Koninklijke NedertandseArgemeneschermbond

2,

TOUCH(KN.(s
tO

e
ut
=
D
=
z
l't

$
4
ul
o
ut

=
o
ut

o

a

a

a

KONINKLUKE NEDERTANDSE ALGEMENE SCHERMBOND
Opgericht I FEBRUARI 1908
I aasteliJt go€dCekeurd bij Koninklifi Besluit
van 15 oktober 1975, no.41

Ingeschrwen in hct Vcreaigingsrcd$er bij de Kamcr van
Koophmdel en Fabrieken te 's4ravcnhagc ondcr

nY

4@378

ER 's6ravenhage
telefmn: 070 - 3 211705 (bereilbaar maan.lAg, woensdag en wijdag van 9.00 - 15.00 uur)
Alle conespondentie te richten aan dit a&es.

Bondsbureau: Postbus 18690 - 2502

Kopij voor Touchd naar redalriea&es.
Sluitingsdaurm kopij volgende Torrch6: 28 januari 1994

Erevoorzitter
Ereleden

Mr. J.D. Schepen
drs. P. Kal

H. Kenter
E.H. Wolthuis

DAGELIJKS BESTUI.JR.
Voorzittcr

- lvlaarten Lutherweg 214
- telefoon V20 - &55 552
- Van Ruisdaelstraat 35

E.MJ. van deFlier

ll85 AV Amstelveen
Secretaris

L. Helwes
6814

Penningmeester

KV

-telefmn 085-422ns

Arnhern

- Agaat 139
- telefmn Vlg -617 742

HJ. Reurslag

?l9GD Ts,trrrnerr

De atikelen in dit blad wcden gepubliceerd qrder verantwordelifrheid van de redaktie ery'of attegr. Pgblikatie betekent niet dat de KNA.S. de inhoud ervan orderschrijft.
De redaktie hotdt zich hetrecht voor zurder opgaaf nan redenen ter publikatie aangeboden materiaal
te weigeren dan wel gewijzigd te plaatsen.

@ KN.A.S. 1993. NieS uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd ery'of openbaar gemaakt zonder voaafgaande sctniftelijke toestemming van

&

radaktie.

-LOUCJ+€ !
OFFICIEEL ORGAAN YAN DE
KON I I{KLIJKE }IEDERLAN DSE ALGETENE SCHERTBOND
verschijnt vijfmaal per jaar. Jaargang 2E, nr.Sdecernber 1993
Redaktie-adres: De Steenzager I - 5506 GE Veldhoven, tel. (XO - 54U:23

Van de redactie
Het gaat momenteel goed met de toename van
nieuwe leden! Ik ben aangenaam verrast doc de
vele aanmeldingen die in & afgelopen daga bij
mij in de bus vielen (naast Touch6 verzorg ik
toevallig ook de ledenadministratie, vandaar).
Het aantal van 2500 is weliswaar nog lang niet
bereiltr, maar een stijglng van zo'n 150 leden in
ruim een maand zal toch nog niet zo vaakziin
voorgekomen in ons wereldje.
Het lijkt er op dat er nog een kleine 300 leden

aangemeld moeten worden. Hoewel dat een
groot aantal lijkt, blijkt dat in de praktijk best
mee te vallen. Ik heb er dan ook alle vertnouwen
dan de laatste weken van 1993 gebruikt zullen
worden om het magische aantal van 25CI te bereiken. Daarvoor is zeker ook uw steun nodig.
Want u weet waar de nog niet aangunelde leden
zitten. Alleen u weet die direkt te benadqen. De

RobGotdvis

zullen die mensen die het kopen mk eerder geneigd zijn om het te lezen.Immers, de vaderlandse zuinigheid kennende, je hebt er vos betaald, dus dan moetje het ook lezen.
Overigens is het naururli.lt een misvatting om te
denken datje er nu niet voor ber^^lt. Een deel
van de kontributie wordt gebruikt voor het in
stand houden van het bondsblad. Dat wordt gelukkig wel ondersteund dmr een overyrmt deel

van de leden. Dat blijkt uit het feit dat ik nog
geen enkele bondsvergadering heb meegemaakt
waarin een voorstel rcr afel kwam om dekosten
voor Touchd t€rug te dringen. T*ker ab men dan
bedenkt dat na een dergeliFe alrie ook de kwa-

liteit en kwantiteit van het blad zal moeten inboeten. En kennelijk zit daar niemand op te
wrchten.'
Het is de vraag of dit blad nu veel of juist weibond kan moeilijk mensen bereiken middels een nig lezers zal trekken. Immers een groot deel
bondsblad als deze geen lid zijn! Vandaar dit wordt gewijd aan de wijzigingen in het wedverzoek aanu.7*t nogmaals uw schouders er strijdreglement. Zoals bekend heeft de regleonder en wij zullen ons gesielde doel halen!
ments+ommissie van & FIE weer eens moeten
Wat ik wel heel bemoedigend vindt, is dat bij larcn blijken dat aj a ook nog is. En dat resuldie nieuwe aanmeldingen nogal eens werd gere- teert weer een een groot aantal aanpassingen.
feroerd aan de oproep in Touch6. Kennelifi is de Sommigen van u zullen &zn al reeds qdervonnoodkreet die in het vorige nummer stond bij den hebben bij deelname aan internationale
velen aangeslagen. Het is daarom zo aange- toernooien. lv{aar mk de nationale wedstrijden
naam, omdat ik op zich weinig reakties frijg op zullen er aan moeten geloven.
hetgeen in Touchd verschijnr Soms heb ik wel Begrijp \it &ze toonzetting nu niet" dat ik alles
eens de neigrng om te denken dat de guniddelde afdoe ds nutt€lq)s. Integendeel, het moderne
schermer Touchd nauwelijks leest. Niet dat nu schermen vereist nu ecnmaal dat mk de regels
een verschijnsel is dat alleen bij ons vockomL in beweging blijven. U zou vreernd opkilten als
Datzal bij vele sportbladen voortomen. Enzn- er nu geschermd wordt, zoals dat door uw voorker bij een blad dat inbegrepen zit bij het lid- vaderen werd gedaan. En dan hoeft helemaal
u
maatschap. Als je speciaal zou moeten bealen nog niet zo yer terug
te gaan. Het schermen uit
voor een blad als diq dan zal enerzijds de oplage her begin van &ts eeuw is
echt heel anden dan
vast sEkken lagu zijn,mN un de ard€re kant het schermen
van onze tiit. Denk nureens aan

het verschil in materiaal. Of denk nraar oerur aan
de snelheid. En zo zijn er nog vele andere verschillen aan te geven.

Of de qsomming, ganakt doa onze secretris
Lex Helwes, de aanrekkelijkeheid van het blad
verhoogt of niet is niet vast te stellen. Als scherrner ben je verplicht de wijzigingen aandachtig
te besnrderen. I\[aar als weinig ge'interesseerde
lezer zalje die wel overslaan. Dat is jammer,

mar het is nu ennraal niet anders. Er zijn wel
idee0n om het blad aangenamer te doen qgen,
op gebrek aan man-

maar die stuiSen
(rryouw[rachr

De tradionele afsluiting van een toch wel bewogen schermjaar kan niet gebeuren zonder u en
de uwen een heel fijne jaarwisseling toe te wensen" alsmede de ailqbeste wensen voor 1994.

Mededelingen
De wijzigingen van het wedstrijdreglement hrntenlijst
Ha*Crooijnos
93D/- zijn in december beschikbaar. Er zijn mk Ifaandelijks (ni* per I augusos) wordt de pmnog nieuwe Wedstrijdreglementen te koop met rcnlijst opgemaakt en versp'reid. Om in aanmeralle wijzigingen vanaf 1990.
king te komen vmr die Fmtenlijst dient men er
Bestellingen kunnen zowel telefonisch als een abonnernent e te nemen. De kosten van het
schriftelifi waden gedaan bij:
abonnernent bedragen slechts f n,n W jao'.
Dick vanWinden Wilt u ook een abonnement op de puntenlijst
Eindhovensingel ll stuur dan even v66r I janueri een berichtje
M CA Arnhern naar het bondsbureau.
Tel.:085 - 8113%

De toezending yan de puntenlijst aan diegene
die reeds abonnee zijn, wordt zonder tegenbericht voortgezet. Wel dient het abannementsgeld
v6& 26 januari lW te worden voldaan.
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VwzifiaKNAS
In de vorige Touchd heb ik uitgelegd wat er gtng
gebeuren ds wrj voor het eind van bet jaar geen

dere samenwertingweltand met & andere kleine sportbon&n het enige altematbf voor de toe-

2500 leden hebben.
komst zijn. Ik kan me niet voorstellen dat er
Nimmer kon ik vermoeden wat voor effekt dit vel KNAS-leden zijn die daeoe zit&n te wachartikel tot gevolg zou hebben. Op zaterdagmc- ten.
gen lag de Touch6 in de bus, een uur lat€r belde Op her mdnent dat ik dit artikel schrijf is het 15
het ANP en via een radiointerview op znndag- november en zojuist keeg ik een fax van onze
avond slond ons ledenprobleem breed uitgeme- administrarcu rnet de mededeling dat wij 2304
ten op maandagmagen in de landelijke bladen
bden hebben.
Mijn verbazing (en ergenis) was groot toen ik Wel, we tomen van 1950. Het gaat dus de goeop dinsdagmorgen in de krant kon lezen dat het de kant op. Met nog 6 weken vmr de boeg moet
allemaal zo'n vaart niet liep en de problemen het kunrpn lulten.
"uit de lucht gegrepen" waren aldus luidde het Nog even voa deduidelijkheid:
standpunt van NOC*NSF.
l.Wie zich dit jaar opgeeft als KNAS-lid, beHet Ministerie van WVC verzekerde mij echter
taalt t 10,-.

nog diezelfde middag dat de lezing van het
KNAS-bestuur volledig korrekt was; dat WVC
de subsidie-stop volgens plan zou uitvoeren en
dat er wel degelijk een p'robleem voor de KNAS
lag.
Toevallig was diezelfde dinsdagavond de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF. Daar
heb ik om uitleg gevraagd. Wederom lot mijn
verbazing luidde het offici€le standpunt van
NOC*NSF uit monde van c&vootziuer Kaster-

Bij wijze van uitzondering geldt deze regel

dano*vochetjatr 1994.
wrht met opgeyen tot I januari

2.Wb

is te laaf

Het heeft dan geen zin want de peildaurm van

WVC is 3l decemb€r aanstaande.
Er zijn schermers die gevraagd hebben of &z.e
regel van t 10,- nu standaard gaat worden
vq)r recreatie,schermers. Dit zal stert afhangen
van het aantal le&n dat we strals hebben.
Wanneer we nrirn boven de 3000 komen (en ik
weet dat dit haalbaar is want zovenl schermers
zijn er zcr,fu meer) dan denk ik dar we dicht bij

mans dat het allemaal wel mee zou vallen.
NOC*NSF was nog met WVC aan het onderhandelen en "WVC dreigt wel eens vaker".
NOC*NSF deed alsof er vorlopig voor de klei- die
ne bonden, waaronder de KNAS, niets te wez€n

viel.
Na afloop van de ledenvergadering he} ik direkt
een gesprek gehad met enige aanwezige journalisten en oruze meer alarmerende lezing toege-

lichr

f 10,- kum€n komen. Men moet zich wel
realiseren dat, bijvmrbeeld, Touchd f 6,80 per
lid per jaa kost Darnaast dient voor alle leden
verzekeringspremie betaald te worden. Verder
betalen wij ecn aan het ledenaanal gerelateerde
kmtributie aan NOC*NSF (het NSF deel). [{aar
het moge duidelijk zijn dat wij er zeker naar
blijven sfeyen om dekosten mlagmogelijk te

De pers is hierop zelf op onderzoek gegaan en
horden
moest tot de konklusie komen dat de hzing van
is mij gewaagd of er nadclige efrekrcn zijn
Ook
de KNAS en mijn artikel wel degelifr Hoppen.
te verwachten vmr de kornende WK in NederHet is dus echr van groorbelang dat wij dr-ZS0o
land Het antwoad hiaq is nee. De qganisatb
leden halen voor het eind van hetjaar.
hienan staat voltomen los van het dagelilrs reiLukt dit niet dan volgen er drasische bezuigrn- len en zeilen yan orae
bond en de geldsromen
gen (zie vorige Touch6) en zal een firsie ofan- hbrroq
konren uit hele andere hcken.

Tot zover de berichrcn van het leilenwervingsftronr

{: M

dat er

mk

ande,re zaken op de wereld

Craagwens ikU
ik met U allen begin januari het ^tn.

allen, medc nmens dewerige
besoursldcn, een heel gpd 1994 toe in gpede
gezondheid; zowel U als allen die U dierbaar
Laten de problemen U er overigens niet van zijn. Tbvens wil ik een iedcr die zich in het af-

Graag hoop

gles te hlmen heffen op een grcterc KNAS die
haar zelfsandigheid heeft fonnen behouden.

weerhorden om het glas ook rond de feestdagen
te heffen. Het is belangrijk dat wij ons blijven
realisen dat schermen echt een p'iachtige spst

gelopcn ja4r voor de schermspct en de KNAS
heeft ingezet van hate bedaften.

Volkskrant 11-11-93

Noodgedwongen

fusie schrikbeeld
voor kleine bonden
Van onze verslaggpver

Aan de andere kant liikt er wel degeliik sprake van een schrikreactie.
NOCNSF heeft althans illings en'

Han! ven Wl$cn
ARNHEM

Het ministerievan'WVC houdt vast
aan de overeengekomen subsidie'
norn van 25fi) leden voor kleine
bonden. Als de elf 'bedreigde' leden
van NSFNOC niet voor volgend
iaar boven die grens zitten, vewalt
in 1995 de zog6naamde budgeffi-

nanciering waarnee de 'bondsaP
paraten' draaiende worden gehouden.

De topsportactiviteiten van de
kleine bonden komen niet of althans niet direct in gevaar, omdat
die bekostigd wor,tlen uit toewiizingen Yan de toto/lotto. In een geza-

menlilk overleg van \t4/C

en

NOCNSF werd gisteren a$esPro
ken dat de problemen die oPdoe-

queteforrmrlieren gezonden riaar de
elf kleine bonden die 'getrofren' lii-

ken te worden. Die bonden wordt
garaagd om het aangwen van de te
verwachten problemen. Vervolgens'
zal NOCNSF met de beteffende
organisaties 'om de tafel gaan zit
ten'. '\tre hebben in principe het
hele iaar 19!)4 om oplorsingen te
.vinden,' aldus De Heer.
Tot die oplossingen behoren de.
onder meer door de schem$ond
(KNAS) gevreesde 'pogingen om
tot enige gezamenliiklrcid te ko
men'. Het is volgens De Heer niet
uitgesloten dat de kleine bonden
door.de nieuwe verdeelsleutel van
subsidies gedrvongen worden een
gemeenschappeliike huishouding te

men voor de kleine bonden, zo gaan voenen.

1

spoedig mogeliik worden geinventirisee-ra, waarna in goed overleg
'eventuele onEerliikheden' weggenomen moeten worden.
Ook de nieuwe fusieorganisatie
NSFNOC vindt de grens vqn 25d)
leden 'niet ire€el', zoals topfurrctie
naris Wim de Heer beklemtoont'

Hoewel De Heer nog niet wil ingasn op de concrete gwolgen daarvan, ligt voor de hand dat oP PaPen-

dal, waar de koePel NOCNSF is
gwestigd, een nieuwe organisatie
van mini-bonden gehuisvest zal
worden. Het is voor de scherm-

bond, zoals voorzitter Van der Flier

steeds aangeeft een schrildeeld.
Want hoe mocthet schermen order

66n dak zitten met het American
football? Het cultuurverschil is vol-

gens hem volkomen gnoverbrug.

baar.

Wim de Heer erkent dat het
NOCNSF in de onderhandelingen

dacht -akkoord taart mlt d€ cirtcria van WVC- en vewolgens in
overleg en 'terville vende sport te
r€par€r€n wtt er te rcparercn' valt,
wordt voonbnog door de Heine
bonden rls slepge

Of op z'li bcst

8rhr*tcrbc.d.

rb

te groJc rFe-

gEandhcid. De Hecr ertent dat, zii

het dat ziin interpretratb van .dc
over de nieuwe subsidiecriteria onhYikkelirryen gehcel lndcrs is.
lichtelijk moest laveren. Aan de ene 'Ook wii wiHen €cn obirttnlc sye
kant was er de harde eis van WVC t€em. En ru ondcrzoekcn bhek
dat de limiet van 25fi) leden voor toch echt dat hct lcdentalde nirete
een sportorganisatie geaccepteed obiectiae en hanteerbalt rnretilrf

moest worden, anderzijds wordt de
koepel yan nature geacht het b€hng
van al haar leden, dus ook van de

kleine, te behardgen.
Het comprcmis dat NOCNSFbe-

was om af te zetteri tcgerr hct

bbr

pat*et yart de borden.' Dc Hcr
wordt door die knicvd roor ll/VC
niet alom trog een heet gc'vondcn.

NRC 4-tt-1993

Schermbond onder subsidiegrens
PAPENDAL,

dic

l Nov.

De brandbrief

KNAS-voorzitter Bert van
dcr Flier in het blad Touchd liet

opnemen, heeft.^tot nu toc een
paar honderd nieuwe lbden voor
dc schermbond opgeleverd. ,,We
hebbcn cr nu precie-s-22Q8, ,te
wcinig dus om in 1995 nog in

aanmerking

te

komen voor dc

30.000 gulden subsidie van
wYc."

Indertijd zijn de vertegenwoordigers van het ministerie en de
gcorlaniseerde sport overecngekomen dat sportbonden ten minste 2500 ledcn mocten hebbcn
om in aanmerking te komcn voor

dezc,,budgetfinanciering". Ko
mend jaar wordt

I

l--

I
I
I

I

rrr

no8 oplevert. Die

bcoordcling

'moet voor hct subisidiejaar 1995
zijn afgerond.

Hocwcl NOC'NSF-functionaris Chris Walder dccd'voorkomen

of cr

nog gccn vuiltje aan dc

lucht is, omdat dc problemcn nog
geinvcntarisecrd moeten wordcn,

modcrne

vijfkamp, wcl dcgclijk nu al icts
tc. vrczcn hcbbcn. Voor dc subsidie-aanvraag '95 moct immcrs in

r

I

I

rr-

zei Van dcr

Flicr.

,,Des te vcrvclcndcr is hct dat dic
vcrgissing in dc publiciteit is gc-

komcn. Nu lijkr hct of mijn op
rocp ecn gocdkopc truc is om lcdcn te winncn, tcrwijl het in wcr-

de hand. Als we voor het cindc
van hct jaar dc 2500 niet halcn,
en dat moct kunncn, gczicn het
aantal schcrmers in Ncdcrland
dic.nict bij de KNAS zijn aangc-

boksen, touwtrekkcn, Amcrican

r

gewczcn",

kclijkhcid zo'n vaart niet loopt.
Maar er is wel degelijk wat aan

mocst hij schoorvoctend erkenncn
dat dc klcinc sportbonden, bchalvc schermcn onder anderc ook

footbdl, krachtsport,

1994 cen ledcnopgave worden geDc pcildatum daarvoor is
3l december 1993.
,,Daar hcb ik Walder ook op

daan.

mcld, dan wachtcn ons drastisc-he
bczuinigingcn." (ANP)

r
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r
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Te koop totale schermuitrusting

I
I
I
I
I
I

w.o. floret, elecffische floret, tas etc.
eventueel ook afzondedijk te koop.

I
I
I
L

-I

bij dc evaluatic

gekekcn naar dc eventuele knelpunten die de invocring van dczc
rege[ng heeft opgeleverd dan wel

tel.02230 - 42735
-rr

r rr

r rrrrrrr

rr--

r--r-
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WKSCHERMEN
VAN l7 tlm22 juti 1995 IN DEN HAAG
Bondsb-stur

XNA,S

1992 werd de organisatie van de wereldkam- Er is metde organisatie van deWK schermen in
pioenschappen (WK) schermen voor het jaar Den llaag een bedrag van circa 1,1 miljoen gul1995 aan Nederland toegekend door het Kon- den gemoeid. De kosten worden voor een begres van de wereldschermbond Fdd€ration In- langrjk deel gedekt door TV-rechten en sponsoren. De uitzending van de WK schermen
temationale d'Escrime (FIE).
195 wordt verzorgd door Eurosporr Darnaast
lokatie
data
en
de
De KNAS maakt momenteel
het evenement mede mogelijk gemaakt
wordt
bekend. De WK schermen vinden in 1995 van

ln

17

onder andere, €on substanti0le financielot en met22 iali plaats in Houtrrst Sport te dankzij,
van het hreau Sportstad Den llaag,
le
bijdrage
jaar}Iaag. Aan dit evenernent is tevens het

Den

Den I{aag.
lijks Kongres van de FIE gekoppeld dat zich onderdeel van de Stichting Toerisme
Den llaag de orSportsad
ondersteunt
Verder
vooafgaand aan de WK eveneens in Den l{aag
afspeelr

De KNAS heeft de organisatie van de WK en
het FlE-Kongres in handen gegeven van de
S tichting Scherm sport Nederland.
Voordat de prdolympische wereldtitelstrijd in
Nederland losbarst zijn et eerst de WK 1994 in
Athene (Griekenland). De resulaten van de WK
in Nederland zijn medebepalend voq deelname
aan de Olympische Spelen in 1996 te Atlanta
(Verenigde Staten).

Er zullen naar verwachting in Den Haag 500
schermers uit 60 landen acte de presence geven.
Daarnaast zullen circa 95 landen aan het FIEKongres deelnernen. Verder wordt rekening gehouden met een opkomst van circa 250 journalisten, fotografen en technici vanuit de interna-

tionale spstpers.

ganisatie op een tal van terreinen waaronder op
het gebied van de publiciteit en promotie. De
KNAS verwacht op korte termijn de begroting
voor het evenement sluitend te hebben. De financi0n rond de WK staan los van die van de
bond.
De WK in Den llaag worden naar nieuwe FIEregels geschermd met minder deelnemers, een
vertorte pr,ogrammaduur en volgens het lnoclout (zonder herkansingen) eliminatiesysteem.
Volgend jaar worden in Athene de eerste ervaringen met de WK-nieuwe stijl opgedaan. De
KNAS zal hier lering uit trekken.
Het is voor het eerst dat een senioren WK in
Nederland plaatsvindt. Nederland was echter
eerder gastheer voor de wereld jeudkampioensctrap'pen (Arntrem 1985) en de Eurqese jeugdkampioenschappen (Gouda 1990).

DENHAAG

STICHTNGTOPSC

verkoopt exclusief:

Adres:
van Galensfiaat 14 m,2518 EP Den Haag'
tel:070 3640624 fax:070 3640624

of: maandag, woensdag en donderdag 20'00'22'00
willemsraat 84,2514 HL Den Haag

tel:0703$2743

HERINTRODIJKTIE VAN DE KNAS
MEDIA- EN PTJBLICITEITSFIJNKTIONARIS
ANNEMARIE KOCHI
BaldsDrrrturl'KI{AS

De KNAS is enige tijd verstoken geweest van
een media- en promotie- funktionaris (dos velen

mkPR & promotie genoemd).

Annemarie Kochi vemrilde in mei deze taken
voor haa nieuw aak op het gebied van de pers-

voorbereiding en -organisatie rond de WK
Schermen 1995 in Den llaag. Hpt hiernaas nog
uiwoeren van de media- en promotiewerlzaamheden voor de bond vonnt voor 66n persmn in
de vrijwilligerssfeer een tE zvare belasting. Een
opvolger diende zich niet aan. Eind okober
|rngstleden vond het besnlur Annernrie alsnog
bereid haar oorspronkelijke media-werkzaarnheden weer op te pakken. De promotiewerkzaamheden zullen echt€r niet meer door haar
maar via hetbondsburo afgehandeld worden.
Annemarie zotlrnret haar herintrede haar inqpanningen ten behoeve van de schermsport en de
bond voorl Zij werd in 1989 aangezocht voor
de bezetting van de portefeuille PR & p,omotie
binnen het bondsbestuur. Dit kreeg al snel de
meer duidelijke naam 'media en promotie'.

lW2 vond zij een subsidie waardoor zij
van mei 1992brmei 1993 vanhar nevenaktiviteit haar werk maakte. Hiervoor trad zij eind
apil1992 uit het bestuur omdat de dubbelrol
van arctzijds wertgever en anderzills gelijktijdig werknemer niet doenlijk is. Helaas was
voortzeEing van het a6eidskontrakt niet mogelijk qmdat dc noodzakelifre subaidie 66nmalig
Begpn

was.

Na beOindiging van de kontraksperiode begin
mei 1993 verzorgde zij alsnog een aantal

schermpresentaties en de persberichtgeving
de WK Schermen f993 in Essen.
Ailpmarie heeft in de afgelopen p€ri& uit$e-

rqd

kende kontakten kunnen aanlnorpen met de diverse media. Itret bondsbesnrur is dan ook blij
datzij &,2n, taak y6s1op zich genomen hoeft en
wenst haar veel sukses toe. Voor cen deel zal
dit suks€s eyeneens afhangen van de wijze van
ondersteuning en van de informatie van U als
Nederlardse sclrcrmrrcreniging.

Reglementswijzigingen voor het seizoen
1993-lgg4
Ia,Helwcs sarctarb
-

Tijdens het FIE congres voorafgaande aan de
Wereldkampioenschappen te Essen 1993 zijn
eon grq)t aantal wijzigingen doorgevoerd die
per september 1993 ingaan. Dit betreft uitsluitend de wedstrijden die dmr de FIE wcden geaganiseerd (Olympische Spelen en wereldkam-

Zols altijd

het geval dient bij een uitnodiging

v(x)r een toernooi te worden aangegeven op
welke manier het t@rnooi verloopt
Een aantal belangrdke wijzigingen is via het
wedsrijdbulletin van KNAS-Internationaal direktdoorgegeven media augushls 1993. Evenwel is gebleken dat alle wijzigingen via de

pioenschmen) dmh eveneens de officieel door
de FIE aangewezen A-tcrnooien.
F.I.E. of onvoldoende weergegeven dan wel

In vele gevallen worden deze wijzigingen eveneens gehanteerd voc andere nbt A-toernooien.
Ik moge erop wijzen dat dit niet noodzakelifr is.
Het is echter een goede gewq)nte deze nieuwe
vmrschriften
voa and€re toennoien toe te
passen om er m@ vertnouwd te gerakan.

o*

veranded npesten worden.

Hbronder volgen thans de verandcringen furclu-

sief de laatstc infcnatie van 29 olrober 1993.
De gecompliceerdheid of mogen we misschien

opmerten de onvolledig uitgewerlfe wijziging€n yan rnedia

juni b€bbcn gebid tot FIE+sn-

mmieties vNtA aug. - 13 sept - 14 s€pl - 20 tableau van 64.
rypL - 29 *fi- -_!P okr - 13 olc - 14 okt. 21 3) een wedsrill in de poub is becindigd
oltr en tensb$e 29 okl
dat een sch€rn€r 5 treffers
n
Ik lrcb geprobeerd een en ander zo volledig en
;lffiffilt
duidelijk mogelijk vor te stelen.
b) z.1na-6" + minuten sclrerrrrifl is verlqen.
c) er wo-rdt geen waanrchuwing gegeven
I Statuten wijzigngen
laaste.minuur
.. yogde
Deze hebben betrel*ing op de volgende rtikelen:

4l - 49 --Sl - 63 bis l) - 73 ll8-l?/--125-127 -128 - 130- f30A- 130

16_- 36 - 38

C-

2) -

r30G.

II \ilijzigingen

5-5 dvorens de 4 minuten tijd is verstneken worft bt de rijd rerstoeien is om 6dn
winnedeu,cffergekhermd.
e) indien de 4 minriten tijd is verlopen met
geli4lTtd van (X) of 3-3 erc- bereilt
Tn
dan wordt de winnaar aangewezen door

van het "Reglement

Admiiisfrafif'

Deze hebben betrekking op de volgende

len:

artike- llijitr;?frfliti*s

bepaald voorafgaand

rc) 6- tr D) $ 2 a)3)-trD) $ 2a) 5)- Elininetie:
trF-uID $ I a) -rll S+ - rvs -Vel6 i - 1) de "bestof three" vervalL Men schermtnu
om lstreffersineentijdsbestekvanmax.3x
vD) $ r -vo$z
I minuutrusl
u. voorschriften
rB)

3-

Hrrp.1;a'."g:l,"lfil

Deze hebben betrekking op de volgende

len:

rtike-

,lliHffifr'ffi
t)

m"f.ffiffirfiilllfffiffi
dienen.

rv c) b - rv c IV Wijzigingen van het

4) Een

wedsri|lin

de eliminatie is beeindigd

Reglement a) op het moment dat 15 treffers gemaakt
ziin.
Deze hebben benekking op de volgende rtikeb) zodra dc 9 min. schermtijd is verlopen.
len:
g66n waarschuwing gegeven
t-t7 -27 -2g-221-22g-233-4t7 -423- c)er wordtlaaste
minuut.
505 a) - 553 - 555 Bis - 651 - Tbbleau de Fautes
indieneengelijkstandisb€reiktvan
15-15
d)
etSanctions.

kunge-

op verzoek, aan de !,"o H*k clooijmans,
nen bovengenoemde wijzigingen worden
sulurd aan de ge'fnteresseerden.

llielff.?*ff#rffiTfjtJl#J"?j
treffer.

ilf,"}fr?fiffi1?trfffi;fffi.

r{eronder volgen rhans een aantal berangrijke "'}
wijzigingen die speciaal voor het seizoen is de winnaar diegene die het hoogst ge199311994 gelden. Nogmaals uitsluit€nd vmr
A-toemmien doch als voorheen vermeld mk op
andere toernooien kan men een dergelijke
we aanpak

ver*rachten.
Individueel

nieu-

rlevoormndes:
minul)

f)

phatst is q dit tableau.
indien e) plaats vindt tijdens do wedsrijd
om de le en 2e plaats wor66 na de 9 minuten schermtill nog 66n minuut extra gegeyen om de beslissende treffer te maken.

ffi*,-r1ffi;"Tfr#ffim

er wordt geschermd om 5 tneffers in 4
ableau.
ten zuivere
Equipes
2) bij een A-toernooi zijl _de eerste 16 scher- Bestaan in ha venolg uit 3 personen. Vmr de
merVsters van dc wereldranglijsl el aanwg- nartiien gelden de vdrnoemde nieuwe regels

schermtilt.

zig op zo'n toernooi uitgezonderd van_de -"fr ilA"ia,r"t.
vmrrondes. Zij plaatsen zich direkt voa het

8

Overige wijziglngen

tFlaet

l) Bij

sabel geldt dat de simultan6es worden
geteld als "coulte doubles" hegeen wil zeggen dat dan beide schermers een punt krijgen.

2) Trjdens de Olympische Spelen re Atlanta zal
ook dames degen vertegenwmrdigd

zijn

3) Na halt van de scheidsrechter mag de schermer(ster) direlc en zonder toestemming van
de scheidsrechter zijn/haar masker afdoen.
Geprotesteerd kan echter pas worden na de
uitspraak van de scheidsrechter.
4) Per I januari 1994 is het verplicht voor deelnemers aan A-toernooien dat hun naam orp de
rchtertant van het pak zichtbaar is.

Het is echter toegestaan gebruik te maken
van gekleurde kleding met str€pen in een andere kleur langs de armen en benen.

a) gedrcnde het schcrmseizcn %-9a zal op
een aantal A-toer:nooien een test worden
gedaan om de aanwU"ing'hiet geldig" te

ondsbre&en
Via het KNAs-knntoor kan een opgave
verstrekt worden tijdens welke wedstrij-

dendithetgevd zalajn.

b) Met ingang van l-10-1993 zal bij flcetwedstrijden de geklcrnde lamp niet meer
gaan branden nadat de wiue lamp is gaan
branden

6) I{et is niet meer nmOzatefijt een zgn. MARAGING-kling te gebruiken bij degen. De
specifieke voorschriften v(xr oen degenkling

blijven van lracht

Met betrekking tot het gebruik van degenpunten veranderd niets tot een even[rele beslissing tiilens de WK-1994 in Athene.

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

UhlmadW

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

Schermcentrum Arnhem, Koppelstraat 20, 6832 EP Amhem. Verkooptiiden dinsdag en woensdag 20.110.22.lN; uur
Teleloon: 08{t 213360 tlewouw C. Tiedink (buiten deze tijden 1185.513132)

NbPSV

Openingsrhermzaal
PSV

SCHERMEN
Op donderdag 4 november heeftPSV Schermen
zijn niarwe sghsnnzqql in gebruik genomen Zj
hebben hiervoor de beschikking gekregen van
een deel van het nieuwe multifunktionele Indmr-Sporrcentrum !e Eindhoven.
Omdat PSV gebruik kan-maken van de omlmp
op de begane grond achter de tribunes, is het
mogetjk om daar over een aantal vaste lopen te
beschikken. Een viertal lqers zijn vmrzien van
elektrische aanwijsapparaturu. De lampen zijn
gemonteerd aan de muren (de draden zijn rchter
de muren weggewerkt, omdat bij de bouw hiervoor reeds rekening was gehouden), terwijl de
toestellen, op een enkele prinlplaat gemonteerd,
in een kast achter slot en grendel zitten.
Het geheel zier.er heel professioneel uiL En het
feit dat dit een permanente opstelling is zal er
zeker toe bijdragen, dat PSV een toename van
njn aantal leden kan t€gemoetzien. Ook al omdatzij ean prijzenkast annex publikatiebord aan
de muur hebben hangen. Het doet toch altijd
preEig aan als je in een nrimte komt die speciael
voor het schermen is ingericht. Dat is altijd beter dan een kale sportzaal waar toevallig een
keer wordt geschermd. Ik denk dat er bij veel
verenigingen vele leden zijn, die een dergelijke

RobGotrdvis

aankleding een extra reden vinden om naar de
za ltg komen.

Nauulijk

werd de opening van een dergelijk
feit omrandt door een aanal officiele zaken. Er
werden toespraken gehouden door de huidige
voorziser, een oud voorzitter, de maire en de
dirckteur van het sportcentrum. Daamaast werden de aanwezigen verast door een nveeal antieke duels die uitgevochlen werden door leden
van de eigen vereniging. Ik moet hieruit opmaken, dat de cape die vroeger werd gedragen tah
vaak heel lastig in de weg zat!

En dan als afsluiting een toast op het nieuwe
onderkomen en de vereniging met zelf gebakken taart ofcake.

Wilt u eens een kijkje gaan nemen in de zaal,
dan bent u altijd van harte welkom:

Indmr-Sporrcentrum
Theo Koomenlaan I (Uij sportpart Aalsterweg)
5ffi1Z, Eindhoven
En wilt u meer informatie over PSV Schermen
dan kunt u altijd bellen:
Philip Bennis tel.: 04902 - n572

Het zesde Koning Willem

II degentoernooi
ArrcuWsledijk

Tnndag 19 sept. '93 werd voor de zesde keer

ordanks de sterte Nederlandse bezesing,leek

het "Koning Willem lldegenschermtoernooi"

het toernooi bepaald te gaan worden door een

georganiseerd door TSV Rapier uit Tilburg.
Naast een aantal meer recreatieve schermers,
mocht het toernooi zich ditjaar verheugen in
een grote belangsrclling van een aantal van
"Neerlands betere schermers". Onder hen o.a.
de winnaar van vorig jaar brj de heren, Mchiel

vijftal schermers uit de Oekraine, te weten:

Driessen. Dit leidde tot een deelnemersveld dat
de t25 passeerde, hetgeen een nieuw record be-

Belgische schermers sSond er uiteindeliik maar
€Cn Oelaainer in de finale. Deze lange en San-

tekende

r0

vm

het toenpoi.

Verchesl Damilov, Alexi lierensci, Vitali Age-

ev, lvlaxime Paramonov en Michael Tischko.

Deze

vijf

zorgden er mede voor dat het een

spannende en spectaculaire dag werd.

Door het lot en de inzet van de Nederlandse en

tansen. Mct 5-3, l-5 en 65 tr* Audrey IIantij ussen Vetchesl Damibv van Kiw rcgen Stc- $pt yan Club de I'Esime aan het langse eind
frn Damen van Des Villiers. Ditwerd nietzom- en won van Melce Mae.s vm K.S. Gent. Jamaar een finale, maar lrct werd ecn bbedsnollend mer dat cr goen Ne&rlandse schsurstcrs wren
mmie finale (zoals een van de tcsbuws het om deze Belgische hegemonie te brekef, misnoemde).
shicn rclg€nd jaar?
De Nederland-Oekraincontmoeting kenmerktc Al met al kan ik zeggen dat het een mooie en
zich door sportiviteit, snelheid, maar bovenal qpannende dag was, die mede dankzij de wedrendedagzon zijn ontfmqing vindenin depar-

dmrspanning.
Tbt op het einde toe bleken de nyee schermers
aan elkaar gewaagd. Het ging steeds gelifr op
en de hele zael lsgl dan ook ademlms toe, hoe

strijdleiding (Picne Peerers), rb jurypresidenten
alb vrijwilligen vrijwel vletkebos verliep.
Uitslagen:
Hercn
en

Vetchesl Damilov de eerste win* patle net 65. lDamibvVetchcsl
Nog spannendcr werd het, nadat St€fan Damen 2DamStefur
do tweede winstpakte, natrurli$o* rnet65.
3carrfrStepharc
\bor de derde partij haalden beide schermers al- 4Tsi:rcnsciAlexi
les uit de kast Uiteindelijk was het de sc,hrmer SfueevViali
uit de Oelaaine die met G5 de winst en de eer- 6 CazearclSewn
st€ plaats naar zich toetrok Een echte drcomfi- Demes
mle, waar menigeen koude rillingen van trroeg.
lIlaqrctAudrey
2lvlaes,
Mbke
Bij de damas ward ookgoed geschermd- Bij de

kleine 25 deelneemstcn vlogen de voken eraf.
Helaas vielen er steeds meer Nederlandse
schermsters af, zodat de finale een Belgisch onderonsje werd- Ookditwas een spamendewedstrijd, nu ook door het sterke wisselen van de

Ovenichtsfoto Koning Willem

3 Scbeerv.d-

4 Hom

OKRKiw
HOlDesVilliers
HOlKadolus
OKRKiev
OKRKiev
BEL K.S. Gent

BELClubdelEscrime
BEL ICS. Gent

Wiebke HOL

Ans

SMamessenTrtia
6louwremSandra

A.S.V. Van Oever

HOL SZ.Visser
HOlScaramorrche
HOLP.S.V.
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Ad Vermolentoernooi 1993

CG.Rulofwt

'fun art aussi compliquG et aussi difricile que I'escrime" (Barbey d'Aurevilly)
Op 17 april vond in de'T-inderrhof'het traditio
nele Ad V€nnolentoernooi voq senirxen plaats.
Deelname staat open voor sabreun vm 44 jaat
en ouder. Het is een beperkte kring schermers
die op dit evenement afkomt. Evenals voorgaande jaren waren er dertien deelnemers, een
aantal dat een royaal poulesysteem mogelijk
maakt. Niet de minste aantrekkelijkheid van
deze wedstrijd is immers de combinatie van

prestatie en gezelligheid. Zoals

bij iedere

mer buibn med*inging zijn levenslange passie
voor de schermsport tot uiting brachl ltret was
een bijzonder ervaring <xn met hem rc sabel te
mog€n kruisen.

De wedstriil verlbp in een ryortieve atmosfeer.
Dat hing ongenvijfeld ook samen met de uitermate competente a6itrage die mij als nbuwko
mer aangenaam verraste. lVe kennen allemaal
de irritatie over onjuistc beslissingen van de
hmfdsecondanr Dc schermer wardt geacht zich

schermwedstrijd gaat h* onverbiddelijk om de te beheersen, maar naar mijn ervaring kost dat
door de hoofdsecondant toegekende touch€s. zelfs bij wiendschappelijke wedstrijden wel
lvlaar waar brj een gewoon toernooi na de eerste eens moeite. De hmfdsecondanten: Henk
Bieronde eliminatie dreigt is het hier de goede ge- ver, Mrcel Rancuret, Henny ter Weer
en Erldy
woonle dat men niet als slachbffer van domme Wolthuis, verdienen alle bf voor hun soepele
en
pech en van falende secondanten vmrtijdig de gezaghebbude leiding.
kleedkamer behoeft op te zoeken. Met die zekerheid in het hmfd was het aanziaet aan de Wat het verloorp van de pctijen betr,eft het was
lunch in de knusse ruimte van de *Lindenhof" duidelijk dat hier denkende schermers op te bper slonilen. Een ovennaat aan refbctie, het op
een ontspannen genoegen waarbij de zorg over
zetlen van een gecompliceerd patrq)n van
het groter wordende trefvlak vanzelfsprekend
tenifu, kon worden geschoven. De conversatie schijnbewegingen was weleens te constatercn,
gelegenheid tot het plaatsen van een
werd door de animerende toespraak van de en bood
goed berekende overname van de aanval. Wie
\roorzittcr, J. Verhcve, op gang gebrrchr Dians
het zich gemal*elijk dacht te maken door met
subtiele "vergissing" ten aanzien van de sport
de blik op oneindig de actie in ie ze0en kwam
geacht
die wij
werden te bedrijven is als retorivan een toude kermis truis. Ik weet niet of deze
sche tnrc niet onbekend, tnaar werd hier hmgS
enraring
bij andercn weertlanh vindt, zelf vond
geloofwaardig gepresenteerd. Enkelen onder de
ik het karakter van de sch€mspdt als meili.lte
aanwezigen dachten znwaar dat hij zich wertelijk vergiste. Een hoogst geslaagde schijnbewe- dentsport n &zn, wedsnijd treffend gedemon-

gns!
Na het tafelgesprek werden wij uitgenodigd de
kleedkamer op te zoeken om de conversatie op
andere wijze voort lE ?rltfrun. De definitb van &
schermsport als een "conversatie met het wapen" moge dan mijns irziens eerder van to€passing zijn op floret en degen dan op de sabel, het
genoegen van de parrij hangt toch ook bij dit
wapen yqn een grmt deel af van & anticiptic,
het zich indenken in de intenties van de partrpr
- tegenstander is hier niet de juiste term. Het tableau rran 13 was verdeeld ov€r twee poules. De
nieuwkomers Snijdewint en Roelofsen waren om hen in het bijzonder te laten kennismaken
met de traditie van dit toernmi? - ingedeeld in
de poule waarin G. Volmer (84 iur!) als deelne-

str€erd- Het citaat aan het hoofd van dit verslag
geeft mijn infukfen goed weer.

Het toernooi had een uitermatc spannend verloop. De uislag hieronder geeft goed aan hoe
gering de venrhillen veelal wrcn. In de A-poule eindigden niet minder dan vier deelnemers
met twee treffers, in de B-poule waren er drie
deelnemers met drie ueffers. Winnaar was we-

demm (evenals in l90) Egrnond van Rijn. Hij
mocht ni€t dlen dc sabel maarook & HLwan!
vm cn jaar aan & wand hangen. De klewang,
de traditionelc uofee voor de bestgeplaatsrc
deelnemer met "Indische'zou wat mij betreft

dit jaar ook ds stijlprijs mogen worden beschouwd"

r3

De prijsuitreiking door de voorzirer geschiedde

in aanwezigheid van mewouw Vermeulen en

Poule B

l. Clooymans 4gew.parr

van Ton Vermeulen. Het was een geslaagde afsluiting van een hmgst genoeglijke dag

2.
3.

Uitstag:

4. Van Ipeuwen

Poule

Rijn
Bierhoff

l.

Van

Godeftoy

2.
3.

Hoek
5. Snijdewint

4. Van de
6.

5.
6.

A

Bijleveld

4 gew. parr
3 gew. part

Verfioeven
Roelofsen

Boosten
Grijn

3 gew. part
3 gew. part
3 gew. part
I gew.
I gew. parl

prt

Als deelnemer buiten mededinging schermde G.
Volmer in de voorronde.

2 gew.prt2 gew. part
2 gew. parr
2 gew. pan

RANA
2e Amsterdam/RANA Schermtoernooi
AnrcmbkBijnan

Zondag l0 oktober jl. is het 2e Amster- Onder de stoelschermen bevond zich ook Wolfdam/RANA toernooi gehouden in de nieuwe gang Kempf, de Duitse Paralympics kampioen
Sporttral Wbaut te Amsterdam. Hoewel sommi- Sabelschermen 1992 n Barcelona.
gen de sporthal niet zo makkelijk konden vin- De ochtend werd gebruikt voor de voorrondes
den, was toch iedereen om 9.15 uur aanwezig. tot l3.m uur, waarna een gezamenlijke en geIedereen wil zeggen, 75 scherm(st)ers, hun be- zellige lunch volgde. Om 14.00 uur werd met de
geleiders en ruim voldoende Jury-Presidenten. eliminaties en de verliezersronde begonnen.
Ingeschreven waren 53 heren floret, (helaas Rond 16.00 uur was bekend wie de finales zoumaar) 10 dames floret en 12 stoelscherm(st)ers.

den gaan schermen.

FRANCE.LAMES -SCEERMS ERVICE

K- Fokkema-AnCdregg
Steenbraam 7
9561 DA Ter ApeI
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DE SCHERMKUNST

INDUITSLAND

In de XVlde eeuw staan de Duitsers Zelfs tegen het einde van de 16e
bekend als zeer goede zwaardvedr- eeuw is de z.g. "Zweihdndet''
ters. Reeds aan het einde van de nog een populair wapen.
XVde eeuw vormen zidr aldaar corporaties tot beoefening der blanke
waPens.

Bekend zijn uit die tijd de Btirgerschaft von St. Marcus en van L6wenberg de Mancbriider van Frankfurt enz. Deze verenigingen werden
speciale privileges toegestaan door
Maximiliaan l, Maximiliaan ll en Rudolf van Bohemen. Gaandeweg nam
het aantal van deze korporaties toe
onder de volgende namen; Federfechter, Siegfechter, Klopffechter enz.

DE SCHERMKUNST

INENGELAND
Het enige bekende werk is van Vincentio Saviolo, dat in de zelfde tijd
aldaar verschijnt als het werk van
Grassi. Zjn boek is opgedragen aan
Robert, Graaf van Esso<.

De lessen hierin hebben de vorm
van een gesprek tussen de meester
De gebruikte wapens zijn de "DusVincentio en zijn leerling Luke. Dezn
ach" en het "Schwerdfl'.
laatste stelt allerlei vragen en de
meester geeft hierop tekst en uitleg
Lebkommer schrijft er reeds in 1529
zodat het werk makkelijk te begrii
een verhandeling over.
pen is.
-

In 1570 verschijnt er een zeer be- Saviolo is een voorstander
kend werk van Joachim Meyer, Spaanse rapiervechten, van het
wat hem
waarin behandeld wordt het hante'
zger populair maakt bij de Engelse
ren van de Dusach, het Schwerdt,
adel. Men moet het wapen hanteren

Helleparten en Flegel. ( Hellebaarwat men aan zijn zijde draagl,, z-egt
den en Bijl )
hij.

Meyer behoorde tot de beroemde

Na Saviolo treedt de zuiver Engelse
Tgester Silver op de voorgrond.
Silver breekt de hele Spaanse en Italiaanse sdrool af in djn" Paradox of
defense i waarrrit ik enige besdrouOpmerkelijk is dat men in Dritsland wingen wil aanhalen.
nog lange tijd de oude wapens beSilver ?4t,'Hettot nu toe beoefen
hield.
Man<briider van Straatsburg en had
zijn kennis in Itali€ uitgebreid, die
hij toepast op de nationale wapens
in Ddtsland.

de sdrermen is te ingewikkeld, men Het eerste had plaats te Southampzoekt naar een goede verdediging ton tussen twee scheepskapiteins,
welke ruzie kregen tijdens het inmet een slecht wapen ".
schepen. Dit waren beiden z.g. aanOver het werk van Saviolo zegt hij vallers.nj trokken hun rapier, renverder; " De man gaat de zee op om den met alle kracht op elkaar in en
werden beiden terstond gedood.
hazen te schieten ".
Volgens hem is het rapier alleen geschikt voor het duel en nergens an- Een tweede duel had plaats tussen
ders voor. Hoofdzaak is , zegt hij, twee officieren der Musketiers, beidat wij oorlogswapens moeten heb- den waren zeer sterk in de verdediben en daarom heb ik mijn " Para- gng.Zj grngen in de meest gedekte
houding tegenover elkaar staan, eldox of defense " geschreven.
kander toevoegend: " Kom maar op
De Spaanse en voornamelijk de Itali- met je aanval, durf maar aan te valaanse school leren ons hoe men in len en het is je dood ".
vredestijd een landgenoot met een
instrument de keel kan doorsnijden Het duel eindigde hierrree, dat een
en dat instrrment is niet eens bruik- ieder ongedeerd zijns weegs ging
baar om oorlog tegen andere landen onder het motto: " Het is goed slapen in een huis zonder gaten ".
mee te voeren.

Wij moeten tot onze eigen nationale Condusie:
wapens terugkeren en niet te veel Alleen aanvallen of verdedigen is
verhouwen hebben in de kunst van foutief.
de vreemdelingen.
Volgens Silver is de fatale afloop van
Hij z.egt " De Spaanse en Italiaanse de rapierduels hier aan te wijten. Hij
scholen hebben de volgende nade- is er werkelijk in geslaagd het rapiervechten in Engeland naar de
len":
achtergrond te verdringen.
1. Zii vechten nooit of zij zijn bescirermd met dekkingsmiddelen. Resumerend zien we dat tijdens fe

f$Sr:tril'i::ililT'1Tl'iJi:l

De duers hebben bijna artijd een
(Gelijktijdig tref- tot beoefening van het me-lselijk lidodelijke
"floop
dtaam, ma.u Zuiver als zelfverdediglng in het tweegevecht.
3. In de Italiaanse school is nog
nooit de lengte van het wapei Pas na.aflolP van deze.duelperiode
komt " De kunst " en-" Sport " wat
meer op de voorgrond.
Silver verhaalt ons over twee duels
die hij heeft bijgewoond.

fen)

voorgeschrevEn.

I

-

Voorafgaand aan de finales was plaats ingeruimd voor een demonstratie Kyudo (Japans
boogschieten).Dt;ze werd verzorgd doc Kee.s
Buurman (5e dan) met 2 yan zijn leerlingen van

dop uitlriden
Bij deze indnrkweltende demonstratie waren
ruim 100 toeschouwers aanwezig, die in aandachtige stilte de verrichtingen van de boogde Sho-shin

schutt€rs volgden.

De finales waren een open en sportieve lrachtmeting tussen soms verrass€nde finalisten. De
prijzen vmr de floretisten waren de moeite van
het bekijken waard. Elke prijs besond uit een
handgeblazen glazen bol op een houten voet,
met daarin een kleine bronzen, zilveren of gouden floret Deze zijn ontworpen door beeldend
kunstenaar/zilversmid Oene Gerritsma en vervaardigd in nauwe samenwerking met glasblazer Martijn Stemp. De prijzen voor het stoelschermen werden uitgereikt door llarry Visser,
consulent Gehandicapten sport van de Gem.
Dienst Stedelijk Beheer I.S.R. te Arnsterdam.
Voor het floreschermen werden de prijzen uitgereikt door Henk Kenter, erelid van de KNAS.

Uiblegcn 2c Amstcrdrm/RANA Sclemtoernooi
Heren Floret

l.

I{ans Riissrbrij

2. Paul Sanden
3. Pet€r Sqber

ChakibZair

o*

(zr-l

11szqs;

(ASV van Oeveren)
(zaal Kardolus)

5. Erik nan Aalst

("'al lleetooms)

6. Hellenrerd Mitchel
7. Arvid Oostveen
8. AaikeOogertamp

(Scaramarclrc)
(Scaramouche)
(zeal lkdplus)

Danes Floret

l. Wendy van de Weit
2. Michelede Vrie.s
3. his Cedee

(SKFrieslard)
(zaal Heemom$
(Scaramouche)

Lbsbeth Oskamp

(ConreTanps)

5. H. Liebrand-Van Es

(zaal Viss€r)
(zral Heerooms)

6. Lian Sih Siok
7. Karen Visser
8. futke Pe€t€rs

(C-onreTanps)
(P.S.v.)

Stoelschermen Sabel Gemengd

Overall:

l. fijman Rc

(zaal Kardolus)

2. Wolfgang Kempf
3. Oscar Kardolus

(BRD)
(zaal lGrdolus)
(BRD)
(ASV van Oeveren)
(ASV van Oeveren)
(ASV van Oeveren)

8. Sandra van Dalen

(zqql

Als laatste werden ook nog twee stijlprijzen
vmr floret uitgereikt dmr Rob Wolthuis, vosLipinski
zitter TC KNAS. Criteria voor het toekennen 5. Boris Dongelmans
van de stijlprijs: sportiviteit, algeheel gedrag op 6. Erik van de IIam
en naast de loper, kleding, en schoonheid van 7. Dave Dongelmans
gezian worden als
handeling. De prijs moet
een aanmoediging vmrlrnge scherm(st)en. De
stijlprijzen grngen nar Paul Sanden en Michelle de Vries.

(zs-t 14sso';

Gehandicapten:
l. Wolfgarg Kempf
2. Lbinski
3. Govertv.

lkdolus)

(BRD)
(BRD)

Door de strakke organisatie was bijna iedereen
Nimwegen (A-E.W.Idden)
om 18.00 uur weer richting huis. Langs deze 4.Iv{ario Zevenhoven (s.c. Het 5e Wiel)
weg bedankt de organisatie de deelnemers, S.JanznWather (s.c.Het5ewiel)
Jury-Presidenten, sponsors, toeschouwers en
vender iedereen die op de een ofandere manier
heeft geholpen. Mede dankzij ieders aanwezigtreid is het eeir geslaagde dag geworden.

Het 3e Amsterdem/RANA Schermtoernooi
staat gepland voor 9 oktober 1994. Hopelijk
vinden dan nog meer schermers, maar vooral
m6€r schermsters hun weg naar Amsterdam.
Tbt ziens.

t5

Universiade 93 te Essen
Het Universiade-schermtoemooi was zoals

mk

A.&Iotg

Hoewel de Wereldkampioenschappen te Essen
pas oen week achler de rug waren, waren veel

den van de Chinese Yan. De eerste serie werd
door Fernette gewontren rnet 5-2. In de nreede
serie haalde FemeEe een achtersand in van 4-1
en werd het 5-5. De Chinese wist de beslissende

schermsters en schermers meteen doorgereisd

Ereff€r te plaatsen (G5), waardoq een derde se-

bij voorgaade toernooien weer zeer stert bezel

bij dit toernooi rie noodzakelijk was. Deze werd gewonnen
uit met 2 schermsten n.1. Pernese Osinga - de- door de Chinese met 6-4, waardmrFenrere q
gen en Indra Angad Gauer - floret. Daar gecn de l5e plaats eindigde. Toch een persoonlijke
coach was meegereisd werden beide @lneem- revarrche voc de vm haar zeer slecht vedqen
sten tijdens de wedsrijden begeleid dmr de pa- WCIeldkampioerschryen.
naar Buffalo. Nederland kwam

ramedische-medische begeleiding.

Voor Indra vertepen de volgende dag de wed-

Penreoe heefteen goed toernmi geschermd.

Uit strijden minder rcckleurig. Zij wist

de poule van 6 kwam zij als overwinnaar te
voorschijn met 4 ovenrinningen, waardoor zij
zich zondq moeite bij de laatste 64 schaarde
van de 66 deelneemsters. Zonder aan t€ hoeven
een bye.
reden kwam zij bij de laatste 32
Vmr de laatste 16 stuittc zij op de sterke Oostenrijkse Knechtl, waarvian zij vedoor en die la-

Mr

ter

wiilw€s

zou wcden van het brcns.

Via 2 gewonnen her*ansingen w.o. de Zweedse
Ronquist kwam zij alsnog bij de beste 16. Om
bij de bestc 12 te komen moest gewonnen wor-

geen enke-

le wedstrijd te winnen en werd daardoor in de
poule-wedstrijden reeds uitgeschakeld en eindigde op de 50e plaats van de 55 deelnemen.
Zij mist de klesse en ervaring om zich bii &n
sterte bezette toennoien te kunnen onderscheiden.

Naschrift redaktie:
A. de Jong is de begeleider van Ferne6e Osinga
geweest tiilens deze Universiade.

NATIONALE KAMPIOENS CHAPPEN
NIEUWE STIJL m.i.v. 1994

AttunwbKek

Medb & P,tblbitcit IoiAS

De nationale senioren kampioenschappen ondergaan met ingang van 1994 een een aantal
grondige wijzigingen. Bondsmaatregelen en het
in Ned€dand overnemen van internationale veranderingen in de regels zijn hiervan de oorzaken. Hier wordt voa de intemationale wij"igngen verwezen naar elden in Touch6.
De Jeugdkampioenschappen blijven in 1994
vmalsnog ongewijzigd en vinden op 5 & 6 februari in Amhemplaas.
De kernpunten uit de NK-nieuwe stijl zijn:

* De organisatie van de nationale kampioen- *
schappen zijn "geprivatise€rd"
Verenigingen kuffren zich jaarlilrs aailnelden
voor de organisatie Yan oen nationale kampioenschap. Meer informatie over de nieuwe
t{K aganisatie virdt men in het oktdernum-

t6

mq l9ff2van Toucl€ (nummer4.).

r Het'lrivatiserings"

conc€pt brengt rouleren-

de lokaties voor nationale kampioensclnppen
met zich mee. Vmr 1994 ziel het er als volgt

uic

-

-

NK Sabel in organisatie van de KoninHife
Onder(O)tricieren Schermbond (KOOS) op
l0 april in Oldenbro€k
NK Flqet in organisatie van ASV Van Oevercn op ?2q23 mei in Amsterdam
NK Degen in organisatie van GSSV Donar
1881 op 4 en 5 juni in Groningen

Schermers moeten zich vos declname aan dc
nationale kampicnschapen kwalificeren

Het bondsbestuur beslist medio december
over de kwalifikatiencnr die vocal de deelname

bij de mannen floret- en degenscher-

mcrs (met de grootste popolaties wedstriit-

zijn als narbnsal topsport evenertrent. Anders

schermes) zal beilnvbedeir. We zirn rxnenteel een sterte opleving in de binnenlandse
kompetitie.

aillca ook de

l&h

laEnafoet€o.

bedrijfslevcn en media het

De KNAS heeft daaom boslotcn dc deelname
afhmlreliF E sell€a va & positie q & mriongfe rmglijst hssieve wed*rillschermers zijn
tanpioenshappen e,ffehievcr beruE€n. Dit be- ddcnde nict meer vcrze&erd vm een NK-stetrc&ent een mcerpuHiets- en m€diag€dchte aan- plaaB. De verwachting dat de binnenlandse
pak en het duidelijker profileren yaa f,6 kan- kompetitie hierdoor wordt verstertt is reeds

De KNAS wil met de NK-nieuwe stijl, onder
meer, de promotionele mogelilheden van de

pioenshryen als en natirnaal bpsp<xteverrcment. Bezoekers van de huidige kampioenschafen weEn dat verbetcringen gewBnst zijn.
Dit kost etstra geld en dat is er bij de KNAS
ni€t I.anbliJce sponsq€n zijn nier a interesren omdat de landelijke media uitgaan van
kwantitcit (aantallen schermers in Nederhnd)
en dientengevolge weinig aandacht aan onze
karpioenschrypen be$eden. Scherrnen is relatief onbekend en als kifspon lastig zodat de
prblk*Sssa nu niet (zondermeer) rhkolL Het
frnotfonreel effekt via de landeliJc pers is gering en dbnt vomal en sigmalfunfcie (we zijn
er). Deze Huwen rran mderling smentmg€nde
problemen is standaard voor een onbekende

Fahitrc
Het volgend b€oogd effelr is ecn kwalitatieve
verbetering van het schermnivo in Nederland.
Zoals bekend draagt wedstrijdbezoek hiertoe
bij. De aanstaande tampioenschappen zullen
gtaadn€t€rs zijn.

Als m€ritds van de NK nieuwe stijl worden beoog*
* Een pomotbnele snplus dm
- nroer mqgelilheden bij de landelitr@ m€dia
doa amspe&ender kunpbenshappen
- hkaal en srbgantiElegromcioele funputs
{ie dmr de organiscrende vereniging naar

-

mini-sport en snrknreel
Regionaat worden er echter wel

ryonuingsmo-

gelifrheden gezien bij het lotale bedrijfsleven
dm en verwrchte alcieve int€lesse van de le
kale media. Het gaat hier immers wel om @n
kampioenschap van natlxule bete&enis

&

toe&omst rarder uitgebouwd kan worden

in beginselkunnen alle verenigingen voor
de organisatie van de KNAS-kampiocnscbaepen in aanmerting komen en hier hun

.

wqdeelneodoen
Een trvaliatieve surplus

doa

- wrste*lng van de binrmlandse kunpetitie
- r'erhoging vu bet scbmniw in Nodertand
- wrtoging van hct orgnisatbvermogen van

De KNAS heeft langs deze gedachtenlijnen hct
'lrivatiserings" corcept ontwikkeld" De kosten
utodstdjdfrntcinrissen
worden tussen de IO{AS en de organiserendc
Het
66n en ander zal niet morgen gerealiseerd
vtrcniging rrrdeeld en komtlokml rymsqg€ld
xcden; hctis

binnen vmr de gewenste publieks- en neOia\niendelit@ aankf0ing. Itret resulr-t is dm een
m aanryrdren& tanpbensctap.

geadcm.

wederom eeo twestie van de hn-

Het^cmcept is evcnwel op papier gezond. Itret

het'fivatiserings' concelt is bet mdig heeft d€ bebfte van mecr-en beteri schermcrs
kanpiansclapen duidelitr he*enbs{i co da is het ms om te dco- I-aleo *e het dan
o*waarma&en

Binn€n_

dat de

ruSPERruRDOLUS

* SCHERMSC"Oo
*

voor redclijke

PARTYCENTRI.]M *
prtiut, vokhndig advics cn goede scnice

KELEN *

Onze schermshop is dagelijks geopend van 9.00 _ I 7.00
uur en volgens afspraak.
(pasgelegenheid aanw ezig)

Speutderbc tS,
Tet.Ut9

2716

-2t2lz2
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Faxt)79 - SZ.0|'22
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Regels Jeugdkampioenschappen
JT,.IMOREN

CADETTEN

deelname:

KNAS-wedsrijdschermers metFlE-license d'amateur

&
degen

* FlE-goedgekcurde masher *
enkledingverplicht
* elektrisch
*
* FlE-goedgekeurde masker *
en kleding verplicht
* elekrisch
*
* geen meisjes wedstijd *

floret

sabel

PUPILLEN
deelname:

floret

degen

sabel

FlE-goodgekeurde masker

enkledingverplicht
elekrisch
FlE-goedgekeurde masker
en kleding verplicht

niet elekuisch
geen meisjes

wedsrilt

BENJAMINS

KNAS-wedsrijdschermers met FlE-license d'amateur en
KNAS -retrcatie,schermen (regel met ingang van 1992)

deugdelijke schermkleding

deugdelijke schermkleding

en maskerverplicht

en masker verplicht

elekrisch

elekrisch

* deugdelijke schermkleding
en maskerverptcht
* elekrisch
* geen meisix wedsuijd
* mini-degen verplicht
* deugdelijkeschermkleding
en masker verplicht
* nietelektrisch
* geen meisjes wedsrijd
* mini-sabel verplich

deugdelijke schermkleding
en masker verplicht

elekrisch
geen meisjes

wedsriil

dzugdelijke schermkleding
en masker verplicht

niet elekrisch
geen meisjes w.edsriil

mini-sabel verplicht

hog-er
Schernrers mogen deelnemen aan e€n tweede wedstrijdkategolg in-een leeftillklasse
geschermd'
worden
zelf&
d"g
op e€n nveedeivapen meedoen mits die kategdidn niet op
De organisatie van Jeugdkampioenschappen blijft vooralsnog in 1994 ongewijzigd'

IE

of

WK SCHERMEN 1993 in ESSEN
AuurwbKehi
De WK Schermen 1993 vonden van I tot en
rnet l0 juli 1993 plaas in de Grugahalbn te Essen. Essen, nog goen 100 kilometer van Arnhem, was bijna een "thuiswedstrijd" en trok
veel Nederlandse toeschouwers en vertegenwoo,rdigers van de Nederhndse pers. De DuiEe
WK, kosten zo'n slcdige 3,5 miljoen gulden,
was als vocbereiding op de WK 1995 in Nederland bijzonder lerlrzaarn en liet een vlel&enloos perscenfum an -organisatie zien.

De Nederlandse delegatie (uisluitend degen)
zou verblijven in een hotel op een steenwap afstand van & Grugahallen en het befaamde Gruga Park en aan de drukke Alfred Strasse.
De verwachtingen rond Pernefe Osinga waren
gespannen. Historisch brons vorigjaar bij de
WK in Cubaen een 5e plaats op de wereldranglijst roepen optimistische verwachtingen op. Er

waren echter ook onmiskenbare minpunten.
Ilaar comebrck na de stop van 4 maanden vaig
jaar (operatieve ingreep) liep moeizaam en liet
grillige resultaten in de aanloq op de WK zien.
Verder woeg haar druk leven (topsport, baan,
atletencommissie NOC, speciale akties, het op
en neer gereis erc. erc.) zijn ol. Sportarts Peter
Vergouwen stelde in april vast dat de arbeidsrust-verhouding weinig meerklopte. Het feit dat
er Nederlandse pers naast de loper stond is ook
een slecht teken. Dat heeft traar mg nooit geluk
gebrrchL

Niemard had echter gerekurd op de genadelee
uitschakeling in de 2e eliminatieronde. Het is
een schrale r,oost dat de Zweedse Helem Elinder, die haar WK aspiraties om zeep hielp in
een veegpartij van luttele minuten met partijstanden l-5 en 2-5, doorstroomde nar de halvefinale en uiteindelijk met brons nar huis ging.

lja

topsport is janken en juichen.
Ook Rebecca van Emden bracht het tot de 2c
eliminatieronde qt 7'g zich doq de Russin Ganjeva gesnrir

Nicoleue Tiedink en Jos Hofman4lark waren
een ronde eerder uitgaschakeld door repellievelijk de Zwe*l* Pivaliga-Bint en Grasnek

goud met de Duirse equipe won tilkns de Spelen. Arwin had eerder dit jaar in B€rlijn stevig
van Proske verloren. Nu was hij echrcr allerminst kanslons en won zijn eerstc prtij met 5l. De Duitser kwam echter lerug met 65. Bij
het ingaan van de beslisscnde panij had hij de
hoop op winst qgegeven en verloc hij met 25. Arwin had zich goed op de WK vocbereid
en valde zich bij de start stcrli Hoewel er wel-

licht meer had ingezeten sch€rmdc hij zijn beste
sinds }rrcn. Hij eindigde op een 45e plaars.
De wouwenploeg kon zich drie dagen voorbe-

WK

reiden op de landenteam-onUnoctingen. Nederland plaaste zich
grond van de eerdere rcsultalen in de voorronden bij Finland en Franlrijk
in de poule. Beslissend voor doorgang was
winst op Finland. Winst op Franlffijk was e€n
niet erg realistische verwrhting.

q

De start was tegen het mini-schermlandje Finland met hoogstens 1.000 schermers gekoncentreerd rond de hoofdstad Helsinki. Ingrid van
den Heuvel, wereldkampioene degen bij & militairen 1989, moest snel in aktie komen door
uiwd van Nicoleue ltedink na 2 partiln (buikkrampen). De Nederlanders mo€st€n snel enyaren dat het programma van de, furancieel goed
in de slappe was zigende, Finse bond voor de
Spelan in Atlana zfuraan de dijk zr;LZAtr.reikte hun Riitta Michelson bij deze WK een
l2e plaats en pakte Kaariainen eerder dit jaar
brons in l-egnano. De ontmoeting liep gelifi op
lot77 en moest in de eindfase beslist worden.
I&ariainen voortwam de gelilcnaker w8rdotr
Nederlard verloor met 7 -9.
De Frangises Cfopin, Barbis, Rousset, Tnplrati) kwamen hun belofte na: Nederland verliest
rnet 3-9.

Uiblagen Nederlgnders WK
\houwen degen:

193:

149 deelnemers

5le

Ferrrcue Osinga

9&,

R€beccaranEmden
Jos ltroftnan-Clart

52e

95e Nicoleuefidink

uitOosenrijk
flngtd van dcn ltreuvel gen doelnanre)
Ook Arwin Ifudolus bleef in de 2e eliminatbrMannendcgm:
onde steken tegen Uwe Proste die vorig jaar
4*, AnvinlGrdohs
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EK SCHERMEN 1993 in LINZ
Attentob Kaln
Op 23 en V4 okto&r vonden in hetOostenrijkse
Linz de EK Schermen 1993 plaats. Dit is inmiddels de 3e EK in succesie sinds de jaarlijkse taditie, na de laatste EK in 1983, weer is opge-

digt op een tegenvallende l8e plaats.Pernece
begint de EK in eerste instantie ijzersterk en
wint in de'voorronde al haar partijen. Hierna
gaat het mis en wordt zij uitgeschakeld door de

STAIL

Rrssin N{azina.

De grote Nederlandse verrassing bij de EK is
Nicolettc Tiedink die als 4e op de ranglijst aan
de Nederlandse delegatie werd toegevoegd na
uitval van Jos Hoffman-Clark. De inschrijving

(Nooc Osinga bij EK '91 brons; bij EK '92

is per wedstrijdonderdeel beperkt tot maximaal
drie schermen per lvapen.

De Vl-jarige kersverse doctorandra Bedrijfswetenschappen heeft zich bij het wedstrijdonderdeel vrouwen degen uitstekend bewezen en behaalt een fraaie 13e plaats. Zij is hiermee tpvens
de hoogst geOindigde Nederlander.

Nicoleue heeft zich vastberaden op de EK voorbereid door extra trainingen te volgen bij de
Fechschule van het Olympische Stutzpunkt te
Bonn onder leiding van Manfred Kasper. Dit
heeft het vlak voor de EK terugtrekken van haar
trainer Ruud lvlakarawug bij de Arnhemse verenigng SV Scaramouche moeten kompenseren.
Nicolette Tiedink schermt een sterke voorronde
(4 x winst en I x verlies) en veegt vervolgens de
Zwitserse Vifiadiz in de le eliminatiepartij met
l5-l van de loper. Hierna is zij door de Belgische Hulin met een klein venchil de wedstrijd
uitgeschermd: verliaspartij met standen 1 1-15.
Pernette Osinga heeft na haar slechte WK '93
haar vorm nog niet terug kunnen vinden en ein-

geen deelname)

Ook Arwin Krdolus eindigt wat lager dan verwacht met er,n20e plaas bij het wedstrijdonderdeel mannen degen. Arwin wordt door de
Porurgees arvalho met 15-12 verslagen.
Indra Angad-Gauer heeft de pech om zeer snel
in de wedstrijd bij wouwen floret de bronzen
medaille winnares van Barcelona Badea (Roumenr€) tega het lijf te lopen. Desalnieuernin levert de Nederlandse een indnrkwel*ende prrestatie door met 13-13 stand te houden met nog
maar 8 seconden schermtijd. De Roemeense
wist net voor Indra de beslissende treffer tc maken. Indra verliest met 13-14 en eindigt als 25e.
Paul Sanders eindigt net zoals vorig jaar op een
18e plaats en maakt een meer solide indruk. Hij
verlmr nipt van de Rus lvlalidev met 13-15.
Uitslagen hmgst ge€indigde Nederlander EK
1993:

Vrouwen degen: l3e NicoletteTledhk
Vrouwen floref 25e Indra Angad€auer

degen: 20e Arwin lkrdolus
Mannenflorec l8e PaulSanden
lvlannen

Mannen

sabet

31e Oscar Kardolus

VOOR HET EERST TWEE NEDERLANDERS
IN EK JUNIOREN SCHERMEN 1993 in
ESTORIL
Atnernob Kochi
Een week na de EK senioren was het de beurt
aan de junioren om de srijd om de Europese titels aan re gaan. De EIK vonden van 30 septemb€r lot en met I november 1993 in het Putugese

n

Estoril.

Indra Angad Gauer en Wouter de Oner schrijven in Portugal geschiedenis: voor het eerst
twee Nederlanders in een ElK-finale.
Overigens vragen de kenners zich

afoferooit

junicen wcrcldranglijstaanvo€f,der
Antih Fctct€. F€ketc had ecrdcr in de Nederlandse deleguie drhoffers g€maalr. Hij ver-

een Nederlander een ElK-finale heeft gehaal&
twee, naar verluid" in itdergeval nlx

Erzijn o$sen dc hree sclrermers nog

de tcgcn de

rcEIK-

over"enkornsten: bciden zijn uitgp.schakeld in de

wees Bas Garnier met 8-15 naar de kleedka-

mers I van de wedstrijd, beiden incasseerden
het verlies met de gelijke partijstand 5-15 en
beiden eindigen op ecn 7e plaats. Bijzondcr
zeldzaun.
Indra, sinds 1990 in de Duitse schermlecr bij
TBB en met ingang van dit shrdiejaar weer in

slrermt een goede vocmnde man bleef in zijn
le eliminatiepctij seken.

strijd om de kwartfinaleplaatsen, bij beiden nrcrs.
werd dit lot hun aangedaan doc de latere num- Erit van Aalst, land's juniq€n kampiocn flset,
Daan Pelgrom liet 3 schermers achter zich en
belandtbij de sabelwedstrijd op een 2?aplaalr,.

Uitslrrgm Nederbndcrs

Nederland, vennhthiermee de pijn van de EK
voige weel. Ttrn werd de s$denle maatsclrap
pij geschiedenis, zij het eervol, te vroeg in de
wedsrijd uitgeschakeld. De lat€re EIK winnares
Valentin \stzeli deod het meer overtrrigend met
5-15.

EIK

1993:

Vrouwenflorec 7e Indrafurgad€auer
It[annen degen: 7e Worfrden Ouer
It[amen

fhret

Mannensabet

?ileBas Gamicr
26e Erikvan Aalst
2?s,DaanPelgrom

Een verschil met land's junioren kampioen
lVouter dan Ocer is dat hij nu tegen een kanjer
oploopr Wouter sneuvelt in & eerste finaleron-

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN
SCHERMEN 1993
AnunsbKehi
Mcdia &. Publicitcit KIAS

wij dit jaar zouden af- we regel {at ook rekratieschermen aan de pusluiten zonder een letter van onze nationale pillen- en benjaminonderrdelen mqgen m€edoer
kampioenschappen in het bandsorgaan. Dit mag wierp zijn vnrchten af. De junioren lieten het
Even leek het er op dat

en zal niet gebeuren. Het is nreer dan spijtig dat

we bij de senioren kampioenschappen moetcn
volstaan met uislagen.

daarentegen afi*,eten.

lationale Jeugdkampioenschappen 1993
Sportkonplex Velkenhuizen tcArnhem

IIet zijn overwegend rcdeliJte LampioenschryA &Aiarruari 1993
pen geweest als wij hierbij het becld van de
De belangsrclling voor de Jeugdkampioenlaals0e tiar jaar vq)rogen houden.
schappen zit,na de sterke tenrgval vorigiaar,
De deelname aan de senioren kampioenschap- weerin de lift Tan was hct weer&
ryetUreter.
pen 193 is zelrerde afgelqan vijfjil€n rure*.b Ilznlen een potditte mist hbHen
de schermers
grcot geweosl Het vervallen van het onder@l ar wodstrilbfficials 0ruis.
vrouwen fluet bij de strijd nrssen verenigingsDeze Jeugdkampioenschappen leren ons het
teams is echter een zware srnet q de kampbenvolgande:
sctnppen. Met slechts 6Cn inschrijving van SV
r de belangstelling van de meisjes ziJ werur
Conu,e Temps uit Amsterdam rnoes m on&renigzins in de lift (in 1993 28% vande indeel geannuleerd worden.
1993 beleefden, na
tpt
het lnzarken
fuuatten van het deelnernersveld vcig jaar,

een opleving. Dit werd yslgsl2aakg door-ecn
toestroom van pupillen en benjamins. De nieu_

t
*

schrijvingen).
de floret is-nog,steeds het meest populaire
wapen (in 1993 56% wn&,instrijidngen).
is in opmars (in 1993 oelaoeen'tor
33% vu & inschrijv'rngen)

ft"g*

2t

r' het sabelschermen is nog steeds kwakkelend
(1993

ll%

van de inschrijvturyen).

De deelname aan Jeugdkampioenschappen
wo'rdt in belangnjke mats bepaald doc bepe*t
aanul grote jeugdverenigingen.
Jeugdkanpi<lcnen 1993

Flaet:
De Eindhovense IIAVO-MBO scholiere Ssndre
Lourens slaat bij de junioren een dubbelslag:
goud bij floret en zilver bij degen.
T*hra Alp uit Oss ziet haar intensieve voorbe-

reiding belmnd en bereikt

bij

w*ze wilde: goud

de cadeuen.

Hannlh Verstegen wo'rdt nummer I bd het floreonderdeel met de me€ste deelneernsters.
De Rotterdamse Eva Heinen, die echt mit eens
met de floret olympisch kampioere wil worden,
is van lrar benjamintitel behoorlijk onder de in-

&uk.
Vmr titelverdediger Erik van Aalst uit Nieuw
Vennep p,rolurgeert zijn juniaentitel na de finale met lvlarcello Noto en haalt qgelucht adem.
Chris Galesloot, net hersteld van een polsheuh vfudt als mvaak David de Leeuw tegenover zich in de cadettenfinale en herhaalt de finalesrijd van drie jaar terug met hegelfde resulaar Chris goud.
Siebrand Tigchelaar lijkt een abonnement op
NJK-eremeual te hebben en haalt bij de pupillen" naast brons bij degen, mk goud bij flaer
Het mannetje Bas Verwijlcn uit Oss doet het bij
de benjamins ook dubbel, goud bij floret en zilver met de dega.
Degen:

Een echte degenspecialiste lrma de Ridder,
stammend uit een familie waar grootvader de
schermtraditie startte en die velen nog uit de

wieg

bij wedstrijden

kennen, wint wederom

goud bd dejunioren.
Oe fnVO-scholier Agues de Kruiff uit Ermelo
wint verrassend (schermt maar kort) de getom-

bineerde junioren/cadetten wedstrijd

bij

degenwedstrijd enthotsiast met ppillengord af.

Hens Erkens, aanvoerder van de nationale
rangtjg wint o* rpg titel bii de allerjmgsen.
Sebcl:

De lE-jarige autoschademonteur Reoul Drhssen ziet zijn vele juniuen finaleprti!:n voc het
eerst in goud vertaalJ. T-rjn eigen schermtoekomst litrd doq een rugprotflecm mzrker. Ove-

rigens bestond

dit onderdeel uitsluircnd uit

schermen van zijn eigen vereniging.

De l7-jarige Cerloc ven dc Ae heeft in Stmk
Wescon Bedrijfs-insAllaties zijn eerste sponsor
gevonden en wint met de sabel naast gond bij dc
cadeuen mk zilverbij de juniorcn.
Rob Monshouwer wint de gekombineerde pu-

pillen/benjamins wedstrijd en is daarmee de
b€ste.

Thijmen van lVijnkoop behaalt bij de combiwedsrill de 3e plaats en is de hmgst geeindigde benjamin. Zijn beloning is het bijbehorend
goud.

KNAS Verenigingsbeker
De KNAS Verenigingsbeter is jaarlilrs bestemd
voor de vereniging met het best€ "oyetrall" rpsultaat bij jeugdkampioenschappen. SV Scaramouche wist zich dit jaar te revancheren voor
het verlies van de beker aan de grmtste rivaal
en mocht de beker in onwangst nemen.

1993

IWZ

1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984

l.SVScaramorrcheAmhem
2.SV zs^r V€rwijlerOss
3.SV Les FauconsRorerdam
SV Zaal Verwijlen
SV Scaramouche
SV Scaramouche
SV Schermlring Friesland
SV Scaramouche
SV Scaramouche
SV zaat l(ardolt's
SV Tqal Viss€r
SV Zaal l(ardolts

de

cadettengoud. -Uitsbgenoverzichten NJK 1993
De l-8-juigp junior \ilouter den Otter, die door
Leeftijdsklassen NJK 193 :
verhuiiingen binnen korte tijd 5 verschillende
meisjes en verdient het

verenigingen achter zich heeft gelaten, brengt
wederom een titel oP zijn naam.
Gert Jan Wittens komt, in een finale met nog 6
clubmatkers, bij de cadetren als beste uit de bus
en mag zich natiorual kampioen noemen.
Diderick dc Vries uit Nuenen sluit zijn eerste

z2

-

geboren

Juniaen:

geborur 1979 en 1980
Eetqcn 1976,1977 en 1978
g*orerr 1973,1974 en 1975

Pupillen:
-Cafouen:
-

l98l

Benjamins:

en later

Einduitslagen mciqjcs llorct:
Benjemins:
l-Eva ltreinen
2.Sirnone Klijnhout

-SV Les Faucans
-SV Scranoucle

-$\/7aal Verwijbn
Klris
hrpillen:
l.Ilamah Verstegen -SV d'Aragrun
3.Ingrid

2.Blime Aronson -ASV Van Oeveren
3-Rehel Corpn -SV d'Artagnan
Cadetten:

Alp
2.AnitaMelis
l.Zehra

3Judith

Verwijlut

-SV 7^^l Verwijbn

-SvlesFarcms
-SV Taal Verwijbn

Junfuren:

P.S.V.
2.Wendy van de Weit -F&rbStbnhiry Ritxld
-SV Scramouche
3.Iris Cd€e
Iourens

l.Sandra

-SV

Efoiduifb$n fingenr dcgcn:

@fimins:

lJlans Ertens
2Sastrtrvijlen

-SV

7-l

Verwijlen

-${7-oolVerx,ijhn
3.R.bhrdSchelling -AN.S.C.

hpillen:

l-Diderik de Vrbs -SV P.S.V.
-SV 7s'l Verwilen
2Roel van Vugt
3.Siebrand Trgchehr -SV 7-eal Verwijbn

Cedetten:
l.GertJan Wiucns -SV Zsal Verwijbn

2JgcDenisscn

3JobbeM!rcn

-${7-aalVerwijhn
-SVZaalVerwijbn

Junioren:

l.Woler den Ouer -ASV Van Oeveren
2Jercn van D&um -SV Zaal Verwijlen
3Arjan van Viegen -SV Promettpus

Einduitslegen lngens sabel:
tJinduitslagen mebjcs degen:
geenwcdstrijdketcgorh
Benjrmins:
Bcnjamins:
geen wcdstrijdkrtegorh l.T. van Wijnkoop -SV Deropcrrcnt
Pupillen:
Cadetten:
l.Agnes & Kruitr
2.Tftirr It[amessen

3.Cein Franken

Juniorm:

_SV

p'uen

-SV Scsamouche
-SY Scramouche

Ridd€r

-SV Pallos
2.Sandralourens -SVP.S.V.
3.I(amla Johamusna -SV Scaamouche

l.Irma do

Einduitdegen jongens flortt:
Beqiamins:
l.Bas Verwijlen -SV 7-aql Verwijlen
2.Vincent
3.Bas

Bonehas

Combd

-SV I-es Farcms
-SV Scaamorche

Pupilkn:
l.Si€brand
2.Rogi€r

figchelar -S\

Smit

3.VincentT,illig

2.Casper

3Nick

Veeger

llardeman

-SV d'Arugnan
-SV d'Artagnan

hrpillen:
lRob Monshouwer -SV d'Artagnan
-SV Des Villkrs
2Merijn de Cck
3Jos

Va$fuder

-SV d'Artagnan

Cedetien:

l.CrlosvandeAa
Ilumdnrn

2.Sander

-SV Scramoucne
-SV Scramowhe

3JdartijriBerndsen -SVScramouche

Junircn:

lRoul Drbssen
2-DaanFelgrom

-SV Scramorche
-SV Scramorche
3Martijn Berndsen -SV Scramouche

Tqet Verwijbn

-SV Les Faucms

-ASV Van Oeveren

Cedetten:
l.Chris Galesloot -SV L€s Faucos

2.DaviddeI-eeuw -SV7^^lTerWs
3.8@z

Aronsm

-ASV Van Oevercn

Junbren:
l-Erik van Aalst -SV Zaal Heerooms
2.It[rcelb Noo
-SV 7--l I{aazes
3.RqraldvanRaay -SVLesFalrcqrs

23

Overzicht l.:Deelnemersaantallen NK Schermen jeugd 199f-U93
1991

6r
6t

52

51

v

u

232

2W

218

59

Junrorcn
cadeuen

7t

pupillen

51

benjamins

TOTAAL

63

4

59

Einduitslag NK vrouwen floret 1993:

Verloop fmales:

l. Geke Kleefstra
2. Pqneas Osinga

54, 5-1
Van Emden - Oskamp:5-2, 54,
eindfinale: Osinga - Van Emden: 5-2,5-3

- GSSV Donar 1881
- SV Zaal Kardolus
3. Henneliebrand-vanEs - SVZaal Visser

3. YnetvandeVeen
5. Liesbeth Oskamp
6. MarujaHellemond
7. Simone van Egmond
8. Judith Verwijlen

- SVLesFaucons
- SV Conne Temps
- SV Zaal Kardolus
- SV Gascogne
- SV Verwijlen

Verloop finales:

l2

finales: Kleefsra - Liebrand-van

Es

Veen
Osinga

Osinga - Van de
eindfinale: Kleefstra -

+6, 64, 5-2
6-4,5-1

2-5,64,5-3

Einduitslag NK vrouwen lloret verenigings'
teams 1993:
afgelast i.v.m. te geringe deelname
Einduitslag NK vrouwen degen 1993:
SV TaaI Kardolus
Perneue

l.

Osinga '

2. Rebecca van Emden
3. I{aryvanDriel
3. Liesbeth Oskamp
5. Ingridvan deHeuvel
6. AlicevandeBerg
7. Nicoleue fiedink
8. Josdecraaff

2A

-

A.N.S.C.
- SVScaramouche
- SV Contre Temps
- $! Teel Kardolus

-

-

AN.S.C.

12 finales: Osinga - Van Driel

:

64

Einduitslag NK wouwen degen verenigingsteams 1993:
1. $V 7+ql Kardolus (Zoetermeer):
Pernette Osinga, Ingrid van de Heuvel, Jos
de Graaff, Aleid van Kranenburg.
2. SV Scaramouche (Arnhem):
Barbara Besselink, Kamla Johannusma,
lvlary van Driel, Nicole$e Tiedink.
3. ASV Van Oeveren (Amsterdam):
Annemarie Sacks, Geke Lensink, Pamela ter
Schiphorsr
4. SV ConreTemps (Amsterdam):
Liesbeth Oskamp, Karin Visser, Yvonne van
deWeetering.
(Leiden):
5. L.U.S.V.
Anja Roymans.
Witmond,
Tol,
Nienke
Sonja

Verloop findes verenigingsteams:'
Om de leDn,plazts:
SV Zaal IGrdolus - SV Scaramouche : 5-2
Om de

3eplaas

:

SV Scaramouche

ASV Van Oeveren - SV Cqrtre Temps : 4-2

SvzaalKardolus

(opgave SV Conne Temps i.v.m. blessures)

lbnf

EinduitslrgltlK mrtrDcn

l. IlmsRijnhij

1993:

-Svzad\fisscr
- sv P.s.v.

2. Faulsand€rs
3. ArvirlOoctveen'SVScrm<rchc
- SV Zaal Viss€r
3. Jilke Krzelits
- SV Scarm<rrche
5. An&iesTtrth
6. Bertram Bouthffin - gf Taal \riss€r
-SV7adlk&lns
7. tu}ib7an
E. Mtchel llellement - SV Scramqrhe
Yerlmp fmeles:
12 finales:Rijsenbrij - Oostveeu 5-1, 3-5,5-0

Kmzelius: 5-1,46,5-l
eindfinale: Riisenhij - Sanders: 5-1,5-2
Flinduitsbg NK mennen florct vcrenrgings-

Ycrloq helcs:
12 fndcs: Ktddur A-trln & Cru: 5-3,5-2
Dris-Gogcc : 3-5, 5-3,5-l
eindfinab: KrrddusA -Ddarcn : *2,5-2
IliDduitsbs IYK nenncn dcgel vcrcnigingstcems 1993:

1.

2. SYTnt

Vis$r

(Amsedan):

I{ans Rijsenhij, Jonke Krzelfuis, Fatrice
fdasson,

B€ilram Bouthmn, Daniel van Odilc

(Rtjswifi):
Rans Fosuma David de I-€euq Fhis

3. SVTer\Veer
Nonhebel,

4.

fan

3.

SVZaalIIaz€s

(Ilatem):

I\facelb Nco, Erik Seijlhouwer, Rud
Koele, Jusnrs ran llalewijn.
5. SvCoteTempc (Am$€dam)
6. ASV rftnOeveren (AmsEdam)
EirdstrDd yslsniginSstcernr:

SVZallkdolrs:5xwinsg
SVZaf,lViss€r:4xw;

SVTerWeer
SVTqrl ll3g3g

:3xw

:2xwi

hen,Elwin

SVt/enviflen

(Gs):

Ouer, Macol-eyEns.

4. SV Ineerenled (Grming€n):
Ileike Westra, Kst Ke*hotr, Jc Soms,

hHBi*€r.

5. SvkPrime
6. AsvVanOeveren
7. SVIIffin
8. SvScramuc,he
9. SV Zaal IIU€S
10.

JercnDivendal.

(Den Haqg):
& IOip, StcTreffcrs, YwsCqtcau.

Rick vm de Goa, Jerm van Dokhrm, Bas
Gani€r, Andre vu l(eslercn, Wouter &n

(Zoetermeer):

Arwin I(fidolus, Olaf Kadolus, Chakib
Zair, Arje Jonl€rs, Srcphane Garcff.

SVP.S.V.

SVConreTernps:lxw

;

ASV Vm Oeveren : gen winst

i5a6aitbgNK mrnncr @en l!D3:
l. Arf,rinlkdolus - SVTaalKadolus
2. MbhblDrbssen - SvDesvilliss
3. Rbkvandecu - SVVerwiflen
3. OvidiuCngese - SVVerwilen
5. Micbel vu de Klip - SV Des Villicrs
6. Ifueo Sizoo
- SV Tqal Ksdorlus
7. Olaflkrdolus
- $17-aal(a{slus
8. Heite Westra
- SV lleercnleed

(Wagpningen)

(Amsedam

(IIGn)

(Arnhem)

(ttaartm)
(gindhov€n)

Yerloop llndcc vcrcn*irystcrns:

Omde lel2eplasz
SVZaal lkdolus - SV
Omde3eplaas:
SV Verwilen - SV

tS6UtlqgNK rlnncn
2. TrjmeaRm
3. AnonOs&mp
3. Pid€r&Bruin
5. Frikvm deIIam
6. Daanhlgrm
7. Ftien'rcvznC.am
t. Goa€D€rq
Yerloq finelcs:
12 fi"ales: Ikdohrs

- de

dndfinale trkrddrs

-

D€s Villiers:9-7

l{eerenled

l. OscsKsdohs

;

Qn,g'merr):

I\fichbl Dricssen, Mbhcl van

193:

t. $! Tqal tr(rdohs

Krdohrs

2. SV Des Villiqs

Sand€rs -

teams

5l7qd

Anvin l(ndoh$, Olaf lkdohrs, Chakib
Zair, Arjan Jonlcrs, I(m Sizm.

z9-7

sebel 1993:

- SVZaalIkdolus
- $[7,arl lkdolus
- SVZrrlvardcB€qg
- SVFallc
- SVZarlvmdcB€ry
- SvScaanouc.he
- SvProm€theus
- SvDerqemnt

BruiE 5-2,2-5,5-l

Rc-Osl€mp:

Rc;

(15,54,A4
5-3,5-3

E

Einduitslag NK nannen sabel verenigings- Eindstend verenigingsteems:
SV Zaal I&rdohs: 3 x winsq
teams 1993:

l.

SV zaal Kardolus
Oscar Kardolus, Olaf lkrdolus, Tljmen

A,crltrz.ineq): SV Contne Ternps: 2 x w;
Ros, SV Scramouche: I x w;
Jan lvlaarten Dijkman, Tkun Plantinga. SV Prometheus : geen winst
2. SV Contre Temps (Amsterdam):
Jaap Netel, ldaarten Goudsmit, lvlaartin

Brmdbakker, Paul van Polanen Petel

3. SV Scramouche (Arnhern):

Daan Pelgrom, Sander Hummelman, Rober

Luckers, lvlatijn Bemdsen, Pieter van

4.

Seventer.

SV

Prometheus

(DelfQ.

Overzicht2.:Deelnemersaantallen NK Schermen scnioren 19t9'1993

INDIVIDUEEL

1919

1990

1991

dames floret
dames degen
heren flcet
heren degen

28
27

19

52

24
20
64

heren sabel

28

33

31

2n8

222

185

VEREMGINGS.TEAMS 19t9

1990

l99l

4

2

TOTAAL

dames floret
dames degen
heren floret
heren degen
heren sabel

TOTAAL
* NK

26

't3

3

8l

2t
95
65

3

5

3

l0

4

6

8

8
7

5

2

4

27

23

A

dames floretverenigingsteams 1993 vond

1992 1993
25 23
u30
764
&80
37 30
247

n7

t992 1993
5*
45
86
910
44
30

25

geor doorgurg als gwolg van slechs 6dn inschrijving.

De Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond
wenst U en allen die U dierbaar zijn

prettige feestdagen
en een gelukkkig 1994

27
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I

november 1993

KLIIKENS
BENJAMINS

l.Drop Justin

Der lSorst Sebastiaan

2.Kieven Jeur

Kar

1. Combe Sebastiaan

2.Verwijlen Bas
3.Bonefaas Vincent
4.Erckens Hans
S.Erven Allrd vut
6.Lever lakko
T.Vries Bram de
8.lhmelink Mrrten

OKK

Sca LErckens Hans VwY
Vwy 2.VerwijlenBas Vwy
Fau 3.ErvenAllardvan OKK

2.Vugt Roel van
3.Elswijk leroen

l.VeenemanMyrthe OKK

de
3.WillemsCtxristinl
4.Otter Marieke de
5.Rifi Flora de
2Sekker Jessica

Vwy 4.KeeminkPaul OKK
OKK SBontSebastiasr OKK
Alm 6.LindenDanielvd AI.IS

VwY

AIIS
Vwy
OKK

Yis

Ywy 2SuitelaarMaarten

Hee

Wim

3.Smits
4.Zomers

Sca
Sca

l.Cock Merijn

de

2.Wijnkoop JanThijs

3.Yeeger

v

Casper

DVi lSrmge Nicole vut
Der

dAr

Sca

dAr
3Sloemendaal Anne dAr
2.Conen Rachel

4.NaumaurZggy

Vis

Martijn Ywy

4Sroekhuis Wendy

Fau

5.Vinke Harry

PSV SNootAlexander YwY

5.Verstege,n Harmah

dAr

6.Klaris

vwy

6. Jansen

Kabir

T.EntJeroen vd
8,Sondervan Dion

CADETTEN l.GtlntherRadboud
2.AronsonBoaz
3.Oolders Jens
4.Tigchelaar Siebren
S.Oolders Mark
6.Raerren Joost

T.WolkeDanny
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