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Van de redactie
Als u deze Touchd ontvangt is hetjaar al wel enkele maanden oud, maar toch lijkt het mij nucig
om even stil te staan bij de aktie voor ledenwerving, die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Het resultaat zal u bekend zijn. Het aantal
van 2500leden is immers ruimschoots gehaald.
U kunt op de volgende bladzijden daar meer
over lezen.
Omdat ik ook de ledenadministratie voer heb ik
een inzicht in de wijze waarop dit nieuwe aantal
tot stand kwam. Voor een aantal verenigingen
was deze aktie de gelegenheid om al zijn leden
op te geven. Volgens de statuten van de bond
moet elke vereniging dat altijd doen. Maar hoe
kanF daar zeker van zijn? De KNAS kan mailijk achter een boom gaan staan bij de ingang
van de schermzaal en dan gaan kijken of iedereen wel voorkomt in de administratie van de
bond.

Rob Goudvis

Ik denk dat ds je lid wordt

vzln een organisatie,

dail ook iets tegenover zou moeten staan. Je
kan niet mmar lid worden en je verder nergens
dat

wat van aantrekken. Ieder lid kan op zijn of haar
manier een bijdrage aan.de gehele organisatie
leveren. Dit betekent nu niet, dat alle KNAS-leden nu onmiddellijk altief moeten worden in de
organisatie van club, afdeling of bond. Het betekent wel, dat ieder er over na moet denken wat
hij of zij wel kan doen. In ieder mens zit iets dat
nuttig kan zijn voor de KNAS.
Er zijn mogelijkheden genoeg. Als u daar zelf
geen idee van heeft, vraag dat dan maar aan elke

willekeurige bestuursfunktionaris. Die kan

u

precies vertellen waar u met uw eigen idee naar
toe kunt gaan. En als u het helemaal niet weet,
kunt u altiit terecht bij een van de bestuursleden
van de bond. Hun namen vind u op de binnenzi|le van de omslag van Touch6.

Nee zo werkt dat niet. Het lidmaaschap znuzo Overigens betekent het niet dat als u een goed
aanrekkelijk moeten zijn, dat iedereen dat als idee heeft, dat u daar dan voor de rest van uw
vanzelfsprekend vindt. Om de kosten hoeft nie- leven aan vastzit. Ook schermers met eenmalige
mand het te laten. Als je in staat bent om te gaan idee€n zijn van harte welkom.
schermen (ik wil hier zeker niet stellen dat Om eens een heel nuttig idee te geven. U
schermen een dure sport is, maar gratis is ook schermt en u bent daarover enthousiast. Welnu,
anders) kan die paar gulden voor de bondskon- waarom laat u dat niet horen in uw direkte omributie er ook wel van af. Ondanks alle kritiek geving en wellicht is er dan iemand die zegc Ja
wordt hier wel degelijk iets aan gedaan.
dat schermen lijkt mij wel leuk. Ik wil dat mk
Natuurlijk kan het altijd beter. En nanrurlijk zijn wel eens proberen. Op zo'n manier draagt u mk
sommige kommentaren geheel terecht. Maar als bij aan de organisatie die de KNAS heet. Een
je beperkt bent in je mogelijkheden (mensen en organisatie waar u een belangrijk onderdeel van
geld), ben F mk beperkt in je akties. Het is dan bent
ook van deze plaats dat ik eenieder zou willen
verzoeken om zijn biltrage te leveren.

STAND LEDEN
leden

heeft bijgedragen aan de KNAS-aktie. Immers
er zijn verenigingen die niet altijd al hun leden
hebben opgegeven, en die dat nu wel gedaan
h€bben. Aan de andere kant zijn er verenigingan
die wel t@genomen zijn,znn&r dat deze in het
verleden in overtreding waren. Ik ken gevallen
van verenigingen die heel veel moeite gedaan
hebben om nieuwe leden te werven! Voor hen
worden bepaald welke vereniging het meest geldt een extra dank

Hieronder vindt u een overzicht van de

per vereniging op 30 septernber 1993 en 3l december 1993. In de derde kolom staat uitge&ukt
met hoeveel pnocent het aantal leden is toegenomen. De eerste daulm is de datum vmrafgaande
aan de aktie en de laatste datum is de afsluitingsdaurm van de KNAS-aktie.
Nu kan uit de hmgte van de toename niet direkt
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fn memoriam maitre G.S. Kraak
Op hreede Kerstdag 1993 is, na een langduig zielbed, rustig ingeslAen maitre G.S. Kraak.
Ger{d Samuel l(raak werd opn prmai 1922 geboren op Ambon. Op lGjaige leeftijd trad
hij in dienst bij het Kontu*lijk Ned€rlands Indisch Leger. Trllerc de Japanse bezening verbleef
hij enige tifl in gevangenschry, een p€riode waantyer hij mau ze€r spaadisch vertelde.

In september 1950 kwam het gezin Kraak nar Nederland waar men zich, na Sanpoort en [Ialster€n, uiteindelijk in 't llrde vestigde.
In zijn pnge jaren was hij een verdienstelijk schermer op de wapens sabel en floret waabij hij
vmral op de militaire wedstrijden en kampioenschapen vele gede resulaen betualde.
Van septernber 1956 iot okober 1957 volgde Gerard Kraak de opleiding voor militair scherminstructeu op de K.M.A. onder leiding van maitre J. Siebrand en maitre CJ. van Ditr Op 28
mei 196l verwierf hij het diploma vmr CJerar, afgenoman dmr een commissie bestaande uit
de maitres Abrahams, Van

&

Bogaard en Sie,brand.

Maitre lkaak was een van de pioniers die op de, op schermgebied nog onontgonnen Veluwe,
de aanzet heeft gegeven tot het oprichten van diverse verenigingen. S.v. V,aliant uit 't Harde
was zijn club, maar daarnaast sond hij ook aan de wreg van de Deventer Schermvereniging,
Srrtout uit Apeldoan en ASVD uitDhmlen.
Dmr zijn wert als sportoffrcier in 't Harde was hij mk berokken bij de opleiding en training
van militaire schermers.
7-owel met zijn burgerverenigingen als met de militaire schermers wist hij in de loop der jaren
goe& resulaten te behalen, vari0rend van Nederlandse l&mpioenschappen brj equipe sabel en
de jargd lot vele militaire kampioenen. Hij liet niet na zijn leerlingan, lrng en oud, er voortdurend op te wijzen dat sportiviteit bij dc schermsport voorop moest s&tan en dat resultaten, alhoewel belangifi, nooit afgedwongen moesten worden door onsportief gedrag op of naast de
loper.
Door zijn rustige en waardige wijze van opueden werd hij zowel door leerlingen als doa collega's gerespecteerd.

Ook in zijn wonplaats was hij za gaian, mede dmr het feit dat hij naast het schermonderwijs ook veel pionierswert heeft verricht bij de onnrikkeling van andere sporten in 't llarde,
waaftij m.n. het werten met de jeugd en het sportief opvadcn darvan een Slob pleqts innam.
Voor zijn vele verdiensten werd hij onderscheiden met de Eremedaille behorende bij de orde
van Oranje Nassau.

Gered Kraak was een fijn mens en daarvan geurigden mk de vele belangstellenden bd de crematieplechtigheid in Zwolle.Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en familie veel sterkte in
deze

maili$e

dagen.

Moge hij rusten in vrede.
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Gefeliciteerd

Ben v.d. Flicr

wil ik U mede namens de collega's harte- Nu nog wat algemeen nieuws: Pernette Osinga
lijk feliciteren met het behoud van de KNAS in deed het prima in Havana waar ze een Wereld-

Graag

haar huidige vorm.

cupwedstrijd won. Dezelfde Pernette wist nu

Op 31 december hadden we 2651 leden, dat is
ruim boven de streep. Hierdoor heeft de KNAS
zich verzekerd van WVc-steun in het jaar 195.
Waakzaamheid blijft geboden want op I januari
was dit getal och weer onder de 2500 gezakt.
Dit is op zich een normaal verschijnsel. De
Boksbond schijnt een ledenverloop te hebben
van zo'n 25Vo per jaar dus wat dat betreft is de
20Vo van de KNAS nog niet eens zo bijzonder.
Maar hoe dan ook we hebben het gehaald. De
diverse verenigingen en personen die ons hiermee gefeliciteerd hebben wil ik daarvoor graag
bedanken terwijl ik die felicitaties mk doorgeef
aan U, want U hebt dit met zijn allen tot stand

eindelijk eens door te dringen tot de finale van

gebrachr Gisteren werd mij medegedeeld dat er
op 14 februari een vergadering van de kleine
bonden zal plaatsvinden en dat wij daarvoor
niet zijn uitgenodigd. En nu hard werken aan de
toekomst, de KNAS heeft nu plotseling zo'n
600 leden meer dan vroeger en die m@ten we
natuurlijk wel iets bieden. Dus moeten we met
zijn allen daar aan gaan werken. De start moet
aan de basis gemaakt worden.
Edn van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar het ledenverloop dat door Rob den
Hartog is uitgevoerd, is dat de afvallers onder
de leden op de vereniging of zaal ies misten.
Meestal liet zich dat een beetje vrij ver[alen
naar "gezelligheid". Daar zouden de verenigingen flink aan moeten werken, het is ten slotte
het meest directe eigen belang.
Schermen is heel leuk en dat moet dan ook uitgedragen worden.

Te denken valt aan instuiven, onderlinge ontmoetingen met andere clubs, gezamenlijke etentjes, een clubblad etc.
Ik weet dat sommige clubs dit al heel succesvol
doen, maar er ziin er nog genoeg die dit soort
kansen laten liggen.
Misschien een idee om de verenigingen eens te
vragen hoe ze dit nu doen. Om met een club die

de Ne€rland Trophee. Daarmee werd ze de eerste schermer(ster) met de Nederlandse nationaliteit die op vaderlandse bodem in de finale van
een A-loernooi is gekomen. S0ephane Ganeff

won weliswaar een keer de Airborne Trophy,
maar toen was hij nog Belg. Ook goed schermen van Indra Angad Gaur die zich via zeer
constante laabte 12 klasseringen nu dan ook onder de eerste 12 van de Wereldrangtijst mag rekenen. Indra heeft haar ticket voor de JeugdWK in Mexico city al in de zak ziuen. Tot slot
Paul Sanders die steeds beter begint te presteren. Bij het Wereldcuptoernooi in Havana wist
hij de aandacht op zich te vestigen door Thorsten Weidner (top l0 Wereldranglijst) die titelverdediger was, te elimineren. Op zich is de
weg die Paul moet gaan nog lang, maar dank zij
de sponsoring van TNT waardoor hij zich op de
wedsrijden van de coaching van Ton Hazes kan
verzekeren denk ik dat Paul een heel eind kan
komen.

Op 29 januari was in Parijs een vergadering van

het bestuur van de Europese Schermbond
(UEE). Daar hebben we o.a. het voorstel voor
de Olympische kwalifikatie besproken. Het
door de FIE voorgestelde model waarbij de top
8 van de Wereldranglijst er heen mogen, aange-

vuld tot 44 pr wapen middels equipeschermen
en "wild cards" wordt door ons afgewezen. De
ttEE zal op het FIE congres, dat van de zomer
in Athene plaatsvindt, voorstellen om de le 40

van de Wereldranglijst te nemen, aangevuld met

4 "wild cards" om daarmee de deelname van
minstens 66n schermer voor een continent te

kunnen waarborgen. Dit laatste is een dringend
verzoek (lees eis) van het IOC. Doordat er maar
drie deelnemers per wapen per land mogen zijn
moet je gaan "ladderen" dus als er vier Duitsers
op de ranglijst staan dan mag nr 4l enz. Enige
proefstudies hebben uitgewezen dat dit bij alle
wapens inhoudt dat men zo ongeveer bij de le
kunnen doen mits er
heigoed doet te beginnen nodig ik bij deze 80 moet staan om mee te
voor je zitten. Het
land
geen
van
eigen
drie
volgende
in
de
Lammert Huizinga uit om
geval
& 32\JEE aalrdoor
iefut
zal
n
voostel
Touch6 eens te vertellen hoe Scaramouche dit
nu aanpakl

4

gesloten landen worden gesteund. Oppositie

mag worden verf,reht uit Aftika en Alid Ame- to laten pl-tsvin&n tijdens de Ne.rland Trop
rika waar men wijwel zeker op de wild cards hee.
zalzijn aangewEzen omdat de schermers op dit Ik denk dat dit wel zal worden geaccepteerd

moment niet het niveau hebben om zo hoog rc want als er geen experiment was zou de Eurqa
reiken op de ranglijsl Verder is uinrerting ge- Crp daar in zijn geheel hebben plaasgevonden,
geven aan een experimentom de Eurcpa Cup in Her tqryortbebidqplan is nu in zijn firule fase.
4 blol&en van 5
land€n af te werten die op Lex Helwes en TC-Voorzitter Rob Wolthuis
een aangewezen A-toernooi een poule schermen h€bben Nerde laatste maanden erg hard aan gewaarbij de beste twee in de finale van 8 komen werlL De presentatie aan NOCTNSF zal in fedie aan heteind van hetseizoen zal worden ver- bruari plaawin&n. Tot slot ierc over de WKschermd tijdan een ander A-toernooi.
95, het actieplan komt deze maand (februari)
Als proefwapen is gekozen voq Dames degen. rqd en daarlna wcden de "poppetjes- ingevuldNederland zal in principe spelen in lpswich Annemarie Kochi is intussen al druk bezig om
waa6ij de dames vanTaalKardolus het moeten het media- en p'romotieplan op de rails te zf,uen.
opnemen tegen de clubkampioenen van Honga- Kortom, er is genoeg te doen vqr genoeg menrije, Frantrijk, Porfirgal, Griekenland en Enge- sen.
land. Wij hebben het aanbod gedaan om volgud jaar 6€n van de vmnondes in Zoetermeer

l6

Mededelingen
In het voorgaande

decembernummer van

Touch6 zijn een aanal fouten afgedrukr
De juiste data van de

NK Fbret zijn2len22

mei 1994.

In een aan verenigingen rondgesururde KNASwedstrijdkalender en het artikel "NK nieuwe
stijl m.i.v. 1994" - Touchd nr. 5 blz. 16 - staan
foutief als darq voor de NK floretZ? en 23 mei
1994 vennel( dit moet 2l en2.nrci1994 zijn.
Nationale kampioenschappen vinden steeds in
het weekeinde plaats.
Regels Jeugdkampimnschappen:

Het overzicht met "Regels Jeugdkampioenschappen" - Torch6 nr. 5 blz. 19 - dient op een
nveetal punten gecarigeerd te worden:

1. De Netionale Jeugdkampioenschappen

(NJX; staan open voor elle gerqistrecrde
KNAS-jeugdleden.
In het overzicht staat foutief dat er uitslui-

tend KNAS-wedstrijdschermers mogen
deelnemen in de junioren- en cadeuen-leeftiflsklassen. Dit is verteerd weergegeven.

Ook KNAs-rekreatieschermers kunnen aan

&zn, qr alle andere, NJK-wedsfijdonderdelen doelnernen.

2. De minidegen is uitsluitend verplicht voor

benjamins brj Jeugdkampioenschappcn.

In het overzicht is het verplicht schermen
met een minidegen afgedrukr bij de pupillen-leeftijdsklasse. Dit is niet juist Pupillen
schermen brj een NJK nret een reguliere degen. Het zijn uitsluitend de benjamins die bij
een NJK met ecn minidegen moeten schermen.

Gecorriseerde
Regel s Jeu gdkani'pioenschappen
JI.JNIOREN
deelname:

alle KNAS-jeugdleden

&
degen

* fm-goedgekeurde masker
en kleding verplicht
* elekrisch
* FlE-goedgekeurde masker
en kleding verplicht
t elekrisch
* geen meisjes wedstrijd

floret

sabel

PUPILLEN
deelname:

*
*
*
*
*

FlE-goedgekeurde masker

enkleding verplicht
elektrisch
FlE-goedgekeurde masker

enkledingverplicht
niet elekrisch
geen meisjes

wedsriit

BENJAMINS

alle KNAS-jeugdleden

floret

degen

CADETTEN

*
*
*

deugdelijke schermkleding

deugdelijke schermkleding

en masker verplicht

en masker verplicht

elektrisch

elekrisch

deugdelijke schermkleding

deugdelijke schermkleding

en masker verplicht

en masker verplicht

elektrisch

elekrisch

geen meisjes wedsrijd

geen meisjes

wedsrill

minidegen verplicht
sabel

r
i
*
*

deugdelijke schermkleding

deugdelijke schermkleding

en masker verplicht

en masker verplicht

niet elektrisch

niet elelrisch

geen meisjes wedstrijd

geen meisjes wedsnijd

mini-sabel verplicht

mini-sabel verplicht

Schermers mogen deelnemen aan een tweede wedsrijdkategorie in een leeftijdklasse hoger
op een trveede wapen mits die kategorie$n niet op z3;lf&, dag wcden gescherrnd-

of

Wijzigingen reglement
Overgangsbepaling

I

B. WER,ELDKAMPIOENSCHAPPEN

l.Naar aanleiding van de beslissing van het
SENIOREN
Congres van Parijs 1993
de fcmule.s vur a De deelname aan de Wereldkamjioenschap^$de F.I.E., mi.v. I pen Senioren is beperkt tot 4 schermers per
de officiOle wedsuill,en van
okober 1993 & volgende:
wapen per land en I equipe per wapen per

A. OLYMPISCHE SPELEN
aDe oale deelname zalniet,dezz0

land-

b. Formule van de individuele schermwedstrij-

schermers

den:

ovenclrijden.

-

b.De individuele wedstrijd zal verlopen d.m.v.
een rrolkomen dliminatim directe zondcr herkansing, vanaf het begin tot het eind, met een
'compleet
of niet compleet tableau voc 6limination directe van 04 schermen. De plaatsen
I tot en met 16 op dit tableau worden ingeno'
men door de eente 16 schermen die zich geplaatst hebben in de offrci€le F.I.E. rangschftking opganaalc op de datum ran de Olympische Spelen, die daadwerkelijk aan de wedstrijd deelnemen. De andere deelnemende
schermers nemen de volgende plaatsen van
het ableau in volgorde ran de offrciEle F.I-E.
rangschikking opgemaakt op de daurm van de
Olympische Spelen, dmr loting en in blolten
van 4. De eventuele niet geplaaste schermen

frijgen doa een gehele loting

de overblijven-

de plaatsen. Het beginsel van het beschermen

die zkh ieder

-

een

wedsriltdag afspelen

die op algemene indices 20

vut

30% van de

dezn poule elimineert
en een
^

vmrafgaand tableau voor 6limination direcie

I

?lltt&: hertansing.
Onder de daadwerkelijk aanwezige schermers, de eerste 16 die geplaatst zijn volgens
de offrciUle rangschil&ing van de F.I.E. opgemaakt op de daom van de Wereldkampioen-

schappen, zijn'serie-hoofden' geplaatst en
zijn wijgesteld van de voorwedstrijden. De

*

schermers bestaan. De deelnemende equipe.s

bevestiging van de aanwezigheid van de 'serie-hoofden' kan direct door iedere schermer
worden uitgevoerd, ofhun chefdc d€l€gation,
[n geval van gelijk eindigen in de volgorde
van de oflici0le rangschikking van de F.I.E.
tussen 2 of meerdere schermers voor de wijstelling voor de l6e plaats, zal een loting
plaas vinden om te bepalen welke van de
schermers het voordeel geniet wijgesteld te
worden van de vmnvedsrillen.
Brj de samenstelling van de poules zal men
rekening houden met het principe van be-

worden gerangschikt op het onvolledige ableau voor 6limination directe van 16, volgens de optelling van punten van de 6quipien
van de officiOle F.I-E. rangschikking spg6ma^kt op de danlm van de Olympische Spelen. Bij gelijk aanAl punten gaat men oyer tot
loting.

kampioenschappen.

q

de voorwedstrijd besaat uit een poule-ronde,

deelnemers

van de nationaliteit zal niet van toepassing
zijn op de otstandkoming ran het ableau.
c. 12 equipes kunnen deelnemen aan equipewedstrijden op ieder wapen, die elk uit drie

d.Naast deze bijzonderfieden,zijn & toe te passen regels hetzelfde als die voor de Wereld-

De individuele schermwedstrijd be.gaat uit 2
delen, voorwedstrijd en de hoofdwedstrijd,

scherming van nationaliteit, evenals, binnen
de mogelijke maatstaven met het principe van

gelijkheid. Het aantal schermers dient 7 te

t

zijn, belralve als de samensblling van de poules van 6 beter dit principe natoml Anders
zullen de poules uit 7 en 6 schermers bestaan.
de partij in & poule is afgelopen, waruloer

**

**

een van de schermers de score vur 5

ueffers b€reikt, of wel
wann@r 4 minuten effectieve srijd zijn
verstneken. Er wordt gecn melding rneer

gunaalt van de laatstc minuul

Voc

iedere partij wordt er geloot om !e b€pa-

*

gelijke stand bij het versrijken van de reglementaire tijd.
In dat geval zal de score welke genoteerd
wordt op de poule-staat Yl5 nin.
* Na de poule-ronde zijn de eente 16 schermers
die zich geplaatst hebben op algemene indices, wijgesteld van het tableau van de voorwedsnijd. In geval van gelijk eindigen op de

*

l6e plaats tussen twee of meerdere schermen,
beginnen met een barrage op 5 treffers, maxi'
rrt.aal4 minuten.
Met de andere geplaaste schermers per poule,
stelt men eon tableau voor dlimination directe
vast zonder herkansing, waar zii zijn geplaatst

op indice van de poules, door loting en in
blokken van 4. Dit tableau, compleet of incompleet, gaat door tot slechts 32 schermers

**

ste minuut aangegeven.

bereilt, of wel
wanneer 9 minuten effectieve schermtijd

heeft geplaast is winnaar.

Wanneer de partij met een gelijke stand eindigt en wann@r de reglementake tijd is verstreken, is de schermer die het hmgst op de
ranglijst van het tableau staat de wfumaar.
In dat geval zal de scae van V/15 op de poulestmt worden genot€erd.
- De hoofdwedstriil vindt plaats volgans het tableau van dlimination directe mnder herkansing, die zich afspelen op 4 lopers, een kwart
van het tableau per loper.

* De'serie-hoofden' vrijgesteld van de voorwedsrifil, krijgen in de volgorde van hun offi-

overblijven.

*

afgelqen wanne€c

e€n der schermers de scqe van 15 treffers

zijn verstreken.
De schermer die het grootste aantal treffers

* Het beginsel van

het beschermen van de nationaliteit zal niet van toepassing zijn op de
totstandkoming van het tableau.
De partijen van de dlimination directe gaan
om 15 treffers, maximaal9 minuten en verdeeld in 3 perioden van 3 minulen, met een
minuut pauze tussen de hervattingen, gedurende deze minuut mag de schermer worden
gecoached door zijn trainer. Het toestel blokkeert na iedere 3 minuten. Er wordt geen laat-

de partij is

**

len wie winnaar zal worden in geval van een

*

ci€le F.I-E. rangschikking de nummer I tot en
met 16 op dit tableau.
In geval een schermer als 'serie-hoofd', wiens
deelname de vorige dag is bevestigd, niet aanwezig is, z.al zijn plaas op het tableau leeg
blijven, en zijn Bond zal verplicht worden aan
de F.II. een boete van 1000 franc te bealen.

* De eerste

16 op indice na de poule-ronde, wijgesteld van de voorwedsrill,lrijgen de nummers 17 tot en met 32, in volgorde van hun

indice.

JEAIY VAI\IDERVOODT
verkoop van alle merken schermsportartikelen
GEOPEND
VERKOOP en EXFEDITIE - Hccrnraadssrrgel 285

woensdag

3023 BG Rottcrdam

vrlJdag

Tel.: OlO - 41208/Ol|476,ffiI5fJ
Fax: OIO

- 4773044

zaterdag

l9.OO - 2LOO
l9.OO - 2l.OO
09.30 - l3.OO

en volgens afspraak

uur
uur
uur

* De plaatsen 33 ot

*

en met& worden ingenomen door de 32 schermers die zich hebben
geplaast op het ableau van de vorwedstrijd,
door loting en blokken van 4 volgend hun
rangschikking
indice.
Het beginsel van het beschermen van de nationaliteit zal niet van toepassing zijn op de
totstandkoming van het tableau.

q

* De partijen van de €liminarion directe

I

Tot en met de l6e plaats wordt geschermd.
Vanaf de lTde plaats worden de equipes geplaaSt op grord van hun indice bij samenstiel-

*

ling van het tableau.
De wedstrijden van iedere ontmoeting worden

in de volgende volgorde geschermd:

3-6
5-l
2-4
6-l
3-4
5-2
l-4
6-2
3-5

gaan

om 15 treffers, maximaal9 minuten en verdeeld in 3 perioden van 3 minuten, met een
minuut pauze tussen de hervattingen, gedurende deze minuut mag de schermer worden
gecoached door zijn trainer. Het toestel blokkeert na iedere 3 minuten. Er wordt geen laatste minuut aangegeven.

De ontmoetingen worden gestaakt wanneer de

De partij is beOindigd wanneer

uiSlag vaststaaL

**

een van de schermers de score van 15 be-

* Iedere wedstrijd verloopt op dezelfde wijze

**

reikq ofwel
wanneer 9 minuten effectieve schermtijdzijn verstreken.

* Bij gelijke

De schermer die de meeste treffers heeft geplaatst wordt tot wiruuur uitgeroepen.

als de individuele wedstrijden in de poule.

toe,passen:

**

Wanneer de partij in een geli.ffe stand eindigt

en wanneer de reglementaire tijd is verstreken, is de schermer die het hoogst op de ranglijst van het tableau saar de winnaar.
In dat geval zal de scue van V/15 op de poulestaat worden genoteerd.
- Tijdens de finale op de eerste plaats wanneer
de panij met een gelilte stand eindi$ en wanneer de reglementaire tijd is verstreken, wordt
om een beslissende treffer geschermd over
maximaal I minuuL Als aan het eind van deze
minuut er nog geen winnaar is, zal degene
de beste plaats van dit tableau winnaar zijn
van de wedstrijd.
c. Formule voor de equipe schermwedsri.irlen:

q

*

Iedere equipe bestaat uit 3 schermers met,
evenureel, een veryanger.

*

*

De wedsrijd vindt plaats volgers dlimination
directe op een even0reel incompleet ableau.
De equipes nemen de plaats in op het tableau
in volgorde van punten. Het aantal punten aan
iedere equipe is gegeven volgens de optelling
van punten van de drie beste dquipien van de
offrci0le individuele F.I.E. rangschikking opgemaakt op de datum van de Wereldkampioenschappen.

stand wanneer de reglementaire

tijd is verstreken, zal men de volgende regels

**

**

als de twee schermers hebben deelgeno
men aan de individuele schermwedstrijd
op dit wapen tijdens de Wereldkampioenschappen, wint de best geplaatste schermer van genoemde schermwedsrijd;
als enkel een van beide aan de individuele
schermwedstrijden op dit wapen tijrlens de
Wereldkampioenschappen heeft deelgeno
men, beschouwt men hem als de best geplaatste schermer en wordt dus als winnaar uitgeroepen;

als geen van beide schermers zijn geplaact, zal de loting welke voor de wedstrijd zal worden uitgevoerd, de winnaar
vaststellen.

* een equipe kan niet met minder dan drie
schenners ern ontmoeting beginnen. Daaren-

tegen, als ten gevolgde van een zich onverwachts voordoende blessure tijdens een ontmoeting een 6quipier de wedstrijd niet kan
voortzettien en de equipe heeft geen vervanger, kan de ontmoeting met de andere 6quipiers worden voortgezet" in de volgorde van
de ontmoeting. De resultaten van de geblesseerde schermer zullen worden genoteerd als
V0 voor de tegenstander.

C.WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
JUNIOREN EN CADETTEN

heel, compleet of incompleet, van het begin
tot het einde.
De equipes zullen op dit tableau worden geplaatst in volgorde van sterkte, verkregen uit
de optelling van punten van het individuele
kampioenschap door de schermers die deel
uitmaken van de equipe. Als een schermer
heeft deelgenomen aan de kampioenschappen
cadetten en junioren op hetzelfde wapen,
neemt hij het aantal punlen mee dat het meest
gunstig voc hem is. In dit geval is de punten-

a. De individuele wedsuijden vinden plaats op
een enkele wedstrijddqg per wapen.
b. Formule van de individuele wedsrijd:

- Poule-ronde:
* Alle aanwezige schermers

nemen deel aan
een poule-ronde van die bestaat uit 7 of 6
schermers, anders uit 7 en 6 schermers, waar-

in 20 e 3A% W indices wordt uitgeschakeld.
Het beginsel van bescherming van nationaliteiten wordt toegepast bij de samenstelling

*

tabel die voor de cadetten en de junioren
wordt gehanteerd dezelfde.

Bij gelijk

van de poules.

* Op de poule-wedstrijden zijn dezelfde regels
van toepassing als bij de Wereldkampioenschappen Senioren.

- Elimination dirccte:
* De 16 eerst geplaatste schermers

*

worden ge-

plaast op een tableau voor 6limination directe, compleet of incompleet, waar zij plaats I
tot en met 16 innemen, volgens de indices van
de poules. De andere schermers worden bij
loting per blok van 4 volgens de indices geplaatst. Dit tableau wordt volledig geschermd,

zonder herkansing tot aan de finale. Ieder
kwart van het tableau wordt op een loper verschermd, de 6limination directe zal vanaf, 32
op 4 lopers worden verschermd.

* Het

beginsel van bescherming van nationalileiten wordt niet toegepast bij de samenstelling van het tableau.

c. Formule voor de equipe-wedsrijden

*

*

Wanneer de Wereldkampioenschappen Junioren en het Wereldkampioenschap Cadetten tegelijkertijd worden gehouden en op eenzelfde
plaats, een Jeugdwereldkampioenschap voor
equipes zzl de dag na de laaste individuele finale plaats vinden.
Iedere equipe bestrat uit 5 schermers, voor ieder der 5 wapens, en eventueel 5 vervangers
(l voor ieder wapen). De 5 6quipiers mogen
junioren of caderen zijn.
De aanvoerders van de equipe geven de dag
ervoor, na de laatste finale, de namen door
van hun 5 dquipiers en, eventueel, hun vervangers.

*

De wedsrijd zal worden geschermd volgens
het tableau voor 6limination directe in zijn ge-

l0

aan[al punten van twee of meer
meerdere equipes zal hun plaats op het tableau dmr loting worden bepaald.
Om de plaatsen I tot en met 4 wordt geschermd; de andere equipes worden na de
wedstrijd ge per beurt op het tableau, in het
kader van hun plaatsing toen het tableau werd
vastgesteld.

*

Iedere ontmoeting wordt geschermd om 25
reffers, verdeeld in 5 blokken van 5 treffers
per wapen.

Voor de ontmoeting bepaalt men per loting de
volgorde van de wapens waarin deze ontrnoeting zd worden verschermd.
De twee schermers op het eerste wapen aldus

aangegeven, schermen totdat 66n of beide
schermers de score van 5 hebben bereikt, binnen de effectieve schermtijd van 4 minuten.
De twee schermers op het wapen dat aangewezen is op de nveede plaats nemen de score
over van de twee voorafgaande schermers en
schermen totdat de ene of beiden de score van

10 hebben bereikt, binnen de effectieve
schermtijd van 4 minuten, en zo vervolgend
tot aan 25 reffers.
Wanneer de 4 minuten effectieve schermtijd
zijn verstreken in hetzelfde blok zonder dat
66n of beide schermers het maximum van de
treffers van het blok (5, 10, 15, 2O of 25
treffers) hebben bereikt, wordt aan de score
van iedere equipe het aantal treffers toegevoegd dat benodigd is voor de overwinnaar
om het maximum perblok te bereiken.

* Een 6quipier kan slechts door zijn plaatsvervanger worden vervangen in geval van sen
blessure, vastgesteld door de gedelegeerde
van de Mediscte commissie van deF.I.E. Een

enkele vervanging per schermer is toegesaan
tijdens de wedstrijd.
Als, ten gevolge vah een nieuwe blessure
welke is vastgesteld dor de gedelegeerde van
de Medische Commissie, een plaatsvervanger
de partij die hij reeds is begonnen, niet kan

be0indigen evenals het weggaan van een
schermer tijdens zijn partij, zal de score van
zijn equipe op het moment dat de blessure of
het weggaan zich onverwachts voordeed zo
btjven en men zalaan de scce yan de tegenpartij het venchil van de overblijvende punten toevoegen om tot het maximum van het
blok t€ komen.
Een equipe kan slechts een ontrnoeting met 5
schenners beginnen.

D. A.WEDSTRUDEN
a De A-wedstrijden Senioren volgen dezelfde
regels als de individuele wedstrijden van de
Wereldkampioenschappen Senioren.

3E OPGAVE VAN WUZIGINGEN
1993 SCHERMREGLEMENT
Artikel lT
Toevegen aan het eind van A:
Vmr de wedstrijden Elimination Directe en de
finales Wereldkampioenschappen en de Olym-

pische Schermwedsriilen, en de finales van A-

Ternooien, melden beide schermen zich 5 minuten voor het beueden van de loper bij de aangewezen scheidsrechter opdat hij kan beginnen
met de controle van hun materiaal (de volgende
op gelijke wijze).Op de loper zal gen controle
plaatsvinden. Als een onregelmatigheid is waargenomen, dient het defecte materiaal onmiddellijk zonder besraffrng te worden gewisseld. Het
gecontroleerde reserve materiaal zal door de
scheidsrechter aan het begin van de partij, bij de
loper in de buurt van de schermer die zich op de
loper bevirdt, worden neergelegd.

Artikel2T

b De A-wedstrijden Junioren volgen dezelfde pt 3, eerste reget nieuwe tekst:
regels als de individuele wedstrijden van de De gehele schermkleding moet wit zijn, even$Wereldkampioenschappen Junioren en Cadetten.

2Tot aan de definitieve herziening van het
Schermreglement, hebben de hierboven vermelde regels ytx)rrang op de artikelen 45 ot
en met 47,49,225,22'6,319 tot en met 321,
413,414,514 tot en met 584 van het ReglemenL

Overgangsbepaling 2
Tijdens het seizoen 93 -94 en totdat de aanwijstoestellen het systeem van blokkering hebben
aangebracht van de gekleurde lamp na oplichting van de witte lamp aan dezelfde kant, vmrzien in het artikel229,zullen de toestellen met

het oude systeem van blokkering van kracht
blijven.

eel met uieondering van een kleuren-garnering
langs de mouwen van het schermvest die niet

langa mag zijn van 3 cm.

Artiket 2t
Aanpassing van 4e alinea: nieuwe tekst:

De schermer op of buiten de loper dient zijn

masker op het hoofd te houden totdat de
scheidsrechter'halt' heeft geroepen. Hij kan
zich in geen geval lot de scheidsrechter richtpn
voordat de beoordeling van de gevechtsgang
heeft plaaagevonden.

Artikel
221
Tekst dmrhalen; dit artikel zal zonder inhoud
blijven besaan (m.i.v. I oktober 1994).

Artikel

229

Nieuwe tekst:
Bij het gebruik van het toestel moet men beden-

dat
aindien een ongeldige treffer is toegebrrcht zal
ken

het oestel geen eventuele geldige trreffer aan
deznlfde kant aangeven;

b.het toestel geeft geen tijdsverschil aan u$sen
twee of meergeli$tijdig aangegeven treffen.

ll
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In zijn redactioneeltje in Touch€ 5 vraagt Rob
Goudvis zich af of de aanrekkingskracht van
het bondsblad niet te lijden heeft onder de hoeveelheid ruimte die noodgedwongen moet worden besteed aan reglemenswijzigingen. Het zal
hem ongetwijfeld plezier doen te horen dat dat
niet het geval is. Integendeel zelfs: die reglementswijzigingen vonnen zo ongev@r de enige
reden om het blad niet ongelezen tot kattebakvulling te venverken. Hoewel Touctr€ in Nederland de enige gespecialiseerde informatiebron
op schermgebied is, valt er nauwelijks lezenswaardige informatie in te ontdelften.
Nieuws? Vergeet het maar. De periode van een
maand tussen de deadline en het verschijnen
staat spectaculaire primeurs ongetwijfeld enigszins in de weg. Dat is echter geen excuus voor
het ontbreken van zoiets voor de hand liggends
als een verslag van de Algemene kdenvergadering van de KNAS in het Offrcieel Orgaan van
de bond. Wel de mededeling van de hoofdredacteur dat hij bij de ALV aanwezig geweest is.
Dat is leuk voor hem, maar w:urom schrijft hij
er dan niet over?
Belangwekkende mededelingen van het bondsbestuur (WK naar Nederland; KNAS dreigt sub-'
sidie te verliezen) zijn voor de redactie geen
aanleiding tot het schetsen van wat meer achter-

schijnt le zijn, met als teneur dat er niet genoeg

voor ze betaald wordt @ech jongens. Andere

sport zoeken). En inderdaad, er was vorig jaar
die naar het schijnt diepgaande en in ieder geval
pagina's vretende discussie over de rol van de
schermleraar in de Basisvorming. Alleen jammer dat die door ssn [6tael gebrek aan context
en de op z'n best ontroegankeli.lte terminologie
f In deze bewegingsvisie analyseert men het bewegen van de mens als lichaamsbewegingen.')
voor geinteresseerde leken niet te volgen was.
Enig zorgvuldig redigeren had hier een grote
bespanng in ergernis en dnrkinkt op kunnen leveren.

Wedsrijdverslagen staan er wel in. Als de qganisatie tenminste z:,lf het initiatis6 neemt de uitslagen door te geven. 7n niet, dan zal de redactie zelf ook geen pogingen ondernemen er achter te komen en blijft de lezer van Touch6 voor
eeuwig in het duister taslen over de alloop van
deZrlveren Sabels, Floreuen en Degens en wat
er verder nog zoal verchermd wordt in de loop
van het jaar. En het moet gezegd: de redactie is
daar consequent in. Noch voor Nationale en
Wereldkampioenschappen, noch voor Olympische Spelen wordt een uitzondering gemaakt.
Ook het verlmp daarvm zal de geihteresseerde
schermer elders moeten zien te achterhalen. In
staat het op zijn best vele maanden later,
maar vaker niet of onvolledig.

grond. Over de WK '95 bijvoorbeeld heb ik Touclrd

sinds de eerste aankondiging, in juli 1992, in
Touchd weinig meer vernomen. De bondsmededeling van vorige maand leek me vooral bedoeld voor de buitenwacht. De Nederlandse
schermwereld zal toch waarschijnlijk wel graag
wat me€r details willen weten (Wat gaat er precies gebeuren? Wie organiseert dat? Hoe gaat
een en ander betaald worden? Wat wordt er gedaan om publicitaire munt voor de schermsport
uit het evenement te slaan? Wordt er verwacht
dat ik kom helpen sjouwen?). Als je betrokkenheid bij de leden wilt kweken zul je ze ook een
beeqe op de hoogte moeten houden.

Spraakmakende artikelen over de stand en de
toekomst van het Nederlandse schermen hoeven
we in Touchd al evenmin te verwrchten.Hoogstens de regelmatig terugkerende en meestal
anonieme kJngzang van die vele gefrusreerde

toptalenten en -trainers die Nederland

Bij zijn aantreden als hoofdredacteur vond Rob
Goudvis indertijd dat Touch€ vooral van de lezers zelf moest worden. Kennelijk houdt dat in
dat hij op de dag van de deadline eenvoudigweg
zijn brievenbus omkeert en de inhoud integraal
publiceerr Het resultaat is een blad dat nauwelijks relevante informatie bevat, geschreven in
een stijl die qua lichtheid en scherpte onbedwingbaar associaties oproept met het Oudhollands Aardappelschermen. Hoewel / 6,80 niet
echt veel geld is, zou ik zeggen dat de KNAS
het op dit moment wel beter kan besteden dan
aan Touch6 n dezn vorm. Dan hebben we meer
aan een regelmatig verschijnende nieuwsbrief
met bondsmededelingen. En de laatste reglemenswijzigingen naururlijk.

rijk
r3

Nasclriftwn dc rcdaHio:
Hoewel de strekking van de bovengenoemde ge redaktie, die een kwalitatief goed blad wilt
tekst niet al te positief in mijn richting wijst, brengen kan nu eenmaal niet gedragen worden
moet ik Soch stellen, dat Koen het juist ziet
door een enkel individu. Daar is de medewerInderdaad besteed ik niet veel tijd aan het re- king van anderen vmr nodig.
daktionele deel van het blad, om de dmdeenvoudige reden, dat ik daar geen tijd voor kan
wijmaken. Ik doe naast dit werk nog znvelzaken voor het scherrnen (denk maar eens aan het
voeren van de ledenadministratie; dat is echt
een gigantische klus!) dat ik slechts minimaal
bezig tan zijn met uw lijfblad.

Dit alles neemt echter niet weg, dat ik het graag
anders zou willen zien. Maar daanroor heb ik de
hulp nodig van een aantal van u. Een volwaardi-

Ik heb hierover zeker wel goede ideeen, maar
zolang ik er alleen voor sta verwacht ik geen
grote wijzigingen. De door Koen genoemde
knelpunten zijn alleen dan op te lossen, als er
voldoende tijd in gesoken wordt. Dat moet gebeuren door of een beroepskracht, die wel 40
uur per week daarvoor heeft, of het m@t komen
uit een collectief.
Tot dan zal dit blad inderdaad niet wezenlijk
veranderen.

Schermster gekozen als talent van het jaar
Sp ortvereniging

Putten

Op 29 december werden in Ermelo de sport-

man/sportvrouflsportploeg-verkiezingen gehouden. Op het SFORTGALA dat de feestelijke
gebeurtenissen omlijstte verzorgde de afdeling
schermen van SV Putten een schermdemonstratie, waarbij een breed pbliek kennismaalcte met

de ons zo geliefde schermsport. Naast demonsratiepartijen op degen en floret was er een demonstratieles dmr schermleraar Nico van Beek
met de twee jongste SV Puren-schermen (7 en
8 jaar). Voor een volle sporthal werd het een
leuke promotie.

H tt/l/riging

d@t bwgarcestu Bunies van Ernelo

Hmgtepunt voq ons schermers was later op de
avond de verkiezing van Agnes de Kruiff tot
"veelbelovend talent 1993". Ondanks de concurrentie van de andere genomineerden, een
rampolinespringster en een veelbelovend voetballer, zag de jury met o.a Evert ten Napel toch
meer in Agres. Doorslaggevend volgens het juryrapport was het behaalde Nederlands Kampioenschap op degen in de categorie cadetten.

Verslag van Bijscholing Scheidsrechters
Den Haag 27 november 1993

RobWoltluls

De bijscholingsbijeenkomst werd gehouden in
schermcentrum Lindenhof te Den tlaag en werd

* De uisualing van de scheidsreghter is aftrankelifi van het zelfreruouwen dat hij opbouwt

bijgewoond door 44 scheidsrechters. Van 19

door ondersteuning van het wedstrijdbureau
van het organiserende toernooi. Hij/zij wordt

scheidsrechten werd een keurig kaartje met af-

bericht ontyangen. Hoewel we natuurlijk verheugd zijn over zo'n gtote opkomst, blijven er
nog altijd meer dan vijftig over die helemaal

De scheidsrechter moet begnp uiBtralen voq
de schermer. Tnken naar de ideale combinatie tussen gezag enprettig opreden.

*

Schermers die zelf regelmatig optreden als
scheidsrechter hebben docgaans meer respect
voor scheidsrechters als zij op de loper saan.

niet reageerden op de uitnodiging.

Als eerste onderdeel werden de deelnemers verdeeld in zes grcepen. Deze groepen gingen onder leiding van een door hen z.elf aan tre wijzen
vmrzitter in discussie over hun eigen imago. De
opdracht was kort met elkaar te praten over wat
zij znlf zagen als het imago van de scheidsrechter bij het schermen in Nederland. De groepen
kregen rwintig minuten de tijd een eigen invul-

ling te geven.
Na de groepsdiscussie krram de centrale rapportage, waarbij de voorziuers in refwooden conclusies en aanbevelingen verwoordden.
De belangrijkste punten die eruit kwamen wa-

Itn:

te weinig door het wedsrijdbureau gesteund.

*

I
*

Schermers ervaren veel scheidsrechlers als
onnodig auoritair.
Scheidsrechten zijn vaak bevoormrdeeld bij
betere schermers.

*
*

Scheidsrechters zijn op het hoogste niveau
veelal niet voldoende "gehaind".
Schermers moeten eerst zelf de regels leren
v(x)r ze tegen de scheidsrechter moeilijk
doen.

*

Scheidsrechters moeten

znlfverz*qd zijn en

STICHTI NG SCHERMCENTRU M ARNH EM

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

Schermcentrum Amhem, Koppelstraat 20,6832 EP Arnhem. Verkooptiiden dinsdag en woensdag 20.00 - 22.00 uur
Telefoon: 085 213360 Mewouw C. Tiedink (buiten deze tijden 085 . 513132)

nooit op hun beslissing terugkomen. Ook niet aangenomen q het laatste congr€s van de F.I.E.
na een partij met een verongelijkte schermer 1993.
een gesprek willen aang;aan.
Een reguliere schermpartij in een poule eindigt

* Het is vaak een ondankbare taak.
* Kan de T.C. geen wedstrijden

wann@n

aanwijzen,

waanroor scheidsrechten verplicht worden te
verschijnen?

*
*
*

*
*

Scheidsrechters zijn in de ruimste zin
woord te weinig herkenbaar.

vu

het

Er moet meer uniformiteit komen La.v. regels,
berechting, kaartsysteem en organisatie.
Organiserende verenigingen maken er vaak
maar een "potje" van. Te krap ingerichte zalen, waardoor gevaarlilte sinraties onBtaan.
Te weinig scheidsechters. Dit komt lang niet
altijd doa onwil van de scheidsrechters, maar
vaak doordat ze veel te laat worden uitgenodigd.
Kennis van het reglement dwingt ook gezag
af.
Scheidsrechters moeten zich niet aanmatigen
?xlnzware educatieve tAAklE hebben. De trainers en begeleiders zijn daarvoor. (Die moeten die taak dan wel serieus nemen). De educatieve taak is uiteraard wel in een hogere
mate aanwezig bij jeugd- en puur recreatieve
wedstrijden. Een beginner dien je anders te
benaderen dan een ervaren wedsrijdschermer.
Van de scheidsrechter mag je verwachten dat
hij daarin goed kan differentiOren.

* E6n van de schermers 5 treffers heeft gemaalc

* De march de 4-minutengrens overschrijdr
* ATTENTIE! Geen waarschuwing meer voor I
minuul

* Bij degen

Als nvee schermers de maximum score van 55 bereiken

van uitleggen.

voorde

4-minutengrens is bereikt wordt verder geschermd tot de eerst volgende (winnende)

orch6.
Op de poulestaat komt te staan: V/5.

*

Voor iedere partij wordt geloot wie van de
twee schermen de partij heeft gewonnen, indien de stand bij het versnijken van de 4-minutengrens gelijk blijkt te zijn. (Als het organisatiesysteem dit toelaat kan dit worden gedaan door de computer).

Eliminatiepanijen worden verschermd als volgt
{' Totaal aanal rcffers: 15.
* 9 minuten zuivere schermtijd verdeeld in 3
perioden van 3 minuten. E6n minuut pauze
nrssen deze perioden. Gedurende deze minuut
mag de schermer worden gecoachd door zijn
trainer.
Geen waarschuwing voor de laaBte minuut.

* Hij

moet mede de partij aanrekkelijk maken
dmr een enthousiaste en begrijpelijke manier

en sabel:

De Eliminatiepanij eindigl, wanneen

* E6n van de schermers 15 touchds heeft ge* Hij moet niet willen opvallen.
maakt.
* Ordeverstoring op de loper wordt te weinig
*
9 minuten zijn versreken.
Wanneer
echt aangepakt. Zo ook publiek en materiaal
*
tussen de loper. @it maakt het conect berechBij degen en sabel:
ten vaak onmogelijk, terwijl dit zelfde publiek

wel goede beslissingen verwacht).
Na de korte groepsdiscussies vond de plenaire
rapportage plaats. De bovenstaande punten
kwamen daarbij aan de orde en werden in het

kort becommentarieerd.
Hierna kwamen de nieuwe wijzigingen van het
wedstrijdreglement aan bod.
Tnwaren op papier gezeten aan de aanwezigen
als volgt uitgedeeld:
Nieuwe reglementen voor op en om de loper,

l6

Wanneer de 2 schermers de maximum-score
van 15-15 hebben bereikt voor de 9-minutengrens is bercilx, schermen zij door lot de winnende tneffer. (V/tS

*

q

de poulestaat).

Wanneer de partij met een gelijke stand eindigt en de 9-minutengrens is bereikt, is de
hoogste schermerop de mrspronkeliSe ranglijst van het tableau de winnaar.

Verder...........

* De mogelijkheid
1994 de keellap

bestaat dat per

I

bij floret geldig

oktober
trefvlak

*

*

wordL Dit is nog in discussie.(an 221)

W.K.

Nadat op het electrisch apparaat het ongeldige
srgnaal oplicht, wordt een geldig signaal aan

Bij

dezelfde zijde gellokkeerd. (rt- 229)
De vooruitgaande kruispas moet worden beschouwd als een voorbereiding en op deze
vmrbereiding heeft iedere enkelvoudige aanval voorrang in de eerbiediging van de gevechsgang (frase d'arme).
(Een nieuw nunmer 8 bij art. 233 vm het floret-reglement.
Een nieuw nummer 5 bij art. 417 van het sabel-reglement).

'| Bij sabel worden de attaques simultandes die
geldig treffen voor beide sabreurs gehonoreerd met een treffer. (ara423)

Op een aantal A-toernmien wqdt dit jaarge0rperimenteerd met het weglaten van het ongeldige signaal op het apparaat bij floret" Voor het
huidige reglement heeft dit uiteraard nu nog
geen consequenties.

Ten aanzien van het wegvallen van de "l-minuut-waanchuwing" werd de volgende richtlijn
afgespoken:

*
*

te Essen

afgelopen zorter.

deze opbouw was het de bedoeling, dat de

deelnemers visueel kregen welke ingrijpende
ontwikkeling het internationale floretschermen
heeft doorgernaakr

Centraal stond hierbij de beoordeling van de
aanval ten opzichte van de vmrbereiding. Met
andere woorden: '"lV'anrp€r is er nog sp'rake \an
een voorbereiding en waar gaat die voorbereiding over in de aanval".
Uiteraard sond in deze discussie de vraag centraal: "Wanneer tellen we een tegenaanval en
w:mne€r vinden we hem lelaat-.
Als belangri} punt werd in elk geval geconcludeer( Cat hi€rb{ aft236 van het reglernent onvertort geldt:
"De tegenstander heeft het recht op samengestelde aanvallen een arret te plaatsen, m:ur om
geldig te zijn moet &zp e:n schermtempo v66r
zijn op de aanval. D.w.z. dat de anOt moet treffen vddrdat de aanvaller laaste beweging van
de aanval (finale) heeft ingezet."

Besproken werd nog de internationale discussie

die over de diverse benaderingswijzen wordt
gevoerd en het ons lang niet altijd makkelijk
De schermer mag de scheidsrechter vragen
mnnkt. Enerzijds de Duitse en Italiaanse benahoeveel tijd er nog te schermen is. Hij mag
dering die de schermer meer lolerantie geeft in
daar de partij niet voor onderbreken.
de uitvoering van zijn aanval dan bijvoorbeeld
Het van naast de loper Oeroepen tijdens het de Franse en de Hongaarse. De laasten houden

schermen moet worden beschouwd als ordeverstoring en als zodanig worden bestrafr
Na de lunch volgde het programmaonderdeel
waarbij het berechlen van de gevechsgangen op

floret.
De videopresentatie toonde als eerste een fragment van de FlE-instructiefilm, waarin de diverse gevechtshandelingen prachtig ge0nsceneerd werden getmnd.
Daarna werden de deelnemers geconfronleerd

met een floretpartij van bijna l0 jaar geleden
tussen de Fransman Pietruszka en de Italiaan
Borella. Twee wereldtoppers van de vorige
schermgeneratie.

in hun benadering van de aanval Lo.v. de voorbereiding sterker vast aan de strekking van de
arm. Naast de conclusie, dat bovenstaard reglementsartikel nog altijd als een huis overeind
staaL werd dmr iedereen ondertend dat het van
grmt belang is dat wij de intenrationale ontwikkelingen op de voet volgen.
De bijeenkomst werd besloten met jureren in de
praktijk. Twee deelnemers, Hans Rijsenbrij en
Pafice Masson schermden een aantal partijen in
het nieuwe systeem. Een aantal andere deelnemers berechtten de partijen.
De bdeenkomst werd om 15.00 na een intensieve dag afgesloten.

De laatste fragmenten waren beelden van de
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Workshop Dr. Jerzy Wezowski
Kes Hean&erkldTc

IWS

'Nia pratat, nau dun!" cursistcn aor lat wqk
Op uiu odiging van de Nederlandse Vereniging
ran Schermleraren (NVS) gaf malre Wezowski
op Z okober j.l. in de schermzaal van het Koninklifi Instiurut voor de ldarine in D€n Helder
zijn visie en de daarbij behorende oefensof op
het thema" Momentbepaling van de aanval op
floret
Achttien gelnteresseerden werden wijwel onmiddellijk aan het werk geznt na de introductie
door de voorzitter van de NVS, dhr. Dick van

gemerlc dat het al dan niet aankomen van een
treffer aangeeft of het goede moment gekozen
werd. De oefenstof werd goed opgebouwd en
zodanig aangeboden dat zonel beginn€rs als gevaderden er profijt van hadden.
Na een uitstekende koffietafel werden de middagrren benut om klassikaal gegeven opdrach-

derWinden

meegenomen waarm@ zede aa4geboden oefensof direct konden beoefenen.

Onder het motto: "niet praten, maar d@n" w€rden middels een aantal speelse vonnen door de
maitre aangegeven dat voor momentbepaling
een aantal aspecten onmisbaar zijn, te welen:

rcn individueel uit te werken d.m.v.

de

leraar/leerling siuratie.

Sommige leraren hadden eigen leerlingen

- co0rdinatievermogen.

vu de lessen beantwmrdde maltre
Wezowski een aantal aan hem gestelde vragen.
Tevens stelde hij zich beschikbaar v(xn meer
vur dit soort trainingen waarbij hij de leraren
aanmoedigde me,er leerlingen mee te nemen.
Hij hoopte dnor &zn manier van samenwerking
zijn bijdrage te kunnen leveren aan het in stand
houden van de schermsport in Nederland en

Elk van deze aspecten is te trainen, maar het geheel moet de schermer in staat stellen het juiste

Belgi6. Een streven welk de NVS volledig
steunt en waar ze haat medewerking aan zal

moment te kiezen. En heel terecht werd ook

vedenen.

- afstandgevoel
- tempogevoel
- reactievermogen
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op

Na affoop

Schermen als God in

Frankrijk
Frot Hoefureclts

Wie voor het eerste gaat schermen of als leek
aan de schermsport denkt, zal altijd de Drie
Musketiers, Scaramouche, Cyrano de Bergerac

chateau is nog mooier. In de met krmnluchter,
wapens en kurassen versierde zaal'waant men
zich snel tenrg in vervlogen tijden. Ik heb gedurcnde mijn verblijf een aantal lessen gekregen

vq)r ogen staan. Bij deze roman(tische) helden
gaat de gedachten snel richting Frankrijk en in &znzaal.
haar kastelen. De Loirqstreek met haar bekende

rivier vormde destijds het toneel voor menig
duel met de blanke wapens.

Maitre Ruud van Oeveren is sinds de zomer van
1991 woonachtig in Bourgueil, gelegen op oen
dertigtal kilometer westelijk van Tours in het
kanon Indre-et-Loire.
ChAteau des Sablons
Ruud van Oeveren met zijn echtgenote Joke van

Langen en hun beide kinderen wonen in een
schitterend chateau in Bourgueil, waar Ruud
een museum van de schermkunst en -spct heeft
opgezeL Daarnaast zijn in het kasteel logies mogelijk. Het kaste€l biedt naast de priv6-verrekken ook ruimte aan e€n appartemenL Naast het
appartement in het chafeau is er nog een appartement te huur in een dependance, waar ook een
aantal l- en 2-persoonskamers zijn gevestigd.

Bibliotheek

Bij menig schermleraar in Nederland is bekend
dat maiue van Oeveren ern
uitgebreide bi-

zs

bliotheek bezit met Nederlandstalige boeken.
Daarnaast staan vele boeken in het Frans, Duits,
Hongaars en her Russisch, antiek en modern, de
kennis omtrent de geschiedenis en ontwikkeling
van de schermsporl-

Loire
Het kanon Loire et ligt rondom de steden poitiers en staat bekend om haar vele mooie kastelen en aMijen. Te denken valt aan de chateaus
van Montgeoftroy, van Saumur en van Langeais
en aan de abdijen van Bourgeuil en Fontevrault

Elk van deze gebouwen is een bezoek waard.
Eten

& drinken

Het hoeft geen betoog dat een bezoek aan de
Bij het chateau hoort ook een tennisbaan, waar maitre en aan Frankrijk uiteindelijk tenminst€
eenmaal uitmondt in een gesprek over en een
men een (tennis)balletp kan opgooien en slaan.
bezoek aan een van de vele fijne restaurants in
Mocht het in de zomer !e warm zijn op de ten- deze mooie streek.

nisbaan, kan men in het bijbehorende lommerpa* verkoeling zoeken.

rijke

Schermzaal

Wie wel eens in de schermzaal aan de Prinsengracht is geweest, zal beamen dat dat een sfeervolle zeel was. De inpandige schermzaal in het

*

Dat het eten er goed is, is genoegzaam bekend:
dat dat niet noodzakelijkerwijs duur hoefr re
zijn is minder bekend. Ruud en Joke weten je de
weg te wijzen naar de fijnste restaurants in de

wijdeomrek.

I(ASPER I(ARDOLUS
SCHERMSCHOOL

*

SPORTCAFE * SCHERMSPORTARTIKELEN *
PARTYCENTRUM *

*

voor redelijke prijzen, vakkundig advies en goede semice
Onze schermshop is dagelijks geopend van 9.(X) - I 7.fi) uur en volgens afspraak
(pasgelegenheid aanwezig)

Speulderbos 15,2716 JW ZOETERMEER
Tel. 079 - 21.21.22 Fax 079 - 52.0E.22
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TNT Express Worldwide sponsort
Paul Sanders
De floret-schermer Paul Sanders, leerling van
Ton Hazes, heeft een sponsor. Het koeriersbedrijf TNT Express Worldwide ondersteunt
financieel de nummer 66n van Nederland. Het
uiteindelijke doel is deelname aan de Olympische Spelen in Atlanta in 196.
Door de sponsoring kan de 25-jarige schermer,
begeleid door zijn trainer-coach Ton Hazes,

kwalificeren door een ovenvinning op de winnaar van vorig jaar, Thorsten Weidner. Dit resultaat was goed voor een stijging op de werel-

deelnemen aan de tien wereldcupwedstrijden op

het wapen floret. In november 1993 is Paul op
het wereldcuptoernooi in Wenen als 40ste
getiindigd. In december 1993,is Paul behaalde

De sponsoring van TNT Express Worldwide is
een uitbreiding op de financiOle ondersteuning
die al door de KNAS en NOC*NSF geleverd
wordt. Afhankelijk van de behaalde resultaten

hrj een 80ste plaats in St Petersburg. In Havana
fianuari 1994) kon Paul zich bij de beste 32

zal verdere sponsoring na het seizoen 1994 worden besproken.

dranglijst van een 130ste plaats naar de 90ste
plaas. Op 29 januari eindigde Paul als 49ste in
Parijs. Dit seizoen volgen er nog wereldcupwedstrijden in Ztirich, Coruna, Veneti0, Budapest., Bonn en Parijs.

11'L+:;*;
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ttSchermaliatt een succes
De tentoonstelling "Schermalia" in Oudkert in
Friesland heeft onder geihteresseerden in beeldende kunst een nieuw in schermen geihteresseerd publiek weten te bereiken. De opening
met Pernette Osinga vond plaas onder nationale
en regionale belangstelling van circa 60 bezoekers. In de expositienrimtes van scherm-, balleten yogazaal Bloemrijk Vertrouwen was onder
andere een uniek overzicht te zien van al het ingezonden pospapier van alle schermverenigingen die zo sportief waren om iets te sturcn.

Hanelijk dank voor de medewerking en een ieder die de moeite heeft genomen op de opening
te komen of ons later te bezoeken. Vmrts danken wij een ieder die op enigerlei wijze iets
heeft bijgedragen aan de expositie, samen kunnen we meer dan ieder op zich. Er waren Franse, Belgische, Itrliaanse en Nederlandse stukken
in bruikleen.

De expositie heeft in de sreekpen en op de lokale radio ook uitgebreid aandacht gekregen. De
reacties op de expositie en vooral op het informatieve gedeelte met de werkbank waarop de
wapens tijdens de rondleiding uit elkaar ge-

A.T6th

haald en in elkaar gezet werden waren enthousiasr Onze uitleg van de apparaurur en de mogelijkheid om de schermkleding zs$.aan re doen
en niet alleen te bekijken, maar te ervaren hoe
en ander werh, werd gewaardeerd. Bezoekers
verzekerden ons nu anders naar schermwedstrijden op tv te zullen kijken.

Wij hopen voor de WK in Nederland nog een
schermexpositie samen te stellen en verzoeken
iedereen die daarvoor mat€riaal beschildaar wil
stellen dat aan ons te laten weten. Wij denken
aan de geschiedenis van Nederlandse schermverenigingen in woord- en foobeeld geoond in
de bij ons aanwezige wissellijsten. Om in Nederland het enthousiasme recreatief en sportief
te bewaren is grotere bekendheid het begin van

grotere belangstelling yoor het schermen en
daardoor meer publiek, sponsoring, pers en beoefenaars.

Wij hopen tot ziens op de volgende schermexpcitie,
Andries en Gerhild T6rh (die het artistieke gedeelte van de expositie en de vele rondleiding
voor luar relening nam).

STICHTNG TOPSCHERMEN DEN HAAG
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-rtriT
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Dverkoopt erclusief:

Adres:
van Galenstaat l4 m,2518 EP Den Haag.
tel 070 3640624 fax: 070 3610624

of: maandag, wocnsdag cn dondcrdag 20.00 - 22.00
willemstruat 84,2514 HL [)cn Haag
tel: 070 36427 43
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Coupe Lisette geslaagd toernooi
Het door SV Putten georganiseerde schermtoernooi om de coupe Liseue is een groot succes ge-

worden. Het toernooi van 20 november in de
sporthal Calluna in Ermelo, financieel mogelijk
gemaakt door kapsalon Lisette, was vooral in de
belangstelling bij de jeugdschermers. Vanuit alle
hoeken waren 50 beloftes naar Ermelo gekomen
orn met elkaar de floret te kruisen.

In de categorie floret 7 ,8, 9 jaar werd door de 9

deelnemers een spannende srijd geleverd. Aan
het eind van de dag moest een barrage de winnaar aanwijzen. Voor deze wedstrijd meldden
zich Tom Peterse en Geert van Wersch, beide
van zaal Visser uit Amsterdam. Tom Peterse
toonde zich de sterkste en mocht de eerste prijs
me€ naar huis nemen, Geert van Wersch werd

tweede, terwijl Justin Derop van SV Deropement uit Zutphen de derde plaats kreeg oebedeeld. Arnoud Glimmerveen van SV Putten
werd hier in zijn eerste wedstrijd verdienstelijke
vijfde met 4 overwinningen.
In de categorie floret 10-11 jaar wwen 22 deelnemers. Hier ging de overwinning naar Tjakke

Lever van SV Almere, Ischa Mooren van
RANA uit Amsterdam werd tweede, terwijl Farin Eljon van ASVD (Dronten) de derde plaats
wegkaapte. De SV Puttenaar Roeland Prins wist
hier beslag te leggen op de l6e plaats.

Elecrisch werd geschermd in de andere jeugdcategorieOn. Denise Bos was alle jongens te
slim af bij de l2ll3 jarigen. Deze schermster
van ASVD werd eerste, gevolgd door Karel van
Vught en Thomas Tuizenga, beide van zaal Visser. Ook hier twee schermsters van SV Putten.
De zusjes Glimmerveen bliezen hier hun partijtjes mee. Astrid werd 8e met 6 overwinningen,
terwijk zus Nanda met 5 overwinningen plaats
12 voor zich opeiste. Bij de 1al16 jarigen ging
de overwinning naar Jurjen Hickman van
RANA. Hier waren de andere ereplaatsen voor
lvlartha Kater (RANA) en Katja Massarsky van
SV Laprime (Wageningen).
De sabelwedstrijd was alleen voor de heren-sesabreurs,
nioren weggelegd. In een veld van
die in een poule-unique uitmaakten wie de
sterkste was, bleek Ronald Kruithof van SV Valiant uit 't llarde met 9 overwinningen duidelijk

ll

22

JanMaas

de sterksle. Bram van de IIam, even@ns van SV

Vdiant, moest met een overwinning minder genoegen nemen met plaats twee. De Laprimeschermer Karel de Bloois legde met 7 overwinningen beslag op de derde plaats.

Het hoofdnummer van de dag was de degenequipewedstrijd- Tien equlpes van elk drie schermers/sters hadden zich aangemeld en streden
verbeten om elke treffer. Sterkste quipe was een
mixed equipe @estaande uit Danielle de Vaan
(ANSC), Cees Dekkers (KOOS) en Kenneth
Mantiri (zaal Van Oeveren), die van de 9 wedstrijden er 8 wist te winnen. Op de rweede plaats

eindigde DSV uit Deventer en SV Pallos uit
Ufecht met 7 overwinningen. Omdat het resultaat van de dame nu beslissend was eindigden
de Deventenaren voor de Utrechters op de 2e
plaats. De beide Puttense equipes eindigden met
4 en2 ovenvinningen op de 6e en 8e plaats. Individueel SV Putten succes was er ook. Agnes
de Kruiff werd met 12 ovenvinningen gekroond
lot de beste dame van het toernooi, op de tweede plaas in het damesklassement legde Ricky
Dijkstra van Bras de Fer met 8 ovenvinningen
beslag. Bij de heren ging de overwinning naar
Pieter Dings (SV Pallos), zijn26 overwinningen
waren goed voor de eerste plaats.

Uiblag Coupe Lisete
21 november 1993 Ermelo

Floret Mech.

7,t,9 jaar

Peterese
zGenrtvan Werch
3 Justin D6rop
4 Bas ten Duys
I Tom

zaal Visser
zaal Visser

D€ropement
Ddropement
5 Arnoud Glimmerveen SV Pufen
6 Mischa
SV Almere
7 Kai
SV Almere

Pieksma
Huygern
8l-eonie Postmas
9 Dennis van Toorn
Floret Mech.

ASVD

10-[ jaar

Lever
2lscha Mooren
3 Farim Eljon
4 Davi Kies
5 Cosmo Vloedbeld
6 Odin Pepper
7 Daniel Nijenhuis
I lakke

AVSD

SV Almere

RANA
ASVD
SV Valiant
SV Almere
Tqrl Visser
SV Almere

18 Conie Koster
19 Elaine Deerop

Taal Visser
D€ropment
SV Valiant
SV Almere
SV Almere
SV Almere
Ddropement
SV Almere
SV Putten
D€ropement
Ddropement
Ddropement

20 Daniel Postma
21 Jeroen van Toom

ASVD
ASVD

8 FaulusOomen
9 Thomas Hurtxkens

l0 Kim lavaleye

ll

Roderick Meester

12 ArFn Blokdijk
13 Nick van de Akker
14 FrankWeenink
15 Erik Spiekerman
16 Roeland

Prins

17 Jer,oen Termate

Tqal
D.lnjo Thomas
jaar
Flaet Electr. 12-13

I

Denise Boa

2Y\frel van Vugt
3 ThomasTuizenga

4IammertRuijter

ViSSer

ASVD
7q^l Visser
Za^l Visser
D6ropement

5 Deudonn6e Meeuwisse RANA
7q^l Visser
6 Wotienke Vermeer

7 Dion Sondewan
8 Astrid Glimmerveen
9 GertJan Huumeman
l0 Daphne Wolthuis
Laurien Mooy
12 Nanda Glimmerveen
13 Anonie Bos
14 Anna Kater

ll

SV Almere
SV Putten

ASVD
Taal Visser

RANA
SV Putten
ASVD

RANA

Flmet Electr.l&15 jaar

I Jurjen Hickman
2 lvtartha Kater
3 Katja tvtassarsty
4 lvlaarans Ariaans

RANA
RANA

hprime
SV Valiant

Ronald l(ruithof
2 Bram van de [Iam
3 Karel de Bloois
4 Bosko l,avalaye
5 Fenne Eigenberger
6 Bram lkornmedijk
7 Arnoud Kruithof
8 l\[atthijs Budding
9 Oristiaan Tijssen

l0 Minke Kmpmans
ll JanThijsvuMjnkoop

SV Valiant
SV Vdiant

kprime
SV Valiant

ASVD
Lapriume
SV Valiant

RANA
ASVD
SV Valiant
Ddropement

Degen Equipe

I MixedI
2 D.S.V.
3 SV Pallos
4 Mixed II

ASVD

Dronten

I

Deventer

Utrecht

hfien

7 Excalibur

Tilburg

8 SV Putten U
9 SurOut

hrUen

l0 Mixed III
Degen Dames
I Agnes de Kruiff
2 Ricky Dijkstra
3 Dmielle de Vaan
4 Diet Terlaak
5 Jolande Giesbertz
6 Monique Jaspen
7 Judith ltlaas
8 Ellen Baumgartner
9 Natalie Kock
l0 Karin van de Akker

Apeldmrn

SV Putten
Bras de Fer
ANSC
D€ropement

KOOS

ASVD
SV Putten
Excaliber
SV Pallos
SV Surtout

Hercn Degen

I Pieter Dings
2 Wil Giesbertz
3 Kenneth lvtantiri
4Fdidy Butin Bik
Cees Dekkers

5
6
7
8

Frans Smulders
John in 't Hol
Floris Hageman
9 Rick Vermey

SV Pallos
KOOS
z^^l v. Oeveren
Excaliber
KOOS
D.S.V.

Iaprime
SV Putlen
SV Pallos

l0 Thijs Blaauw

D.S.V.

Johan Jansen
12 Tmn van de Grinten
13 Dick Slooten
14 lvlaarten Verhoeven
15 llans lvlarsd
16 Frans Hofstra
17 Rocco Pul

ASVD

ll

l8 Eelco Kanter

Sabel Heren

I

5

6 SV Putten

19

Ouo Diesfeldt

KOS

ASVD
Excaliber
SV Surtout
SV Almere
SV Putrcn
SV Surtout
SV Putten

Welkenraedt = Tournoi Jean Coiboin
bgebider hncs
Dames degen Cat. A.
M.Ariarlns,

Het eerste A-toernooi voor de dames degenploeg werd gehouden op 20 en 2l november te
Welkenraedt (B). Helaas was Pernette Osinga
verhinderd in Welkenraedt aanwezig te zijn; zij
had verplichtingen elders.

dcgerrpbg

partij op Talardag maakte indruk! Met nog 120
seconden op de klok sond zij met 3-l rchter tegen een Poolse, die bovendien hoger op het tableau was geplaasr Een geli$spel was fis niet

voldoende. Met 2 schitterende aanvallen "en

flash" bracht zij de stand gelifi: nog 2 seconden
tb gnn.In een "alles of niets" actie vertrok zij
onmiddellijk na "Eekf' en maakte net voor het
schermsters schermden in poules van 7 voor toestel blokkeerde de winnende treffer. In de
partij die haar bij de laatste 16 moest brengen
plaatsing op een (incompleet) tableau van 128.
had zij geen antwq)rd op de tactiek van Rohi
Deze ronde werd door 3 Nederlandse scherm- (Let)
en eindigde op een 3lste plaats. Rohi

Op zaterdag werd aangevangen met

128
schermsters, waarvan conform het nieuwe systee.m, de eerste 16 waren wijgesteld. De overige

sters overleefd: Jos Hofmans-Clark, Nicolette
Tiedink en Rebecca v an Emden. Helaac moest
Alice van de Berg aflnken.
Door het ruimte aantal vicoires ( 3 c.q,4) in de
eerste ronde waren alle drie de Nederlandse
schermsters vrijgesteld van de eerste eliminatieronde. In de tweede eliminatieronde sneuvelden Jos en Nicolette. Rebecca plaatste zich uiteindelijk voor de laaste 32. Vooral haar laaste

wsd finaliste.
Al met al een hoopvol begin van het nieuwe seizoen, waarin de dames moeten gaan werken aan

plaatsing voor de WK en bovendien moeten
gaan denken aan de aanstaande OS.

F

RANCE.LAMES -SCHERMS ERVICE

K. Fokkema-AnCeregg
Steenbraan 7
9561 DA Ter ApeI
tel.
05995 - 2059

2t4

SIE und ER Tbrnier

Keulen 27-28llll93

Ter aanvulling en ondersteuning van de rainingen, maar mk ter onderbreking van het A-toernooien circuit besloten Martin Ariaans, bondsbegeleider dames-degenteam en Rebecca van
Emden, team-lid, mee te doen aan dit intematio'
nale toernooi met originele opzet. 7nr gemotiveerd en uitstekend voorbereid werden we geconfronteerd met29 andere equipes. Dat beloofde een zware dag te worden, ook gezien de
formule: Relais Italienne om l0 treffers, waarbij
de eerste schermers ot 5 reffers schermen en
de tweede schermers deze score meenemen en
de partij afmaken. Dit verdeelt in 4 poules van 7
equipes, waaryan er 16 op een bbleau zouden
worden geplaast Daarna eliminatie zonder herkansing. Er werd gelost om uit te maken welk
equrpe mocht bepalen of de dames of de heren
zouden beginnen, hetgeen zeer veel tactische
gevolgen kan hebben. Hoewel wij zelf wel een
voorkeur in deze hadden, bleek het in de loop
van de dag eigenlijk voor ons niet veel uit te
maken, aangezien wij allebei onze partijen wisten te winnen en af en toe een treffer achtentand makkelijk in de tweede partij in winst om

7

e Lindenhof floret

RebqcavanEnden

wisten te zetten. Na de voorronde werden we
mot I verliespartij als derde op het tableau geplaatsc Daardoor leverde de eerste ronde in de
eliminatie dan ook geen probleem op, hoewel er
in ander partijen wel voor verrassingen werd
gezorgd. Ook om bij de laaste 4 te komen gaf
ons weinig p'roblernen. 7*u genotiveerd om nu
dan ook de finale te schermen, werd de halve-

finale partij zeer overtuigend door allebei met
104 gewonnen. Helaas, in de finale ging het, na
een bijna foutlms paroours, mis tegen een duidelijk stertere tegenstander uit Bonn.
Toch allebei een zeer voldaan gevoel, na een
lange dag schermen, die voor mij op tactisch
gebied een welkome ondersteuning was voor
het nieuwe systeem dat sinds begin dit seizoen
wordt toegepast op A-toernooien, EK's en
WK's.
En zo blijkt tot slot maar weer dat de beste
stuurlui niet altijd aan wal staan, maar ook op
de loper weten waar ze het over hebben, mocht
hier nog aan getwijfeld wcden ....

jeugdtoernooi
Her* Bicvcr

Als ik bij elk toernooi, welke door de sv O.K.K. Cadetten meisjes
wordt georganiseerd, zeg dat het weer gezellig lZrhra Np
was, ben ik bang dat jullie mij niet meer gelo- 2 Judith v.d. Togt
ven. Toch is het zo dat deze in het schermcen- 3 Nicole v. Bunge
trum Lindenhof gehouden wedstrijden voor Cadetten jongens
meedoeners altijd gezellig zijn. Buitenstaanders
I Siebrun lighelaa
ervaren het wel als leuk maarrommelig.
2 Wouter Sonne
Wij van de sv O.K.K. denken dat een niet al te 3 Rogier Smit
strak geleid toernooi gezellig is voor de jeugd. Pupillen mebjes
De lijnen moeten niet al te srak zijn getrokken. I Nicole v. Bunge
Deze speelruimte hebben kinderen nodig en zij 2 Simone Klijnhout

voelen zrch daar prettig bij. Je hobby moet toch
vooral leuk en gezellig zijn nietwaar, anders
stop je er loch mee. Als wij er in zijn geslaagd
het toernooi weer "gezellig" o organiseren dan
is zij naar onze mening weer geslaagd.
De uislagen zijn als

volgr

3 Denise Bos

v

Verwijlen

svO.K.K.
Scaramowhe

v Verwijlen
sz v. Oeveren
sv Les Fawons

Scaramorrhe

Scramorche
ASVD Dronten

hrpitlen jongens

I Koen Kocl
2 Dion Sondervan
3 Mchiel Berndse

sv Rapier
sv Almere

Scuamorrhe
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Benjamins mebjes
f Mariek den Otter
2 ChristinaWillems
3 Flora de

Rijk

ANSC

Benjamins jongens
I Bas Verwijlen
2llans Ertens

v Verwijlen
v Verwijlen

svO.K.K.

3 Vrncent Bonefaas

sv Les Faucons

sz Ver*,ijlen

Uitslag O.K.K. jeugd degentoernooi
23

januari in Den Haag

Drie en vijftig llnge schermers hadden zich ingeschreven voor dit toernooi in het schermcen-

He*Biever sttO.KK.
De uitslagen:

Dames Benjamins
trum Lindenhof. Een leuk aanal om kostendekCtuistina Willems
kend de wedstrijd te organiseren. Maar met
Marieke de Otter
name ook een leuk aantal waarmee een wedWobke Erckens
srijd kan worden gehouden waaftij de formule
kan worden gekozen waardoc er veel wordt ge- Heren Benjamins
schermd. De leraren van de grootste gfoepen Ilans Erkcens
was inspraak gegund in de formule. Hierdoor Bas Venvijlen
heeft de jongste categorie een andere formule Allard van Erven
geschermd dan de oudere goepen. Alles echter Pupillen Hertn
V/im Smits
tot volle tevredenheid van alle aanwezigen.
De sv. O.K.K. had weer leuke prijzen ter be- lvlaarten Buitelaar
schikking waarvoor hard is gevochten. Van de Roel van Vugt
20 genodigde scheidsrechters zijn er 8 gekomen Cadetten Dames

en

deze hebben de hele dag

flink moelen door-

fitia

lvtannessen

werken. Mijn complimenten aan u allen voor Froukje Humrnelman
uw inzet. Het wedstrijdburo was als gebruike- Sandra Pelsdonk
lijk in zeer goede handen van Oscar Kardolus. Cadetten heren
De verzorging van de inwendige mens was de Siebrun Tigchelaar
zorg van Jan den Dulk en zijn ploeg. Ook dat Igor Denissen
was zoals altijd prima in orde.
Niel Vredeveldt

ATISC

z^d Verwijlen
zael $s11ryijlgn

zrql Verwijlen
zaal Venrijlen
sv O.K.K.
Scaramouche
Scaramouche
zaql Verwijlen
zaal Verwijlen

Scramouche
sc

Numansdorp

zaal Verwijlen
zeel Verwijlen
Scaramouche

N0erland TFoph6e Dames Degen L994

KenSizu

De 5e editie van het A-oernooi om de Ne0rland
Troph6e, zaterdag 29 januari j.l. in Zoetermeer,
is geOindigd in een overwinning voor de Oostenrijkse Elisabeth Knechtl. ZU ble€k de sterkste in een veld van 88 deelneemsters. In de finale, verschennd in het door de hoofdsponsor beschikbaar gesblde Siemens Paviljoen teZlr,tep
meer, versloeg Knechtl de Zwitserse Isabelle

Pentwci.

Bij de degenscherrnsters die zaterdagochtend in
de Olympushal aan de voorrondes begonnen,
waren onder andere wereldkampioene Ermakova uit Estland en haar voorgangster van 1990,
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Taimi Chappe. De Cubaanse is een tijdje uit het
wedsrijdcircuit geweest, maar verschijnt t€genwmrdig voor Spanje weer op de loper. Tnwas
het spelletje nog niet verleerd, want ze schermde zich zonder problemen tot bd de laatste achr
Ermakova moest de vlag al veel eerder suijken.
Zj kwam niet verder dan de laatste 64,wax zn
verloor van de Canadese ldaureen Griffin. Alle
Nederlandsen, op Pernette Osinga en Nicolece
Tiedink na, lagen er toen al uit. Nicolette bleef
ook bij de 64 steken, maar Pernetle slaagde er
lot grote vreugde van het Nederlandse kamp in
tijdens de hsrumeditie van het toernooi een fi-

naleplaats t€ behalen. Geduldig schermend

De eindstand:

boekte zij knappe overwinningen op de Esse l. Flisabcth ltuechtl - Oossuijk
Zuikova, de Duitse Hohlbein en de Frangaise 2.IsabellaPenurci -Italitt
trlessel, en plaatste zich daarmee voor het eerst 3. EvaMaria Iuner
- Duitsland
vooreigen publiek bij de laatste rchr
CqfumaPanzeri - Ilafie
Een eerste plaats, zoals drie weken eerder op 5. FcrneneOsinga - Ned€rlapd
het A-toernooi van Havana, zater dezekee,r 6.OardiaBokel -Duitsland
- Spanje
echter niet in. Perneue wilde te graag laten zien 7.Ihimy Chappe
- Spanje
wat?e waard was en koc onder het oog van de 8. Rosa Castillell
camera van Studio Sport in haar partij rcgen 61. Nicoleue Tredink
Confuma Fuzeri vortdurend de aanval. De Ita- 67.JcdeGraaff
liaanse maakte goed gebruft van die gletiglpid 68. Ittarijke Unke
en kon met stert verdedigend schermen de par- Tl.Itfary vur Driel
tij naar zich toe trekken (15-9). Pernere efudig- TT.HelmaMichiels
de daardoor als vijfde.
7E. Jc Hofinans
Knechtl had in haar partij tegen Claudia Bokel 79. Surja Tol
niet te klagen over het nieuwe wedstrijdsys- 81. Rebecca van Emden
tcem, dat haar als wimare.s aanwe,es (orp grond Na de finale vond er eien feestelijke receptie
yan esn hogere plaats op het tableau) toen de plaas
ter gelegentrcid van een aantal jubilea die
ontrnoeting gelijk eindigde. In haar partijo te- ditlnr toevalligerwijs samen vielen: de ft edigen Ittner (15-10) en Pentucci (15-7) was zij tie van de Ne€rhnd Troplr&, 25 jarTardYr.arechter duidelifi de stertste.
dolus en haar maitre, 40 jaar internationale
schermsport

voc

Kasper lkrdolus. De receptie

wetd znet &uk bezocht. Vele schermvrienden

Pandu

orrtt

ogt b

5e

prijs

uit

hotdenvot

de

lvs YonWinlfutvot Sianans.

Foto: Hans Gcleijnsa

n

en (oude) bekenden uit de opspatwereld, waar-

onder de voorzitter en het bestuur van het
NOC*NSR gaven daarbij acte de prdsence
evenals de leden van ons bondsbesurur en vertegenwmrdigers uit Zoetermeers bedrijfsleven en

politiek.
De receptie werd ingeleid door burgemeester
Van Ireuwen van Zoetermeer die in zijn openingsspeech nog eens de betekenis van maitre
Kasper en zijn vereniging voor Znetermeer benadrukle en adviseerde om toch vooral zo door
te gaan.

In zijn heldere jubileumtoespraak schilderde
Kasper Kardolus vervolgens in kort bestek zijn
loopbaan van l6-jarige irngen die zelf zijn weg
naar de grote internationale toernooien moest
zoeken - een vaak spannende, maar achteraf
leerzame ervaring- tot en met zijnreiznn over de
wereld met (Olympische) schermers als Stdphane Ganeff, Anvin Kardolus en nu met Pernette
Osinga. Daarbij memorerend hoeveel een Nederlandse topscherm(st)er opzij moet zetten
voor zijn sport gezien de helaas magere rand-

vmrwaarden. Hij danlte allen die hem in de afgelopen periode van 40 jaar gesteund hadden,
waarbij hij zijn echtgenole Gerda terecht nog
e€ns extra in de schijnwerpers plaatste. Tot slot
sprak hij de wens uit om de laatste 8 jaar voor
zijn pensioen in goede samenwerking met het
KNAS-bestuur het Nederlandse schermen op
een hoger plan te kunnen brengen.
Hierna mocht hij een nieuwe verenigingsvlag in
ontvangst nemen ter vervanging van het oude
versleten exemplaar. Twee drie maal zo groot,
'typerend voor de groei' kenschetste de eerste
en ere-voorziuer Bram van der Hout.

i

De huidige vouzitler van7a t Kardolus Lucien
Jonckers overhudigde de jubilaris ter afsluiting
een persoonlijke felicitatie van onze ministerpresident de heer R. Lubben, die Kasper dankte
voor zijn betekenis voor de Nederlandse sport
en hem nadrukkelijk vroeg zijn werk voort te
zetten.

C-opleiding leraren succesyol afgesloten in
december L993
In

juni 1992 is de kursus vmr opleiding tot lerar nisterie van WVC, was aanwezig, de Heer J.G.
van Eijk. Als Bondsgedelegeerde waren armwezig de Heer Lex Helwes en de Heer Rob Wol-

Cat. C. gestart, welke onder auspieciOn stond
van de commissie voor opleidingen. De kursus

is begonnen met 8 deelnemers leraren Cat. B. en

in de loop van de kursus zijn u nog 2 leraren
Cal B. aan toegevoegd. Als opleiders fungeerden maitres Jaap Brouwer en Dick van Winden.
Door drukke werkzaamheden heeft Jaap Brouwer helaas zijn inbreng en aktiviteiten m.i.v. I
sept€mber 1993 aan de cursus moeten be0indigen.

De examens vonden plaats in het schermcentrum te Arnhem op de data 12, l8 en 19 decembr j.l. Tien kandidaten hebben aan het examen
deelgenomen. Op 19 december werden de diploma's uitgereikt. Alle kandidaten slaagden
voor het hoogste diploma, schermleraraar Cat.
C. van de KNAS. De exarnens werden afgenomen door de commissie bestaande uit de maitres Cocki Pe€ks, Con van Tol en Dick van'Winden. Als Rilrsgecommitteerde, namens het Mi-
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thuis.

Als eersle, na het examen, voerde het wmrd de
Heer J.G. van Eyk, die namens de minister van
WVC zijn felicitatie overbracht aan de geslaagde leraren. Hij voegde daaraan toe, dat het een
zeer hoogstaand niveau examen was, met een
tenake kundige examenoommissie, een goed en
strak verlopend examen in een goede accomodatie. Hij feliciteerde de bond met deze groep
nieuwe leraren, die zeker in de toekomst de
bond zullen gaan versterken en mede een steentje zullen gaan bijdragen in de opleidingen.
De volgende spreker was Lex Helwes, die namens het bondsbestuur zijn gelukwensen overbracht aan de geslaagde leraren, maar tevens
sprak van een hisorisch gebeuren. Het is voor
de eerste mAal in de geschiedenis 'van de
KNASdat in samenwerking met de commissie

van opleidingen een C-cursus schermleraren is
gepland en georganiseerd onder auspici€n van
de bond. Hij sprak tevens lovende woorden over
de examencommissie, de opleiders en niet te
vergeten de inzet van de deelnemers zelf aan
deze cursus. Hij sprak dank uit voor de aanwezigheid van de Rijksgecomitteerde min. van
WVC de heer J.G. van Eijk. Hij sprak waardering uit voor diens deskundigheid, inzicht en visie gedurende de examens. Deze wekten veel
vertrouwen bij de exemencommissie en de kandidaten. "Op deze historische dag", sprak Lex
Helwes, " mag ik U allen namens de bond een
drankje en een uitgebreide bonelgarnituur aanbieden." Daarna werden de diploma's uitgereikt
door de voorzitter TC KNAS Rob Wolthuis, geassisteerd door een van de opleiders Dick van
Winden. Rob was zeer verheugd over de inhoud
van deze cursus en dat 1007o slaagde, vooral
door het feit, dat er zowel topschermers als nietwedstrijdschermers in deze cursusgezamenlijk
hand in hand op alle wapens participeerden. Dat

geeft belofte voor de toekomst voor schermend
Nederland. Dick vulde de uineiking aan met een
persoonlijke noot aan de geslaagde, maar wzmrschuwde de zojuist geslaagde leraren vooral nu
niet op hun lauweren te gaan rusten, maar te
blijven deelnemen aan cursussen die als doel
hebbben kwaliteitsverbetering op het vakgebied,
daarnaast ook kennis en eigen schermvaardigheid te verbeteren en te onderhouden. Deze mogelijkheden worden U geboden in de vorm van
workshops, nat. en int. stage te bezoeken. Verschillende organisaties houden zich hiermee bezig, in samenwerking met subsidiegevers als
WVC/NFWSINAS/NAS en NVS worden deze
vormen van bijscholingen georganiseerd.
Daarna bood Dick van Winden als voorzitter
van de NVS namens deze verenigen alle geslaagde lenren een boeket bloemen aan. Hij nodige daarna de deelnemers, exemcncommissie
en de vertegenwoordigers uit dit historische gebeuren op de gevoelige plaat vast te lcggen.

V.l.n.r. achlerste rij: R.v. Doren, B.Welircw, F. Hoeberechts, H.Vogelur, P.v. Polarcn-Petel
2e rij: C. Peeks, C.v.Tol, D.v.Witden, B.v.Til. A.T6th, L. Helwes, A. de Jong, R.Woltluis,
le rij: L. Sanrcn,C. Heemslerk
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Hulde aan

D.van Polanen-Petel

Arnhem
Amsterdam
Oudkerk
Amsterdam

L.

Tilburg

R.J. van Dooren
C.J. van Ril

A.M. Tdrh
Sannen

Sneek

B. Welsnon

F.L.H. Hoeberechts
H. Vogelaar

Breda

A.J. de Jong
C.H. Heemsketk

ZoelerJJJleer

H.I. Ambrcht
Den Helder.

Het slotwoord werd gesproken door Bert van

Til. Hij

b€dankt,e, mede namens de cursisten, de

schermbond voor de genomen initiatieven om

durende de cursus heel streng lot zer.r moeilijk
toe, maar ook zorgde hij voor de vrolijke noot
tijdens en na de cursus uren. Dankzij zijn inbreng in deze cursus kunnen we terug kijken op
dit resultaaL" De inhoud van het pakje was een
complete verrassing voor Dick, een gou&n dasspeld met een briljant, een onvergetetifre surpise."He[ is gewoon niet !e filmen, of onwijs gaaf,
geen woorden vool', antwocdde Dick.
Daarna hebben we nog een paar gezellige uren
dmrgebracht met de aanwezige familieleden en
kennnissen met een drankje en een hapje en nanrurlijk niet te vergeten een paar sterte verhalen
van ome Cor aan de bar, wonende te Den Helder

deze cursus te laten plannen, organiseren en
houden. Hij bedankte alle gastdocenten aan deze

Namens co. v. opl. Dick van Winden

cursus, in het bijzonder maitre Cocki Peeks.
Ook dankte hij voor de aan de cursisten geboden gelegenheid om een int. stages te volgen en
alle leraren die hen door advies en stage-uren
hebben gesteund en begeleid gedurende deze
zware crusus. Een dankwoord aan al het personeel van het schermcentrum die kosten noch
moeite hebben gespaard op steeds verschillende

Noot:

momenten van verfrissingen te voorzien.
Tot slot woeg hij maitre Dick van Winden even
naar voren te willen komen. Bert en Rob van
Dooren overhandigden Dick een herinneringskado, onder het motto: "Dick was altijd als eerste aanwezig, ging altijd als laatste weg, was ge-

tijdens deze curus hebben we diverse try-outs
gemaakt o.a. alle cursisten hebben een scriptieopdracht gemaakt. Deze worden gebundeld en
zijn binnenkort verkrijgbaar voor belangstellenden. Intchtingen secr. NVS A.J. de Jong Promenade 150 27ll Ail Tnrutermeer 079 427073
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I Vermist:
Tiilens 66n van de afgelopen toernooien zijn wiieen aantal spullen kwiitgeraakt.
Het betreft een masker nummer 1 van Leon Paul, een electrische floret met rode
greep en rood viltje, wa:rrop vermeld staat'ALMERE en een oefenfloret nummer
O mei e€n nummei op de kom, met zwart stift geschreven (welk e nummer is ons
onbekend).

tl

rnaitre
531'1868

heeft, gelieve contact op te nemen met onze
tvtarilt Linke van Schermverer,igng Alnrere, telefoon: 036 -

! Wi" deze spullen gevonden

i

tl
L-----
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Driejaarlijks onderzoek onder
sportclubs en sportscholen
I
Het landelijke onderzoek Sporrclubs en sportscholen, dat om de drie jaar door het Cenraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt gehouden, levert voor de sport belangrijke gegevens
opr. Het doel van dit onderzoek is om de belangrijkste onnvikkelingen op sportgebied in beeld

De aan het CBS y€rsr€&te gegevens zullen vertrouwelijk worden beiundcld- Gegevens van in-

dividuele sportverenigingen en sportscholen
zullen nmit aan derden wqden verstrekL fuk
niet aan andere overheidsinstanties zoals bijvmrbeeld de belastingdietsL 7n zullen uitsluitend worden verwerkt tJot een publitatie die
yan verte brengen. De resultaten van het onderzek ge- voor iedereen beschikbaar is. Namen

ven besEurders van sporrclubs en exploitanten
van sportscholen de mogelifrheid om hun eigen
sinntie te vergelijken met landelijke gemiddelden per tak van sporr Daarnaast zijn de gegevens van grmt belang vmr een goed sportbeleid
landelijk en gemeentelijk niveau.

q

enigingen c.q. sportscholen staan hierin niet vermeld-

Indien u gearHesseerd bent in de resularcn ran
het laaste onderzoek kunt u de publikatie Sport-

clubs en sportscholen 1990 (en vanaf media

tr
De sport in Nederland is volop in beweging.
Tussen 1987 en 1990 nam het aantal leden van
sportclubs en sportscholen met bijna een half
miljoen tG tot ruim vijf miljcn leden. Dit ging
gepaard met een stijging van het aantal perso-

1995

mk

1993)

gratis lenen

bij de bibliotheek van het CBS

(045-707188) te Heerlen

of

besrcllen (ongeveer f 21,-) bij de verkoopafdeling van hetCBS (045-707m8).

neelsleden in dienst van sportclubs en sportscholen. Dit steeg met 150% tot bijna 14.000
personen. De kosten voor de sportclubs en
spatscholen zijn dan mk sterk gestegen nl. van
1,1 naar 1,5 miljard gulden. Dit geld moet
steeds meer uit eigen middelen worden opgebracht. De overheidssubsidie is gesabiliscerd
op ongev@r 100 miljoen gulden. Dit betekent
dat de conributietarieven, enreegelden e.d. zijn
gestegen van 140 gulden naar 175 gulden per

lid.

m
Dit voorjaar wordt door het Centraal Bureau
voor de Statistiek weer een onderzoek verricht
onder de sportclubs en sportscholen van Nederland. Begin 1994 zullen ongev€er 10.000 clubs
een korte vragenlijst ontvangen. Het is van
groot belang dztdeze wagenlijsten worden ingevuld. Daarom verzoek NOC*NSF de besuren
wiendelijk om de vragenlijsten in te wllen en
terug te suren naar het Cenraal Bureau voa de
Statistiek. Op deze manier kan een goed beeld
blijven bestaan van spctend Ned€rland.
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