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Van de redactie

Op dere plaats is het al eens aan de orde geko-
men dat het voor onze sport yan groot belang
zotunjn, om te weten te komen waarom sommi-
ge leden ni* lang blijven schermen. Het zal bij
uw vereniging echt niet anders zijn dan bij de
onze, en dus is het verloop onder uw leden ook
zo'n25% per jaar.

Het positieve punt is dat elk jaar weer opnieuw
mensen de weg naar de zaal weten te vinden.
Het blijkt dan ook, dat de schermsport in princi-
pe niet slecht scmrt bij de keuze van een sport.
Maar dat staat wel een ander punt legenover.

Het negatieve punt is, dat een flink aantal men-
sen het na enige tijd voor gezien houdt. Maar
niemand weet nu eigenlijk wat de reden daar-
voor is. Sommige zullen wel eens gissen naar
zaken als de sfeer in de zaal of het gedrag van
de schermleraar, danwel het bestuur van de ver-
eniging, maar een gericht onderzoek heeft nog
niet plaatsgevonden.

Daarom vinden wij het zo leuk, dat Rob den
Hartog als doel voor zijn studie-projekt dit on-
derwerp heeft gekozen. Hij gaat onderzoeken
waarom mensen de schermsport de rug toeke-
ren. Of moet ik het formuleren als: waarom
mensen het bij een vereniging voor gezien hou-
den? 7n kan het gebeuren, dat u wadt benadert
door Rob met een wagenlijst Of zal Rob een
ander middel kiezen voa het boven water halen
van de gewenste gegevens? Dit lalen wij geheel
aan Rob over. Wel vragen wij ook van deze plek
alle medewerking voor zijn onderzoek, omdat
wij van mening zijn, dat het zo belangrijk is
voor het schermen in Nededand.

Rob Goudvis

Natuurlijk komt er uit het onderzoek een kon-
klusie. U, als aandrager van de benodigde gege-
vens, heeft er alle recht op om de konklusie te
vernemen. U kunt daarom ook over enige tijd
een artikel in Touch6 verwachten met de analyse
van de gegevens. En als wij geluk hebben, rolt
er ook een aanbeveling uit, die aangeeft hoe wij
het hele proces kunnen verbeteren. Want dat
laatste is zeker iets wat niet over het hoofd ge-
zien kan worden. Alleen vaststellen waarom
ies gebeurt is niet voldoende. Je moet natuurlijk
wel iets doen met de gegevens. Niet dat het on-
derzoek dan zinlms znuzijn, immers Rob is dan
al lang met vlag en wimpel geslaagd, maar het
doel is toch niet gehaald. En zoals zo vaak
wordt verteld bij verbeterings-akties: meten is
weten, maar je met wel wet€n wat je meeL

Dus nogmaals het verzoek vatnf deze zijde om
Rob alle medewerking te verlenen. Vmr de gc-
de orde zij vermeld, dat het bondsbestuur met
alle overtuiging rchter &ze aktie staat. En als u
meent op een of andere manier een bijdrage te
kunnen leveren, kunt u deze altijd kwijt bij Rob.



Mededelingen
Het nieuwe adres van L.US.V-Schermen is:

p/a Universitair Sporrcentrum
Einsteinweg 6

2333C8 I-eiden
S.v. Pallas:

Mw. M.C. Pms
Dintel T6 a

5032 CR Tilburg

De Nationale Sportbibliotheek in beweging

Ook telefonisch boeken lenen. Bezorging per post.

De sportwereld kent haar eigen informatie-
en documentatiecentrum "de Nationale
Sportbibliotheek". Trainers, coaches,
(top)sporters 6n andere geinteresseerden
krijgen op aanvraag boeken en kopie€n van
tijdschriftartikelen rechtstreeks per post in
huis. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van de
trainingen of in het kader van een sportoplei'
ding.7,o komt een schat aan informatie over
sport snel en gemakkelijk binnen ieders
handbertik.
Trainers, coach, (op)sporters, (medische) bege-
leiders, medewerkers van bonden, studenten,
docenten, sportjournaliston en andere geihteres-

seerden kunnen voor informatie putten uit een

aanbod van onder andere 30.m0 boeken en 400
nationale en internationale tijdschriften, maar
ook p'roefschriften uit de VS, leversbeschrijvin-
gen van topsporters, sportrecords en het histo-
risch fooarchief van Elsevier.

De collectie bevat publicaties over de meest uit-
eenlopende onderwerpen, zowel praktisch als
wetenschappelijk gericht.

Sportpsychologie, sportblessures, doping, di-
drtiek, pedagogiek en rainingsleer zijn in nri-
me mate vertegenwoordigd, maar ook fooboe-
ken over Olympische Spelen en hisorische uit-
gaven zoals de'Nederlandsche Sport", een se-

rie gebundelde lranten uit 1882.

S.v. Almere:

S.v. Courage:

Postbus 10164
1301AD Almere

J. Poolmans
Robert Solzlaan 30
5654 RTEindhoven
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Het informatie- en documentatiecentrum voor
de spat vraagt geen lidmaatschapsgeld en leent
rechtsreeks uit. Vmr f l,- heeft men een boek
een maand lang in huist, verhmgd met eW por-
tokosten. De afstand van werk of woonplaats
naar Den Haag vormt geen belemmering voor
een snelle informatievoorziening. Boeken kun-
nen nl. schriftelijk of telefonisch worden aange-
vraagd en zijn veelal de volgende dag in huis.

Met hetzelfde gemak krijgt men kopie€n van
tijdschriftartikelen of een uitdraai uit de collec-
tie op een trefwmrd naar keuze. Daamaast biedt
CD-rom toegang lot de grootste internationale
database SPORT/SIRC, goed voor 250.000 ti-
!els, en de Duitse database SPOLIT. Ook is het
mogelijk via de Nationale Sportbibliotheek een
boek uit een andere bibliotheek aan te wagen.
Wie deze vraagbaak voor de sport bezoekt kan
in de leeszaal naslagwerken zoals encyclope-
dieOn, handboeken en bibliografreft raadplegen.
Aan de uitleenbalie is altijd een personeelslid
bereid de gebruiker wegwijs te maken en t€ as-
sisteren.

De Sportbibtotheek speelt zo een belangrijke
rol bij de kennisoverdracht en informatievoor-

ziening in de sport. Voor de Nederlandse Sport
Federatie reden om de bibliotheek en haar servi-
cepakket, via een voorlichtingscampagne geti-
teld "De Nationale Sportbibliotheek in bewe-
ging", onder de aandacht te brengen van een
breed publiek. Daartoe behoort ook een infor-
matiefolder die bij de Sportbibliotyheek is aan
te Yrdgen.

Voor wie op de hoogte wil blijven van de vele
nieuwe aanwinsten op de collectie verschijnt er
6 keer per jaar de uitgave "Wegwijs in de sport-
literatuur". Hierop kan men zich voor t 60,m
abonneren. De titels staan ondermeer gerubri-
ceerd per sporuak.

De bibliotheek is gevestigd aan de
I:an van Pmt 361,

256DA Den Haag,
telefoon 07O325CfJfl2.

Openingstijden:
maan.l"g tot en met donderdag van 9.30-16.30
uu en willag van 9.3G15.30 uur.

JEAN VANDERVOODT
verkoop van alle merken schermsportartikelen

VERKOOP crr E)GEDITIE - Hccrnraadsslngcl 285
3023 BG Rottcrdam
Tel.: OIO - 412(Jf3c_114765()58

Fax: OIO - 4773{)44

CEOPEND
woensdag
vriJdag
zaterdag

l9.OO - 2l.OO uur
l9.OO - 2l.OO uur
O9.3O - 13.OO uur

en volgens afspraak
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VLAAMSE GEMEENsCHAP

;,(? -
(Bloso

5u.
5u.

8u.

Landelijke Commissie Kadervorming

Betreft:LCK-Opleidingscursus Initiator /
Jeugsportbegeleider SC HERMEN.
Geachte kandirlaet,

Hierbij hebben wij het genoegen U uit te nodi-
gen voor de LCK-Opleidingscursus Initiator /
Jeugdsportbegeleider SCHERMEN -najaar

'93 te BERCHEM.
1. Toelatin gsvoorwaarden :

- geboren zijn in 1976 of woeger.

- Het cursusgeld benald hebben en/of het in-
schrijvingsformulier ter bevestiging hebben
ingesnrurd v66r 06.08.93.

- Schermervaring hebben op minstens 2de
graad-

Aandacht: Indien U interesse hebt voor het vol-
gen van hogervermelde cursus gelieve deze
voorwaarden in acht te nemen, zo loopt u niet
het risico om op deze cursus geweigerd t€ wor-
den indien u laattijdig reageert.

2. Cursusgeld:
- Om op voorhand te kunnen beslissen of er

voldoende definitieve inschrijvingen zijn en
zodoende nutteloze verplaasingen te vermij-
den, wordt u verzocht het cursusgeld van
2.000 fr te betalen v66r 06.08.1993 en dit op
rekeningnum mer 091-2229102-7 I van het
Vlaams Sportfonds te 1000 BRUSSEL, met
de vermelding "cursusgeld initiator schermen
BERCHEM'+ de naam en voornaam van de
kandidaat.

- Betalingsbewijs aan de cursusverantwoorde-
lijke te tonen op de eerste le.sdag.

- Ook volledig werklozen moeten het cursus-
geld bealen. In geval 2s slegen vmr het exa-
men zal hen, op schriftelijk verzoek (met ver-
melding van hun rekeningnummer en verge-
zeld van een attest van de VDAB) 50% van
het cursusgeld worden terugbetaald.

F. de Be, Adviseur

Houders van eien CJP-kaart genieten 250 fr.
korting.

Houders van een recente Bloso-gangma-
kerskaart genielen een korting van25Vo.Ge-
lieve hiervan de bewijsstukken mee te bren-
gen op de eerste le,sdag.

Kortingen en terugbetalingen zijn niet samen-
voegbaar. 7* mogen wel onmiddellijk worden
afgerokken van het curzusgeld.

Bij annulatie door de deelnemer wordt
slechts een deel van het cursusgeld terugbe-
rqqld na schriftelijke aanvraag en om redenen
van heirkracht, zoals ziekte, werkomsandig-
heden, overlijden van een familielid tot de
tweede graad, brand van woning, enz. Bij de
aanvraag dient steeds een bewijs te worden
gevoegd-
20% van het cursusgeld wordt aangerekend
ds administratiekosten. Onderbreking van de
cursus (bv. door kwesturen) of laattijdige an-
nulatie komen niet in aanmerking voor terug-
bealing.

3. Cursusstramien:
- Theorie
- Praktijkoefeningen

- Techniek-praktijk-methodiek 30 u.

- E.H.B.O. en reanimatie 4 u.

- Leiding geven

TOTAAL 52u.
U veel succes toewensend op de cursus groeten
wij u, met de meesle hoogachting, namens de
Commissaris-Generaal, F. De Boe, Adviseur

L.C.K.-Secretariaat Bloso - Koloniilnstraat 31 -
1000 BRUSSEL - tel. 021510.35.51 -telefax
w5t2.88.63
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Leo van de Kar fonds
Op 16 februari werden in het Apollo hotel te
Amsterdam de uitverkorenen voor de bekende
Leo van de Kar sportfonds stages bekend ge-
maakt
Ook waren er dit jaar schermers voorgedragen
en de voordrrcht was gehonoreerd.

De uislagen van de veteranen-sabelwedstrijd,
die plaats vond in het schermcentrum "Linden-
hof" te Den Haag op l7 april 1993 luiden als
volgc

A-finale Ad Vermolenbeker

l. Egmond van Rijn (Oegstgeest) 4 gew. parr
2. George Godeftoy (DelfD 3 "
3.JaapBierhof (Zeis| 2" " 0
4. Jan van de Hoek (Delf$ 2 " " - 2
5. Frits Snillewint (Den l{aag) 2 ' " - 4
6.MchielBijleveld(Ruurlo) 2" " -6

B-fi nale VincenUlabeytrophee
l. Henk Crmijmans (Lrsse) 4 gew. parr
2. Joop Verhoeve (Wassenaar) 3 " t' q!
3. Kees Roelofsen (Bilhoven) 3 ' " +2
4. Wim var Leeuwen (Den llaag) 3 " " - I
s.HuibBocten (Delf$ I" "-5
6.OtoGrijn (Katwijk) I""-7

Bas Garnier mag samen met zijn trainer Roel
Verwijlen drie weken op kosten van het Van de
Kar fonds naar Hongarije. Hun keuze is geval-
len op de bekende club M.T.K. te Boedapesl

DE VETERANENWEDSTRUD
EH.W.

Oudste deelnerner:G. Volmer, Brasschaat, Belgi
(&4jr)

Jongste deelnemer:F. Snijdewint, Den Haag
(46jr)

I)e'dVeteranen Vrienden Club" kan nog wat
leden gebruiken.

De koslen bedragen f. 25,00 per jaar. Geen in-
schrijfgeld voor de wedstrill. Graris lunch. Wa-
pen: sabel (niet-elecrisch).

Aanmel&n bij
E. de Vos.

Cmrnhertsfaat 2,
2332 AR Leidgn (tel.07l-760365).

Het lidmaatschap is dus niet duur en het is er
steeds dol gezelhg.

FRANCE -LAMES -SCHERMSERVICE

K. Fokkena-AnCeregg
Steenbraam 7
9561 DA Ter Apel
te1. 05995 - 2059
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Orion Cup '93
Marine Vliegkamp Valkenburg (2.H.)

75rvteg2mei

Drie0nzestig schermers namen deel aan dit in-
ternatinaal herendegentoernooi, georganiseerd
dmr de Stichting Topschermen Den }Iaag. Deze
Stichting is opgericht door Schermvereniging
Des Villiers en beoogt de bevordering van de
beoefening van de schermsport op een zo hoog
mogelijk niveau in de gemeente Den Haag en
directe omgeving in de ruimste zin des woords.
Het toernooi werd bezocht door schermers uit
Duitsland, Belgi0, Engeland en Nederland. Van
de beste zestien van de nationale ranglijst waren

MichaEl vd Klip
(Des Villien)
Spencervan'Erven VanErven
(De.s Villiers) etq 5R

Thierry Schuerman
(Wezowski, Anw.)
Wouter den Otter
(Des Villiers)

Michiel Driessen
(Des Villiers)
Alexander Marchet
(OF.C. Bonn, BRD)

Koen Sizm
(7-eel Kadolus)
Stefan Damen
(Des Vrlliers)

Om de derde plaats:

Thierry Schuerman

Koen Sizm

Van Erven
sn 6ls

maar liefst 13 personen aanwezig. Er werd ge-
schermd in twee locaties: de sporthal en de kan-
tine.

De lunch, bestaande uit de overbekende marine-
nassimaaltijd, werd door de Stichting Topscher-
men aan de schermers en medewerkers gratis
aangeboden.

Het verloop van de finale was als volgt:

Marchet
slz slr

naleplaats behaalde. Hij kon een envelop met
inhoud mee ftnr huis nemen.

Schuerman
slr 512

Marchet
st3 s2

Sizoo
st6 614 6ls

Van Erven
sn st3

Schuerman

6t4 srz.

Een overwinning voor Spencer van Erven dus,

die na een afivezigheid van twee jaar in de wed-
strijdspon binnen drie weken nveemaal een fi-

6



OrianCup'93

MicWl v.d. Khp - St"f*t Danen 2 5.1993

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

UhlmcrM
VERKOOP

UHLMANN & ALLSTAR
Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland Uhlmann

schermsportartikelen. Ook voor Allstar kunt u bij ons terecht.

Schermcentrum Arnhem, Koppelstraal 20, 6832 EP Arnhem. Verkooptijden dinsdag en woensdag 20.00 - 22.(X) uur

Teleloon: 085 213360 llevrouw C. Tiedink (buiten deze lijden 085 - 513132)



"Ope n" Zuid-Nederlandse kampioen'
schappen degen een groot succes!
Oss, 17 juni 1993

Op 18 april jongstleden werden in Oss de Zuid-
Nederlandse Kampioenschappen op degen ver-
schermd. De organiserende vereniging Teal Yer-
wijlen had er ook dit keer weer iets moois van

gemaakt. Wat zeg ik, iets moois? .'. Dee, iets ge-

weldigd. In een sfeervolle Maaslandhal, die tot
de laatste centime0er gevuld was met koperen
lopers, vonden maar liefst 13 partijen gelijktij-
dig plaas. Er werd gestreden om de titel, maar
in de wedstrijd bij de heren-senioren ook nog
eens om een pleats in de Gala-Ftnale die later op
de dag bij Automobiel Service Oss in de
showroom plaats vond. Publiek en schermers
spraken na aflmp van het geheel over @n gran-

dioos succes.

Dil jaar voor het eerst hadden de Zuid-Neder-
landse kampioenschappen een "q)en" wedstrijd
karakter. En schermend Nederland wilde het
weten. Een zeer groot aantal schermers uit alle
delen van het land liet zich 's ochtends vroeg als

deelnemer inschrijven. Maar niet alleen landge-

noten stonden in de rij voor het wedstrijburo,
ook de bij de organiserende vereniging op stage-

bezek zijnde Russissche jeugd meldde zich' En
zo kreeg de wedstrijd met goedkeuren van het

bestuur van KNAS-Zuid ook nog een intematio-
naal tintje.

Met de vele loppers in alle categorie0n aanwe-
zig beloofde het een mooie dag te worden. En
dat werd het mk! Tnnder noemenswaardige in-
cidenten kon het toernooi vlot afgewerkt wor-
den. Dit dankzij de goeie leidinggevenden,
hoofdsecondanten en andere medewerkers,
maar ook dankzij de sportieve epeisten.

De meegekomen supporters genoten vanaf de

tribune van flitsende akties, bdna onmogelijke
treffers en evenzo knapPe weringen.

De jeugdschenners vanTaal Verwijlen hadden

de handen vol. Ondervonden dit jaar beduidend
meer tegenstand dan in voorgaande jaren, maar

hielden het koppie er goed bij. Ze deden wat

E

IetWitterburg (secr.)

svTaalVawijlcn

werd verwacht. Ze eiston vele titels voor zich
op: slechts I titel moesten zij laten gaan. Deze
ging naar Eindhoven.

In de heren wedsuijd waren de regionale kans-
hebbers echter minder refzeker. De uit Uden af-
komstige Rick van de Goa en de in Oss woon-
achtige Ovidio Gogoase wisten zich niet te
plaatsen op het tableau voor de finales van de
laatste 8. Wel bij de finalisten 2 Russische
schermvrienden. Dit tot groot plezier van de
Osse schermjeugd.

De finalisten werden met limousines van de
Sporthal naar de Mercedes Garage vervoerd.
Hier in de showroom van de Automobiel Servi-
ce Oss vonden de gala-finales plaats.

Voorafgaand aan de finales heette ASO direk-
teur dhr. Van Alphen iedereen van harte wel-
kom. Ook Mr. Ep'po van Velthuizen, bescherm-
heer van dit toernooi, richtte nog even een
woord ot de Mercedes-genodigden en scherm-

lieftrebbers. Hierna kon de happening beginnen.

In een werkelijk sfeervolle ambiance met knus-
se zitjes en onder het genot van een hapje en een

drankF gemot eenieder van schitterende degen-
partijen. Het geheel werd min of meer aan el-
kaar gepraat door Pernette Osinga. En wat nog
nergens anders vertoond was, gebeurde hier.

fijdens een pauze voor aanvang van de halve fi-
nales konden schermers, schermvrienden en

Mercedes-genodigden hun buik rondeten aan

een uitgebreid koud buffet. Varkensvlees, saus-
jes, salades, stokbrood enz. , teveel om op te
hoemen. En alles even smakelijk. Een lekkere
afsluiting van een mmie schermdag.

Uitslag gala-finah:
I Arwin Kardolus
2. Stefan Damen
3. Koen Sizoo
4. Sergei Shinkin (Rus.)



)T ISPA,'S
ECHT

TIE
IUET

WREIZEN

9



OPEN ZUID.NEDERLANDSE
FLORET KAMPIOENSCHAPPEN
1993
Groep: Benjamins jongens

I Verwijlen Bas
2 Naumann Ziggy
3 Jansen Tashuka
4 Kusters Mattias
5 Bonefaas Vincent
6 Blom Hugo

Groep: Benjamins meisjes

I Heinen Eva
2 Klaris Ingrid
3 Willems Cristina
4 Wolthuis Daphne
5 Buys Astrid
6 VermeerWodienke

Groep: Cadetten jongens

l GuntherRadboud
2 Oolden lvlark
3 Oolders Jens
4 Bennis Maico
5 Pijnenburg Michiel
6l,otum Bert van

Groep: Cadetten meisjes

I Verwijlen Judith
2 1r,tpbtua
3 Cedee Jasmijn
4 Agoson Nienke
5 Witsiers Gemmeke
6 Heeren Mllemijn

Recklinghausen
(degen en flaetcadetten Da[{r)

Dit jaar waren deelnemers uit 19 landen aanwe-
zig op het toemooi in Recklinghausen. Onder
hen ook de Nederlandse ca&tten. Bij de dames
floret was er een l9e plaats vq)r Judith Verwij-
len. Bij de heren floret een uitstekende prestatie
van Chris Galesloot van Les Faucons. Hij miste
net de finale en werd keurig 9e.

r0

Verwijlen
Visser
o.K.K.
P.S.V.
Faucons
Ter Apel

Faucons
Verwijlen
A.N.S.C.
Visser
Pallas
Visser

Visser
Ter Apel
Ter Apel
P.S.V.
Scaramouche
Ter Apel

Verwijlen
Verwijlen
Scaramouche
Scaramouche
Vuwijlen
Pallas

Groep: Pupillen meisjes

I Conen Rachel
2 Bloemendal Anne
3 Bunge Nicole van
4 Geene Miriam van
5 Verstegen llannah
6 Hummelman Froukje

Groep: Pupillen jongens

I Meekels Jasper
2 Bouthmrn Sam
3 Meulen Timme van der
4 Roumen Kevin
5 Tmnsta Anne-Jan
6 Vinke IIarry

Groep: Dames

I Lourens Sandra
2 Knape Ineke
3 Hmgmans Rudy
4 Poos ldarie-Cecile
5 Noorman Karin
6 Boland Stefanie

Groep: Heren

I SandenPaul
2 Odijck Daniel van
3 Seelen Frans
4 Chiang Tung-Hai
5 Thomas Vernon
6 Peters Anon

Artagnan
Artagnan
Scaramouche
Pallas
Artagnan
Scaramouche

Scaramouche
TerWeer
Scaramouche
Entre Nous
Ter Apel
P.S.V.

P.S.V.
Rapier
Elan
Pallas
Rapier
Excalibur

P.S.V.
Visser
Artagnan
Prornetheus
Rapier
Pallas

De degen heren waren wel in staat dit nivo tot
in de hnale te volgen. Igor Denissen en Robert
Dani0ls vmZatl Verwijlen haalden de laatste
24.En Bas Garnier en Geert-Jan Wittens van
Taal Verwijlen wisten de laatste acht te halen.
Bas werd uiteindelifie 7e en Geert-Jan schakel-
de in de finale eerst een Hongaar uit en daama
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Akademie Degen Tournooi
29/n mei 1993
Het Akademie-Tournooi was dit iaar een
groot succes. Het werd internatioriaal ver-
rhermd en er namen maar liefst 150 scher-
mers en schermsters aan deel. Op zaterdag
was. het ieugd-degen gebeuren in al_e cate.
gorie6n voor jongens en meisjes. Tevens
rhermden de dames-senioren om de Van-
dervoodt-Beker. De orsanisatie had niet op
zoveel jeugd gerekentr, maar alles verliei
voorspoedig en om half vier in de middag
kon iedereen voldaan naar huis. Er waren
schermers/sters uit Duitsland, Belgi6 en
natuurliik Nederland. De wedstriiden wer-
den gehouden op de ons aller bekende
K.M.A.. Veel hulp kregen wii van collega
[.eo Sannen, waarvoor onze oprechte dan[.
De oqganisatie was in handen van Roel Ver-
wijlen, Willem Monshouwer en Bert v.d.
Berg, aangevuld door Oskar Kardolus die
er nret ziin computet mr9 voor kon dragen
dat alles zeer snel en soepel verliep. Na-
tuurliik gaat onze dank uit naar alle hulp-
vaardige mensen en hoofdsekondanten.
Op zondag werd het bekende Tournooi om
de Andr6 Spitzer-beker voor senioren-he-
ren verschermd.
De uitslagen:
Benjanins Heren
1. Hans Erckens -Verwiflen NL
2. Bas Verwijlen - Verwiflen NL
3. Jean{hris Wolny - La Hestre B
Beniamins Dames
1. Marylene Wolny - la Hestre B
2. Marieke de Otter - Verwiflen NL
3. Verena Tophoven - K.T.V. Kempen D
PupillenHeren
1. Siebren Trchelaar - Verwiflen NL
2. Rogier Smit - Les Faucons NL
3. Roel vanVugt -Verwiflen NL
PupillenDames
1. Rachel Coonen - DArtagnan
2. Hanna Versteegen - DArtagnan
3. Anne Bloemendal - DArtagnan
]unioren Herm
1. Bas Garnier - Verwiflen
2. Robert Daniels - Verwiflen
3. Arien van Vliegen - Prornetheus

NL
NL
NL

NL
NL
NL



Senioren Dames
1. PamalaVermeulen
2. Sandra lourcns
3. Andrea Calummus
Senioren Heren
1. Bas C,arnier
2. Bert Keek
3. Spencer van Erven

- La Hestne
- P.S.V.
- K.T.V Kempen

-Verwiflen
- K.O.O.S.
- Des Villiers

B
NL
D

NL
NL
NL

Taal Yerwiilen won de Hoedelmans-Beker
voor de best geplaatste ver€niging. In het
o(B sprong ook de pr€statie van de pas zes-
tieniarige Bas Garnier vanZaal Veiwiilen.
Hijwon znwel bijde junioren als bijde se.
ruonen

De ontwikkeling van de klassieke schennkunst

vooral in de tweede helft van de l5e eeuw
Frankrifis ridderschap decimeerden en waarte-
gen de strentste bepalingen en straffun niet
mochten baten. Deze duels hebben weer het ge
volg, dat men schermonderricht wenst. Met ter-
wille van de edele schermkunst zelf, maar uit
liifsbehoud. Dit beoedenen van de schermkunst,
zuiver terwille van het duel, doet weer zijn in-
vloed voelen op de methode. Men spreekt dan
van dodelijke, levensgevaarlijke en niet levens-
gevaarlifie slagen of steken. Op enkele uitzon-
deringm na, vechten de meesters met beide ge
wapende armen, waarbij een arm gebruikt
wordt voor offensieve, de ander meestal voor
defunsieve handelingen. Het hoofdwapen is de
gen, zwaard of raper. De nevenbewapening be-
staat uit doUg schild (in verschillendC vormen)
of de mantel. Deze nevenbewapening houdt
stand tot aan het midden van de l8e eeuw.

P""r" is alleen het gebmik van de ongewapen-
de arm not toegestaan. De moderne scirool
sctrdjft voor dat alleen het gebruik van de gewa-
pende arm toegestaan is. In de duels ziin de
Spanjaarden meester op het rapierschermen,
waarbij de steek met het lange wapen in hun
voordeel is. Dit was dan ook het enige wapen
dat in Spanie populair was.

Alle meesters van de 16e eeuw verkiezen in hun
werken de aanval boven de verdediging om re.
denen hierboven genoemd. Deze lelituur is
meestal van Spaanse, Italiaanse, Franse of Duit-
se oorsprcng. Soms waren deze werken z@r ar-
tistiek geillustreerd en hebben er beroemde kun-
stenaars aan meeEewerk. Ta ziin er b.v. tekenin-
gen gemaakt door Michel Angelo in het werk
van meester Agnppa, gepubliceerd in 1556.
Guillo Fontana maakte de tekening voor mees-
ter Marczzo in 1536. Voorts is het bo€k van
meester Thibault zeer artistiek bewerkt en te-
drukt bij Elzenier te l.eiden in16?9.

Naarmate de wiie steden zich meer en meer ont-
wikkelden, deed zich bij de gewone buqger
steeds meer de behoefte gevoelen, om evenals
de edelman ook de schermwapens te kunnen
hantercn. Dt werd in de hand gewerkt door de

tiilens de 16e eetrw in Frankrifi,
Duitsland en Nederland. De kerkhenrorming is
n.l. de oorzaak van zeer heftige onderlinge
godsdiensttwisten, die veelal met de wapens
werden beslecht. De wetenschappellrt beoefen-
de rhermkunst begint het ruwe zwaardvechten
te verrdringen. Verschillende schermmeesters die
zich gedurende de 16e eeuw op het hanteren
van de blanke wapens toelegderl wipen er met
nadruk op, dat het voordeel van de fysiek ster-
kere te niet wordt gedaan door een behendige
m goed getrainde tegenpartii. Toch had tiiCens
de middeleeuwen de fysiek sterkerc twee grcte
noordelen:

1e. Hij kon zich makkeliiker bewegen in een
zwaar harnas.

2e. Hii kon een zwaarder zwaart makkelijker
hanteren.

Zowel defensief als offunsief was hii in het voor-
deel. Het gebruik m de verbeterde techniek van
de vuurwapens, die gaandeweg het harnas gaan
vmdringen, is merkbaar in de wiize van beoefe
ning der blanke wapens, want zodra het harnas
verdwijnt, bliift alleen het wapen over tot dek-
king van het lichaam. Iedere niet gepareerde
slag of steek zal een verwonding geven. Dit
heeft als gevol& dat men nauwkeurig en op tiit
moet leren parcrcn. Vandaar de waag naar beter
onderricht. Daar in de 15e eeuw de beschut-
tingswapens echter nog druk in gebruik ziin,
zien we dat de verdediging met het wapen zet
toch nog veel te wensen overlaat en door de
schrijvers in hun werken stiefrnoededijk wordt
bedeeld. In tegenstelling met de open en ridder-
lijke toernooien of het gerechtelifi tweegevecht
komen de min of meer klandestime duels, die
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DE SPAANSE SCHOOL

De eerste lektuur hierover dateert van 1474 van
de hand van Jaime Pons van Majorca en Pedro
de la Torre. Hun geschriften zijn helaas nooit
ontdekt, maar werden aangehaald door meesters
van latere datum.

Het eerst bekende Spaanse werk dateert van
1569 en is geschreven door feronimo Sanches de
Carranza. Reeds in 1569 liet de Hertog van Me-
dina Sidonia enige exemplaren van dit werk, ge.
titeld "De la filosofia de las armas" drukken,
maar in 15E2 werd het pas algemeen in circulatie
gebracht. Carranza beschriift in zijn boek het ra-
pienechten. Hij gebruikt als wapen het ons uit
de 8Glarige oorlog bekende Spaanse rapieq, wat
nog in vele musea aanwezig is. De kling heeft
een lengte van 115 cm en is tweesnijdend. De
meeste van deze wapens zijn afkomstig van de
firma Pedro de Belmonte te Toledo. Het zonder-
linge in Carranza's leerwijze is wel zijn bewe-
ring dat volledige kennis van de theorie alleen,
tot de overwinning in het gevecht moet leiden,
waarbij hij alle fysieke geschiktheid uitschakelt.
Zijn methode werd desondanks in Spanje zo
populair, dat er gedurende twee eeuwen nage-
no€t teen anderebelangriike lektuur op scherm-
gebied in Spanfe werd uitgegeven. Dit had als
gevolg dat de Spanjaarden die eertijds me€ster
waren, het later tegen de moderne Italiaanse en
Franse rhermers mo€sten afleggen.

Na Carranza's handleiding verschijnt die van
Don Luis Pacheco de Narvaez. Dit werkie werd
uitgegeven in 1500 bijfuan Iniguez de laquerica
te Madrid. Het is opgedragen aan Philip lll, ko-
ning van Spanje. Het boek is een kompletering
van het werk van Carranza. Beide werken zijn
zeer arm aan illustraties maar des te rijker aan
diagrammen. Wanneer men het werk van Nar-
vaez inziet, heeft het bij de eerste aanblik meer
van een verhandeling over wiskunde dan over
het schermen. De wiskunde speelt dan ook in dit
werk een voornarne rcI. Hij haalt er zelft de stel-
lingen van Arrhimedes en de theorema van Eu-
clides bij. Sommige uitleg is zeer amusant, maar
heeft niet het minste nut. Pacheco onderwijst
het rapierschermen met gestrekte arm. Hij hecht
veel waarde aan de passe& die zeer juist worden
omscluevery ik zou haast zeggen mathematisch
worden berekend. De passen moeten, naar hij
aangeeft, de tegenpartij in een ongunstige posi-
tie voor de parade brengen. Is dit gelukt, dan
breng men lantzaam de dodelijke steek toe. De
diagrammm kenmerlen zich als een op het ho
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rizontale vlak geproiekteerd gevecht, waarbii cir-
kels de lichamen voorstellen. De lessen worden
in tegenstelling tot C-arranza niet in de openlucht
gegeven. Het aantal behandelde steken en hou-
wen is gering Dat de Spanjaarden in de 16e en
17e eeuw zulke gevaarlijke duelisten waren is
meer toe te schrijven aan hun koelbloedigheid,
dan aan de methode van schermen. Zj scherm-
den bovendien alleen maar met de rapier. Car-
ranza en Pacheco kunnen desondanks met recht
als vaders van de Spaanse school beschouwd
worden. Zij gaven hun leerlingen de volgende
waarschuwing: " Scherm niet te snel in het as-
saut." Eerst moet men de theorie en de praktijk
volkomen machtig ziin. Dan pas kan men het ge'
vecht-schermen beoedenen.

Een prachtig geillustreerd werk over de Spaanse
schermkunst is van Thibault, en rherrnmeester
uit Antwerpen. Dit werk isin1627 in I-eiden ge'
drukt en is een getrouwe navolging van het
werk van Narvaez. De beste tekenaars als Cri-
spin de Pas, Galle enz. hebben aan de illustratie
van dit werk bijgedragen, waarvan een exem-
plaar in de Koninklijke Bibliotheek aanwezig is.
Thibault heeft zelf de afwerking niet overleefd;
het werk is pas na zijn dood in het teh€el uitte-
geven. De kosten van dit prachtwerlg dat zeker
het mooiste is uit die tijd, werd gedragen door
Lodewijk de Xlll, koning van Frankrijk. Ook dit
werk bevat veel wiskundige beschouwingen,
o.a. die van de geheimzinnige cirkel, waarin be-
rekend wordt hoe men zich moet verplaatsen,
teneinde met zekerheid ziin tegenstander te tref-
fen. De middellijn van deze cirkel is zo l,ang als
een mens reiken kan. De lengte van het wap€n
moet volgens Thibault vanaf de grond tot de na-
vel zijn. Evenals Narvaez spreekt Thibault wei-
nig over pandes; men ontwijkt een slag of steek
door de passen, of door een tegenhouw of steek
toe te brengen. De gehele verhandeling is een
werkelijke "filosofia de las armas" en de ltali-
aanse en Franse meesters steken geducht de
draak met deze zuiner theoretische methode van
het schermen. Hij verdeelt de houwen in drie
soorten evenals Narvaez, n.l. uit de schouders,
uit de voorarm, uit de pols en kent slechts een
steek, n.l. die in de hoge lijn. Op d. laatste pagi-
na drukt de schriiver zijn leedweeen uit, dat hij,
zijn dood voelende aankome& niet meer in staat
was ziin werk te voltooien.



een Duitser, dus we hadden een Nederlander bij
de laaste twee. Hij m@st het opnemen tegen de
Hongaar die in Denver op de W.K. voor cadet-
ten tweede was geworden. De eerste set was
voor de Hongaar 5-3, daarna won Geert-Jan met
5-3 . In de derde set was een voorsprong van 3-l
niet genoeg voor de eindoverwinning. Met een
zwaar bevochten G5 glng de beker naar Boeda-
pest en niet naar Oss.

Op dit toernooi was een groot aantal Denver-
gangers aanwezig. Geert-Jan en Bas hebben
heel wat hooggeplaatste schermers van het W.K.
achter zich gelaten, o.a. een Zwitserse en e€n
Duitse finalist. Dit maakt het natuurlijk nog
zuurder dat de T.C. deze twee heren het voor-
deel van de twijfel niet heeft gegeven toen ze
nog e€n paar puntjes van de limiet af zaten en ze
ingeschreven hadden kunnen worden voor het
W.K. Door het samenvoegen van de junioren en
de cadetten W.K. is voor de cadetten de datum
vervroegd en vielen een aanal kwalifircatie-toer-
nooien in Frankrijk en Duisland na het W.K.
Toch waren Bas en Geert-Jan in staat de limiet
te halen, echter twee weken voor Denver en dit
was voor de T.C. te kort dag om e.e.a nog te r€-

verkoopt exclusief:

Adres:
van Galenstraat 14 m,2518 EP Den Haag.

tel: 070 3640624
fax:070 3U0624

gelen. Ook niet erg bemoedigend was het dat
een aanwezig T.C. lid niet eens de moeite name
om de finale te bekijken, laat staan aan te moe-
digen.

Het komt er op ne€r dat in Nederland de scher-
mers het allemaal zelf maar moeten bolwerken
en dat is voor deze leeftijdsgroep niet makke-
liJt!

DENIIAAG

-=5=

of: maandag, woensdag en donderdag 20.00 - 22.00

willemstraat 84,2514 HL Den Haag

tel:070 3642143
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Regio Assaut Noord-Holland

bn zael met 67 enthousiaste scherm(st)ers die,
actief schermend vanaf 19.30 uur tot + 22.30
uur, continue de vloer bezet houden.
Scherm(st)en die, in eerste instantie aarzelend,
onwennig en de kat uit de boom kijkend rond
lopen; in tweede instantie iedereen vrijmoedig
uitdagen op ieder wapen dat gezamenlijk ge-
bruikt kan worden. Verhiue hmfden die tussen-
tijds snel even aan de bar hun vedoren vocht op
peil komen brengen en het dan zo snel mogelijk
weer proberen kwijt te raken. Dames en heren,
jong en oud. Een oudere schermer van ruim ze-
ventig die een partijtje trekt met een jongeman
van 14 jaar. Jonge mensen die voor het eerst een
partijtje jureren en genieten van de discussies
over de uitleg. Geen piepende apparaten, defec-
te eleltrische wapens, wrchnijden en frustraties
over misluk0e acties of gemiste kansen. Scher-
mers die plezier hebben in de trucjes van hun
mede/tegenstanders. Elkaar raad vragende en
raad gevende schermers. Niemand die zich druk
maakt om de evennrele uitslag van een partij.

Een avond met kletterend staal, gelardeerd met
veel gelach en enthousiaste uitroepen. De mee-
gekomen maitre's maken geen onderscheid en
doen gewoon mee met het feestelijke strijd ge-
woel. Bondsvoorziuer Bert van de Flier die ont-
spannen in & z.aal rondlmpt en links en rechts
een praatje aanknoopr

Hij geniet zichtbaar van de basis die zo belang-
rijk is vmr de op. Blille en ontspannen gezich-
ten. De barjongens, aangestoken door het en-
thousiasme, willen en mogen het natuurlijk ook
eens proberen. Schermen kan dus 66k leuk zijn.
Recreatiesport op deze wijze beoefent verbroe-
dert echt. Nog nooit heb ik zoveel schermers op
alle wapens tegelijkertijd bezig gezien.

Op donderdagavond 27 mei werd door s.v.
RANA een assaut georganiseerd. De motivatie
voor eren regionale assaut bslord uit de volgen-
de ovenvegingen:
* Iedere schermvereninging in Nederland be-

staat voor het merendeel uit recreatie scher-
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mers. Deze categorie schermt voor hun plezier
enzal zr,lden of nooit naar e€n wedstrijd gaan.
Deze schermers hebben naast hun
trainings/lesavond, weinig andere mogelijkhe-
den om hun sport te beoefenen, of om andere
schermers vriendschappelijk te ontmoeten.
Zoals u weet bes[aan er te weinig recreatie-
wedstijden.

* Er bestaat weinig contact tussen de verschil-
lende verenigingen en dus ook niet tusen de
leden onderling. Schermverenigingen zijn ei-
landjes. Over het algemeen ontmoeten alleen
de wedstrijdschermers/technische top elkaar
weleens op wedsrijden.

* Dat de beste promotie voor het schermen in
de breedte bestaat uir
HET ENTHOUSIASME DAT DE INDIYI.
DUELE SCHER,MER UITDRAAGT IN
zuN PRM WnnplD, ONGEACHT
ZUN OF HAAR SCHERMMVEAU.

Purmerend werd gekozen als meest centrale
plaats in de regio. Deelname stond open voor re-
creatieschermers vanaf 14 jffi van verenigingen
uit de regio Noord-Holland. Uiteindelijk hebben
in totaal6T deelnemers meegedaan, waaronder
mk een enkele wedsrijdschermer. Zij vertegen-
woordigden gezamenlijk 11 van de 16 regionale
verenigingen.

De deelname kosten waren f 3,50 p.p., inclusief
een mooie fineliner met inscriptie als aandenken
aandeze geslaagde avond. De kosten zouden
geheel gedekt zijn geweest, indien het Regiobe-
stuur had kunnen bijdragen. Het zou een gebaar
geweest zijn, waarmee de kloof tussen het re-
giobestuur/wedstrijdsport en de recreatiesport
verkleind had kunnen worden. Ook hun aanwe-
zigheid had hiertoe kunnen bijdragen. Jammer,
want het is zeer de moeite waard geweest, getui-
ge de vele bedankjes na afloop. Iedereen ging
zeor tevr€den naar huis.

Door het enthousiasme van de deelnemers zijn
wij gestertt in onze overnriging dat er bij recre-
atieschermers beslist een behoefte bestaat vmr
dit soort evenementon. Dat er een vervolg moet



komen lijkt ons dan mk niet meer dan logisch.
Misschien dat een andere vereniging de volgen-
de assaut wil organiseren.

"It's never been our duty to remake the world at
la1ge,

ns is it our intention to sound a batde charge."

@.Dylan 1974)

Uitslagen:

Groep: Kuikens

I tvlandigen Michiel
2 SmeetsTom
3 Spruit Luc
4 SrpldenRob
5 Porten Sanley van
6 Kieven Jean

B-finale
1 I-ambrechts Miet
2 Jobse Tonnie
3 LugtJofttey
4 Tops lvlaarten
5 Selew*i Tom
6 Bergmans Niels

Groep: Bcnjamins

I Rohlfs lvlatthijs
2larni*nWdter
3 Hmven Floris van den
4 Buys Asrid
5 Janssen Sander
5 Verlroeven Wietse

Courage
Entre Nous
Courage
Courage
Pdlas
Kardolus

Skirmjan
la Prime
Kardolus
Courage
Pallas
Courage

Berg
Rapiere
Pallas
Pallas
Kardolus
Pallas

Het 15e Hemelvaartstoernooi
Op 20 mei vond in Veldhoven (en niet in Oir-
schot, zoals abusievelijk op de wedstrijdkalen-
der vermeld stond) het l5e Hemelvaartstoemmi
plaats. Dit door SV Courage georganiseerde
toernooi voor recreatieve schermers mag zich
verheugen in een stijgende belangstelling bij de

beginnende schermers maar ook bij diegene die
"het al jaren doen" maar niet de moed ery'of de
tijd kunnen opbrengen om in het wedstrijdcir-
cuit mee te draaien.

Met name in onze regionen van recreatieve
schermers heeft het besluit van de KNAS om ie-
dereen in FIE gekeurde kleding te laten scher-
men in het begin veel poblemen opgeleverd. In
onze bange dromen zagenwe het Hemelvaarts-
toernooi roemloos ten onder gaan door gebrek
aan voldoende "goedgekeurde" belangstelling.
Gelukkig had en heeft het toernooi altijd een
sterte bezetting in de jeugdige klassen, waar-
voor geen verzwaarde veiligheidseisen gelden,
gehad.

l7 verenigingen waren vertegenwoordigd en we
hadden bijna 100 inschrijvingen, veruit het
hoogste aantal sinds jaren. Helaas voor onze
vereniging kan een grotere bezetting ook een

sterkere bezening inhouden, waardoor we dit
jaar in tJegenstelling tot vorig jaar, in & catege
rie senioren n6t buiten de prtjren zijn gebleven.

Dit werd echter ruimschoots gecompenseerd
door het aankomende jonge alent uit onze ver-
enigrng, waarbij Michiel Mandigers er zelfs in
slaagde om in zijn categorie met de eerste prijs
naar huis te gaan.

Michiel, van llarte.

Minstens even belangrijk als de te winnen be-
ken is echter het plezier in schermen dat bij de
deelnemers aarwezig moet zijn en dat ook dui-
delijk aanwezig was. Dit ondanks het feit dat de

organisatie yoor een soepeler verloop van de

wedsrijden eigenlijk 2 hoofdsecondanten tekort
kwam. De wll unwezige hmfdsecondanten en

Jan Ranukcrs

niet te vergeten de schermers hebben zich echter
zonder problemen aan de sitnatis aangepast, zo-
dat het geheel in een uitermate prettige sfeer is
verlopen. De dankwoorden van mew. Kardolus
en Maitre Balemans droegen hier mk duidelijk
toe bij.
Extra leuk, met name voor de Veldhovense
schermers, was dat we de Lokale Veldhovense
TV zodanig hadden weten te interesser€n voor
onze sport dalze een uitgebreide rappctage van
bijna een kwartier gemaakt hebben. Deze rap-
portage is de week daarop door alle Veldhove-
naren met "kabel" te bewonderen geweest.

Al met al kunnen we als organiserende vereni-
grng terugkijken op een zllr geslngd toemooi.
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B-finale
1 Horsman Jonathan
2 Hout Pepijn van den
3 Ammerlaan lvlarc
4 Krzeminski Kasper
5 Terpsra Sylvain
6 Dongen Marnix van

Groep: Pupillen mechanisch

I Geene Miriam van
2 Heeren Alexander
3 Racamy Serge
4 Reits Bram
5 Sala Don
6 Empel Freek van

Groep: Pupillen elektrisch
I Bos Denise
2 Roumen Kevin
3 Vinke llarry
4 Kusters Mattias
5 Castermans Jean-Luc
6 Geelen Marcel

Groep: Cadetten
l7*edierc Merlijn
2 Poppelaars Ferdi
3 Heeren Willemijn
4 Meijden Irmin van de
5 Thuysman Danielle
6 Waucomont Marco

Uiblag - Groep: Heren
I Hest Hans van
2 Verbeek Menno
3 Visschedijk Arnout
4 Willems Erik
5 Vogelaar Paul
6 Budding Mauhijs

B-finale
1 Tricht Ton van
2 Beek Eric van
3 Eijeriks Anjo
4 Nix fvlathijs
5 Bakker Piere
6 Beerens Ruud

Groep: Dames

I Hoogmans Rudy
2 Nmrman Karin
3 Beers Yvette van
4 Peeters Anke
5 Hmgenboom lvlarieke
6 Pijpers Elly

B-finale
l Wigbels Karin
2 Bruijnis Annet
3 Vrijens Mia
4 Mulder Doreen
5 Visser Judica

Rapiere
Kardolus
Kardolus
Pdlas
Kardolus
Rapier

Hoc llabet
Pallos
Rapier
Courage
Pallas
Rana

Faucons
Pallos
Faucons
Pallas
Courage
Rapiere

Elan
Rapier
Rapiere
P.S.V.
Hoc llabet
Faucons

P.S.V.
Elan
Rapiere
Pallos
A.S.V.D.

Pallas
Pallas
Rapiere
Elan
Courage
Elan

A.S.V.D.
Entre Nous
P.S.V.
P.S.V.
Entre Nous
Entre Nous

Pallas
Pallas
Pallas
Rapiere
Rapierc
Entre Nous
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VLAAIENTOERNOOI L993
Uitsteg - Grocp: Dames Floret Uitslag - Grap: Demes Sebcl

I SchneiderKorina
2 Steger Anna
3 KfuchhotrKristin
4 Muller Yvonne
5 Lourens Sandra
6 Verwijlen Judith
7 Oskamp Liesbeth
g Kosik nka

Uitslag - Groep: Heren Floret

Essen
Arhen
Berlin
Berlin
P.S.V.
Verwijlen
Conre Temps
Berlin

I Percin Sophie de
2 Dalen Sardra van
3 Thistle Karina
4 Holierhoek Jessica
5 Klotz Ulrike

Aachen
Kardolus
Kenten
A.E.W.
Kempen

Engeland
Godolloi
Godolloi
Godolloi
Kardolus
Eupen
Godolloi
Derqement

I Baella Andre
2 Vcsenberg lvlarkus
3 Truskava ldarcus
4 Rijsenbrij llans
5 SchmiuUlrich
6Gehring Marco
7 Espe Gorden
8 Oosween Arvid

Italia
Bonn
I{agen
Visser
Bonn
Bedin
Bchum
Scaramouche

Uitslag - Grap: Heren Sabel

I Tee Danen
2B&ar Andras
3 Gerpsi Levente
4YargaZnltan
5 Kardolus Oscar
6 Maldague Patrick
7 Prircz Komel
8 Demp Georges

We hebben het ofgelopen joor long en lrcrd getrerkt

met de bedoeling meer gezelliglreid, meer copociteit

met meer mogeliilfieden oon de ons zo geliefde

schermsport te bieden.

Onze "schermshop" is dogelijk geopend von

9.00 - 17.00 uur en volgens oftprook U vindt er

een ruime posgelegenheid en primo ortikelen.

Von het nieuwe interieur geven we U hierbij olvost

een indruk

Wijhopen ook dot ons nieuwe Spottcof6 een

boken zol zijn voor een ieder die de sport in 't

olgemeen en de schermspoft in het bijzonder een

goed hart toedroogt

,CqRDOtUS
Speulderbos 15

SCHERIIISPORf

2716 JW Zoeteffneer

Tel.: 079 - 212122

Fox:079 - 520822
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TFainingskamp te Heesch

In de zaal van s.v. Zaal Verwijlen werd op 11,
12 en 13 april een trainingskamp gehouden
o.l.v. drie Russische trainers, n.l. dhr. Viasov,
mew. Viasov en Dhr. Solers resp. herendegen,
floret en damesdegen.

Naast de schermtraining, die op zeer hoog nivo
stond, werden ook andere activiteiten opgeno-
men in het programma zoals zlvemmen, wand-
klimmen, squash, een schermfilm en een vra-
genuurtje met onze topschermer St6phane Gan-
eff, die op deze manier zijn jarenlange ervaring
in het opschermen overbracht op de jeugd.

De deelnemers waren ordergebracht bU gastge-
zinnen, en de maaltiilen, bereid door Carry Ver-
wijlen, werden genuttigd in de ruimte naast de
schermzaal.

De sfeer was gedurende het gehele trainings-
kamp uitstekend en de trainers waren zeer te-
vreden over de inzet van het aanwezige talent.

Met de trainers uit Moskou waren ook drie juni-
oren degen schermers meegekomen. Deze fun-
geerden als ideale sparringpartners.

Trainer Viasov nodigde enkele schermers uit
om in december van dit jaar naar Moskou te ko-
men en daar te trainen en deel te nemen aan een

grmt internationaal toernooi.

Dat het naar Nederland halen van een delegatie
uit Rusland een hoop geld kost mag duidelijk
zijn. Een bedankje aan het K.N.A.S. Zuid be-
stuur en de gemeente Oss en Automobiel Servi-
ce Oss voor hun financi€le bijdrage is dan ook
op zijn plaals.

Ook de steun van de ouders van de leden van
TaalYeruijlen heeft bijgedragen tot het slagen
vmdeza uinvisseling.

De contacten met de Russen die zijn ontstaan op
initiatief van Johan Walraven, lijken een jaar-
lijkse raditie te gaan worden, die door de Ne-
derlandse schermers en de Russische scherm-
bond zeer op prijs wordt gpsteld.

Jeugd -Wereldkampioenschappen 1993

De tweede week van april werd in Denver het
gecombineerde Cadetten- en juniorenwereld-
kampioenschap gehouden.

Een grmt aantal landen had voor dit gigantische
evenement ingeschreven.

Tbvee categorie€n.

Voor het eerst moest de aandacht van de organi-
saloren worden verdeeld over tweo leeftijdsca-
tegorie0n. De Amerikaanse bond had het toer-

RobWoblvis

nooi door het uitvallen van Cairo als organisa-
tieplaats laat toegewezen geloegen.

De gevolgen daarv"an waren duidelijk merkbaar.
Een uiterst beperkte wedstrijdaccomodatie in
het Regency-hotel zorgde voor een rommelig
geheel. Daarnaast werden op het laaBte moment
allerlei schermers toegevoegd en weer wegge-
streept. Er werden regelmatig poule-indelingen
gewijzigd, en:z. eNL.

De finales werden verschermd in een vele kilo-
meters verder gelegen universiteitscampus. Wel
mooi, maar zeer onpraktisch.
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Kleine Nederlandse deelname.

Organisaorisch rammelde er wel het 6Cn en an-
der.

Qua schermen was het gelukkig wel genieten
geblazen. Op alle wapens waren toplanden aan-
wezig.

Als enige Nederlandse deelnemer kwam Indra
Angad4aur uit op Dames-Floret bij de junioren
tot20 jur.
Indra schermde zich ongeslagen door de eerste
ronde van zeven schermsters heen. Het was een
prima pr,estatie, want €r was direct al sprake van
een hmg niveau.

Ook de eerste eliminaties verliepen prima. De
Oostenrijkse Grunwald en de Bulgaarse Vara-
mezova hadden geen kans.

Eenmaal bij de laaste 24 moest Indra het opre-
men tegen de Hongaarse Madarasz. De eerste
manche werd door Indra met 5-3 verloren. De
tweede wist ze met de zelfde cijfen te winnen.
Door een aantal prachtige aanvallen op & voor-
bereiding van lv{adaraszkeeg Indra weer alle
kansen in de derde manche.

Tb Koop aangeboden:

EIE rnqsker, maat 3, France Lames, nieuwwaarde t 190,--
EIE vest, maat 40 Uhlmann (rechts) dames, nieuwwaarde I 238,--
FIE broe\ maat 38, Uhlmann, nieuwwaarde f L25,--
elektr. floret met pistoolgreep (rechts), nieuwwaarde t 85;-
elektr. vest, maat 38 (rechts), nieuwwaarde f 70;-
handschoen, rechts, maat 9, nieuwwaarde f 30;-
borstbeschermers, nieuwwaarde f 8,50
fiIles de corpe floret, nieuwwaarde f 35,-

Alle spullen zijn omstreeks december 1991 aangeschaft en slechts een half
jaar gebruikt en in uitstekende staat.

Wij nodigen belangstellenden uit kontakt met ons op te nemen , zodat wij het
eens kunnen worden over de prijs voor de overname van deze complete
schermuitrusting

ffi:lr;
1324FrrAlm.rc
tel Gn - 53:12117

Het zat haar echter niet echt mee in deze derde
marrche. Een paar ongelukkige beslissingen van
de Franse scheidsrechter deden haar de partij
uiteindelijk nipt verliezen.

De hertansing restte lraar om nog verder 0e kun-
nen komen. Helaas bleek de Russische Kouzmi-
na te slert. Indra behaalde uiteindelijk een ver-
dienstelijke I 7e plaas.
De Italiaanse Yezzali werd uiteindelijk eerste na
een aardige finale tegen de Hongaarse Mada-
rasz.

Claudia Bokel

Onze landgenote Claudia Bokel, die (voor ons
helaas) voor Duisland uitkomt, zoqgde yoor een
prachtige prestatie door voor de nveede achter-
eenvolgende keer junioren-wereldkampioene te
worden.

Op zeer overtuigende wijze bleef zij alle tegen-
standsters de baas. Alleen in de laatste panij te-
gen de Italiaanse Guissani had zij drie partijen
ndig.
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Floris V degen toernooi voor de jeugd
Op 8 mei is door de Haagse schermvereniging
Oefening Kweekt Kunst vmr de eerste keer een
jeugd &gen wedstrijd georganiseerd. Naourlijk
is het altijd afwachten of er voldoende inschrij-
vingen komen. Of er dus belangstelling is voor
zo'n t@rnooi. Met name omdat dit toernooi ei-
genlijk uit ontevredenheid is gehouden. De
meeste wedstrijden kenmerken zich tegenwoor-
dig door een wedstrijd-syteemkeuze waardoor
schermers snel naar huis terug moeten. E6n
voorronde daarna eliminercn zonder hettansing,
alles in kleine groepjes, weinig partijen snel
klaar.

Wat over de ouders en begeleiders:
Wij vinden ouder-participatie uiterst belangrijk,
zonder de ouders zouden we geen (eugd)wed-
strijden kunnen houden. Maar ouders zijn och
niet gek om b.v. 150 km, enkele reis, te gaan rij-
den voor hun pupil voor nog geen uurtje scher-
men. Mensen ja hiermee jagen we onze ouders
en daarmee onzejeugd weg van onze sport.

Terwijl het volgens ons opdracht is om juist te
zorgen dat er zo veel mogelijk wordt ge-
schermd. Alleen als je iedereen verslagen hebt
ben je de ware kampioen. De wedstrijdsystemen
welke tegenwmrdig met behulp van de compu-
ter worden gedraaid laten het zo veel mogelijk
schermen best toe. Dus als dit niet wordt ge-
bruikt voldoe je naar onze mening niet aan de
doelstelling van het organiseren van wedsrijden
of kampioenschappen. Het blijft natuurlijk een
keus van de organisatie maar ik hoop dat ieder-
eien eens zijn doelstellingen na$aat en als daar
staat dat het doel is de schermsport te bevorde-
ren dit dan toepast, ook op het organiseren van
wedstrijden.

Wedstrijdinformatie
Gehouden in het sc Lindenhofonder leiding van
Henk Biever met als wedsrijdburo Oscar Kar-
dolus, een zeor eryaren duo waar niets fout mee
kan gaan.

Natuurlijk met e€n wedstrijdformule waarin zo
lang mogelijk moet worden geschermd dus een
zo lang mogelijk doorzetten van het poule sys-

IE

Het*Biever
te€m waarna eliminatie kan plaatsvinden. Dit
laatste omdat de gewenning aan "grot€'wed-
sfijden (systiemen) er mk moet komen.

De resulaten:

Veel waardering van schermers, ouders en bege-
leiders voor de organisatie en voor de systeem-
keuze. Doa goede scheidsrechten in een prima
sfeer geleide partijen, beter kon het nier

Uitslag

Cadetten jongens

lR. Dani0ls Verwijlen
2 G.J. Wiuens Verwijlen
3 B. Garnier Verwijlen

Cadetten meisjes

I T. lvlanne,ssen

2 J. Venvijlen
32. Np
Pupillen jongens

I S. Tigchelaar
2 M. Buitelaar
3 W. Smits

Pupillen meisjes

I J.v.d. Togt

Benjamins jongens

I B. Verwijlen Verwijlen
2 T. Jansen O.K.K.
3 H. Erkens Verwijlen

Benjamins meisjes

I C. Mllems
2 M. de Ouer
3 J. Bekker

Kuikens jongens

I A. v. Erven
2P. Keemink
3 R. Hoddenbagh

Kuikens mebjes

I M. Veeneman

Scaramorche

Verwijlen
Verwijlen

Verwijlen
Scaramouche
Scaramorrche

o.K.K.

AN.S.C.
Verwijlen
Verwijlen

o.K.K.
o.K.K.
o.K.K.

o.K.K.



Work Shop
van de samenwerkende Haagse schermverenigingen (HSF)
op 15 mei 1993.

Deze work-shop stond in het leken van de tes-
!en. Een spannende dag voor een grote groep
schermertjes want hun theoretische en practi-
sche kennis is onder deskundige en onaftranke-
lifre leiding getest

Aangezien het de eerste keer is dat deze te.sten
zijn afgenomen, was het nivo hierop afgestemd.
Er zijn verschillende teshivo's welke aangeduid
wcden met een kleur. Deze eerste test kreeg de
kleur geel. Iedereen die voor deze test slaagt
krijgt een getuigschrift namens de HSF en mag
unzijn of haar schermpak een geel srookje be-
vestigen als bewijs van hun schermkennis en -
vaardigheden.

De theorie-test besond uit nree delen:
het eerste deel was partijen schermen, waarbij
de scheidsrechter de taak had goed op te letlen
op zaken als: wordt er netjes gegroet voor en
bedankt na de partij, gaan de mensen na de op
roep aan de goede kant op de loper staan, hoe is
hun schermhouding, wordt er van techniek of
tactiek verandert enz. Best veel om allernaal op
te letten maar aangezien tegen meer tegenstan-
ders is geschermd had de Hoofdsukkeldant, o
nee, Hmfdsecondant Soed de tijd om op alles te
leten.
Het tweede deel van de prrctische test bestrond
uit een individuele test Rechtstreeks tegenov€r
een leraar moesten schermhandelingen worden
uitgevoerd. Deze werden dan door een exami-

Her* Bietter

nator b€oordeeld. Van enkelvoudige tot gecom-
bineerde handelingen waarbij de examinator al-
leen maar een opdracht gaf, de schermer het
perfect moest uitvoeren en de leraar soms wat
corrigeerde.
Twee schermertjes deden examen op floret, de
overigen op degen.

Als examinatoren waren aanwezig de strenge
heren:

Fred van Duijn, Michiel Driessen, Spencer van
ERven en Henk Biever.

Alle testen waren zeer deskundig voorbereid
door Spencer van Erven. Alle in te vullen for-
mulieren waren z@r duidelifi en overzichtelijk.
Een prima stuk werk waarvoor wij Spencer
graag hafielijke bedanken.

De getuigschriften zijn namens de HSF uitge-
reikt dmr Henk Biever.

Eind van hetjaar 1993, in de volgende work-
shop, zullen weer lesten kunnen worden afge-
legd. Dan zowel voor schermertjes die voor de
eerste keer mee doen, als ook voor het tweede
examen. Wij hopen dat ook dan weer veel
schermertjes mee doen. Vraag nu reeds bij je le-
raar of bestuur naar de test-ovqzichbn, zodat je
je kan vorbereiden.
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D I aNl' rl'K r JUll l!r9J
HERENFLORET HERENDEGEN HERENSABEL DAMESFLORET

l.VeenemanMyrthe OKK
2.Bekker Jessica de Vwy

LHeinen Eva Fau
2.Klijnhout Simone Sca
3.Klaris Ingrid Vwy
4.YeenemanMyrthe OKK
SSekker Jessica de Vwy
6.WillemsClxristina ANS
7.Ri!< Flora & OKK

KLJIKENS l.VerwijlenBas Vwy l.YerwijlenBas
2.Erven Allard vsr OKK 2.Erven Allarrd van

BENJAMINS l.Combe Sebastiaan Sca l.Erckens Hans
2.Verwijlen Bas Vwy 2.Yerwijlen Bas
3.Kock Koen Rup 3.Jansen Tsshuka
4.Blom Hugo TAp 4.Erven Allard van
S.Erckeru Hans Vwy 5.Joha Lodewijk
5.Bonefaas Vincent Fau 6.Schelling Richard
T.Berndsen Michiel Sca 7.Kock Koein
8.Ent Jeroen vd Fau .Stekete Dennis

Vwy l.Veeger Casper dAr
Vwy 2.Conu Elgoral dAr
OKK 3.Kusters Matthias PSV
OKK
vwy
ANS
Rry
ANS

Ywy
OKK

DAMES DEGEN

l.Veeneman Myrthe

l.Ocer Marieke dc
2.Willems Cristina
3.Klaris Ingrid
4.Yeenerran Myrthe

DAMES SABEL

vwy
ANS
vwy
OKK

PUPILI,EN l.TiScllcLr Si6(ar Vwy l.Titch&rsicbra Ywy l.Mo tnuwcr Rob dA' lSuucNicolcvn Sq l.ColarRrlEl dAr
?-?itus vl'ccn! gsv ?.yu!r Roclydr vwy 2.carM.rijnd. Dvi 2.cc'HR.ch.l i,Ar 2.v..'r.s.nHduh .tA'
S.Plltod Ped Kr 33uit l&Mur€n S.r 3.Wihtlqh1tijrr D.r 3.AruldBlirn! O.v 3Jbar;dd Ar@ dA,4.SmirRogir Flu 4.Srni! Wi![ Sc. 4.V€.gac$p.! dAr 43to.ir*od!d Amc dAt
_.Toor.t Arnc-Jm TAp 5.B.4-ri Vinccntsc. sSstnlMl'ccti! pSV 53F.uui.yt ndy Frr
53uit l.dM.rrdr Sc. 6.Vricr Ditcrit & PSV 6.Mo.difi Dhd.dk Scr 6.GuronKnr ()Gv
7.E drB€&IrrAn L,P ? n r'M.iijn vwy ?JtumxlnnR!ftj. so
&McdcnTimyd Scr EsnitRori.r Fru 8.V.nEg.a Hrrllh dA'

C.ADETTEN l.Gd..lootctuir Fru l.WiualcdrJm Ywy r.Arcdloi vd Scl L{lpzhr Vx/y llrtl[lclhTirir S.r
1qh I* TAp 2c@idBs vwy 2.Bdd!.oMdih scr 2J.ffilra Judih Vey 2.Fr3 (€ocria S.r
3.C& hdR.ilboud VL 3.Duiu! Rotdt Vwy 3.HMndmm Srd.f Sc! 3.Riddd I!E&. d. pSV 3.Kfliff &c & pur
4.ADrronB@ Oev 4.Dcnils.irl8or Vey 4.H.vc*inpsy'!t Vry 4Mcti! Aniu Fo l.V.rwijlar Mith V9,y
{4?ivcnJ@* scl s.DifiDitvm vc'y s.vri., MidFIc d! x- S.eSZirnr v'i
6,ryolkc Drhy LP 6.Wijn nJobbc Vwy 6.VccrmrlMrik ir prc
T.Oolds Mlt* TAp ?.trv&ij. Ttoolll MdF 7.Cor@R-h.l dAr
8.Duiu! Rob.rt Ywy S.StlnNicb MVO S.Rorfiqsltnt TAp

JUMORf,N l.NobMac.lo H.z l.Ouawour6d.d DVi l.Pctgron Du Scr l.AnSd clrr tldr ANS LMl'rl.rtarTiri! ScrzAdltEriklu Hc. 2.Gl!niaBr' V"y 2.Banda Mdijn Scl 2l-otjrc Suft! pSV 2,t u!al, S!r&r pSV
3.Nonhcbcl Fbln TWc 3.Vi.gaArjcnvd Pro 3.DricJ@ R&ut Sc. 3.C.d..Li, Ss 3.Ridd.rLn d. po.
4Du.$i.lNdhrl ().v 4.Doi!l! Robdr Vwy 4.netinS.Tcun Kd 4.Wcit W.ody vd Fd 4.Johrbi,u K!trh Sq
5.Gd.d@r Ctdr Fru 5.E ltarll@Tin Sfl s.Arcrb! vd Sq sr{pzdr. Vwy 5.Tol Sojr LUS
6.Arot$nBou O.v 6.Witt or ccnJ.r Yry 6.Va*ijlqr Judih Vwy 6.F!d'kmcdm Sq
?Gflldl.r Rdboud Yir 7.KrFp6rFrft lfl ZSti;n rrncrc "r' Vi!' ?.Hm.r Setir BG
S.EctndrJu-Wilsn XLM 8J0.uBJuditr& Don 8Ma ! Ecrta vd fri t.KfliflArD.ld. pur

SEMORf,N r.Oo.tv!€n Awjd Sc. lJ(rdob! Ats,in Kd lKrdolu Olcr l(r r.Angdculndn ANS l.Oiintr P.m.t Kr l.VacatltutLi!
zsrde" PrlI Psv 2Dri.'erMicldcl Dvi 2.Ro! Tijn.'l K$ 2.orlimp U.sbcft cI 2,Ed.o Rcb.co vln A}rS z.nrur5m6"u
3.Iturzeliu! Jmt t Vi! 3.Coor Ri..t vd Vwy 3.Ortnp Anbn vdB 3J,i$.ltdvllarfi.E VL f.Hoftrll!-ClliJ6 Kr 3.StsrJcrrMrb4zlnclllHb Kn 4.Drnarst fm DVi 4.VncrnnEd@ Pro 4.Vc.r Ynavd F.u 4.Ti.di* Nid.n S(r
1.4+! E il g Ha s.coroe ovidiu vwy s.D.rop Gdte D.r 5.xJ..f!!r Gct Don s.Haw.l furid vd Kr
q4'J*!qij H.'. vir 6.KndolB ohf lk 6.Pclsrun D..m sc. 6.p.]n K'i'tin xIM 6,C,r..fIJo' & K.t
TNoro Mgl! Hrz Txlip Micltr.l vd DVi ?.Hab..!cb Bftli Prl ?,V.r!ic.g Mrjot"in I}r 7.Drid Mry vm Scr
8.EtuqlElNnhu (}v 8,Wc!!H.ikc lLl 8.Vrdy Pd.r cu 8l,ourss Srn&r pSV t.Bar Ai.;vd AMi
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-rouc,Jl€ !
Offtcieel orgnan voor het

Nededandse schermleven

Versprciding aan KN.AS.-bden
gratis

Abonnementen op aanwaag




