid van den Heuvel.

Tenslotte verraste Fred Rackd als jazz-liefheb-
bcr de bezoekers met een origincel optredcn.

: -tl:iI: \

v.l.nt: lid van de sportconvnissie, Erik Kappert, de
,nascotre van de sponsor n'ul beker

Aamtezigen opening Karolus "Sportcaf6"

Verkiezing Kappert
Erik Kappert, lid van de Groninger schermver-
eniging Heerenleeed, is verkozen tot sportman
van het jaar l99Zin zijn woonplaas }larlingen.
Zijn uitveftiezing door de sportcommissie Har-
lingen werd wijdag twee april aan het slot van
een avond, gewijd aan dit evenement, bekend
gemaakt. Tot op het laaste ogenblik was het on-
bekend wie van de genomineerden de titel toe-
bedeeld zou krijgen. Een even goed bewaard
geheim was de vaardigheid wa:umee Erik zijn
beker vervolgens in ontvangst narn. Met zijn en-
thousiaste en spontane optreden heeft hij een
zeer positieve indruk van de schermsport bij het
publiek achtergelaten.
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Stage onder leiding van Maitre Ion Drimba

Onder auspici0n van K.N.A.S.-Noord had de
schermvereniging Ter Apel een stage georgani-
seerd op 22 en 23 februari jl.. Deze stage zou
gegeven worden door maitre Ion Drimba.

Wie is maitre Ion Drimba?

Hij was de Olympisch kampioen floret in het
jaar 1968 in Mexico; heeft verder een groot a:ln-
tal A-toernooien gewonnen en was een winnaar
van de Wereldbeker.

Hij was de trainer van o.a. Mathias Behr, heeft
daarna voornamelijk in de Verenigde Staten en
in Latijns Amerika lesgegeven.

Kortom, iedereen kan wel begrijpen dat we zwr
benieuwd waren hoe hij was en hoe hij les gaf.

Drimba is een zeer innemende persoonlijkheid
die moeite deed om de boodschap over te bren-
gen. Volgens hem is het datje elke reaktie van
de tegenstander moet honoreren en erop antici-
peren n:uu je eigen mogelijkheden. Het floret-
schermen is een spelletje en moet dan ook als
zodanig benaderd worden.

Het is een spelletje dat al gespeeld kan worden
met simpele akties. Het is volgens hem zo daL

de complexe akties niet meer zijn dan een op-
eenstapeling van simpele akties in de orde van
tijd en ruimte.

Eerst werd er veel aan voetenwerk gedaan. Het
schermen wordt namelijk gedragen door het
voetenwerk. En het is leuk om dat te doen daar
lichaamshouding en het maken van de passen
een zeer effectief middel kunnen zijn om de te-

Wie weet wie de nationale kampioenen waren voor l94O?
En wie zat et toen in de finales van de N.K's?

Als U dit misschien weet, of u heeft nog ergens een stoffig ardrief, neem dan
kontalc op met
Oscar Kardolus, tel: 079-166541.
Hij probeert de gegevens kompleet te krijgen.

HenkSmir

genstander te programmeren of misleiden ter-
wijl je zelf het overzicht, op de situarie houdt.

Daarna werden enkele eenvoudige wapenhande-
lingen geoefend.

's Avonds kregen we de gelegenheid om dat wat
overdag besproken was in de praktijk van partij-
schermen uit te proberen.

De volgende dag werd eerst weer het voeten-
werk onder handen genomen, nu met het. accent
op het zien van wat er allemaal mogelijk was in
variatie in het voetenwerk in combinatie mct de
lichaamshouding. Daarna werden er een aantal
eenvoudige wapenhandelingen doorgenomen.
Aan het einde van de stage kon men wat men
geleerd had wederom in praktijk brengen tijdcns
het partijschermen.

Men was zeer tevreden met deze stage en wil
langs deze weg Maitre Ion Drimba harrclijk be-
danken voor deze leuke stage. Het. was wel j:un-
mer dat er weinig respons kwam uit het Noor-
den des lands op dit initiatief. Mogelijk dat cr
volgend jaar als er weer een stage georganiseerd
gaat worden er een grotere respons opkomt?!!
Iedereen die een meer gedetailleerd verslag wil
hebben van deze stage kan kontakt opnemen
met:

Hcnk Smit
J. Israelsstraat 65

9718 GE Groningcn
telefoon: 050 - 189014
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Mijn vakantie in Barcelona

Laatst waren we de vakantiefoto's weer eens
aan het bekijken. En toen dacht ik: " Misschien
is het wel leuk om aan Touchd Junior te schrij-
ven wat ik meegemaakt heb." Wij zijn n.l. naar

de Olympische Spelen geweest in Barcelona.

Toen we in Spanje aankwamen, stonden overal
langs de autobaan borden met aanwijzingen
over de Olympische Spelen. Eerst gingen we
naar de camping, die ongeveer 70 km. onder
Barcelona lag, net buiten de drukte, in Altafulla.

De eerste dag dat we gingen kijken, volgden we
precies de aanwijzingen om op de plek te ko-
men waar ook het schermen was. Op de speciale
parkeerplaasen waren metrokaartjes te koop,
waarmee we naar de Montic gingen. Het was
wel een beetje duur. Toen we voor de tweede
keer gingen had papa zelf een parkeerplaats ge-

zochien gewoon aan de kassa een metrokaartje
gekocht en dat scheelde heel veel.

Bij de schermzaal waren alle kaartjes uitver-
kocht. Dat viel even tegen. Maar toen we daar

een tijdje stonden te balen, kwam een groepje
Engelsen naar buiten, omdat hun ploeg al was

uitgeschakeld. Wij vroegen hun kaartjes en zo
zijn we naar binnen gekomen. Uiteindelijk heb-

ben we van de trainer van de Amerikaanse

.trt1
'/',.Ez

Bas Verwijlen (9 jo"r)

ploeg alle kaartjes gehad die we wilden hebben.

We hebben veel gezien o.a. dames floret, sabel
en heren degen. Het mooiste was heren degen
equipe. Toen we de finale van de laatste acht
landen zater' te kijken ben ik stiekem langs de
controle in de zaal geslopen en heb ik handteke-
ningen van heel veel schermers gevraagd. Van:

Schmidt, Borrman, Reznitchenko, Chouvalow,
Proske, Perreira, Puch, Srekie en mijn favoriet
ANGELO MAZZONI.
Het mooiste was 's avonds: de finale heren de-
gen tussen Hongarije en Duisland, waar we ook
onze Nederlandse hoofdsecondant Paul Fokke-
ma tegen kwamen.

We zijn ook nog in het waterpolo stadion ge-

weest en ik heb met veel andere mensen speld-
jes geruild.

Het was heel gezellig. Overal zag ie bandjes
spelen, goochelaars en jongleurs en speldjesver-
zamelaars uit venchillende landen.

Ik hoop dat ik nog eens 66n keer naar de Olym-
pische Spelen kan gaan. Natuurlijk het liefst als

deelnemer..
Hou Doe
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NEDERLANDSE AKADEMIE VAN SCHERMLERAREN

Opgericht 1 december 1930
Nr. K.v.K. 's-Cravenhage: V 410553

ERELEDEN:
Me. S. van den Boogaard
Me. C.A.F. van der Valk
Me. f.G. Vandervoodt
Me. G. Visser
Me. A.H. Mol

LID VAN VERDIENSTE:
Me. R. van Oeveren

BESTTIUR:
Erevoorzitter
Voorzitter
Sekretaris
Penningmeester
Commissaris

Me. J.G. Vandervoodt
Me. |.C.P. Walraven
Me. A.L. van den Berg
Me. G.H. D6rop
Me. J.S.A. Hcerooms

LEDENBRIEF FEBRUARI 1993

MEDEDELINGEN !

Op maandag 30 november 7992 heeft de
N.F.W.S een nieuw kantoor in gebruik ge-
nomen. |ohan Walraven en Bert v.d. Berg
bezochten de receptie en kregen een rond-
leiding door dit prachtige kantoor. Wij ho-
pen dat de medewerkers van de N.F.W.S.
hier optimaal kunnen werken. Wij wensen
hen veel succes in hun nieuwe onderko-
men. Het adres luidt:

NATIONALE FEDERATIE VAN WERKERS
IN DE SPORT
BLALMKAPELSEWEG 85/87
3572KD UTRECHT
TEL:030-722270
FAX:03G715883

OPENING
KARDOLUS SPORTCAFE

Op 2l januari 1993 vond te Zoetermeer de
feestelijke opening plaats van SPORTCAFE
KARDOLUS. Bert v.d. Berg bezocht deze
opening namens de N.A.S. en overhandig-
de Me. Kardolus een prachtige tekening
van Georges D6rop. Tijdens deze opening
kon men vele oudgedienden uit de scherm-
sport weer eens ontmoeten.

Het caf6 werd geopend door de Burge-
meester van Zoetermeer in samenwerking
met de bekende zangeres Wilma Driessen.
Deze avond werd begeleid door de beken-
de sportverslaggever Fred Rack6.

TECHNISCHE COMMISSIE:
Voorzitter
Sekretaris
Lid

: Me. W. Monshouwer
: Me. R. Verwijlen
: Me. A.F. Hazes

BUREAU N.A.S.
Postbus 259
1520 AC Wormerveir
Tel. / Faxnr. 07 5-287 5 67

De N.A.S. is aangesloten bijde:
N.F.W.S.
Acad6mie d'Armes Interna tionale

A-PROPOS:
Technisch bulletin van de Nederlandse
Akademie van Schermleraren

Redaktie-adres:
Postbus 259
1520 AG Wormerveer
Tel./Faxnr. 07U287567
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Wiifeliciteren De Heer en Mevrouw Kardo-
lus hartelijk met dit prachtige Caf6, hetgeen

uniek is in de Nederlandse schermwereld.
Wijraden al onze collega's aan om hier eens

een kijkie te gaan nemen. Deze akkomoda-
tie is geschikt voor het houden van verga-
deringen, bedri jfsaktivi teiten e.d.

N.A.S. IGMPIOENSCHAPPEN

Op zaterdag 6 februari werden in Heesch
de N.A.S.kampioenschappen gehouden.

De deelname viel wat tegen. Enkele scher-
mers die altijd aanwezig waren konden
deze dag helaas niet. fammer!, wiihopen
volgend jaar op een grotere deelname.

De uitslagen zijn:
Floret 1. Roel Verwijlen

2. Louis Oost
3. Geoqges D6roP
4. MarjoleinVersteeg

Degen 1. Roel Verwijlen
2. Louis Oost
3. Ad Mol
4. George D6roP
5. Marjolein Versteeg

Sabel 1. Roel Verwijlen
2. Georges D6roP
3. Ad Mol
4. Mariolein Versteeg
5. Louis Oost

Het moge duidelijk ziin dat Roel Verwijlen
Algemeen N.A.S.-kampioen is geworden.

ERELIDERELIDERELI
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is
onze collega Ad. Mol benoemd tot erelid
van onze verenlSln8.

Wij zijn allen van mening dat deze benoe-
ming dubbel en dwars verdiend is. Ad Mol
hecft zich jarenlang ingezet voor onze
N.A.S., zowel in bestuurlijk, alsmede in or-
ganisatorisch opzicht. Georges Dirop
maakte een prachtige tekening, die Ad na-
mens de N.A.S. overhandigd werd.
Ad, namens alle N.A.S.-leden van harte ge'
feliciteerd!!!!!!

Bert v.d. Beqg
Bureau N.A.S.

DE MADOEREES ALS

SCHERMER
Ongetwijfeld is van de verschillende rassen

in de Oost-indische Archipel het Madocree-
se met het schermen het'best vertrouwd.
Het is echter wel zo, dat zii deze kunst op
een wel zeer eigenaardige wijze beoefenen.

Het vreedzame schermen, zoals wij het
zouden noemen, geschiedt met de korte
stok, welk wapen in hun land wordt ver-
vangen door een buigzaam riet. Hiermee
striemen zij elkaar over de rug. Iedere sa-

belschermer kent het minder aangename
gevoel, teweeggebracht door het doorzwie-
pen van een - meestal met het plat!- van een

sabel aangebrachte slag op masker of
schouder. Ongeveer het zelfde gevoel heeft
vermoedelijk de Madoereese schermer,
doch bij hem is het opzet en erkent het ( on-
geschreven reglement ) geen andere geldige
treffers. Een jury om te beoordelen of de
slag is aangekomen, wordt als overbodig
beschouwd. Iedere slag laat dan ook op de
blote rug een duidelijke streep achter, zodat



er geen twijfel kan bestaan. Degene die het
gevecht niet kan voortzetten, zal zich op
een Segeven moment- betrekkelijk onver-
wachts-terugtrekken, evenwel niet nadat
zijn gehele rug is opengestriemd. Eerder
geeft hiide partij niet op!. Hiermee is het
vreedzame Madoereese schermen in het
kort geschetst, vreedzaam in zoverre het
niet bedoeld is als een duel op leven en
dood.

Het kan echter gebeuren, dat uit een derge-
lijk gevecht een ernstiger geval voortkomt.
Een oud landraadsvoorzitter ( een rechter-
lijk ambtenaar, in positie ongeveer gelijk te
stellen met een Kantonrechter ) vertelde
eens een geval uit zijn praktijk, waarbij de
verliezer in een gevecht als hierboven be-
doeld, toen hii zich uit de strijd terugtrok
bemerkte, dat een der omstanders lachte.

Dit nu is een ernstige overtreding van de
etiquette, die voorschrijft, dat het publiek
ernstig blijft en zich niet overgeeft aan leed-
vermaak over de verliezer, die toch al aan-
leiding heeft het land te hebben. Dit ver-
grijp tegen de etiquette werd in het geval,
waarin genoemde landraadsvoorzitter had
recht te doen, door de beledigde bestraft
met een slag van het blanke wapen, die
raak was en het hoofd van de romp scheid-
de.

Het blanke wapen, waarvan de Madoerees
zich bii voorkeur bedient, is de BOELOE-
AJAM, een lang mes, dat de vorm heeft van.
een langgerekte haneveer, waaraan het dan
ook zijn naam heeft ontleend. Iedere Mad-
oerees die zichzelf respekteert, is in het be-
zit van een dergeliik wapen en draagt dit
overal biizich. Een meer op de voorgrond
tredende figuur loopt met twee van deze
wapens, in iedere hand 66n.

Wee degene die hern een strobreed in de
weg legt!. Bestaat er een vete, dan rust hii
niet voor hij door een goed gerichte steek of

A

houw aan het leven van ziin tegenstander
een eind heeft gemaakt, hetzij in een ge-
vecht van man tegen man, hetzij in een on-
verhoedse aanval. Een mensenleven, des-
noods het eigen leven, telt niet mee. Ge-
moedelijk kunnen twee tegenstanders die
elkaar straks op leven en dood gaan bekam-
pen, tezamen naar de rivier gaan, om naast
elkaar gehurkt- ieder op een grote kalis-
teen- hun messen te slijpen. Een ogenblik
later, na het roken van een strooitje, kan het
gevecht beginnen.

Is eenmaal aan het leven van een doodsvij-
and een einde gemaakt, dan is de dader
over zichzelf zeer voldaan.

Hij steekt zijn daad niet onder stoelen of
banken en soms begeeft hij zich maar direkt
naar het nabijgelegen politie posthuis om
zelf aangifte te doen.

Het schermen met rotans, waarover ge-
schreven in de aanvang van dit stukie,
wordt door de overheid niet meer toege-
staan, zodat het slechts in het donker en ter-
sluiks wordt beoefend.

Het is daarom niet makkelijk meer om van
een dergelijk assaut getuige te zijn.



Boekbespreking

Boeken die mij onlangs onder de aandacht kwa-
men:

'1En Garde" - Du duel A I'escrime.

Geschreven door: Piene Iacaze
(uitgeverij: Gallimard).
ISBN: 2-07-053120-l
Het beschrijft de historie van het schermen op
een duidelijke en meeslepende wijze. Verder is
het geillustreerd met veel tekeningen (in kleur)
en foto's.

Het begint met het ontsban van het schermen,
het duelleren, en eindigt met het huidige scher-
men. Het vergelijkt het huidige schermen met
het duelleren en dan blijkt dat het huidige scher-
men zeer sterk wortelt in het duelleren al zou je
als je het huidige schermen ziet af en toe dat
niet denken!

Het is geschreven in het Frans.

Ne0rland Tfoph6e

De vierde editie van de Ne0rland Troph6e werd
zalufr^g 30 januari gewonnen door de Hongaar-
se wereldkampioene Marianna HorvAth. Tijdens
de finale in de Nieuwe Kerk in Den Haag won
zij overtuigend in twee sets van haar landgenote
Hajnalka Kir6ly. Het was de tweede maal dat
Horv6th het toernooi op haar naam schreef;
voor het eerst deed ze dat vierjaar geleden. De
Poolse Slominska en opnieuw een Hongaarse,
S"alay, deelden de derde plaats.
De Nederlandse inbreng in het toernooi, met
142 schermsters uit vijfentwintig landen, was
tegelijk bescheiden en spectaculair. Slechts drie
van de dertien Nederlandse deelneemsters haal-
den de laaste 64. Helaas slaagde Pernette Osin-
ga, inmiddels gestegen tot een derde plaats op
de wereldranglijst, er niet in zich voor de finale
van acht te plaatsen. Het liep gewoon niet. Ze
kwam nog wel bij de laatste 64, mar verloor
toen onder het oog van de camera's van Studio
Sport van de Zweedse Maria Elmfelt.

Indra Angad Gaur, toevallig toch een paar da-

HenkSmit

"Theory, methods and exercises in fencing".
Geschreven door: Ziemowit Wojciechowski
(uitgegeven onder auspici€n van de Engelse
schermbond).

Het is meer geschreven voor schermleraren,
maar de gevorderde schermers in techniek en
taktieken zullen er ook zeer veel bruikbare za-
ken uithalen.

Het beschrijft op een duidelijke wijze de oefe-
ningen in techniek en taktiek en het wordt geiil-
lustreerd met veel foto's.

Het behandelt verder wat theorie van het scher-
men.

Het is geschreven in het Engels.

gen terug in Nederland voor familiebezoek, had
voor deze ene keer mazu weer eens een degen
ter hand genomen. In haar eliminatiepartij tegen
de Frangaise Moressee, vorig jaar winnares in
Den Haag, won ze door middel van goed geti-
mede tegenaanvallen de eerste set met 5-2.
Daarna deed Moressee weliswaar wat ze aan
haar stand, tweede op de wereldranglijst degen,
verplicht was en trok de partij alsnog naar zich
toe, maar Indra had wel laten zien dat ze ge-
woon een van de sterkste schermsters van Ne-
derland is. Op floret timmert ze inmiddels ste-
vig aan de weg, onder andere met een plaats bij
de laatste 32 op het A-toernooi in Athene eerder
dil jaar.

Beste Nederlandse in het toernooi was echter
Jos Hofmans-Clark. Haar raining had de laatste
tijd voornamelijk besnan uit hetsen van en naar
haar werk, maar het verhinderde haar niet met
drie overwinningen uit de voononde te komen
en op het tableau de ene na de andere tegen-
standster op te rollen. Achtereenvolgens ver-
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sloeg ze de Zweedse Flygare, de Hongaarse Ar-
nold, de Kazakhsganse Lebedeva en de Oek-
raiense Gruzinskaia. Bij de laaste twaalf aange-
komen, moesten & nummen drie en vijf van de

wereldranglijst, Szalay en de Zwitserse B[irki,
er aan te pas komen om Jos' opma$ te stuiten.
Tpwerd uiteindelijk als elfde geklasseerd.

1. Marianna Horvdth HON Horv6th Horv6tlr

8. Katalin Horvdth HON

5. Gianna Biirki Nl

5lz slr

4. Gy0ngyi Szalay HON slt sfz

3. Dorota Slominska POL Slominska Kir6ly

6ls stz

Szalay

stl st3

6. Elisabeth ltuechtl OOS

7. Gorska Lebedeva KAZ

6t4 st3

2. t{ajnalka Kirdly HON 6t5 5tr

Finale Ne0rland Trofee: Mariana HorvAth G) GLIIV), Hajnalka Kirdly (l) (HUN)

l4

5r2 slr

Kir6ly



St. Jansbasiliek toernooi 1993

Tnndag 3l januari was de Olympushal in Zoe-
termeer het toneel van de Europa Cup degen da-
mes voor verenigingsequipes. Onder de 22 deel-
nemende ploegen waren Nederlands kampioen
Scaramouche enZaal Kardolus, de organiseren-
de vereniging. Beide wisten niet door de voor-
ronde te komen. Opnieuw bleek hoe smal de top
in het Nederlandse schermen is. Een enkeling
kan aardig meekomen, muutr een sterke equipe
op de been brengen is er op dit moment niet bij.
Op voorhand leek de snijd uit re zullen draaien
op een finale tussen MTK Boedapest, de win-
ruur van 1992, en Honved Boedapest, de huidi-
ge kampioen van Hongarije. Geen van beide
Hongaarse ploegen haalde echter de eindstrijd.
Honved struikelde, ondanks de aanwezigheid
van Marianna Horvrith, in de halve finale over
de Oekraiiense ploeg uit Kiev. MTK liet zich
zelfs al in de kwarfinale ramelijk willoos oprol-

Op zondag 14 maart werd voor de laatste maal
het traditionele toernooi om de St.Jansbasiliek-
trofeeOn gehouden. U leest dit goed. Het was in-
derdaad de laaste maal dat de Troubadours dit
evenement op de kalender lieten zetten. De oor-
zaakligt niet op het financi€le vlak, hoewel her
toernooi nooit kostendekkend is geweest. Onze
vereniging heeft een gezonde basis, die toelaat
om enkele honderden guldens in een wedstrijd
te steken, indien dit gewenst wordt. Neen, de
oorzaak ligt in het teruglopen van het aantal
deelnemers. Daarbij zijn wij ons ervan bewust,
dat het ontbreken van koperen lopers een aantal
schermers zal afschrikken. Ook de zaal is niet
geschikt voor een al te grote deelname. Daar
was best ies aan te doen als wij dat zouden wil-
len. Waar het bij ons aan schort is aan voldoen-
de mankiacht. Het organiseren van wedstrijden
moet worden gedaan door een te klein groepje
van mensen. En als dan de deelname vanuit de
eigen vereniging te wensen overlaat, is de ani-
mo om veel werk te verzetten ook op een
dieptepunt aangekomen.

Ik vind het jammer, maar het is nu eenmaal niet
anders.

len door de Duitse kampioen Heidenheim. Dan
toonden de Italiaanse dames van Vercelli in de
halve finale heel wat meer strijdlust. Ze lieten
zich niet afschrikken door het feir dat ze gemid-
deld twee koppen kleiner waren dan de Duise
dames, vochten voor iedere treffer en verloren
maar net met 8f.
De finale was helaas een mmelijk eenzijdige
aangelegenheid. De Heidenheimers stonden in
een mum van tijd met 6/0 voor. Die voorsprong
gaven ze niet meer uit handen en uiteindelijk
werd het 9R.Een aantal Nederlandse toeschou-
wers ergerde zich aan de Duise coach, die zijn
dames steeds maar bleef aanvuren tot agressivi-
teit. Maar hij had wel gelijk: zo win je een Eu-
ropa Cup. Ook de vechtlust van de Italiaansen
werd beloond: door een 9/6 overwinning op
Vercelli eindigden zij als derde.

Rob Goudvis

De deelname van de dames was dit keer zo laag
(er hadden zich 3 dames ingeschreven), dat wij
die maar niet [eten doorgaan.

Bij de heren waren er 25 komen opdagen, vol-
doende voor een volwaardige wedstrijd.
Rest mij om alle mensen, die in de afgelopen ja-
ren hun beste beende hebben voorgezet voor het
slagen van dit toernooi te danken. Ik denk hier-
bij aan de onmisbare Jury-Presidenten, de men-
sen van de huishoudelijke dienst en het wed-
strijdbureau. Ook een woord van dank aan de
diverse voorzitters, die dit toernooi in de afgelo-
pen jaren hebben geopend en die de prachtige
pnjznn hebben uitgereikt

Uitslag - Floret heren

I Sanders Paul s.v.P.S.V.
2 Galesloot Chris s.v. Les Faucons
3 Zon Parick van s.v. de Troubadous
4 Ridder Bouke U.S.V.
5 Aalst Erik van s.v.Zaal Heerooms
6 Somers Jan s.v. d'Artagnan
7 Smit Henk s.v. Heerenleed
8 Peters Anton s.v Pallas
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PS.: Wat geldt voor het St. Jansbasiliektocrnooi
is ook van toepassing op het Zoete Lieve
Genide jeugdtoernooi. Daarvoor wcrd ecn
nog grotere inspanning gevraagd. Ook hier
geldt dat weer als belangrijkste oorzaak.
En ook hier dcden er weer nauwclijks
Troubadours aan de wedsrijden mce.

Kon gezegd is daarmede een boek in de vader-
landse schermhistorie afgesloten. Want beide
toernooien mochten toch wel de titel klassieker
dragen.

Dcnkt u nu niet dat het bij de Troubadours nu
alleen maar kommer en kwel is. Dat is zeker
niet het gcval. Wat wel juist is, is dat de animo
om aan wedstrijden deel te nemen op een diep-
tepunt is aangekomen. Er is geen mens meer
naar wedstrijden te krijgen. De jeugd wil of kan
nict en de ouderen hebben niet de behoefte om
dit te doen. Maar er wordt op de trainingsavon-
den wel degelijk fanatiek en intensief gewerkt!

Floret
Benjamins jongens

1. Bas Combe
2. Jeroen v.d. Ent
3.Ziggy Naumann

Pupillen jongens

l. Philip Garbe
2. Timme v.d. Meulen
3. Ryk Smitskamp

Junioren jongens

1. Erik van Aalst
2. Yuri Heerooms
3.Boaz Aronson

Benjamins meisjes

1. Myrthe Vceneman
2.Eva Heinen
3. Flora de Rijk

Pupillen meisjes

l. Nicole v. Bunge
2-Kiira Cruson
3. Wendy Broekhuis

(Scaramouche)
(ks Faucons)
(Visser)

(Hazes)
(Scaramouche)
(Hazes)

(Heerooms)
(Heerooms)
(Van Oeveren)

(oKK)
(Les Faucons)
(oKK)

(Scaramouche)
(Van Oeveren)
(Les Faucons)

Open Kampioenschappen 1993
van de Afdeling Noord-Holland van de KNAS te Purmerend

Jeugd

De Open Kampioenschappen voor de Jcugd
werden op zondag 7 februari j.l. voor de zesde

keer gehouden! En met succes, menen wij.

Toch eerst een paar kanttekeningen: het secreta-
riaat verstuurt al ruim van te voren de uitnodi-
gingen. We doen dit zo vroeg omdat iedereen
dan ook op tijd kan inschrijven. Bij de afgelo-
pen jeugdkampioenschappcn was de sluitings-
datum woensdag 3 februari. Op die datum had-
den we 26 aanmeldingen ontvangen. 's Avonds
moestcn wij beslissen: laten wij het doorgaan of
niet? Natuurlijk door laten gaan, dat, wordt vast
en zeker gezellig. Wel gezellig werd het: don-
derdag kwamen er nog 48 inschrijvingen bin-
nen, vrijdag nog 20 en nog heel wat op zal.crdag
- in otaal 126 deelnemers.

Geweldig zo'n aantal, maar het stclde de orga-
nisatie wel voor enkcle problcmen en betckende
een volle lot zeer volle zaal: leuk, maar moei-
lijk.
Een dringend verzoek dus: secretariaten, schrijft
u in het vervolg a.u.b. op tijd in. Het is voor
ons, bestuur van de afdeling, een hcle klus om
alles te verwerken! En volgend jaar geldt: 100
deelnemers en niet meer.

Maar nu de wedstrijd: ik heb er van genoten,
van zoveel klein maar dapper volk dat er aan

het schermen was. We hebben steeds getracht
de wedstrijden zo snel mogelijk af te werken.
Baan leeg? Volgende poule.

Een woord van dank aan al die mensen die ons
zo fantastisch geholpen hebben.

l6

Margreet van Halewijn

Nog redelijk op tijd konden we aan de finales
beginnen.

De uitslagen:



Dames en Heren op Floret en Degen,
gehouden op zondag 2L maart 1993 in sportzaal "De Gors" te Purmerend.

Junioren meisjes

l. Michelle de Vries
2. Iris Cedee
3 Ananda Reynen

Degen

Benjamins jongens

l. Tashunka Jansen
2. AJlmd,v. Erven
3. Richard Schelling

Pupillen jongens

l. Vincent Besselink
2.Maarten Buitelaar
3. Wim Smits

(Heerooms)
(Scaramouche)
(Rana)

(oKK)
(oKK)
(Numansdorp)

(Scaramouche)
(Scaramouche)
(Scaramouche)

63 Dame.s en heren gingen om precies 9.30 uur
de srijd aan: wie wondt er kampioen?!

E6n gelukkige hadden wel al meteen in de zaal:
Titia Mannessen was jarig en trakteerde ieder-
een op een heerlijke gebakspunr Titia, iedereen
vond dit een geweldig gebaar en het bestuur zal
eens kijken of het mogelijk is om volgend jaar
de Kampioenschappen wd6r op 2l maart te or-
ganiseren.

Op tijd begonnen en op tijd klaar, dat is voor ie-
dereen prettig: mensen achter de wedstrijdtafel:
Hulde.

Uitslagen

Dames degen

l. Mary van Driel (Scaramouche)
2. Annemarie Sachs (Van Oeveren)
3. Tita Mannessen (Scaramouche)

Cadetten jongens

l. Thomas Lavalye
2. Niels Stam
3. Rudi Romme

Junioren jongens + meisjes

l. Armin Vogelaar
2. Justin de Kleuver
3. Martine Bos

Heren degen

l. Marco van Dijk
2. Kees Boon
3. Bert de Groot

l. Erik van Aalst
2. Frans Posthuma
3.Boaz Aronson

Dames Floret
1. Sandra l,ourens (PSV)
2.MarjoleinVersteeg (Deropement)
3.Ingrid Knop (Heerooms)

Heren floret

(Masque de Fer)
(NrvO)
(Verwijlen)

(Masque de Fer)
(Donar)
(Scaramouche)

(Des Villiers)
(US)
(Van Oeveren)

(Heerooms)
(Ter Weer)
(Van Oeveren)

Wapen van Vlagtwedde 1993

Ter Apel- zondagT maart omstreeks 5 uur in de
middag kondigde de voorzitter van de Scherm-
vereniging Ter Apel, Paul Fokkema, de prijsuit-
reiking voor die dag aan van het 23e "Wapen".
Twee dagen strijd op de lopers in het "verre
noorden" waren weer gestreden. Evenals in de
jaren '91 en'92 werd geconstateerd dat het

I et F re ij e-M ee uw es S c lermvere nig ing Ter Apel

deelnemersaantal g€€n 315 bedroeg zoals in het
topjaar 1990.

7-al dit toernooi, evenals het"Zoe,E Lieve Ger-
ritje" in het zuiden, gedoemd qijn om te ver-
dwijnen? De inzet van schermers, ouders en ook
oud-SVTAers was als altijd fantastisch! Vrijwel
alle schermgezinnen in Ter Apel en omgeving
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hadden 2 of meer gasten; met het inrichten en

ook het opruimen van de zalen etc. etc. wiuen
geen problemen. Kortom alles verliep geweldig.

E6n brandende vraag bleef echter - w€ur blijven
de schermers en schermsters?? - met name uit
Nederland. Is de reis lx per jaar naar noord Ne-
derland te ver, of is het toernooi te sterk of te
zwak?

Voor 1993 had de S.V. T.A. een "nieuwe" for-
mule gehanteerd. Alle categorieen konden op
floret deelnemen, van benjamins Vm senioren.
De categorie€n waren echter z6 ingedeeld, dat
pupillen, cadetten en junioren twee dagen kon-
den schermen. Immers I categorie hoger scher-
men is altijd toegestaan. Degenen die hiervan
gebruik maakten konden overnachten; gebruik
maken van de warme maaltijd op de zaterdag-
avond bn dus 2 dagen deelnemen aan het toer-
nooi. In totaal waren er 215 inschrijvingen uit
Nederland, Duitsland, Engeland, Denemarken
en Belgi0. De S.V.T.A. hoopt dat de "nieuwe"
formule, zohet24e Wapen doorgaat, 1994 beter
zal aanslaan!

Het was voor de eerste keer dat ook Deense
schermers deelnamen aan het Wapen van Vlagt-
wedde. Contacten m.b.L toernooien in Kopenha-
gen en Aarhuus werden gelegd! Uit South West
England kwamen voor de zoveelste keer de En-
gelsen bn ook zij komen evenals de Denen vol-

F RANCE -LAME S - S CIIERMS ERV I CE

K. Fokkema-AnCeregg
Steenbraam 7

9551 DA Ter Apel
teI. 05995 - 2059

gend jaar zeker terug. Schermers uit l-onden en
Eton lieten dit jaar verstek gaan vanwege kwali-
ficatie toemooien in eigen land. Helaas kwamen
er g66n Zwitsers en Ieren naar Ter Apel, wel
was er telefonisch contact. Sportief werd er in
elk geval in 1993 op 6 en 7 maart gestreden; fi-
nale plaatsen werden ook gehaald door landge-
noten.

ln 1994 hoopt de S.V.T.A. op 5 en 6 maart een
groot aantal deelnemers uit eigen land te be-
groeten!! Heus.. de afstand Ter Apel versus
zuid, midden, oost en west Nederland is even
ver als omgekeerd! De S.V.T.A.-ers weten er al-
les van!

Uitslagen:

senioren heren

l. Jonker Korzelius Visser
2. Markus Truskawa Hagen
3. Andreas Markfort Bremen Nord

Gordon Espe Bochum

senioren dames

l. Karin Orgeldinger Leberkussen
2.DutiEla Droste Bielefeld
3. Dagmar Eggert Bielefeld

Faranak Almasi Denemarken
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junioren heren

l. Christan Maass
2. Chris Galesloot
3. Joost Raven

Jan-Robert Freije

junioren dames

1. Estehr van der Meulen
2. Mandan Betz
3. Julia Kruse
4. Fane Groes

cadetten jongens

l. Dabid Gabb
2. Chds Galesoot
3. Thomas Kock

Thibaut Guilbert

cadetten meisjes

l. Katja Pipereit
2. Melanie Iegers
3. Svea Pipereit

Nina Sohnchen

Bremen
Les Faucons
Scaramouche
S.V. Ter Apel

S.K. Friesland
Denemarken
Bochum
Denemarken

Engeland
Les Faucons
Denemakren
Denemarken

OsnabrUck
Osnabrilck
Osnabrtick
Osnabriick

pupillen jongens

l. Marcus Weichel
2. Paul Yeazey
3. Stephan Richter

Alexander Dliren

pupillen meisjes

l. KateWilliams
2. Silke L0ffler
3. Nicole van Bunge
4. Sina Greinert

benjamins jongens

l. Jan Schuttrumpf
2. Sebastiaan Combe
3. Arndt Ruszwinkel

Hugo Blom

benjamins meisjes

l. Sara Sabine Sievert
2. Birte Rauf
3. Myrthe Veeneman
4. Simone Klijnhout

Bremen
Engeland
Bremen Nord
Bremen

Engeland
Osnabriick
Scaramouche
Bielefeld

Osnabriick
Scarmaouche
Osnabriick
S.V. Ter Apel

Osnabriick
Osnabriick
o.K.K.
Scaramouche

Raymord tesswun

meer dan de helft tot de jeugd behoort, is dat I
pro mille. Ruim 100 schermers zijn in de afge-
lopen drie jaar aktief geworden. Door het initia-
tief van de Curaqaose schermbond om de
schooljeugd in schoolclubverband mer het
schermen in aanraking te brengen is het scher-
men op Curaqao weer in de lift gekomen.

Om deze ontwikkeling te consolideren en voort
te zetten heb je aan twee instrukteurs niet ge-
noeg! Vandaar dat de N.A.A.S.B. het iniriatief
heeft genomen tot het opzetten van een eigen
opleidingsprogr:rmma voor scherminstrukteus.
Daartoe zijn drie tlpe kursussen geprojekteerd:

l. Basiskursus scherminstrukteur op alle wa-
pens

2. Vervolgkursus scherminstrukteur op een
specifiek wapen

3. Aktualiseringscursussen

Met het initiatief tot het doen verzorgen van ei-
gen opleidingen is er een eind gekomen aan het
beeld om de schermontwikkeling en -begelei-

Schermen op Curagao

Geachte Schermwienden,

Met genoegen aanvaard ik als voozitter van de
Curagaose Amateur Schermbond (C.A.S.B.) de
uitnodiging om voorjullie bondsblad een artikel
te schrijven over de meest recente ontwikkelin-
gen voor wat betreft het scherrnen op Curagao.

In het kader van de verspreiding van de scherm-
sport in de Nederlandse Antillen heeft de Ne-
derlands Antilliaanse Schermbond (de
N.A.A.S.B.) dit jaar, voor het eerst in haar 42-
jarig bestaan, een aanvang gemaakt met de op-
leiding van scherminstrukteurs.

De N.A.A.S.B. beschouwde dit als een voor-
waarde voor het welslagen van het door Confe-
deracion Centro-Americano y del Caribe de Es-
grima (C.C.C.E.) geihitieerde programma voor
de verspreiding van de schermsport in het Ca-
raibisch gebied en Centraal Amerika.

Begin dit jaar hadden wij op Curagao 150 aktie-
ve beoefenaren van de schermsport. Op een be-
volking van 150 duizend inwoners, waarvan
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ding te laten afhangen van in Nederland opge-
leide scherminstrukteurs die geheel vrijwillig
bereid zijn om als trainer bij de lokale scherm-
verenigingen te dienen. Wanneer deze instruk-
teus teruggaan of ermee ophouden dan zien we
meestal ook een teruggang in het aantal aktieve
schermers.

De basiskursus scherminstrukteur
Begin dit jaar is onder auspici0n van de
N.A.A.S.B., de Confederacion Centroamericano

de verspreid, doch aan veel meer instrukteurs in
elk land van de regio. De kosten per student
verbonden aan zo'n opleidingsschoolconcept
zijn vergeleken met de baten veel en veel min-
der.

De mobiele opleidingsschool van de Confedera-
cion Centroamericano y del Caribe de Esgrima
wordt vooral door medewerking van de Cu-
baanse en de Venezolaandse Schermbond, die
de instrukteurs leveren, ondersteund.

aan de F.LE., breekt met deze traditie. De stu-
denren blijven in hun land werken en/of stude- EindniVO VefVOlgkUfSUS

Van l7 tot 26 oktober hebben wij voor onze
scherminstrukteurs die begin dit jaar aan de ba-
siskursus hebben deelgenomen een vervolgkur-
sus tot scherminstrukteur op een specifiek wa-
pen laten verzorgen. Deze kursus stond onder
auspici€n van de N.A.A.S.B., de K.N.A.S, de
F.I.E. en Olympic Solidarity, door tussenkomst
van het Nederlands Antilliaans Olympisch Co-
mite. Doel van de kurus was de begin dit jaar
meer algemeen gevormde scherminstrukteurs
zich ts laten specialiseren tot insrukteur op een
specifiek wapen.

De Vervolgkursus had een totale duur van 40
uren. Deze kursus is gedurende 8 dagen, gedu-
rende 4 tot 6 uren per dag, gehouden.

Jaap Brouwer en Dick van Winden, opleiders en
lid van de Commissie Opleidingen van de Ko-
ninklijke Nederlandse Amateur Schermbond en
de Nederlandse Vereniging van Schermleraren
hebben als opleidingsinstrukteurs gefungeerd.
Door onze kontakten met de KNAS en met le-
den van de N.V.S. hebben wij nog een ekstra di-
mensie kunnen geven aan onze lokale opleiding
tot scherm instrukteur.

Met hetzelfde concept van de mobiele oplei-
dingsschool hebben wij voor onze studenten een
gevorderden kursus voor scherminstrukteur op
een specifiek wapen kunnen houden.

Gedurende de kursus en aan het eind van de
vervolgkursus werden de cursisten ge0valueerd
op de volgende onderdelen:

y del caribe de Esgrima, en de F.I.E. de eerste De VerVOlgkUrSUS Sgherm-
basiskursus scherminstrukteur gegeven op Cu-rasao. instrukteur oP een wapen
Doel van de kursus was het vormen van scher-
minstrukteurs, monitoren die beginnelingen
moeten kunnen opvangen en begeleiden op alle
drie de wapens, dus zowel op de floret, de de-
gen als op de sabel.

De Basiskursus had een totale duur van 120
uren. Gedurende drie maanden met een fre-
kwentie van drie maal per week, gedurende 3 i
4 uren per keer, doch in totaal l0 uren per week
gehouden, hebben l8 schermers die deel uitma-
ken van de Curagaose preselektie zich laten op-
leiden tot monitor ofwel basisscherm instrukteur.
14 van hen hebben de kursus met goed gevolg
afgerond.

De 6mobiele opleidingsschool'
De kursus op Curagao, gehouden begin dit jaar,
was de eerste in zijn soort in het Cararbisch ge-
bied, Latijnsamerika en in de wereld. Tot voor
kort moesten instrukteurs voor hun opleiding of
bijscholing hun (ei)land verlaten om elders in
de regio of in Europa een opleiding tot scher-
minsrukteur van twee tot drie jaar te volgen aan
een plaasgebonden opleidingsschool. Studenten'
kunnen met een beurs naar zo'n opleidings-
school.

Het concept van de mobiele opleidingsschool,
dat wij hebben voorgelegd aan de C.C.C.E. en

ren, de instrukteurs worden uit de regio of van
elden aangetrokken voor het verzorgen van de
modules voor een beperkte periode. Het aaneen-
schakelen van zulke kursussen moet uiteindelijk
dezelfde stof aanreiken, over een langere perio-
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theoretische kennis van en inzicht in:
- de spelregels en het wedstrijdreglement
- de eisen te stellen aan het gebruik van oefen-

gelegenheden en materiaal
- onderkennen van sportletsels en hoe te hande-

len bij het optreden van le8els
- beginselen van de inspanningsfysiologie en de

bewegingsleer

- techniek, methodiek, didaktiek en raktiek van
de schermsport

praktisch:
- de kandidaat zelf moet over een goede eigen

vaardigheid beschikken op het wapen van zijn
keuze

- de kandi'laat moet een oefenpartij kunnen jure-
ren als jurypresident

- de kandidaat moet een trainingsprogramma
kunnen opbouwen, een groepstraining en een
individuele training kunnen geven aan enigs-
zins gevorderde schermers.

Het N.A.A.S.B.-diploma 6,Diplo-
ma Instruktor di Arma...rt
In elk land organiseren de Nationale Scherm-
bonden hun eigen opleiding tot scherminstruk-
teur en geven zij hun eigen diploma's uit. Het

diploma dat wij in de Antillen aan onze scherm-
leraren overhandigen is het ..Diptoma Instruk-
tor di Arma" en het .(Diploma Instruktor
Asistente di Arma".
Samen met de in het begin van dit jaar gevolgde
basiskursus hebben de kursisten in totaal z6'n
160 lesuren theoretische en praktische instruktie
van internationale docenten ontvangen. Voor het
eerst in 42-jaar schermsport in de Andllen be-
schikken we nu over 14 lokaal opgeleide scher-
minstrukteurs met het regionale-basis-diploma
monitor of basisinstrukteur, waarvan ei g her
diploma instrukteur op een specifiek wapen
hebben behaald en 5 het diploma assistent-in-
strukteur op een specifiek wapen.

Een vooruitblik op volgend jaar.
Indien de l5 instrukteurs die de Olympic Soli-
darity kursus tot gevorderde scherminitrukteur
met goed gevolg hebben afgerond elk 20 scher_
mers voor hun rekening nemen, dan kunnen wij
in het komend jaar niet alleen een verdubbeling
van het aantal schermers op Curacao, doch ooi
een verhoogd schermnivo! ! venvachten! !.
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(lngezonden Mededeling)

Op 4 maart 1993 werd het startsein gegeven voor de NSF-kortingskaartactie.
Verenigingen verspreid over heel Nederland nemen deel aan de eerste ron-
de van deze consumentgerichte en geldgenererende actie.

De eerste ronde loopt van maart tot en met augustus 1993. Tot I juni 1993
staat de inschrijving open voor verenigingen die willen deelnemen aan de
tweede ronde van de actie.

De tweede ronde loopt van september 1993 tot en met februari 1994.

Door verkoop van de NSF-Kortingskaart aan inwoners van de vestigings-
plaats kan een sportvereniging jaarlijks een fors bedrag aan extra inkomen

tenereren.
Door de Nederlandse Sport Federatie wordt in ruime mate ondersteuning
geboden, waardoor deelnemende vereniginten teten relatief geringe kosten
en weinig risico voor een kwalitatief goede organisatie kunnen zorgen.

Met een landelijke publiciteitscampatne ondersteunt de NSF de verenigingen
bij het organiseren van hun plaaaelijlce actie.

Voor wie meer wil weten,

vraat de gratis informatiefolder aan bij:

NSF, sector Externe Betrekkingen
Gerben van Hardeveld
Postbus 302
6800 AH Arnhem
te!.08308-34477

Schermstage
Schermkring Herckenrode organiseert een internationale schermstage van 16 - 20 augustus.

Informatie kunt U krijgen bij Lieve de Ruijck, telefoon 0ll - 312923

Prijs J 280,- alles inbegrepcn.
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Wedstnjdkalender 1993
MEI
8 Lindenhof
9 Flarderwijk
16 Purmerend
20 Oirschot

Venlo
Den Haag

SEPTEMBER
19 Tilburg
25 Purmerend

OKTOBER
l0 Amsterdam
23 Den Helder
2,4 Den Helder

NOVEMBER
6fl Arnhem
14 Zutphen
20 Ermelo
12 den Bosch
12 den Haag

tel.:02990 - 25831

mw.I. de Vries
Schuberstraat 48
69C4IL Txvenaar
tel.:08360 -26961

Secretariaat

Postbus 4170
3130 KD Vlaardingen

Sportcomplex E.U.R.
Burgemeester Oudlaan 50
3062PA Rotterdam
rel.: 010 - 4081876

Secretariaat
Postbus 10164
l30l AD Almere

Wijzigingen op de lijst met verenigingsadressen
sv. Rana

sv. El Cid

sv. Tlrfpunt

ARSSV Ilr

KONINKLIJKE NEDERLANDSE ALGEMENE SCHERMBOND

JUNI
6

27

O.K.K. "Graaf Floris V" degen roemooi voor jeugd kuik benj,pup en cad"KOOS 'Zilveren Sabel" Dsa./ tlsa.
Z.Heerooms 4e In t. "Willem Eggertoumooi "Dfl ,rllfl lDde"/!Ide.
S v.Courage "Hemelvaart" toernooi Recreatie wedsrijd fl oret

d'fuagnan Internationaal tournooi Dfl/ Hfl/ Hsa.
Lindenhof "Haags Jande'Tloretjeugdoernooi

"Willem II" toernooi Intemationaal Hde./Dde.
Z.Heerooms 5e "Waterl andtoumooi Int jeugdtournooi op fl oret

RANA 2e Amsterdams/RANA toernooi Hn/Dft. en Stoelschermen
KOOS 'Zilveren floret" Dn./ Hfl.
KOOS "Zilveren degen" Dde./ Hde.

Scaramouche "Airborntrophee "Int.lournooi Hde. caL"A'
Deropcment "Sir Phillip Sidny "lnternationaal oemooi Hsa.
sv.Putten Equipewedstrijden Dde./ Hde. AIsa
Troubadours Kersttournooi Dft./ Hfl. Equipe
Lindenhof Lindenhof floret roernooi cad./ pup./ ben.

KNASMidden Secretrriaat
Albudaweg 3l
6702CW Wageningen
tel.:08370 -ztSU

ASV van Oeyeren Fraru Otten Sudion
Sadioruuaar l0
1076 NL Amsterdam

Vragen over wedsrijden kunt u stellen aan
mw. Iris Sekewael (020 - 6252763)
en vragen over administratie kunt u kwijt bij
dhr. Mattlrijs v.d. Scheer (020 - 68t2785)

sv.Almerc
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BENJAMINS l.Combe Sebastiaan Scr l.Erckens Hans Vwy l.Veeger Casper
2.Erckens Hans Vwy 2Jrven Allard van OKK
3.Verwijlen Bas Vwy 3.Verwijlen Bas Vwy
4.Blom Hugo TAp 4.Schelling Richard ANS
5.Kock Koen Rup 5.Stekete Dennis ANS
6.Berndsen Michiel Sca 6.Jobse Pieter LP
T.Bonefaas Vincent Fau T.Schneider Willem Ywy
8.Ent Jeroen vd Fau 8.Lammen Sebastiaan Sca

HEREN FLORET HERENDEGEN
KI.'IKENS l.Verwijlen Bas Vwy l.Verwijlen Bas

2.Erven Allard van OKK 2.Enen Allard van

PUPILLEN l.TigchelaarSietnen Vwy l.TigchelaarSiebren
ZZtlligVincent Oev 2.BuitelaarMaarten
3.Pastoor Pascal Kar 3.Vugt Roel van
4.Smit Rogier Fau 4.Smits Wim

.Toqrstra Anne-Jan TAp 5.Besselink Vincent
6.Buitelaar Maarten Sca 6.Vries Diderik de
T.Benda Be{knan A van LP 7.Noot Alexander
8.Bijlsma Maarten Hee 8.Zomers Marrijn

CADETTEN l.Galesloot Chris Fau l.Garnier Bas
2.Oolders Jers TAp 2.Wittens Geert Jan

3.Aronson Boaz Oev 3.DaniEls Robert
4.Gnther Radboud Vis 4.Denissen Igor
5.Raeven Joost Sca 5.Dijk Dirk van
6.Wolke Danny LP 6.Wijnen Jobbe
7.Dani€ls Robert Vwy 7.Stam Niels
8.beuw David de TWe 8.Pinxter Ben

JUNIOREN l.Noo Marcello Haz l.Otter Wouter den

2.Aalst Erik van Hee 2.Eestermans Tim
3.Nonhebel Floris TWe 3.Viegen Arjen van

4.Galesloot Chris Fau 4.Garnier Bas
5.Ducastel Nathan Oev 5.Kappert Erik
6.Heerooms Yuri Hee 6.Dani€ls Robert
T.Eickholt Jan-Willem KLM T.Dokkum Jeroen van

S.Aronson Boaz Oev .Hendriks [,eon

SENIOREN l.SandersPaul
2.Korzelius Jonker
3.Oosween Arvid
4zair Chakib
5.Rijsenbrij Hans
6.Aalst Erik van
TNoto Macello
8.Hellemend Mitctrcll

PSV l.Driessen Michiel
Vis 2.Kardolus Arwin
Sca 3.Goor Rick vd
Kar 4.Gogoase Ovidiu
Vis S.Kardolus Olaf
Hee 6.Damen Stefan
Haz T.Wesra Heike
Sca 8.Klip Michael vd

HEREN SABEL
vwy
OKK

dAr

Vwy l.Monshouwer Rob dAr
Sca 2.Cock Merijn de DVi
Vwy 3.Wijnkoop JanThijsv Der
Sca 4.Veeger Casper dAr
Sca
PSV
vwy
vwy
Vwy l.Aa Carlos vd Sca
Vwy 2.Berndsen Martijn Sca
Vwy 3.Rap Michael Sca
Vwy 4.Hummelman Sander Sca
Vwy 5.Have*amp Symke Vry
v*y
MVO
Fau

DVi l.Pelgrom Daan Sca
Sca 2.Driessen Raoul Sca
Pro 3.Bemdsen Manijn Sca
Vwy 4.Aa Carlos vd Sca
Hrl 5.Plantinga Teun Kar
V*y .Rap Michael Sca
v*y
vwy
DVi l.Kardolus Oscar Kar
Kar 2.Oskamp Anton vdB
Vwy 3.Ros Tijmen Kar
Vwy 4.Derop George Der
Kar S.Cann E van Pro
DYi 6.Santvoord Tany van Oev
Hrl T.Kalmijn WiUem PSV
DYi 8.Pelgrom Daan Sca

DAMES FLORET
l.Veeneman Myrttre OKK
2.Bekker Jessica de Vwy

LHeinen Eva Fau
2.Klijnhout Simone Sca
3.Klaris Ingrid Vwy
4.Veeneman Myrthe OKK
5.Bekker Jessica de Vwy
6.Rijk Flora de OKK

l.Bunge Nicole van Sca

2.Conen Rachel dAr
3.Aronson Blime Oev
4.Broekhuis Wendy Fau

S.Bloemendaal Anne dAr
6.Cruson Kira Oev
T.Verstegen Hannah dAr
8.Hummelman Fraukje Sca

l.AlpZehra Vwy
2.Verwijlen Judith V*y
3.Ridder Ineke de PSV
4.Melis Anita Fau
5.Vries Michelle de Hee
6.Veenman Mariken Pro
T.Conen Rachel dAr
8.Romkers Irma TAp
LAngad Caur Indra ANS
2.Lourens Sandra PSV
3.Cedee Iris Sca
4.Weit Wendy vd Fri
5.Ridder fneke de PSV
6.AlpZetua V*y
T.Verwijlen Judith V*y
8.Stijn Emese van Vis

l.Angad Caur Indra ANS
2.Oskamp Liesbeth CT
3.Kleefstra Ceke Don
4.Liebrand-vanEs Henne Vis
S.Veen Ynet vd Fau

6.Payne Kristin KLM
T.Versteeg Marjolein Sca

8.Bokel Regina Pos

DAMES DEGEN

l.Verstegen Hannah dAr
2.Conen Rachel dAr

l.Manessen Titia Sca

Z.Franken Carien Sca
3.Kmiff Agnes de Put
4.Verwijlen Judith V*y

l.Manessen Titia Sca
Z.Lourens Sandra PSV
3.Ridder Irma de Pos
4.Joharurisma Kamla Sca
S.Hamer Saskia BG
6.Franken Carien Sca
T.Kruiff Agnes de Pui
8.Angad Gaur In&a ANS

l.Osinga Pernette Kar
2.Ernden Rebecca van ANS
3.Hofmans-Cla* Jos Kar
4.Tiedink Nicoleue Sca
5.Heuvel Ingrid vd Kar
6.Berg Alice vd ANS
7.Graaff Jos de Kar
8.Scheer Wiebke vd Oev

DAMESSABEL
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Gl



We hebben het ofgelopen joor long en lnrd ge*rrkt
met de bedoeling meer gezelligheid, mercr copocheit

met meer mogelijlcheden oon de ons zo geliefde

schermsportte bieden.

Onze "schermshop" is dogelijk geopend von

9.00 - 17.00 uur en volgens oftprootk lJ indt er
een ruime posgelegenheid en primo ortikelen.

Von het nieuwe interieur geyen we U hierbij olvost

een indruk

Wijhopen ook dot ons nieuwe Sportcof6 een

boken zol zijn voor een ieder die de sport in't
olgemeen en de schermspon in het bijzonder een

goed hort toedroogt

,cqRDotus
Speulderbos 15

SCHERIrISPORT

2716 JW Zoetermeer

Tel.: 079 - 2l,2l,22
Fox:079 - 520822

-roucJ+€ !
Officieel orgaan voor het
Nederlandse schermleven

Verspreiding aan KN.AS.-leden
glatis

Abonnementen op aanvraag




