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Redaktie-adres: De Steenzager I - 5506 GE Veldhoven, tel.040 - y2423

Van de redactie

Rob Goudvis

heb de vorige keer u reeds verteld (en dat
heeft u vast zelf ook wel gezien) dat de bijdrage
van de NAS niet meer in Touch6 staat. Op zich
vind ik dat best jammer. Want in principe had
deze bijdrage een positieve uitwerking op ons
blad kunnen hebben. Dat zal de laatste keren,
gezien de inhoud wel wat minder zijn geweest.
Immers niet iedereen vindt een stukje geschiedenis even interessant. Maar toch, in het belang
van een goede verstandhouding tussen de leraren en de 'leerlingen' was deze samenwerking
toe te juichen.

Waar gaat het over? Wel de NAS zou jaarlijks
een bijdrage aan Touchd leveren voor de extra
gemaakte kosten (hogere drukkosten, hogere
verzendkosten, me€r papier kosten). Die kosten
mochten niet meer dan 1600,- bedragen op
jaarbasis. Nu krijgt de NAS een rekening, die
overigens wel wat lager ligt, en dan beginnen zij
te sputt€ren. Uw vereniging heeft ook een brief
ontvangen waarin de NAS stelt dat een stukje
geschiedenis van 282,50 wel erg duur is. En
dat snap ik nu nieL

Juist dit belang was de reden om half l99l de
koppen bij elkaar te steken en te kijken hoe die
samenwerking het best zou kunnen gebeuren.
Het grijpbare resultaat heeft u gedurende 2 iaren

geheel binnen de gemaakte afspraken (dat de
NAS de leaste tijd de !u hun beschikbare ruimte gebruikt voor een s[rkje over de geschiedenis
van het schermen is hun eigen vrije keus). En
punt 2 kost het de NAS zelf helemaal nies. Immers de NAS krijgt van de overheid subsidie
voor het uitgeven van e€n vakblad. En hun bijdrage past heel goed in die subsidie-regeling.

Ik

kunnen meemaken. Wat u niet weet is dat er ook
enkele praktische zaken zijn geregeld. Op zich
hoeft dat geen verrassing te zijn. Het moge duidelijk te zijn, datje bij zo'n samenwerking wel
enkele zaken goed vastlegt, zodat er later geen

f

f

Ik snap het niet om twee redenen. Punt I is het

misverstand over kan ontstaan.

Als laatste moet mij van het hart, dat ik niet verwacht dat de NAS met een in eigen beheer uit te
misverstand is ontstaan. En zoals zo vaak gaat geven A-Propos goedkoper uit zou kunnen zijn.

Wie schetst mijn verbazing, dat er nu wel

een

het ook nu weer om geld. De originele overeenkomst is gemaakt met de redaktie van beide par-

tijen, bijgestaan door een verantwoordelijk
hoofdbestuurslid, ook weer van beide partijen.
Gelukkig zijn wij met z'n allen zo slim geweest
om die overeenkomst op papier te zetten.
Dat er inmiddels een wijziging heeft vmrgedaan
in het bestuur van de NAS, kan toch nauwelijks
een reden worden genoemd, dat die overeenkomst als niet gemaakt wordt beschouwd. Want
gezien de reaktie van de NAS lijkt het erop dat
men helemaal niets van die overeenkomst weeL

Als redakteur van Touchd ben ik een beetje op
de hoogte van de kosten van een dergelijk blad.

Jammer dat het zo gelopen is, maar ik vond het
toch wel nodig om u, Touch6 lezer, op de hoogte
te brengen van de juiste feiten. En in alle objektiviteit kan ik niet ontdekken waar de KNAS (of
Touchd) buiten de gemaakte afspraken (in leuer
noch in ge€st) is getreden.

Mededelingen
Met ingang van I april is de KNAS uitgebreid
met de Eindhovense studentenvereniging Hoc

tlabet

p/aO.L. Vrouwestraat I

5612AW Eindhoven
tel.: 040 - 473232
Helaas is ook per die datum de KNAS weer een
vereniging kwijtgeraakt. El Cid is per die datum
opgeheven.

Aankondiging
Op Hemelvaart (12 mei) wordt er in Veldhoven
weer het traditionele recreatietoernooi gehouden. De organisatie is in handen van s.v. Courage. Bent u recreatieschermer en wilt u een dag
fijn schermen, kom dan naar Veldhoven. Reeds
velen hebben dit in de afgelopen jaren met heel
veel plezier gedaan. Waarom zou u dan ook niet
meedoen?

:i:f
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Aanmelden bij Leo Rutten,

de Pottenbakker 62,5506

Oproep

GD

Veldhoven,

tel.: 040 - 535208

Wie heeft op de NJ.K. te Arnhem mijn elektrische floret per ongeluk meegenomen. Het is een
linkse floret met een zwarte Franse greep. Ik
ben zwaar gedupeerd, omdat

ik hem zelf moet

betalen.
Denise Bos

Buitenhof 96
Swifterbant
Tel.:03212-1637

Rektifikatie
In het vorige nummer van Touch6 stond een verslag van een C-opleiding voor schermleraar. Op
bladzijde 30 stonden de namen van de mensen
die hiervoor geslaagd waren. Als u een beetje
thuis bent in de schermwereld, zal u opgevallen
zijn, dat er enkele storende fouten in de namen
stonden:
Goed

Te Koop

f 90,-(maat4)
t 160,- (mnt42)
elektrisch vest
f 75,- (maat 48)
leren handschoen (rechs) f 17,50 (maat 7)
schermpak (FRANK) f 75,- (maat 176)
2 fil de corps
f L2,- per stuk

FIE masker(FRANK)
FIE schermpak (Musketier)

Josee Schuringa

7881

KE

Verl. Schoftenskan wz 107
Emmer-Compascuum (Drenthe)

is: B. van Til
P. v Polanen Petel

B. Welinow

Dit pleit er minr weer eens voor om uw bijdrage
aan Touchd niet in handgeschreven formaat aan
te bieden, maar een eleknonische versie te verzenden. Als u uw bijdrage zelf ingeeft, is het
maken van spel- en schrijffouten niet meer aan
anderen te

wijten'

**:r

Tel.:05912 -22M
*,t:t

Adreswijziging:
sv.

Ascionikos: H. Bomser
Kerkraderweg 4

$L6CJ

Overleden
Op 19 maart is overleden Dirk Johannes Edenburg in zijn woonplaats Apeldoorn.

Heerlen

tel:045-719187
sv. Ter

Apel:

W. Schuwirth

langhieten l2a
7873

CB Odoorn

tel:05919-13872

Bericht tuchtcommissie
De tuchtcommissie maakt bekend dat bij haar
een klacfi1 is binnengekomen betreffende de uitzending van de heer A. Kardolus naar de wereldkampioenschappen Essen 1993. De heer
Kardolus mocht van het bondsbestuur meedoen
op eigen kosten, hoewel door hem ten tijde van
de uitzending niet het ve,reiste aantal punten van
1300 was behaald. Het bondsbestuur heeft gemeend daartoe te kunnen besluiten
grond van
relevante redenen.

q

De tuchtcommissie, uitspraak doende op de
klachc

Verklaart dat op grond van de vereiste zorgvuldigheid het bondsbesbur bij het afwijken van de
richtlijnen selectieploegen 1992 rijdig alle belanghebbenden schriftelijk en gemotiveerd op
de hoogte dient te stellen van haar voornemen
om van die Richtlijnen af te wijken.
Verklaart de klacht deels gegrond-

IJgt

sraf of maaregel op.
Deze uitspraak is aldus gedaan door Mr J.p.
Vandervoodt, voorzitter van de tuchtcommissie,
en Mr H.A. Stein, lid van de tuchrcommissie, op
3 maart1994.
geen

Verklaart dat het bondsbestuur gerechtigd is om
ten voordele van een lid af te wijken van de
richtlijnen selectieploegen 1992, indien naleving
daarvan in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn danwel indien afwijking
in het belang van de schermsport dienstig wordt
geachr

JEAN \IANDERVOODT
verkoop van alle merken schermsportartikelen
GTOPEND
VERKOOP en EXPEDIIIE - Hccrnraadsstqgel 285

3o23 BG Rotterdam

Tcl.: Olo - 412oif3(J114765()58
Fax: OIO

- 47794a

woensdag
vriJdag

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

zaterdag
en volgens afspraak

uur
uur
uur

Lezerspost
Wie de jeugd heeft, heeft

.-.

Wij als ouders van 2 schermende jeugdleden scheidsrechters vervangen kunnen en moeten
gaame onze bevindingen eens op papier

worden.

"ouden
willen zetten.

En dan de prijsuitreiking. Zou ht niet euker zijn
als b.v. de lste 6 of 8 66n of andere oorkonde op
diploma met het behaalde resultaat er op mee
paar kanttekeningen ten aanzien van de kregen, als blijvende herinnering, want nu g,nn
plaats
k.N.A.S., wat zeker niet als kritiek beschouwd ,e iaar huis met een 4e, 5e misschien 6e
het!!
was
dat
De
en
mag worden, mzutr meer als een verbetering.
jeugd, schermers en schermsters, strijden met Want wie het schermen promoten wil moet roch
allJinzet om het kamipenschap van Nederland, bij de jeugd beginnen. Want wie de jeugd heeft'
wat voor de jeugd toch iets meer inhoudt dan heeft de toekomst!!
6€n of ander toernooi. Als je dan b.v. bij een saFamilie Bos
belwedstrijd staat te kijken, die niet elekuisch
Buitenhof 96
verschermd wordt - wat ik mij best in kan denOFL.
Swifterband
ken - en je ziet dan I scheidsrechter met 4 uit de
poule schermende jongens, die niet of nauwelijk
met de regels op de hoogte zijn en de schermerde sabreur wordt tot 3x toe benadeeld, dat zelfs
de scheidsrechter zich achter z'n oren krabt, dan
vraag ik mij af of op zo'n toernooi-als het
N.J.K. die 4 jongens niet door 4 volwassen

Onlangs zijn de N.J.K. te Arnhem gehouden,
wat we goed georganiseerd vonden. Alleen een

Uitnodisine voor iedereen

NederlanEs T{ampioenschap Floret
I994
2l en22 mei 1994

Amsterdam:

In samenwerking met de KNAS wordt het NK Floret 1994

leoiganite"td d'oor de Amsterdamse Schermvereniging
7-aalYan Oeveren'

wij

willen iedereen graag uitnodigen het NI

?11jt-f:::\"::.:::::::5t*f,:?*ff#,:

Tofl
plaas in de grote
ie"worden. op beide dagen vinden de voorrondes
plaats in de
vindt
aansluitend
galafinale
tennishal van het Frans Ottenitadion te Amsierdam, en-de

;lil" ;;;Jd,j- t"*rir*"l.mp

Spiegelzaal.
met live muziek!
Ter afsluiting is er eenfeesteliike borrel voor alle unwezigen
aanwezig'
Bovendien is er op deze dagen een verkoopstand van Allstar

Adres:Fransottenstadion,stadionsraatl0'Amsterdam(naasthetolympischStadion)
-S*f*ugt
Ringweg Ams1e1{1qr, afslag 5108

Openbaivervoer:

informeetbii06-9292

Graag tot ziens!

Florettoernooi te Rtisrath en Verdun
SparuvanErven

Riisrath
Op zatrr:dag 29 januari deden voor Nederland 6
schermers mee. De OKK-schermsters Flora de

Rijk, Myrthe Veeneman en Cristina Willems
schermden wel goed maar kwamen niet verder
dan de 2e ronde bij de benjamins.

Meisjes, bezoek meer builenlandse toemooien,
want jullie gaan de goede kant op!

Verdun
Op zondrg 30 januari schermde Tashunka Jansen (OKK) een prima wedstrijd in Franlaijk. HU
was diep onder de indruk van de Franse techniek en van het aantal deelnemen (63). De uitgestalde prijzen, gameboys e.d., vormden een
prima stimulans om er goed en sportief tegenaan te gaan. Tussen de Fransen, Luxemburgers,
Belgen en Duitsers werd Tashunka keurig l5e.

Bij de benjamins werd Allard van Erven (OKK)
in de halve finale uitgeschakeld. Door deze Gefeliciteerd.
wedstrijd schermde hij het weekend later (NJK)
de sterren van de hemel. Bas Verwijlen werd
dmr zijn goede inzet verdiend le. Hij schermde
een ijzenterk toernooi. Goed zo Bas!

Een andere verrassing gaf de OKK-schermer
Sebastiaan Borst. Hij kwam met een goede
vechtlust in de hnale bij de kuikens. En hij ontving voor zijn3e plaats een klein stenen uiltje.

KARDOLUS Schermsport

25

jaar !!

3 Klingen halen 2 betalen
3 stuks DEGEN elec. n / 3 stuks SABEL / 3 stuks FLORET elec. n / 3 stuks FLORET mech.

Gedegen Franse kwaliteit

Van f 106,- Voor

f71,-

Speulderbos 15,2716 JW ZOETERMEER
Tel. 079 Fax 079 - 52.08.22

21.21.22

Wapen van Vlagtwedde
Ter Apel - Het24e "Wapen van Vlagtwedde", 5
en 6 maart 1994, werd met maar liefst 30%
meer inschrijvingen een succesvol toernooi.

Iet Freije-Meeuwes

Hopelijk zullen er op 4 en 5 maart 1995 voor
het 25e Wapen van Vlagtwedde nog meer
schermers en schermsters hiervan gebruik maken.

Spijtig was dat de categorie0n senioren en cadetten Ter Apel slecht wisten te vinden. M.n. de TOT ZIENS ...4 enlof 5 MAART 1995 in Ter
categorie cadetten meisjes was bedroevend Apel!
slecht vertegenwoordigd.
Tater.dag de 5e maart werd een rustige dagzo-

dat er gekozen werd voor "zoveel mogelijk"
schermen, hetgeen helaas tot resultaat had dat
het toemooi te laat was afgelopen. Na de prijsuitreiking volgde zoals voorgaande jaren de

warme maaltijd, bereid door de S.V..T.A., in
Restaurant "De Drie Musketiers" in Ter Apel.
Overnachtende jury-presidenten, schermers en
schermsters uit binnen- en buitenland maakten
hier enthousiast gebruik van.

Znrfrag 6 maart werd het een drukte van belang
in de Sporthal aan de H. Akkerstraat in Ter
Apel. De categorie0n benjamins, pupillen en junioren waren in grote getale naar het noorden
gereisd. De S.V.T.A. werkte met man en macht
om dit in goede banen te leiden, hetgeen met
behulp van vele wijwilligers gelukte. Tegen 19
uur reikte de voorzitter Paul Fokkema de prijzen uit en kon de S.V.T.A. terugkijken op een
geslaagd toernooi.
Alle deelnemende landen, t.w. Nederland, Engeland, Belgi0, Duitsland en Denemarken, hadden schermerVsters op het erepodium.
Voor Nederland stonden bij de heren senioren
Andries T6th, bij de heren junioren Chris Galesloot en bij de heren benjamins Bas Verwijlen
op de hoogste plaats op het ereschavot. Meer
dan l/3 van alle prijzen kwam in handen van

Nederlandse schermers en schermsters, toch
niet zo gek?
Tot slot...

Op het 25e'WAPEN YAN VLAGTWEDDE'
op 4 en 5 maart 1995 zal dezelfde formule
m.b.t. de indeling van de categorie€n worden
gehanteerd. Immers, de categorie0n pupillen,
cadetten en junioren zullen dan opnieuw twee
dagen kunnen schermen!

6

Uitslag:
Heren senioren

I T6th Andries NL Scaramouche
2 Markfort Andreas D Bremen N
3 Galesloot Chris NLes Faucons
3 llansen Jesper Dk ?
5 Ducastel Nathan NL Van Oeveren
6 Anzion Philip NL Scaramouche
7 HartSteven DK ?
8 Broodbakker Mart NIL Contre Temps
Dames senioren

I Droste Daniela
2 Kleefstra Geke
3 Garde Trine
3 Cedee Iris
5 Oskamp Liesbettt
6 BetzAmanda
7 Groes Fane
8 Schmiz Alexandr

D

NL
DK
NL
NL
DK
DK
D

Heren cadetten
I Hilgert Tim

2
3
3
5
6
7
8

B Cyrano
Boaz NL Van Oeveren
Glen GB ?
D Bremen Ev

Aronson
Golding
Weickel Marcus
Tigchelaar Siebr

Kmlhaas-Revers

Igor
Oolders Mark
Denissen

Heren benjamins
I Verwijlen Bas
2 Combe Sebastiaan

3
3
5
6
7
8

NL
NL
NL
NL

Verwijlen
Van Oeveren

Verwijlen
Svta

Nl Venvijlen
NL Scaramouche
Wessel Stephan D Burgsteinfurt
NL Verwijlen
Erckens }Ians
Koczubik Mischa D Burgsteinfurt
D Hagen
Roll Simon
D Remmscheid
Hauser Sven
Sturmhoebel Flann D Bergedorf

Dames benjamins

I
2
3
3
5
6
7
8

D Offenbach
HavterCtuistina D Nzuenkriche
Sievert Sara-Sab D O.S.C.
Blackmore Mllie GB ?
Burger Nina
D Neunkirchen
Shalizi Sahm
D Bielefeld
WagnerJennifer D Offenbach
Burrey Jenniger D O.S.C.
Martovic Marijan

Heren pupillen

I
2
3
3
5
6
6
8

Casper DK ?
Nils
D Bremen N.
Frieden Jan-Mar D O.S.C.
Rawert Tobias D Burgsteinfurt
Trinkl Nikolas D Bremen N
Dierich lvlarc D Hagen
Fischer Timo
D llagen
Bujara lvlatthias D Burgsteinfurt
Grove

Reese

Dames pupillen

I
2
3
3
5

Kromker Katrin
Rauf Birte
Greinert Sina

D
D
D
D

Hilbrig

D

Loeffler Silke
Sarah

Quernheim

o.s.c.
o.s.c.

6 PerryLonn

7
8

Wagner Ins
Paradowski

?

D
Apolo D

Dames junioren
tlaamel Isabel

I
2
3
3
5
6
7
8

GB

Pipereit Katja
lVahlrabenstein

I

AJpT*,bra
Verwijlen Judith
Meulen, v.d. Est

I-oeffler Imke
BetzAmanda

Offenbach
O.S.C.

D Offenbach
D O.S.C
D O.S.C
NL Verwijlen
M Venvijlen
NL Schermla. Fr.
D O.S.C.
DK?

Heren junioren

I
2
3
3
5
6
7
8

Galqsloot
Bentlage

Chris
Jan
Weickel Marcus
Oolden Jens

NL

Hilgert Tim

NL Cyrano
NL Svta

Les Faucons

D Quemheim
D Bremen Ev
NL Svta
Dueren Alexander D Bremen Ev
Toonstra Anne-Ja
Buenermann Olive

D

Quemheim

Bielefeld
Quernheim

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

UhlmclfiW

VERKOOP
UHLMANN & ALLSTAR
Schermcentrum Arnh0m verkoopt exclusiel voor Nederland Uhlmann
schermsportartikelen. Ook voor" Allstar kunt u bijons terecht.

Schermcentrum Amhem, Koppelsfaat 20,6832 EP Amhem. Vukooptiiden dinsdag en woensdag
Telefoon: 085 21360 l{eworrw C. Tiedink (buiten dezetijden 085.513132)

20.fit.22.$ uur
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TIE
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WREIZEN

Scherminstuif sv Cascogner
Michiel Hernekcns
Secraarb sv Caxogner

Op zondag 13 maart organiseerde schermvereniging Cascogner een scherminstuif voor zowel schermen als niet-schermers in Bergen. De
opzet was om het schermen in de regio wat

De belangstelling voor deze insurif was zeer re-

delijk en Cascogner hoopt met name wat enthousiaste lrngeren binnenkort als lid te verwelkomen.

meer bekendheid te geven.

Het equipetoernooi op zowel floret, degen als
sabel wat werd gehouden yoor de wedstrijdschermers, was van goede kwaliteit.
Een opvallend onderdeel van de instuif was het
zogenaamd "aardappelschermen". Onder de altijd inspirerende leiding van onze maitre Cock
Peeks lregen de kinderen een aardappel op hun
masker gebonden, die door de ander tijdens de
panij in twee€n moest worden "gehakt".
De videopresentatie, die doorlopend werd gehouden, oogstle veel bewondering, evenals een
pop met bewegende arm. Wie een bepaald punt
van de pop met de floret wist te raken, activeerde een polaroidcamera en kreeg een actiefoto

vanzichznlf.

STICHTNG TOPSCHERMEN D EN HAAG

s

t'{'1

^a^v

D

t,
,r'

verkoopt exclusief:

Adres:
van Galenstraat 14 m,2518 EP Den Haag.
tel: 070 3$0624 fau. 070 3640624

of: maandag, woensdag en donderdag 20.00 - 22.00
willemstraat 84,2514 HL Den Haag

tel

070

3$2743

Succesvol verloop Open Noordhollandse
Kampioenschappen 1994
Reg i6est

Met de op 19 en 20 maart door het regiobestuur
georganiseerde OPEN NOORDHOLLANDSE
KAMPIOENSCHAPPEN is de opgaande lijn

die dit toernooi in de afgelopen jaren heeft
doorgemaakt op overtuigende wijze voortgezeL

Met 208 schermers had de organisatie (Willem
van Asperen, Bertram Bouthoorn, Anton Oskamp, Liesbeth Oskamp, Hans Rijsenbrij en
Emile Spek) te maken met een record aantal
deelnemers, die echter door een ruime zaal- en
lopercapaciteit en een zeer strakke planning op

vlotte wijze een nagenoeg vertragingsloos toernooi afkonden werken.
Vanuit de gedachte dat ook de OPEN NOORDHOLLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN als
doel hebben de beste scherm(st)er aan te wijzen,
is door de organisatoren gekozen voor een wedstrijdsysteem van 66n voorronde waarna iedereen op het tableau werd geplaatst en er zonder
herkansing werd ge0l im ineerd.
Naast de voor deze ontmoeting bekende categorieOn (floredeugd en -senioren en degensenioren) was als uniek nieuwtje de categorie sabelsenioren aan het progr:rmma toegevoegd; met
22 deelnemers, waaronder zo goed als de gehele
top en subtop, was hier sprake van een zeer
sterk deelnemenveld.

Het regiobestuur bekijkt de mogelijkheid om
volgend jaar de wedstrijdcategorie degenjeugd
aan het programma toe te voegen.

Het toernooi kon mede een succes worden doordat de organisatoren constructieve medewerking
kregen van de geme€nt€ Haarlem en de Spaarne
Scholengemeenschap, terwijl veel nuttige hulp
werd gekregen van schermers van Zaal Hazes
uit Haarlem en Zaal van Oeveren uit Amsterdam.

Voor het regiobestuur is dit succesvol verlopen
evenement een verdere stimulans bij het voornemen het dubbeltoernooi het AMSTERDAM-

SE LIEVERDJE EN dE TILMAN BEKER
nieuw leven in te blazen. De geplande datum is
eind november. Hier zullen mk de recreatief in-

l0

ur

N oord- H olland

gestelde schermers goed aan hun trekken kunnen komen.
Uitslagen

OPEN NOORDHOLLANDSE KAMPIOEN.
SCHAPPEN 1994

SENIOREN
Floret Heren

l. Peter Sorber
2. Marcello Noto
3. Erik van Aalst
Eric Seylhouwer
Floret Dames
l. Kristin Payne
2. Henne Liebrand-van Es
3. Fabibnne Pieters
Iris Cedee

(Van Oeveren)
(Flazes)

(Heerooms)
(Hazes)

(KLIO
(Visser)
(Prometheus)
(Scaramouche)

Degen Heren

l. Bert de Groot

(Van Oeveren)

2. Kees Boon
3. Matthijs van der Scheer
Johannes in 't Hol

(Van Oeveren)

Degen Dames
l. Titia Mannessen
2. Sonja Tol
3. Ans Hom

Annemarie Sachs

(us)
(La Prime)

(Verwijlen)
(Kardolus)
(Visser)
(Van Oeveren)

Sabel

l. Pieter de Bruin
2.Erk van de Ham
3. Anton Oskamp
Etienne van Cann

@allos)
(Van Oeveren)
(Van Oeveren)

(hometheus)

JEUGD

(de hoogst ge0indigde schermer yan een Noordhollandse vereniging is

Kampioen van Nmrd-Holland (vetgedrukt))

Jongens
Wersch
2. Tommie Petersen
3. Bas ten Duis
Kuikens Meisjes
l. Saskia van Erven
2.lmreVeenman
3. Solange Borst
Kuikens
l. Geert

(Visser)
(Visser)

(D€ropement)

(OKK)
(OKK)
(OKK)

Pupillen Jongens

Thizenga
Jansen
KabirJanssen

1. Thomas

(Visser)

2. Tashunka
3.

(OKK)
(Visser)

Pupillen Meisjes

Bungen
Heine
Bos
Vermeer

l. Nicole van
2. Eva
3. Denise
5. Wotienke

(Scaramouche)
(Les Faucons)

@ronten)
(Visser)

Jongens /o^-*_^.,^L^\ cadetten en Junioren Jongens
(Scaramouche) 1.
comH
(Les Faucons)
chris Galesloot
(Van Oeveren)
2. Bram de Vries
2' Radboud Giinther (visser)
(oKK)
3. Allard van Erven
(Hazes)
3. Rijk Smiskamp
Benjamins

1. sebastiaan

Meisjes
t.C-lristinaWinems (OKK)
2. Myrthe Veeneman iOffl
3. F6ra de Rijk
iOrxl
5. Nina van Seventer (RANA)
Benjamins

Cadetten en Junioren meisjes

l.l{:9"9*- _..
Vries
Togt

2. Michele de
3. Judith van der

(Scaramouche)

(Heerooms)

(OKK)

FRANCE-LAUES -SCEER}ISERVI CE

K. Fokkena-AnCeregg
SteenbraaE 7
9561 DA Ter ApeI
te1. 05995 - 2059
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Wereldkampioenschappen voor
junioren en cadetten
De
voor junioren en
gehouden van
cadetten werden in
26 llltafi Um 2 april j.l. Voor dit
hadden zich vier Nederlandse schermers gekwa-

lificeerd: Indra Angad Gaur (ANSC), Wouter
den Otter @es Villiers),7ntra Alp (7^al ye1wijlen) en Robert Dani0ls (Zaal Verwijlen).

Het was een goed bezocht kampioenschap.
Meer dan vijftig landen hadden ingeschreven.
De eerste dag hoefden onze schermers nog niet
aan te treden, daar geen van onze junioren-florettisten zich had weten te plaatsen voor deelname. De Mexicanen wisten ons die eerste dag te

vergasten op een zeer langdurige,

rijk

met

Spaanse loespraken gevulde, openingsceremonie.
Verder rammelde er qua organisatie nog wel het
een en ander. De schermhal aan de Oost-kant en
het hotel aan de West-kant was niet echt een ge-

RobWolthuis

lukkige keuze in een stad als Mexico.City. Het
betekende iedere dag een uur heen en een uur
terug met een volle bus door een nog vollere
stad. Dat het vervoer verder goed was geregeld
door het Mexicaanse Olympische Comitd was
daaftij een prettige bijkornstigheid.
De eerste schermen die van ons in actie kwamen waren Robert Dani€ls en Wouter den OUer.
Zij schermden junioren-degen. Voor Robert was
de deelname aan het junioren-loernooi me€r een

'opwarmertje' voor zijn deelname aan het cadetten-toernooi. Voor Wouter den Otter was het
pure ernst. Dit kwam aanvankelift niet echt uit
de verf. Hij was nerveus en kwam helemaal niet
in zijn normale spel tijdens de eerste ronde. De
details zal ik u besparen, maar na een uiterst
moeizaam geschermde voorronde stond Wouter
uiteindelijk als 56e op het tableau van 64. Op
dit tableau van 64 moest Wouter allereent tegen

Foto: RobWoltlwis

Lirrts Naralia

de als 9e g€plaatste Fransman Dad6. We zagen
een heel andere Wouter op de lopen Hij gaf de
Fransman in een prima partij geen kans: 15-10.
Daarna was de Oostenrifrer Marik aan de beut
(154). Met de Duitser Bresler had Wouter aan-

merkelijk meer moeite. Tot het laatst bleef het
spannend, maar uiteindelijk werd het 15-12
voorWouter. Hiermee hadden wij vou het eerst
sirds

jren

weer eens een finalist op de wereldbij de junioren. De partij die

kampioenschappen

volgde was tegen de sterke Duitser Kunzelmann. Wouter had hierbij duidelijk het nadeel,
dat hij nrssen de twee partijen slechts 5 minuten
rust had gehad. De Duitser zag er doa zijn veel
langere rust-periode veel kwieker uit- Met 1512 was

Fao: R&Woltluis

Klutch, rechts Infua Angd Garcr

hij net iets

te stert

voa Wouter.

De Hongaarse cadet Boczko werd wereldkampioen na een finale tegen de Oekrainer Andeiy
It[aliy. Wouter werd 8e! Prima gedaan.

De eerste partij won ze met veel machtsvertoon
van de Kazakstaanse Natalia Khatch met 15-6.
De ltaliaanse Frida Scarpa volgde. Hiermee had
zp wel wat m@r moeite, maar Indra wist toch
met ruime cijfers te winnen (15-5). Op haar
tocht naar de laaste acht werd Indra helaas gestuit door het Hongaarse scherm-wonderkind
Aida Mohamed, die haar geen kans gaf. Het
werd l3'4. Indra werd uiteindelijk lle.

De Italiaanse Valentina Vezalli werd wereldkampioen na een finale tegen Aida Mohamed
(15-12).
Robert Duri0ls had het op degen bij de cadetrcn
in de eerste ronde niet makkelijk, maar sloeg

zich er prima doorheen. Hij toonde inzet en
's!ond' er echt. Hij wist in de 3 partijen te winnen.Op het ableau van 64 stiond hij als nummer

27.De eerste partij moest hij togen oen Tsjech,
Martin Sneberger. De panij werd door Robert
primageschermd. Hij won met 156.

Met Indra Angad Garu ging het ook gwd.Zii
schermde een prima le rorde. Jammer datzein Bij de laatste 32 rof Robert de Rus Kovalenko.
haar eerge partij tegen de Poolse Galik een 4-2 Hoewel Robert prima van start ging en ruim
vq)rsprong uit handen gaf en helaas die partd kwam voor te staan, redde hij het uiteindelijk
verloor. Dit was haar enige verliespartij. Indra net niet zich te plaatsen voa de laaste 16. Heel
stond daardoor als l7e op het tableau van 64. jammer, want hij was er echt dichtbij. Het werd

l3

15-13. Robert behaalde de2&, plaats.
De Fransman Sebastien Menant werd wereld-

kampioen. Balazc Huvath werd tweede.
Met Zehra Alp grng het niet echt van een leien
dakje. Op haar eerste gote W.K. had ze waarschijnlijk te veel last van de spanning. Ze kwam
geen moment in haar spel. Het had tot gevolg
dat haar acties de overtuiging misten om het
haar tegenstanders echt moeilijk te maken. Zehra wisselde hele goede acties te veel af met te

veel fouten. In lret internationale schermveld
moet iedere actie optimaal voorbereid en doordacht gemaakt zijn. Tegenaanvallen moeten
echt op tijd zijn om te worden geteld door de
scheidsrechter. Om kort te gaan, Zehra kwam
helaas te kort om door de eerste ronde te ko-

men. Ze heeft de sfeer en ambiance van zo'n

goot kampioenschap mogen meemaken. Het
kan vmr haar verdere ontwikkeling als schermster een goed leermoment zijn.

De Pmlse Rybicka werd hier wereldkampioen.

Al met al verliep het toernooi voor ons Nederlanden gunstig.Een finaleplaats, een lle plaats,
er,n2& plaas en I eerste ronde is over het geheel bekeken een prima resultaat. De sfeer,

waarin het kampioenschap door onze ploeg
werd bezocht, was prima

Bij deze wil ik de deelnemers en trainer Roel
Verwijlen hiermee nogmaals complimenteren.

Onopzettelijk "corps i corps".

I(ASPER I(ARDOLUS
SCHERMSCHOOL*SPORTCAFf*SCHERMSPORTARTIKELEN
* PARTYCENTRUM *
voor redelijke prijzen, vakkundig advics en goede semice
handschoen v.a.
masker v.a.

f29,- floret

v.a.

/49,-

vest v.a.

f l2O,'

f95,- en vele andere aanbiedingen

Onze schermshop is dagelijks geopend van 9.00 - 17.00 uur en volgens afsplaak.
(pasgelegenheid aanwezig)

-

Speulderbos 15,2716 JW ZOETERMEER
Fax 079 - 52.08.22
Tel. 079 -

21.21.22
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M.V.O.-toernooi L994
Op zondag 27 m art j.l. werd er in de sportzaal
van het Marine Vliegkamp Valkenburg cen recreatietoemooi geschermd.
Dit M.V.O.- toernooi, waarbij slechts een beperkt aantal verenigingen worden uitgenodigd,

wordt jaarlijks georganiseerd door de

sv.
M.V.O. Het is bedoeld om beginnende en recreatieschermers de gelegenheid te geven een hele
dag te schermen. Er zijn dan ook schermen die
hier hun eente wedstrijdervaring opdoen, maar

er zijn ook schermen die al wat langer meelopen, zelfs een enkele wedstrijdschermer.

Al met

Her*Cruijttutts

Dames degen
l. Tanja

MVO

2. Ingrid
3. Caroline

7snmrc,ht

Engbers
Lucas

Schepers

Heren degen

Pallas (vmr de 3e maal)
Heijstek Pallas
Berg
O.K.K.

l. Anton Peters
2. Michiel
3. Paul v/d

al een gemeleerd gezelschap, waarbij dit jaar
Heren sabel
werd gekozen voor dames en heren degen en
voor heren sabel.
Na een (slechs onderbroken door een voortreffelijke rijstmaaltijd) hele dag schermen met
dubbele poules en eliminaties kwam men tot de
volgende prijswinnaars:

7-emacht

l.

Burema
Pijper

Gerard

2. Jacco

3. Ronald

kn

Flissinger

zeer geslaagd toernooi

7*nmacht
Masque de Fer

7*ernacht
!

Schermzaat PSV
In het decembemummer van Touchd stond een Vandaar deze goedmaker. Als u het adres bent
verslag van de nieuwe schermzaal van PSV vergeten: Indoor-Sportcentrum, Theo KoomenSchermen. Op zich een leuke aankondiging, laan 1 te Eindhoven.
maar wat ontbrak was een goede foto. Alleen Als vanouds bent u van harte welkom om eens
met een foto kan een juiste impressie worden een kijkje te komen nemen.
gegeven van de omgeving waar PSV traint.
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STAND PER

I

eprll1994
HERENFLORET

DAMES FLORET
HEREN SABEL
HERBN DEGEN
KLJIKENS l.BontSebastiaan OKK l.BontSebastiaan OKK
Der 2.Kriegenbagh Atthur OKK
2.Duis Bas ten
Vwy l.Erckens Hans Vwy l.Pahnke Gerome dAr l.WillemsCluistina
BENJAMINS l.Verwijlen Bas
2.Veeneman Myrthe
Vwy 2.Verwijleir Bas Vwy
2.Erckens Hans
. 3.Combe Sebastiaan Sca 3.Erven Allard van OKK
3.Rijk Flora de
4.Bekker Jessica de
OKK 4.KeeminkPaul OKK
4.Erven Allrd vsr
5.Koster Corrie
Vis S.Borst Sebastiaan OKK
S.Vugt Karel van

Ran
Vincent Fau

PUPILLEN

Bas

dAr

Stephan

vdB

6.Mooren Ischa

5.Moone,n

T.Bonefaas
E.Weller Steven

7"Ir4ees

LTuizengaThomas
2.Jansen Tashunka
3.Rohlfs M*thijs
4.Vinke Harry
S.Jansen

Kabir

Vis
Vis

8.Knip

3.BuirclaarMaarten Sca

PSV 4.Smits

Wim

Vis s.GijsbeilsenRichad

3.Wijnkoop Jan Thijs v Der

+K;r"liu;Jd*.r
,.TorhAnitic.

cArtilEritvD
?Z.ircltr&ib
8,sorh.r P.tr

AI.IS

LConenRachel

dAr

3.Broekhuis

Wendy

2.Bloemendal

Anne dAr

Fau

Ingrid Vwy
S.Bloemendaal Anne dAr
6.Conen Rachel dAr

dAr 4.Klais

Sca

4.Veeger Casper

DVi

5.Meijden Maarten vd Put
6.Hooven Floris vd Pal

vdB T.Klijnhout Simone Sca

van
dAr 8.WillemsClnistina
CADEITEN l.ArorrmBo.z (}v ll)rdrb Rob.tt Vwy 1.B.ttd!.trMtnijn Sq r.Abzclm
2"Tt8ddr!Si*a Vwy 2.Dcnir!.nl8or Vwy 2.Ranijn Reinout Sc! 2.Vcrqijk|tldih
3.Koolhnr Rl.i
O.v 3ri8dd.rsicbrn Vsy 3.Monshouwer Rob d& 3.ToSrJudidrvd
TAp 4.Vrcdov.ld Nicl Sct 4.tllvc*up Syn'r. Krr 4.KopFtd Kiln
doold.ti Jau
s.E.lHbdtc Fdnc ASD 53mt. NicoL edl
5.Gebcr Rtdtod Vt 5.Hol Johmu" in 'r tI
Flu 6"k$.tiry r,{driF ANS 5.HffiHuub Sct 6.A8o$on Nijt'Ic
6.Snil Rotid
Vwy 7.l,lardi* Di.d.ti} So 7.K&r Mnth
Z.Soo'c t{ounr OGv 7.Difi D* illr
ASD 8Mrln6s.'r Titi.
8.Ooldar Mlrt
TAp 8J.ir.lint Viffil Sc. E.Tijss€n C
Hcc l.Orln Wours.Ln DVi l.P€lrt D@ Sc. l.An8d G@ Ldr.
JUMOTXN l.AdnE itvu
zc.lcdoorcllrir Flu 2.GmisB$ Vwy 2.BadsMlnijn Sc. 2.V€twijla Judnh
3.Ndh.bcl Flodr TW. 3.I'i!.ns Gcctt Jln Vwy 3.PldttinSrT.u Krr 3.Cedee Idt
4.Arct$caEolz (}v 4.Dai.l' Robcit Vwy 4.tdijn Rcimur Sct 4.Alp ZdIr
s.Guf.h.r Rdhoud Vit 5.Daitictrlrd V*y s.tl'-,nd^ S"i.r Sc. s.Vri.i Miclclc &

Jal'
Rloul
' 8cdni.r B0!
SEMOREN l.Srd.!t P|ut
2.oo6tv.ar Awid
3.Rijr.ahij Hlnr

l.WillemsCristina

OKK 2.Oner Marieke de Vwy
OKK 3.Erckens Wobke Vwy
Vwy 4.Veeneman Myrthe OKK

de

7.Noot Alexander Vwy 7.Knip Ronald
Vwy 8.Pahnke Gerome
8.Lieverloo J

?.Koolhr

ANS

Wobke

Vwy

D€r
Vwy
6.Otter Marieke
T.Hooyman Gemma Vlvy

Rijkhardt DVi

6.Lamrrn Sebastiaan Sca

Coold.ct

LErckens

DVi l.Bunge Nicole van Sca
l.Vugt Roel van Vwy l.Cock Merijn de
ASD
OKK 2.Zomers Martijn Vwy 2.Berndsen Michiel Sca 2.Bos Denise

vdB

DAMES SABEL

DAMES DEGEN

ANS

Vwy r.MlrmcrscnTirit Vsv
Vwy 2.Cotrcn Rrll.l 9At
OKK 3.Kfliff Agne! & Ptrt
F[r 4Slodqdrl AtrF dAr

Sc.
Sc.

Rar

5 AlP

Zcllt

Vs'v

6.HuMdn.rt-rourF Scr
T.V.tsijLn hdirh wv

V$y

ANS l,Mun$scnTilir

Vwy

Vry 2.Ridd.ilnnt& l"t
Sc. 3.Frs*srcri.tr Scr
Vwv 4.Ccd.cLi! Sc!
Hc s.DiJsnI$E lnv PSV
TAp 6.SttmNiclt MVO 6.Witl!'l.i G.ei Im Vwy 6-Meulen Esold ed Fi 6.Cd.nReh'l dAr
Scr
7.806 MdiD
? W€itwddyvd Fti
Od TJlolJdrdlcr i! 1 t.P
8.I'llmsssr Titi! vry 8.KDiff Agm! & Pur
vwy 8Juir.lir Niclt Scr
I Dtlmsrdr.vrt
H.z lJri.lr.n Michicl DVi l.RGTijM Kr l.Aryld GN Indr! ANS r.GingrP.nEtr kt
Kr 2.Orlup liobcth cl 2.Eod.o R.b.cc. '"t ANs 2.slltn ,..rl Mric
S.r 2.Dl|nar sl.fnl Dvi 2.fdoiur cco (lv
3J.i.dvnEr HaE vi, 3'Bas Alicc vd 4Ns
vir 3J(ldor!! Anin Kd 3.oskunp Anim
KLM 4.Honnos4ldkJo Ku
Pro
4 Prync Kr:lrh
DVi
4.VmCl''[
RicD!
Vi! 4xlbMichElvd
Sc.r s.ott'r Wour.id.Nr DVi 5.HunEilvd O.v s.Egnood Sinec vln Gc s.Trcdinl Nicolcn Scr
Sc. 6.Dricl Ml'v vln q3
H.t 6.cmdfst phrt K.r 6.D.top G.orgc D.t 6.Cd..Irit
K&
K. ?,Sir* Kod Itu T.Ed Piddd. Po! ?.Vwijlsr Judih Vs,v T.Hcuvcl lryrid vd
Yd
wi.brc
O.v
8.schc.r
Don
Klr
8.Nlefltro.kc
Hrl
S.ns
inslTellt
o.v &W6!. HEitc

-roucJ+€

!

Officieel orgaan voor het
Nederlandse scherm leven
Verspreiding aan KN.AS.-leden
gnatis

Abonnementen op aanwaag

