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Van de redactie

Rob Gottdvis

Ik wil het

deze keer eens met u hebben over
mijn recente bevindingen als jury-president Ja u
leest het goed. Onlangs had ik het genoegen om

weer eens als JP op treden (ie moet toch iets

doen op je vrije zaterdag, nietwaar?). En wat ik
daar meemaakte wil ik u echt niet onthouden,
omdat dat wel alles sloeg wat ik in de afgelopen
jaren heb meegemaakl
Het gaat over de uitvoering van een schermhandeling, namelijk over de 'coupe'. Laat ik nu altijd gedacht hebben datdeze handeling zich een
beetje als volgt laat omschrijven: een coupe is
een handeling waarbij de wapen met een beweging uit de vingers over het wapen van de tegenstander wordt gebracht. Hierbij heeft die tegenstander zijn wapen in een bovenlijn (4 of 6) danwel in een benedenlijn (7 of 8) vast. Een coupe
is te zien als de tegenhanger van een steek onderdoor (voor de bovenlijn) of een steek overheen (voor de benedenlijn). Natuurlijk zijn er
ook voor de andere handhoudingen coupe's te
maken, maar laten wij het nu maar even eenvoudig houden.

Ik heb altijd geleerd om vooral niet de coupe

te

maken met de onderarm. Immers, op het moment dat de gehele onderarm naar boven wordt
bewogen, wordt het eigen trefvlak vrijgegeven,
wat de tegenstander de mogelijkheid geeft om
een korrekt enkelvoudige aanval in te zetten.
Maar wat hier nog veel belangrijker is, is het
feit dat met een dergelijke armbeweging de eigen aanval wordt onderbroken. Immers, het wapen bedreigt in de verste verte het geldig trefvlak van de tegenstander niet meer.

derarm ver omhoog. Vervolgens loopt u met dit
geheven wapen naar voren. Voila, dat is nu een
coupe.
Weet u waar dat woord 'coupe' vandaan komt?
Wel, dat is frans voor snijden. En het moge duidelijk zijn dat een beweging waarbij u statisch
met geheven :um naar voren loopt, te zien is als
een 'snij-beweging'.
Tot zo de beschrijving. Nu weer terug naar de
praktijk. Ik trof deze aktie aan bij een jeugdschermer, die uiteraard van mij geen recht van

aanval kreeg toegewezen.Deze jongen zei,nadat ik de gevechsgang had uitgelegd, tegen mij:
ik maakte toch een coupe? Toen antwoordde ik:

nee hoor dat is het niet. Waarop

zijn repliek

was: matar zo leren wij her

Na afloop van de partij ging ik naar die jongen
toe. Want ik had het vast verkeerd begrepen.
Nee hoor, na een korte uitleg bleef de jongeman
bij zijn verhaal. Dat was echt een coupe. Hij
voegde hieraan toe dat daarover wel vaker bij
JP's misverstand ontstond. Hij gaf tevens een
andere voorbeeld. Een aanval waarbij de punt
van het wapen een klein stukje boven de grond
werd gehouden, werd ook vaak door de heren
(en dames) JP niet als aanval geteld. Maar dat
werd tocti op de zaal geleerd als aanval. Ja, dat
was vaak verschil van mening. Maar hij werd
daar niet warm of koud van hoor. Er was best
mee te leven.

Nu denkt u vast, die vereniging is vast een of
ander klein clubje met een leraar die van huis uit
helemaal geen schermleraar is. Dat is vast zo'n
gymnastiekleraar met schermaantekening bij
een vriendenclubje. Wel om u uit de droom te
helpen. Dat clubje (ik geef de naam niet prijs)

Wellicht is de bovenstaande omschrijving niet
geheel kompleet. Maar hij geeft toch wel de essentie van de coupe weer. Nu als u dat ook behoort tot de grootste 3 verenigingen van ons
vindt, weet u niet hoe het schermen werkt!

land!

Ik zal u nu eens vertellen hoe een coupe werkl
U heft uw wapen, het liefst met de gehele on-

Ik denk dat verder kommentaar niet meer nodig
is.

Memo

HenkCrooijmans

ALV 1994
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal Voorafgaand zal er om 10.30 uur een vergadeworden gehouden op zaterdag 29 oktober 1994 ring met de afdelingen plaatsvinden.
ten 13.00 uur in schermcentrum Lindenhof.

INMEMORIAM
F.A. Mosman

Op I juni 1994 overlced op 89-jarige leeftijd te Amsterdam Frans Mosman.
De overledene heeft lange tijd in de Nederlandse schermgemeenschap een grote rol gespeeld. Mosman was nl. een uitzonderlijk sterke en succesvolle schermer. Hoewel z'n liefde
hoofdzakelijk uitging naar de sabel, was hij ook op de andere wapens een niet te onderschatten tegenstander. Hij presteerde het zelfs om een keer in 6dn seizoen (1941) de nationale titel
te behalen op 3 wapens, een uniek gebeuren in de KNAS-gelederen.

Ondanks het feit, dat de nationale top in zijn tijd zeer groot was, waardoor het uiterst moeilijk was een kampioenschap te behalen, bracht Mosman 14 nationale titels op zijn naam, nl.
5 op floret, 2 op degen en 7 op sabel. Ook won hij de eerste "Bevrijdingsbeker" op sabel in
1945 (125 deelnemers), wznrom tlrans nog steeds geschermd wordt. Een groot schermer dus
die bovendien deelnam aan 3 Olympische Spelen in Amsterdam (1928), in Berlijn (1936) en
in Londen (1948). Ook werd, vaak met. succes, door hem deelgenomen aan diverse wereldkampioenschappen.
Mosman had eigenlijk zowat alle eigenschappen die je als schermer moet bezitten. Hij beschikte over een prima techniek, had een zeer goed reactievermogen en bezat een enorm
sterk wedstrijdmoreel.
was jarenlang lid van ASC (Amsterdamse Scherm Club), een beroemde vereniging waar
veel prominente scherm(st)ers lid van waren. lntaar van deze topclub, die helaas ter ziele is,
*as de destijds bekende Belgische maitre Charles Aertsz. Hij behaalde enorrne successen
met z'n leerlingen en was de "ontdekker" van Mosman die hij toenmaals een grote toekomst
voorspelde, hetgeen gezien z'n latere prestaties wel is uitgekomen.
juMosman was tot op hoge leefrijd een enthousiast supporter van Ajax in welke club hij als
kon,
voeten
bepaalde
goed
uit
de
voetbalveld
nior heeft gevoetbald. Hoe*eitti.l ook op het

Hij

destijds z'n keuze toch de schermsporl
Onder de talrijke belangstellenden tijdens de crematieplechtigheid bevonden zich veel oudschermers uit het roemruchte verleden.
Met het overlijden van Frans Mosman is een groot sportman

heengegaan'

EH.w.
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HELFT 1994

"EUREGIO" toernooi
Inr Dfl,/Hfl.en Jfl.

"KONINC WILLEM II" toernooi

Tilburg

Internationaal Hde"tDde.
25 september

hrmerend

6e Int" "WAIERLAND" toemmi

Z.Heerooms

Jeugdfl orettoemooi alle cat.

*ZILVEREN

2 oktober(*)

KOOS
9 oktober
15

RANA

3e Amsterdams/RANA toernooi

Amsterdam

Hfl.pn.

Dfl/

KOOS

HN.

.ZILVEREN

16 okober

29 oktober

en Stoelschermen

.ZILVEREN FLORET"

okober

22 oktober

SABEL"

Dsa./FIsa.

DEGEN"

KOOS

Dde./ Hde.

Z.Verwijlen

..DUTCH

Oss

Hde. voor sen. en jeugd alle

Endhoven

"OKTEBER" toemooi

OPEN"

cal

Hoc-Habet
5/6 november

..AIRBORN

Amhem
Scaramouche

13 november

Zuphen
Deropement

2l

Regio Zuid

november
26 november

RegioN.H.

TROPHY'

Int.tournooi Hde. cat."A"
*Sir
FHILLP SIDNY"
Internationaal toernooi Hsa.
Kamp.van zuid-Nederland op degen
..TIET

AMSTERDAMSE LIEVERTJE"

Regionale jeugdwedsrrijd floret jongens en meisjes alle caregori€n
27 november

4 december

ll

december

l8 december

RegioN.H.

."TILMAN

BEKER"

Puuen

Nationaal equipetoemooi floret jongens en meisjes alle categori€n
Equipewedstrijden gemengd
en Sabel individueel

Den Haag

Lindenhof floret toernooi

Lindenhof

cad./ pup./ ben.

Ermelo

Den Bosch
Troubadours

25 december

..KERSTTOERNOOI"
Equipe Floret mixed.

KERSTMIS

Adreswijziging:
Fam.

Verwijlen (evens secr. sv Zaal

Verwijlen)

Narcishof 38

CV Oss
tel. Mt20 - 31930
zaal: Ml25 - 5758
5342

Richtlij nen degenkampioenschappen
I*t

Nederlandse kampioenschappen degen 1994

Helwes , secretaris

Aanvulling c.q. verandering richtlijnen voor

Zowel voor de NK als wel EK en WK wordt selectiegroepen (Groene boekje per 1-1-94)
voor deelname uitgegaan van het puntentotaal Recht op uiuending op bondskosten aan de WK
op de nationale ranglijst 66n maand vooraf- (senioren) voor junioren in hun laatste juniorjaar hebben diegenenen die zich bij de laatste
gaand aan deze wedstrijden.
Door een vergissing is helaas de maand april
i.p.v. mei genoemd voor dit puntenaantal m.b.t.
de NK-degen-wedsrijd te Groningen op 4 en 5

juni l9%.

Hiervoor ons welgemeend excuus. Het is duidelijk dat niemand hierdoor gedupeerd mag worden en we kunnen dan ook stellen dat de nummer I - 28 van beide lijsten (resp. april en mei
1994) zich kunnen inschrijven voor de NK-degen.

JWK geplaatst hebben bij de laaste 32.
Verandering
Naar de WK kunnen max. 4 personen per wapen in de volgende volgorde:
a: op bondskosten diegenen met meer dan 1500
punten;

b: op bondskosten junioren in hun laaste junior:j:u[, zoals hierboven beschreven;

c: op eigen kosten diegenen met me€r dan

Nationale ranglijst

M.i.v. I september 1994 zal de nationale ranglijst geschoond worden van recreatieschermers.
Deze niet-wedstrijdschermers werden d.m.v.
een R onderscheiden op de ranglijst. De nationale ranglijst is bedoeld voor wedstrijdschermers met een FlE-licentie.
We nodigen graag de recreatieschermers uit om
alsnog een FlE-licentie aan te vragen. Gebeurt
dit v66r I september 1994 dan kunnen de v6dr
die tijd behaalde punten blijven bestaan. Het is
vanzelfsprekend dat dit uitsluitend geldt voor de
categorie€n: senioren - junioren en kadetten.

1100

punten (dit was 1300 punten). De bond regelt
de reis, etc. en kosten dienen vooraf te worden betaald.

Door reducering van de equipes van 4 naar 3
personen is het puntenaantal van de equipes
veranderd voor uitzending naar de WK op
bondskosl.en.

Dit was 5300 punten en wordt 3900 punten met
de volgende opbouw:

le scherm(st)er meer dan 1500 punten
scherm(st)er meer dan 1300 punten
scherm(sr)e, T.9-".1.911.1.1.*..p.:l*L

2e
3e

totaal

meer dan 3900 punten

Veiligheidseisen
Zoals u weet zijn er tijdens het laatste congres
gesprekken gevoerd over nieuwe eisen voor veiligheid in onze sport. Er is gesproken over nieuwe beschermende "Newton-waarden" van de

stoffen die in de schermpakken dienen te worden verwerkt. Er is sprake van 800 newton
rondom Lo.v. 800 / 350 in de huidige pakken.
Er zijn nogal wat mensen die vragen stellen
over de opstelling van het bondsbestuur in deze.
In het F.I.E.-congres zijn tot nu slechts voorstellen over veranderingen over tafel gegaan, waardoor het voor ons als nationale bond niet mogelijk is vooraf met nieuwe bepalingen te komen.

4

De F.LE.-pakken, zoals die ot nu toe in de handel zijn, zijn voor het bestuur uiteraard nog altijd volledig geaccepteerd. Ook als onverhoopt
de nieuwe, zwmrdere, eisen door de F.I.E. worden bepaald, zal het K.N.A.S.-bestuur zich
daaraan niet plotseling conformeren voor de nationale wedstrijden. Slechts voor intemationale
schermers zalhet direct noodzakelijk zijn de

nieuwe bepalingen te volgen. De handel in
schermmaterialen heeft overigens al snel gereageerd op de ontwikkelingen. De pakken met
800 newton rondom zijn al volop verkrijgbaar.
We raden een ieder aan, die voor de aanschaf

van een nieuw pak staat, de investering van een
8(X) newton-pak te doen. Verder is het raadzaam
de levensduur van een F.I.E.-schermpak niet te
overschatten. Door het gebruik wordt de sterkte
van het pak langzaam maar znker aangetast. De

combinatie van transpiratie en regelmatig wassen beperkt de levensduur van het pak. Om veilig te kunnen blijven schermen zal en schermpak pak zeker niet langer mee kunnen gaan dan
hooguit vijfjaar.

Inschrijvingen v00r internationale wedstrijden
Regelmatig worden via K.N.A.S.-Internarionaal
Nederlandse schermers ingeschreven voor toernooien in het buitenland. Bij de inschrijvingen

van de A-toernooien zijn nogal wat beperkingen. Per land mogen niet meer dan acht deelnemers worden ingeschreven. Tevens dient de
bond bij inschrijving van meer dan drie schermers een scheidsrechter mee te sturen. Bij acht
schermers moeten dat er zelfs twee worden.
Helaas is het de laatste tijd regelmarig voorgekomen dat ingeschreven schermers op het aller-

laatste moment worden afgemeld. Het gevolg
daarvan was in een aantal gevallen, dat de
scheidsrechter uiteindelijk ten onrechte was
meegestuurd. Nodeloos werd daardoor veel geld
uitgegeven. Tevens werd tengevolge van de late
afmelding de deelname van een andere schermer geblokkeerd.

Om een dergelijke handelswijze voor de toekomst te voorkomen, is met ingang van heden

Als een, voor een internationaal toernooi, ingeschreven schernur wordt afgenuld, dient dit uiterlijk drie dagen voor het te schermen toernooi
le gebeuren.
Concreet. betekent dit voor een in het weekeinde

te schermen toernooi derhalve, dat de brief, fax

of telefonische boodschap uiterlijk op de voorafgaan de woensdag

bij K.N. A. S. -internarionaal

of het bondsbureau binnen moet zijn.
Wordt een ingeschreven schermer binnen de
drie laatste dagen afgeruld zullen 100 punten
van het puntentotaal op de nationale ranglijst
worden afgetrokken. Deze punten zullen van lwt
hoo gst be laalde re sultaat worden afgetrokke n.

Slechts een schrifrelijke doktersverklaring,
waarin gewag wordt gemaakt van ziekte uan d'e
schermer, kan een te late afmelding rechtvaardigen zonder dat de genoemde punt€naftrek wordt
toegepasL

de volgende maatregel van kraclu:

FRANCE -LAIIES - SCEERT,IS ERVICE

K. Fokkena-AnCeregg
Steenbraam 7
9561 DA Ter Apel
te1. 05995 - 2OS9
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Nationale Kampioenschappen 1995
Voor de organisatie van de Nationale Kam- veerd. We verzoeken u daarom de kandidatuur
pioenschappen zijn nog geen serieuse kandida- van uw vereniging binnen vier weken bij het
ten bij het bondsbestuur gemeld. Zoals u weet bondsbureau te melden.
worden de Nationale kampioenschappen m.i.v.
ditjaar door verenigingen of afdelingen in hun
eigen om geving georganiseerd.
Het bondsbestuur nodigt u hierbij uit uw vereniging of afdeling kandidaat te stellen voor het organiseren van een kampioenschap. Sporthallen
m@ten heel ruim van te voren worden gereser-

Scheidsrechtercursus en
A- cursus-schermtrainer
Na de zomervakantie vinden twee cursussen Kandidaten voor het A-nainerdiploma die reeds
een scheidsrechterbrevet hebben, krijgen voor
plaas:

l) Een

scheidsrechtercursus

in de afdeling

Noord-Holland.
2) Een cursus A-schermr,rainer.

deze module vrijstelling'

Kandidaten voor beide cursussen worden hierbij
uitgenodigd zich aan te melden bij het bondsbu-

De cursussen worden gemoduleerd gegeven,

reau'

d.w.z. dat kandidaten van de trainercursus eerst
het scheidsrechterdeel doen alvorens ze het trainersdiploma kunnen behalen.

Vacature trainersopleiding
De in dit najaar te geven trainercursus wordt gegeven door twee docenten. De ene docent
Dick van Winden, voor de tweede plaats is een
vacature. Het bestuur van de K.N.A.S. roept
hierbij sollicitanten op voor deze

is

vacature.

C-leraren worden opgeroepen te solliciteren
naar deze vacature binnen de opleiding van
K.N.A.S.

Reacties graag v66r

I augustus a.s. bij het

bondsbureau.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht

bij

de

waarnemend voorzitter van de Commissie van
Opleidingen, Rob Wolthuis (tel. 02908-25304).
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Maitre Kardolus
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Op 29 april j.l. werd Kasper Kardolus op het floret en sabel, maar ook op andere fronten. Dat
Zoetermeerse stadhuis geridderd vanwege zijn heeft het gemeentebestuur gemerkt!
bijzondere verdiensten voor de schermsport. Maitre Kardolus,
Aanleiding hiertoe waren zijn 25-jarig jubileum
1994 is een belangrijk jaar voor u: uw schermals maine en zijn 40 jaar intemationale schermvereniging "Zaal Kardolus" viert dit jaar haar
sport. Volkomen verrast ontving hij in aanwe- 25-juigjubileum. U bent 25 jaar maitre C, een
zigheid van zijn echtgenote Gerda, naaste famibijzonder diploma voor alle wapens, dat u op 4
lieleden en het bestuur c.q. ereleden van
okober 1969, in I keer haalde. U begon veertig
Schermvereniging 7,aal Kardolus de ere-tekenen jaar geleden
naam te maken als actief schermer
behorende bij deze koninklijke onderscheiding
op nationaal en intemationaal topsportniveau.
uit handen van burgemeester L. van Leeuwen,
die de toekenning van de decoratie als volgt on- Uw deelname aan de Jeugdwereldkampioenschappen te Parijs in 1953 was uw eerste interderbouwde:
nationale optreden. Daarna volgden er nog vele.
Morgen is het Koninginnedag. Volgens traditie
U behoorde in 1968 tot de 8 beste sabreurs van
worden, voorafgaande aan de viering van deze
de wereld. Een sabel is bij u in vertrouwde handag, Koninklijke Onderscheidingen verleend den.
aan burgers die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt in onze samenle- Dit zijn wapenfeiten die er niet om liegen.
ving.
25 jarrr geleden, om precies te zijn op 26 februOnze belangrijkste huidige onderscheidingen ari 1969, richtte u met uw vrouw in Benthuizen
Zeven
dateren allen uit de vorige eeuw: in 1815 intro- de Schermvereniging Zaal Kardolus op.
jaar
naar
Zogtermet,
verhuisde
u
de
club
later
duceerde Koning Willem I de Militaire Willemsorde en de Orde van de Nederlandse meer. Met veel eigen inzet, steun van vrienden

lpeuw. Om een venuiming van de mogelijkheden te scheppen verdienstelijke personen te decoreren, werd daarna door Koningin Emma in
1892 de Orde van Oranje-Nassau toegevoegd.
Ik beperk mij nu tot de laatstgenoemde orde: de
Orde van Oranje Nassau. Voor de benoeming in
de Orde van Oranje Nassau komen in aanmerking (en ik citeer de wet van 4 april 1892):"zii

die bewijzen geven van beproefde vaderlandsliefde, bijzondere ijvcr en trouw in het volbrengen hunner burgerplichten of buitengewone bekwaamheid in wetenschappen en kunsten".
Dan richt ik nu het woord tot de heer Kardolus,
en om dan maar in vaktermen te blijven:

en steun van de gemeente verrees aan het Speulderbos een uniek schermcomplex.

De vereniging telt inmiddels ruim 125 leden,
bestaande uit wedstrijdschermers en recreatieschermers. Alle leeftijdscategorieen zijn vertegenwoordigd, de laatste tijd is er weer een opvallende aanwas van jongeren.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Maitre Kardolus, u en ik weten dat in de afgelopen jaren een aantal gemeentelijke subsidies
werd stopgezet.
Maar zoals ik al eerder zei: u bent een vechter
en een doorzetter. Met, investering van veel tijd
en eigen middelen kan uw schermschool blijven

bestaan.
Maire Kardolus,
Onder uw bezielende leiding worden er_regelin
Zoetermeer,
niet
alleen
U bent een begrip,
-nationale
en internationale matig grote schermevenementen georganiseerd.
maar ook in ie

voor ogen:
schermwereld. U draagt de schermsport een bij- U heeft daarbij steeds hetzelfde doel
orDaartoe
van
de
schermsporl
voor
geheel
het
bevorderen
daar
zet
u
en
zonder warm hart toe
Het bekendste
toernooien.
zelf
"beroeps"
ganiseert
u
ook
enige
de
in
Nederland
bent
in. U
i-s het internationale toernooi om de 'Ne0rland
de

schermwereld.

in

Ubenteenvechternietalleenmetuwdegen,Troph6e'DamesDegen,eenWereldbekerwed-
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strijd. Hieraan doen zo'n 100 lot 140 deelneemst€rs mee. In januari van dit jaar vierde dit oernooi zijn eerste lusEum.

U hanteert niet alleen een scherpe degen, u hanteert ook een scherpe pen. Vanaf 1956 tot enige

jaren terug was u sportjournalist voor de Haagsche Courant. U schreef een praktisch scherMaire Kardolus,
minstructieboek voor floret, degen en sabel. U
geinviteerd
U werd
om lid te worden van de
wordt door de schrijvende pers, door radio en
"Club van lM", enn genootschap van sporters
TV beschouwd als d6 schermdeskundige in ons
met klinkende namen, van sponjournalisten en
land.

sportwienden.

U bent actief lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Schermleraren (KNAS). (Een
ve el ze g gende v er spreking ! ( Ll)).
U begeleidde als maitre, trainer en coach vele
kampioenen en schermers van hoog internationaal gehalte. Het mooiste resulnat daarbij behaalde u in Cuba in 1992. Uw pupil Pernette
Osinga werd daar 3de op de WK-dames degen.
Een WK-medaille was sinds 60 jaar niet meer
voorgekomen in de Nederlandse schermsporL

Stage en Examen in

Zelfs op het toneel laat u zich niet onbetuigd:
bij grote toneelprodukties waarin schermsclnes
voorkomen, voert u de schermregie.

Maitre Kardolus, uw enorme inzet voor de bevordering van de schermsport wordt zeer gewaardeerd. Als blijk van deze waardering heeft
Hare Majesteit de Koningin u benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Mag ik u
verzoeken naar voren te komen, zodat ik de onderscheiding kan opspelden.

Frankrijk
Boaz Aronson en Raoul Koolhaas Revers

Op ll en 12 juli j.l. zljn Boaz Aronson en Raoul Koolhaas Revers naar Franknjk gegaan om
examen te doen voor het a-diploma schermleraar. Dit examen werd gehouden te Blois onder
leiding van Me. Jacques Bertier (wiens zoon exkampioen van Frankrijk is op sabel!). Zaterdagmiddag kregen wij een stage als voorbereiding
op het examen en uitleg over hoe het examen

*

zou worden afgenomen. Zaterdagavond moesten we al examen doen in theorie en reglementskennis. Ondanks dat dit schriftelijk in het Frans
was hadden we hier gelukkig allebei ruim voldoende voor. Doordat. we een mooie kamer en
comfortabele bedden hadden waren we de volgende dag goed uitgerust, want. dat het zwaar
werd was ons wel duidelijk! Na gezamenlijk

ruSPERI(ARDOLUS
SCHERMSCHOOL

*

SPORTCAFE * SCHERMSPORTARTIKELEN *
PARTYCENTRUM *

*

voor redelijke prijzen, vakkundig advies en goede semice
handschoen v.a. f29,- floret v.a. /49,- vest v.a. f l2O,masker v.a. f95,- en vele andere aanbiedingen
Onze schermshop is dagelijks geopend van 9.00 - I7.00 uur en volgens afspraak.
(pasgelegenheid aanwezig)

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

21.21.22

52.08.22
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mot hot goven van oon groepsles. Dit onderdeel
telde drie keer voorje eindcijfer en de opdrachten werden l5 minuten van tevoren gegeven.
Tot Raouls grote schrik moest hij de spis afbij-

Van de andere kandidaten kenden wij er 3 erg
goed en we hadden veel steun aan elkaar. Het
individueel lesgeven en lesnemen moest onder
elkaar gebeuren en hoewel we allemaal erg gespannen waren was de sfeer goed en verliepen

ten!

de 2 examendagen goed"

Hij

Op zaterdag

ontbten

te hebben moesten we de dag beginnen

moest de "fondamentaux" (de stelling en
alle beenacties) onderwijzen + voordoen aan
een groep van 26 kinderen! Gelukkig bleef hij
zijn zenuwen de baas en gaf hij een hele goede
les. Hij bleek later dit onderdeel als een na beste
te hebben gedaan. Op individueel lesgeven en
lesnemen kwam Boaz, tot zijn stomme verbazing, als eerste uit de bus. Van de 2-jarige voorbereiding (in toual meer dan 600 uur) heeft Me.
Van Oeveren vooral het laatstejaar het accent
gelegd op het lesgeven en de theorie + een cursus hoofdseconderen voor Raoul, die, als hij
geen Frans gediplomeerd hoofdsecondant was,
niet aan het, examen voor schermleraar A ("Moniteur') mocht meedoen. Zelfs Boaz moest nog
laten zien dat hij kon hoofdseconderen ondanks
dat hij een Nederlands diploma hiervoor heeft.
Wij werden beiden stevig aan de tand gevoeld
met betrekking tot de overlredingen en de sancties daarop. Het verdere verloop van het examen
was erg zwac,r, maar de Franse leraren waren
erg aardig en stelden ons zo veel mogelijk op
ons gemak. Wat je goed kon merken en zien
was dat hun eigen kennis en vaardigheid van het
schermen zeer hoog lag. Aan het eind van zowel de eerste als de tweede dag hadden de leraren nog even een "pedagogisch onderonsje"
waarvan we later ontdekten dat dit een aperitiefje was (Kir Royal) voor het diner. Tot ome grote geruststelling mocht Me. Van Oeveren bij elk
onderdeel aanwezig zijn, maar het was hem verboden om Nederlands met ons te spreken/ wel

vijf

en zondag zeven uur examen

ga t ie niet in de koude kleren zitten. Een leuk

intermezzo tijdens de lunch van zondtg was een
journalist (en fotograaf) van La Nouvelle Republic die op een of andere manier lucht ervan had
gekregen dat twee jonge Nederlanders, opgeleid
door een Nederlandse leraar, in Frankrijk examen gingen doen voor schermleraar. Gelukkig
voor de voorzitter van het examen, en nog meer

voor ons natuurlijk, kon er 's avonds meegedeeld worden dat wij als nr I en 4 van de geslaagde kandidaten waren ge€indigd (leve Europa!!). 's Avonds op het kasteel had Joke van
Oeveren de champagne koud gezeten hebben
wij en onze schermleraar laten zien dat wij ook
een klein pedagogisch onderonsje konden houden!

Als we volgend jaar genoeg stage-uren kunnen
lopen hopen wij het diploma-A sabel te kunnen
doen.

Verder willen wij de KNAs bedanken voor de
diverse malen dat we aan wedstrijden in Frankrijk hebben mogen meedoen, waar we heel veel
aan gehad hebben i.v.m. het begrijpen van de
Franse methode en hun opvattingen.
Rest ons maitre Van Oeveren te bedanken voor
de fantastische opleiding en het aanwezig ziin

bij het examen en de diverse keren dat wij op
zoekzijn geweest naar het spook in kasteel "des
Sablons".

Frans!

NET IETS EXTRA's
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In het februari-nummer van Touchd werd als Scaramouche werd in dat zelfde nummer van
een van de belangrijkste conclusies uit het on- Touch€ gevraagd om eens uit de doeken te doen
derzoek naar het ledenverloop, uitgevoerd door hoe we die gezelligheid en dat extra's bij onze
Rob den Hartog, genoemd dat de afvallers onder de leden op de verenigin g of zaal iets missen. Men zou vooral "gezelligheid" missen.
Juist die gezelligheid en de extra activiteiten is
wat volgens ons (Scaramouche) een schermclub
tot een schermvereniging maakt.

l0

vereniging bereiken.
Een van de belangrijkste benodigdheden voor
een gezellige vereniging zijn gemotiveerde leden. Bij Scaramouche zijn veel leden betrokken
bij allerlei zaken zoals het bestuur van de vereniging, het bestuur van het schermcentrum, de

jeugdcommissie, het verenigingsblad "Samen-

dat een gesprek wordt aangeknoopt en samen
gesteld" en niet t€ vergeten het organiseren van een drankje wordt genuttigd. Het is de bedoede Airborne Trophy, ieder jaar weer.
ling dat de cursisten blijven na de 8 lessen en
Deze betrokkenheid bereik je niet zomaar. Door het opnemen in de groep bevordert deze beslishet bestuur wordt veel energie gestoken in het sing.
betrokken krijgen van leden bij de vereniging. Het jaarlijks terugkerend evenement, de AirborBij het opbouwen van de zaal voor een bemooi ne Trophy, vraagt de inzet van zo'n beetje de
worden leden direct aangesproken of gebeld hele vereniging. We doen bijna alles zelf, het
met de vraag of ze willen helpen. Wanneer een programmaboekje wordt samengesteld door eiactiviteit wordt georganiseerd word je in het gen leden (en hoe!), de folo's worden verzorgd
schermcentrum, naast de vers tuurde uitnodigin- door eigen leden, de organisatie op de verschilgen, persoonlijk gevraagd of je ook komt. Het is lende locaties wordt verzoqgd door eigen leden
overduidelijk dat men graag zoveel mogelijk le- en ook de jeugd helpr rijdens het toernooi in de
den, ouders en sponsoren aanwezig ziet bij de 7aal.
activiteiten.
Kortom, door de enthousiaste uitstraling van
De bestuursleden van Scaramouche stralen een een aantal leden worden de overige leden aanbetrokkenheid en motivatie uit wat overslaat op gestoken. Belangrijk is het dan om die motivatie
de overige leden. Het spontaan organiseren van vast, te houden en de leden berokken te houden
een dagie paardrijden of golfen door een trainer, bij de vereniging. Wat voor mij heel belangrijk
een paasbrunch door een trainster samen met is, is dat het duidelijk is, dat het gewaardeerd
een van de barmannen of het koken van een wordt dat je je inzet voor de vereniging. Die
hele grote paella voor de hele vereniging door waardering maakt het voor mij leuk om me met
een Spaans lid is het gevolg hiervan.
de vereniging &zigte houden en ten slotte moet
Een aantal keren perjaar wordt een beginners- je het zelf leuk vinden om acrief te zijn!!
cursus van 8 lessen georganiseerd. Er wordt actief op gelet dat na de les de nieuwelingen nier
in een hoekje blijven staan in de kantine maar

STICHTNG TOPSCHERMEN DEN HAAG
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Adres:
van Galenstraat 14 m, 25 I 8 EP Den Haag
tel:0703640624 fax: 070 3640624

of: maandag, woensdag en dond erdag20.(10 - 22.00
willemstraat 84, 2514 HL Den Haag
tel:070 3642743
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..NKNIEUWE STIJL'' GOED VAN START
Anrcnurb Kahi
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1994 is het jaar waarin de kampioenschappen
een groot aantal punten ingrijpend veranderde.

voor de organisatie
schappen, ASV Van Oeveren voor de Floret-

soren enzovoorts.

aanpak en sponsoring zijn hierbij onmisbaar.

De premidre-edities van de "NK Nieuwe Stijl"
laten zien dat er in de praktijk daadwerkelijk
aan de verwachtingen voldaan kan worden en
dat het concept wel degelijk levensvatbaar en

Verder zijn de eerste ervaringen opgedaan met
de nieuwe kwalifikatienorm en het "knock out"
systeem zonder herkansingen. Vele wouwen lieten zich door de topsport benadering afschrikken en bleven thuis. De Amsterdamse NK Floret-organisatie ASV Van Oeveren heeft tevergeefs een telefonisch apSl op de florettistes ge-

De premieres van de kampioenschappen in kampioenschappen en de Stichting Schermsport
"Nieuwe Stijl", de doowoering van wijzigingen Groningen (vrijwel synoniem met GSSV Donar
in de internationale regels en lokale initiatieven 1881) voor de Degenkampioenschappen. Het is
van de wedstrijdorganisaties waren hier debet de bedoeling dat de kampioenschappen uitaan. De schermsport maakte bij kampioen- groeien tot professioneel georganiseerde opeschappen kennis met publieksfinales, champag- venementen die een promotionele uitstraling
ne-feestjes bij prijsuitreikingen, NK T-shirts, voor de schermsport hebben en alle betrokken
prijzen in natura, publieksterrassen in de zaal, partijen aanspreken. Dit soort evenementen kost
snorrende camera's van de lokale omroep, spon- meer dan we gewend zijn. Een commerci0le

veelbelovend is. Evenwel is ook duidelijk geworden dat er rond de organisatie van een kampioenschap veel en kreatief werk geleverd moet
worden. Dit jaar tekenden de Koninklijk Onder-

Officieren Bond (beter bekend als K.O.O.S.)

daan.

Bij de mannen floret- en degenschermers

werden de voorheen gebruikelijk deelnemers-

Kardolus
Liggerd:
-iiirri ,i1Olafi.t.n.r.:
Oshga, Jos de Gr-aaf' SonjlTol en He-lnu Mbhbls
-U'i*i i..titn.r., Perrwtte
Xo* Siroo, iot r" Kasper XiaoUs, Xeptunc Garcf en Arwin Kardolus
,ii

Fao: Huub Lbbratd
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aantallen door de nieuwe kwalifikatieregel gehalveerd. Uit de opkomst van de mannen blijkt
dat de nationale top met de nieuwe opzet geen
problemen heeft. Bij de wedstrijdsabreurs ligt
de zaak anders. Dit zijn er zo weinig dat de
nieuwe kwalifikatieregel slechts een klein aantal van deelname aan de kampioenschappen uitsluir Tbch lieten een aantal sabelschermers verstek gaan waarbij het ongenoegen met de nieuwe F.I.E.-sabelregels een rol speelde. Het ontbreken van herkansingen veroorzaakte duidelijk

meer spanning bij de schermers.
Het terugbrengen van het aantal schermers in
een verenigingsteam van 4 naar 3 schermers
had bij de vrouwen wedstrijd op floret direkt
gevolgen. Nu wisten drie verenigingen een Leam

te mobiliseren voor dit NK-onderdeel. Het waren allen Amsterdamse verenigingen die in het

Frans Ouen Stadion een thuiswedstriit schermden. De deelname van mannenteams op degen
liep sterk terug. De reisafstand naar Groningen
speelde velen parten. De overige verenigings-

wedstrijden wiuen op gebruikelijke sterkre.
Voorheen was het gebruik dat schermers hun
deelname aan de NK-verenigingswedstrijden
koppelden aan deelname aan het individuele
kampioenschap. De nieuwe kwalifikatienorm
voor het individuele kampioenschap brengt hier
verandering in omdat deelname aan beide NKonderdelen niet meer vanzelfsprekend is. In de
toekomst zullen de NK-onderdelen steeds meer
een eigen leven gaan leiden en zal, veel meer
dan nu het geval is, het kampioenschap voor
verenigingsteams een eigen gezicht moeten krijgen.

Overzicht Deelnemersaantallen NK Schermen senioren 1989-1994

INDIVIDUEEL
dames floret

dames degen
heren floret

heren degen
heren sabel

TOTAAL

l9E9
28
27
52
73
28

1990

t99l

1992

24
20

l9
2t

25
24
57

&

49

EI

65

&

33

3l

37

208 222

lts

207

1993 1994r

23
30
&30
80
30
227

t7
23

30
22

122

*1994:
Invqering kwalifikatienorm die deelname limiteert tot de eerste 28 wedstrijdschermers van de
nationale ranglijst aangevuld met 2 wedstrijdschermers van de organiserende vereniging.

VERENIGINGS-TEAMS

1989

1990

4

dames floret

3

dames degen

3

5

heren floret
heren degen

l0

4

6

8

heren sabel

5

2

27

23

TOTAAL

l99l'
25
34
88
79
44
u

1992

1993
i3

t994

55
66
106
45
30

2S

25

* NK dames floret verenigingsteams 1993 vond geen
doorgang als gevolg van slechts

schrijving.
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HOGE OPKOMST BIJ NATIONALE
JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 1994

4&5februari1994

Awanurb Kochi
& Publiciteit

KNAS Media

De Jeugdkampioenschappen 1994 gaan de boeken in als de kampioenschappen met, de grootste

opkomst sinds jaren. De wedstrijden telden
maar liefst 283 deelnemers. Dit zljn er 65 meer
dan vorig jaar en betekent een enorme stijging
in het deelnemersaantal van bijna 307o.
Het jeugd-wedstrijdschermen zit weer in de lift
eh vooral in dejongere leeftijdsgroepen.
De stijging deed zich voor in alle leeftijdsgroepen en er namen bij de jongeren - cadetten, pupillen en benjamins - ruwweg 20 schermers
meer deel in elke groep dan vorig jaar. De belangstelling voor deelname aan de oudste jeugdgroep - de junioren - steeg daarentegen amper.
Hier werden slechts 8 deelnemers extra geteld
waarvan 7 nieuwe inschrijvingen voor de wedstrijden voor meisjes floret. Voor het eerst sinds
jaren vormden de junioren bij een Jeugdkampioenschap de kleinste leeftijdsgroep en zijn het
met name de jongens die verstek laten gaan.
De grooste stijging deed zich voor bij de benjamins op het onderdeel jongens floret. Hier ga-

ven 43 schermers acte de presence tegen l5
deelnemers vorig jaar. Het onderdeel jongens
floret bij de benjamins was dan ook verreweg
de grootste wedstrijdgroep van dit Jeugdkampioenschap. Verder profiteerden met name ook
de sabreurs bij de pupillen van de extra belangstelling. In voorgaande jaren was deze titelwedstrijd een onderonsje tussen niet meer dan een
handjevol schermers. Dit jaar verschenen l0 pupillen-sabreurs op de NJK-wedstrijdloper die
met de benjamins een mix-wedstrijd schermden.
Overigens vormden de benjamin-sabreurs, met
slechts 3 deelnemers, de kleinste wedstrijdgroep
van dit Jeugdkampioenschap.

Kampioenen
Het Nederlandse jeugdschermen heeft zijn eigen sterschermers die jaar in jaar uit goed bij de
Jeugdkampioenschappen presteren en soms
zelfs in (fn jaar een dubbelslag halen. Dit laatste is mogelijk omdat schermers aan twee wed-

strijden deel mogen nemen. Dit kan met het
t4

zelfde wapen in de eerstvolgende oudere leeftijdskategorie of met een andere wapen in eigen
of in de eentvolgende oudere leeftijdskategorie.
Een schermer mag echter niet op €dn wedstrijddag aan twee verschillende wedstrijden deelne-

men. We laten hieronder de jeugdkampioenen
de revue passeren.

Floret
De meisjes Gemma Hooyman en Anne Bloemendal winnen hun eerste titels bij respektievelijk de benjamins en de pupillen. De meervoudige medaillewinnares Judith Verwijlen, die eerder NK-goud won bij de pupillen in 1991 en
l992,lnalt nu de titel bij de cadetten. Daarnaast
zouzij het bij dejunioren brengen lot brons. In-

dra Angad-Gaur sprokkelt, terug in Nederland
na een verblijf van 3 jaar in het Duitse scher-

minternaat TTB, er bij de junioren weer een
titel bij. Zij telt in totaal I I persoonlijke landstitels waarvan 8 jeugdtitels (allen floret) en 3 seniorentitels (waarvan I degen- en 2 florettitels
met inbegrip van de seniorentitel 1994).

Bij de jongens wint Bas Verwijlen voor de 3e
maal in successie de benjamintitel. Daarnaast
zou hij, net zoals vorig jaar, ook eindigen met
zilver bij de benjamins op degen. De Amsterdamse clubgenoten Ziggy Nauman en Radbout
Gunter halen direkt hun eerste titels bij respektievelijk de pupillen en de cadetten. Erik van
Aalst toont zich bij de junioren weer oppermachtig en pakt voor de 3e maal in successie
het juniorengoud.

Degen
Voor de meisjes zrjn er geen wedstrijden in de
benjamin- en pupillen-leeftijdsgroepen. Titia
Manessen haalt, na een aantal maal zilver, nu
voor het eerst goud bij de cadetten. Irma de Ridder zegeviert wederom en gaat voor het 3e achtereenvolgende jaar met het juniorengoud naar
huis.

Bij

de jongens prolongeert Hans Erckens

benjamins zijn titel.

bij de

Roel van Vugt legt, na zilver vorig jaar, nu beslag op het goud bij de pupillen.
Robert DaniEls wint nu de cadettentitel. Wouter
den Otter vo€gt weer een jeugdtitel bij zijn verzameling en haalt voor de 4e maal in successie
het juniorengoud. Hij heeft in totsqt 7 jeugdtitels en sloeg in l99l een dubbelslag door zowel
de cadettentitel alsook de juniorentitel op zijn
naam te brengen. Wouter zou ook nog bij de individuele wedstrijden van de senioren NK 1994
zijn eerste medaille winnen en het tot zilver
brengen.

Sabel
Gerome Panke haalt bij de benjamins zijn eerste
gouden plak. Merijn de Cock schuift een plaats
op. Na eerst zilver vorig jaar weet hij nu beslag

te leggen op het pupillengoud. Rob Monshouwer grossiert in gouden medailles. Hij scoort,
na3 jaar achtereenvolgend het pupillengoud, nu
zijn eerste cadettentitel. Ook Martijn Bernsen
gaat vooruit en verdient, na brons vorig jaar, nu
de

juniorentitel.

KNAS Verenigingsbeker
ker, die bestemd is voor de vereniging met het
beste "overall" resultaat bij de Jeugdkampioenschappen, geeft een extra dimensie en spanning
aan de kampioenschappen. De meisjes en jongens schermen niet alleen voor zichzelf maar
ook voor de eer van de vereniging. Enige rijd
lang wist de Arnhemse vereniging SV Scara-

mouche de beker in de wacht te slepen totdat
Roel Verwijlen met zijn pupillen uit Oss en omgeving hun fanatiek de strijd aanbonden. De
laaate jaren worden gekenmerkt door een spannende kompetitie tussen beide verenigingen met,
een steeds wisselende uitkomst.
Dit jaar zou SV Zaal Yerwijlen, met een royale
voorsprong, de beker op zijn naam schrijven bij

een deelname van

3l verenigingen aan de

gdkampioenschappen.

1994
1993
1992

l99l

1990

Uitslagen NJK 1994
leeftijdsklassen:
- Benjamins
geboren 1982 en later
- Pupillen
geboren 1980 en l98l
- Cadeuen
geborenl977,78,79

:
:
- Junioren :

l. SV Taal Verwijlen Oss
2. SV Scaramouche Arnhem
3. SV d' Artagnan Venlo
SV Scaramouche
SY Zaal Verwijlen
SV Scaramouche
SV Scaramouche

:

geboren 1974,75,76

Einduitslag meisjes floret:
Benjamins:

l. Gemma Hooymans SV z^^l Verwijlen
2. Christine
SV O.K.K.
3. Myrte
SV O.K.K.

Willems

Veeneman

Pupillen:

l. Anne Bloemenrlqal SV d'Artagnan

Conen
Bunge

2. Rachel
3. Nicole

De jaarlijkse strijd om de KNAS Verenigingsbe-

Jeu

1989 SV Schermkring Friesland
1988 SV Scaramouche
1987 SV Scaramouche
1986 SV zaal Kardolus
1985 SV Taal Visser
1984 SV z-^l Kardolus

SV d'Artagnan
SV Scaramouche

Cadetten:

l. Judith Venvijlen

SV Zaal Verwijlen
SV Les Faucons
SV Tqel Verwijlen

2. Kim Koppenaal

3.Zehra Alp

Junioren:

l.Indra Angad-Gaur A.N.S.C.
2.7*,hn Alp
SV 7q^1 Verwijlen

3. Judith

Venvijlen

SV Zaal Verwijlen

Einduitslag meisjes degen:
Ilenjamins: geen wedstrijdkategorie
Pupillen : geen wedstrijdkategorie
Cadetten:
l. Titia Mannessen SV Zaal Verwijlen

Conen

2. Rachel
SV d'Artagnan
3. Anne Bloemenrl"al SV d'Artagnan

Junioren:

l. Irma de Ridder
2.Carien Franken
3. Emmy Dijkmans

sv P.s.v.
sv P.s.v.
sv Ps.v.

Einduitslag jongens floret:
Benjamins:

Verwijlen
Erckens
Erven

l. Bas
2. Hans
3. Allard van

SV Zaal Venvijlen
SV Zaal Venvijlen
SV O.K.K.
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Pupillen:
l.Ziggy Naumann
2. Thomas Tuizenga
3. Matthijs Rohlfs

SV Zaal Visser
SV Zaal Visser
ASV Van de Berg

Cadetten:

l. Radbout Gunoer
2.Boaz Aronson

.

Siebren Tigchelaar

SV Zaal Visser
ASV Van Oeveren
SV Zaal Verwijlen

Junioren:
l. Erik van Aalst

SV Zaal Heerooms

2.Boaz Aronson

ASV Van Oeveren

3. Chris Galesloot

SV Les Faucons

Einduitslag jongens degen:
Benjamins:

l.

Hans Erckens
2. Bas Verwijlen
3. Sebastiaan Borst

Junioren:
l. Wouter den Otter

Dani0ls
Wittens

2. Robert
3. Geert-Jan

Einduitslag jongens sabel:
Benjamins:

l- Gerome Panke
2. Justin Derop
3. Lucas Knitel
Pupillen:

l. Merijn

SV d'Artagnan

SV Deropement
SV Pdlas

Cock
Bernsen

SV Des Villiers
SV Scaramouche
3. Jan-Thijmen Wijnkoop SV Deropement
de

2. Michiel

Cadetten:

SV Zaal Verwijlen

SV Zaal Verwijlen
SV O.K.K.

l. Rob Monshouwer SV d'Artagnan
SV Scaramouche
2. Martijn
SV Scaramouche
3. Reinout

Bernsen
Romijn

Junioren:

Pupillen:

l. Roel van Vugt
Z.MePiI]jen Buitelaar
3.Sebastiaan Lammers

SV Zaal Verwijlen
SVScaramouche
SV Scaramouche

l. Martijn Bernsen SV Scaramouche
SV Scaramouche
2.Dazn Pelgrom
3. Sander

Hummelman SV Scaramouche

Cadetten:

l. Robert Dani€ls
2.lgor Denissen
3. Martijs Rabbering

SV Zaal Venvijlen
SV Zaal Verwijlen
A.N.S.C.

overzicht Deelnemersaantallen NK Jeugd

199

l'1994

l99l

1992

1993

t994

JUruoren

59

6l

52

60

cadetten

7l
5l
5l

61

63

83

59

74

pupillen
benjamins

TOTAAL

l6

SV Des Villiers
SV Zaal Verwijlen
SV Zaal Verwijlen

44
34

4
218

6

NATIONALE S AB ELKAMPIOENS CHAPPEN
l0april

1994

Artillerie Schietkamp Oldebroek te 't Harde
De Sabelkampioenschappen vonden plaats op jeugdtalent binnen de nationale sabeltop die jamilitaire terrein in de mooie en landelijke om- renlang uit oude bekenden had bestaan. Hoewel
geving van 't Harde. De sporthal was, zoals ge- Ros zich sindsdien sr,eevasr bij de kopposities
bruikelijk bij Sabelkampioenschappen, sfeervol van de nationale ranglijsr heeft genesteld bleef
en van alle gemakken voorzien. In dezelfde hal het behalen van een tweede titel tot dit jaar uit.
vonden, direkt na de NK Sabel, ook de NK De trainingsslage van het l-eo van de l(ar SportSchermen voor Militairen en het jaarlijkse inter- fonds in Boedapest in 1992 bracht russenrijds
nationale Wapenfeest van militaire schermers niet de impuls die een eerdere stage hem in
plaats. De Koninklijke Onder-Officieren l99l bij de kampioenschappen had gegeven. De
Schermbond (K.O.O.S.) zou een week lang or- spanning, opgeroepen dmr de hoge verwrchtinganisator en gastheer zijn van een reeks top- gen rond hem, bleef de scheikunde student uit
evenementen in de schermsport. De Sabelkam- Utrecht bij de kampioenschappen parten spelen.
pioenschappen werden mogelijk gemaakt door Ros gaat echter dit jaar minder intens gespande medewerking en bijdragen van het Ministerie nen van start. Net hersteld van een enkelblesvan Defensie en door bijdragen van de firma sure en door andere omsuirdigheden is hij minGoldwell Cosmetics die tevens de finalisten der gefixeerd op de wedsrrijd en vindt hij de novoorzag van een verzorgingspakket.

ln deze omgeving lukt het de 2l-jarige Tijmen
Ros (SV ZaalKardolus) voor de tweede maal
de sabeltitel op zijn naam t€ schrijven. Hij deed
dit eerder op l9-jarige leeftijd in 1991. Toen
werd er vrijwel automatisch geloofd in de lang
verwachte en definitieve doorbraak van her

dige mentale rust.
Desondanks moet de tjtel zwaar bevochten wor-

den.,De finalegroep is bijzonder aan elkaar gewaagd en de parti.ien worden met de kleinst mogelijke verschillen gewonnen. In de halve finale
verliest de 37-jarige tirelverdediger Oscar Kardolus (SV Zaal Kardolus) op een haar na van

Foto: B.vanTil

t7

- ASV Van Oeveren
Pieter de Bruin (SV Pallas) met eindstanden 14- 3. Erik van den Ham
- ASV Van Oeveren
15. Dit vertraagt in ieder geval de plannen van 5. Anon Oskamp
- SVZaal Kardolus
Kardolus
Olaf
meest
6.
de
is
namelijk
Kardolus. Oscar Kardolus
- SV Deropement
met NK-goud gedekoreerde sabelschermer in de 7. George Derop
- SV Pallos
Nederlandse geschiedenis (8 sabeltitels) die nu 8. Gert Camfferman
tracht het Nederlandse record te verbeteren voor. Verloop flrnales:
het grootste aantal seniorentitels op 66n wapen'
: 15-14
Dit record staat momenteel op naam van l2 hnales: Ros - Van den Ham
: 15-14
Kardolus
Bruin
De
Oscar
A.E.W. de Jong met 9 degentitels. In de andere
: 15-14
halve finale wordt de 27-jarige Erik van den eindfinale Ros - De
Ham (ASV Van Oeveren) met slechts 6€n punt Einduitslag mannen sabel verenigingsteams:
verschil door Ros naar een 3e plaats verwezen 1. SV Taal Kardolus
(Zoetermeer):
in een partij met eindstanden 14-15. Van den
Oscar Kardolus, Olaf Kardolus, Tijmen Ros,
Ham is de enige in de finalggroep die geen perTeun Plantinga
soonlijke sabeltitel heeft.
(Amsterdam):
2. ASV Van
De finalepanij gaat, net zoals in 1990, tussen de
Erik van den FIam, Anton Oskamp, Tony van
4l-jarige De Bruin en Ros. Toen wist De Bruin
Santvoort, Bert van Til

Bruin

:

Oeveren

overtuigend te winnen en bracht dit hem zijn
eerste titel die in 1992 door een tweede werd
gevolgd. Nu liggen de zaken anders en weet de
jonge Tijmen de veteraan te verslaan met l5-14.

De wedsrijd om de verenigingstitel heeft, met 5
deelnemende teams, voor een Sabelkampioenschap een hoge opkomst. De uitslag brengt echter geen verrassingen. SV Zaal Kardolus haalt
voor de l2e maal in successie de landstitel' De
Zoetermeerse vereniging is, met de laaste jaren
Oscar Kardolus, Tijmen Ros, Olaf Kardolus en
Teun Plantinga in de basisopstelling, nog steeds
de andere verenigingen de baas.

Uitslagen NK Sabel 1994

Pallos

(Utrecht):
Pieter de Bruin, Gert Camfferman, Laurens

3. SV

Teuben
(Arnhem):
Scaramouche
Sander Hummelman, Martijn Berndsen, Rijnout Romijn
(ZutPhen):
5. SV

4. SV

Deropement

George Derop, Joachim Linssen, Gerard
Brinks

Eindstand verenigingsteams:
SV Zad Kardolus

4 x winst;

ASV Van Oeveren

3xw;

SV Pallos
SV Scaramouche
SV Deropement

geen winst.

2xwi
lxw;

Einduitslag mannen sabel:

l. Tijmen Ros

2. Pieter de Bruin
3. Oscar Kardolus

- SV Zaal Kardolus
- SV Pallos
- SV Zaal Kardolus

NATI ONALE FLORETKAMPIOENS CHAPPEN
2l &22 mei 1994
Frans Otten Stadion te Amsterdam

Het Frans Otten Stadion, anders een tennishal,
is naar idee van interieurontwerpster en schermster Geke Lensink omgetoverd tot een stijlvolle
schermlokatie voor de Floretkampioenschappen. De halinrichting ging gepaard met een expositie van eigentijdse werken met schermen als
ihema en die hoogst waarschijnlijk de grootste

in Nederland gen&md kan worden. De organi-

l8

serende Amsterdamse vereniging ASV Van Oeveren slaagde er in een professionele wedstrijd
met allure neer te zetten die tot in de details verzorgd was en publieke belangstelling trok'-p-e

financiering van het evenement werd mogelijk

door bijdrigen van Rappange Makelaardij,
TDO Utrecht, Richard Smith/Fysiotherapie, "3
of a kind" Tekenstudio, Jacques Wijndepot Am-

stordam, Smurfit Lona Verpakkingen Loenen,
Polygram Filmed Entertainment, Groen Drukkerijen, Frans Otten Stadion en diverse partikuliere sortingen.
De titels komen uiteindelijk terecht bij Indra
Angad4aur (A.N.S.C.) en Hans Rijsenbrij (SV
Zaal Visser). Beiden blijven in de hele wedstrijd, met inbegnp van de voorrondes, ongeslagen. Het goud bij de verenigingswedstrijden is
bij de mannen voor SV Zaal Kardolus uit Zoetermeer en bij de vrouwen voor SV Tanl Visser

uit Amsterdam.
De 2O-jarige Indra Angad-Gaur voldoet aan de
verwachtingen en haalt na de juniorentitel nu
ook de seniorentitel. Angad-Gaur is na een ver-

blijf van 3 jaren in het Duitse scherminternaat
Tauberbischofsheim (TBB) naar Nederland teruggekeerd voor haar studie maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus te Rotterdam. De
studente schittert eerder dit seizoen door het behalen van de lle plaats bij de WK Junioren
1994 in Mexico en verder wist zij de l5e plaas
op de wereldranglijst bij de Junioren te veroveren. Angad Gaur wint de eindfinale van de geroutineerde schermlerares Marijke Linke-Lugttran (SV Zaal Hazes) uit Almere. Grote ontbrekende is de Groningse titelverdedigster Geke
Kleefstra (GSSV Donar l88l) die in verband
met haar drukke baan het schermen op non-ak-

tief heeft gezeL Opmerkelijk is de goede presta-

D

ameslirule I ndra Ang ad

G

aw

- M ar ij kc Li nke - Lu gt lnr

tie van delrnge Tnhra Np (SV Zaal Venvijlen).
De l6-jarige scholiere uit Oss brengt het tot
brons. De vrouwenwedstrijd is matig bezet.

Slechs l7 schermsters nemen aan dit onderdeel
deel. De matige opkomst bij de kampioenschappen is tekenend voor het dal waarin het vrouwenschermen zich bevindt"
Hans Rijsenbrij (SV Zaal Visser) prolongeert
voor de 3e maal in successie zijn titel. De 3l-jarige beleidsinformatie specialist moet hier wel
een krachttoer voor leveren. Hij blijft in de halve finale nraar net Chakib Zair (SV Ta lKudolus) de baas in een zenuwslopende partij met
eindstanden l5-14. Hierna volgt een even zo
spannende eindfinale tegen de beweeglijke Peter Sorber (ASV Van Oeveren) die een verrassend goede wedstrijd schermt. Sorber heeft zijn
finaleplaats verdiend door winst op Jonke Korzelius (SV Zaal Visser) met eindsbnden 14-10.
De eindfinale is een topper en wordt voor een

ongebruikelijk groot publiek door Rijsenbrij
met de kleinst mogelijke venchil beslist met de
eindstanden l5-14. Rijsenbrij is na deze NK
vijfvoudig titeldrager. Hij zegevierde eerder in
1988, 1989, 1992 en 1993.

De mannenwedstrijd is optimaal bezet. De gehele nationale lop geeft acte de presence. Paul
Sanders (SV Zaal Hazes), die door velen als de
favoriet op de titel wordt gezien, wordt vroegtijdig uitgeschakeld door zijn clubgenoot Marcel-

t

l9

Hererdtnale 14 PeterSorber(ASVZnalvanOeveren) 15 HansRijserbrij(zaalVsser)

lo Noto en eindigt op een lOe plaats. De viervoudige floretkampioen Andries Toth (SV Scaramouche) moet als gevolg van een enkelblessure in de voorronde de wedstrijd staken.

Uitslagen NK Floret 1994
Eind uitslag Yrouwen lloret:

l. Indra Angad-Gaur 2. Marijke Linke-Lugthart Bij de verenigingswedstrijden is het een verade- 3. Tnhra Alp
ming dat het vrouwenonderdeel geschermd kan 3. Iris Cedee
worden. Vorig jaar moest dit onderdeel door ge- 5. Wiebkevander Scheer brek aan belangstelling, slechts 66n inschrijving 6. Fabienne Pieters van SV Contre Temps, afgelast worden. Het 7. Henne Liebrand-Van Es wordt nu een onderonsje tussen drie Amster- 8. Liesbeth Oskamp damse verenigingen waarbij de titelverdediger
SV Zaal Kardolus ontbreekt. Uiteindelijk gaan
de schermsters van SV Zaal Visser - Ans Hom.
Henne Liebrand-Van Es en Tonneke WolthuisPetrus - met de eer strijken.

Bij de mannen concentreert de spanning zich
rond het treffen tussen de SV Zaal Kardolus en
SV Zaal Visser. SV Zaal Visser telt sinds 1972
l7 landstitels op dit onderdeel. Het verlies van
de titel vorig jaar aan SV Zaal Kardolus werd
toen geweten aan griep van de schermers. Toch
wisten de Amsterdammers zich nu niet te revancheren en prolongeerden de team van SV Zaal
Kardolus - Arwin Kardolus, Stephane Ganeff,
Chakib Zair - hun titel.

ASV Van Oeveren
SV Prometheus
SV Zaal Visser
SV Conre Temps

Verloop finales:

12 finales: Angad-Gaur - Cedee
Linke-Lugthart - Alp

:15-l

: 15-8
eindfinale : Angad-Gaur - Linke-Lugthart : 15- 6
Einduitslag vrouwen floret verenigingsteams:

1.

2.

Visser

(Amsterdam):
SV Zaal
Henne Liebrand-Van Es, Tonneke WolthuisPetrus, Ans Hom
ASV Van Oeveren (Amsterdam):
Anyuta Kemmerling, Wiebke van der
Scheer, Annemarie Sachs,
Simone Simon

3. SV Contre Temps

(Amsterdam):

Margreet Geels, Liesbeth Oskamp, Karin
Visser

20

A.N.S.C.
SV ZaalHazes
SV Zaal Venvijlen
SV Scaramouche

Eindstand verenigingsteams:
SV Zaal Visser
: 2 x winst;

ASVVanOeveren

:lxw:

SV Conre

: geen winsL

Temps

3.

4.

Einduitslag mannen floret:

l.

Rijsenbrij 2.
Sorber 3. Chakib Zair
3. Jonke Korzelius 5. Anon Peters 6. Arvid Oostveen 7. Marcello Noto 8. Gerben Korzelius Hans
Petet

SV Zaal Visser
ASV Van Oeveren
SV Zaal Kardolus
SV Zaal Visser
SV Pallas
SV Scaramouche
SV Zaal Hazes
SV Zaal Visser

Verloop finales:
l2 finales : Rijsenbrij - Zair
eindfinale

: 15-14
Sorber - G. Korzelius : 14-10
Rijsenbrij-Sorber : 15-14

:

Einduitslag mannen floret verenigingsteams:

l.

SV Zaal

Kardolus

(Flaarlem):
SV ZaalHazes
Marcello Noo, Paul Sanders, Justus van llalewijn, Theon Mcrbeek
ASV Van Oeveren (Amsterdam):
Peter Sorber, Guido Harm, Boaz Aronson,
Nathan Ducastel

5. SV Taal Ter Weer

(Den Haag):
Jeroen Divendal, Philip Meijer, Floris Nonhebel, Frans Posthuma

6.

SV

Scaramouche

(Arnhem):

Philip Anzion, Arvid Oostveen, Jasper Meekels

Eindstand verenigingsteams:
SVZaal Kardolus: 5 x winsq
ASV Van Oeveren : 2xw l-2

: 4xw
SVZaalTerWeer: 2xw/-8
SV Zaal Hazes :
2xw | +2
SVZaalVisser

SV Scaramouche

:

geen

winsl

CZoetermeer):

Arwin Kardolus, Stephane Ganeff, Chakib

2.

Z,atr
(Amsterdam):
SV Zaal Visser
Hans Rijsenbrij, Jonke & Gerben Korzelius,
Dani€l van Odijck

NATIONALE DEGENKAMPIOENS CHAPPEN
4 & 5juni 1994

Sportkomplex RUG te Groningen
De Groningse wedstrijdorganisatie Stichting
Scherm sport Groningen (hoofdzakelijk beslaande uit leden van GSSV Donar l88l) is een oude
bekende door de jaarlijkse organisatie van het

internationale Donar Toernooi en staat garant
voor een goed wedsuijdburo en een informele
en ongedwongen sfeer. De financiering van het
evenement werd mede mogelijk gemaakt door
een subsidie van de Gemeente Groningen.

het laatste moment overgehaald naar Groningen
te komen als vervanger voor Ingrid van de Heuvel die zaterdag door een enkelblessure wordt
uitgeschakeld.

De internationale routinier Rebecca van Emden
schermt zich, na een warrige voorronde, soepeltjes naar de finale. In de halve finale wint deze

in Frankrijk wonende co-direktrice "de la R€s-

idence de Ddmaille" van Jos de Graaff (SV Aal
Rebecca van Emden (A.N.S.C.) en Stephane Kardolus) die zich met hernieuwde energie op
Ganeff (SV Zaal Kardolus) zegevieren met het weds trijdschermen heeft gestort (ei ndstan overmacht in wedstrijden w,ur de titelverdedi- den l5-7). Ingrid van de Heuvel (SV Zaal Kargers Pernette Osinga en Arwin Kardolus verstek dolus) plaatst zich na een veegpartij (eindstanlaten gaan omdat zij zich volledig op de aan- den l5-2) tegen Henne Liebrand-Van Es (SV
staande wereldkampioenschappen willen con- Taal Visser), een geroutineerde florettiste die bij
centreren. De verrassing was groot toen beiden gelegenheid ook degenwedstrijden schermt, in
zondag alsnog bij de verenigingswedstrijden de eindfinale. Hier loopt het voor de luiternant
acte de presence gaven en SV Zaal Kardolus tar zee Van de Heuvel slecht af. De voormalige
aan de verenigingstirels hielpen. Osinga is op wereldkampioene degenschermen bij de militai-

2l

ren gaat bij een kansarme achterstand van 3-10
tegen Van Emden door haar enkel en moet de
strijd staken. Door het kordate opreden van de
E.H.B.O.-ster wordt Van de Heuvel snel naar
het akademisch ziekenhuis afgevoerd waar haar
gips wordt aangemeten. Van Emden wint voor
de 4e maal NK-goud en is hiermee de meest met

NK-goud gedekoreerde degen-schermster in de

Zij zegevierde eerder
in 1987, 1990 en 1992.Er worden vanaf 1986
door vrouwen Degenkampioenschappen geNederlandse geschiedenis.

schermd.

Oud-international Stephane Ganeff, die in

l98l

8e werd bij de wereldkampioenschappen en
zelfs zilver haalde bij de Europese kampioenschappen, schermt op routine en wint de mannenwedstrijd met grote overmacht. Deze 35-ja-

rige bouwkundige ingenievr zet in zijn opmars
naar de eindfinale als laatste Michael van de
Klip (SV Des Villiers) in de halve finale met gemak aan de kant (eindstanden l5-4). Ganeff
heeft ook in de eindfinale met het aanstormende
jeugdtalent Wouter den Otter (SV Des Villiers)
weinig problemen en wint met eindstanden l56. Ekonomie student Den Otter heeft daarente-

gen voor zijn plaasing in de eindfinale zware

gevechten moeten leveren. In de kwartfinale
verslaat hij maar nipt Heike Westra (SV Heeren-

leed) met eindstanden 16-15. Hierna komt de
konfrontatie met zijn (taktische-)trainer en clubgenoot Michiel Driessen die ook maar net door
Den Otter gewonnen werd met eindstanden 1514. De 20-jarige Den Orrer - die in 66n seizoen
zijn Juniorentitel prolongeert, de 7e plaas bij de
EK Junioren pakt en bij de recentelijke WK Junioren in Mexico schittert met een 8e plaats gaat nu ook met zijn eerste senioren NK-medaille, de zilveren, naar huis.
Ganeff verzamelt bij dit kampioenschap zijn &,

landstitel. Hij was eerder degenkampioen in
1985, 86, 88, 89 en 90.

Bij

de verenigingswedstrijden slaat de ZoeteF
meerse vereniging SV Zaal Kardolus een dubbelslag en prolongeert hier de tirels zowel bij de
vrouwen alsook bij de mannen.

Bij de mannen levert het naditionele rivalenduel
tussen de SV Taal Kardolus en SV Des Villiers
wederom de beslissing in de wedstrijd. Alleen
nu ontbreekt de spanning. SV Des Villiers kan
niet tot winst komen en wordt met 5-0 versla-

STICHTI NG SCH ERMCENTRUM ARNH EM

Uhlmclil'W

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

Schermcentrum Arnhem, Koppelslraat 20, 6832 EP Arnhem. Verkooptiiden dinsdag en woensdag
Teleloon: 085 213360 ilewouw c. Tiedink (buiten deze tiiden 085 - 513132)
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gen. Het is SV Des Villiers slechs in l99l gelukt de suksesreeks van de mannen van Kasper
Kardolus te onderbreken. Ook dit jaar moet SV

Des Villiers genoegen nemen met zilver. SV
Taal Kardolus telt in totaal lT landsritels op dit
onderdeel waarbij de zonen Arwin en Olaf sinds
1980 steevast deel uitmaken van de basisopstel-

ling.

Stefanie Bowen, Marja Wilkens, Paulien
Lichtveld, Dorien Smit
Eindstand verenigingsteams:
SV Zaal Kardolus
SV Zaal Visser
ASV Van Oeveren
SV Conre Temps

l88l

4 x winst;

3xw;
2xw;

:lxw;

Bij de vrouwenwedstrijd bleek de plotselinge

GSSV Donar

deelname van lands wereldtopschermster Pernette Osinga voor SV Zaal Kardolus bijzonder
effektief. Hier was de ui*omst van de ontrnoeting tegen de Amsterdamse SV Zaal Visser beslissend. De Amsterdamse schermsters weten
een voorsprong niet vast te houden en eindigen
op een 2e plaats. De Zoetetmeerse vereniging
wint en telt, sinds de eerste NK op dit onderdeel
in 1987, nu 6 titels.

Einduitslag mannen degen:

2. Wouterden Otter
3. Michiel Driessen
3. Michael van de Klip
5. Maarten Rooda
6. Heike Westra
7. Olaf Kardolus
8. Kees Boon

Uitslagen NK Degen 1994

Verloop finales:

Einduitslag Yrouwen degen:

l2

l.

- A.N.S.C.
- SV zaal Kardolus
2.
- SV Taal Kardolus
3. Jos de Graaff
3. Henne Liebrand-van Es - SV Zaal Visser
5. Wiebke van der Scheer - ASV Van Oeveren
- SV Scaramouche
6. Nicolece Tiedink
- SV Des Villien
7. Seline de Ridder
- SV Zaal Visser
8. AnsHom
Rebecca van Emden
Ingrid van de Heuvel

Verloop finales:
l2 finales: Van Emden - de

Graaf

Van de Heuvel - Liebnnd-van

eindfinale

:

Van Emden - Van de

: 15-

Heuvel : l0-

l.

Visser

ASV Van Oeveren (Amsterdam):
Wiebke van der Scheer, Annemarie Sachs,
Geke Lensink

Temps

(Amster dam):

Margreet Geels, Liesbeth Oskamp, Karin
Visser

5.

GSSV Donar

l88l

(Groningen):

finales

:

eindfinale

:

- SV Des Villien
- SV Des Villien
- SV Des Villien
- SV Zaal Verwijlen
- SV Heerenleed
- SV Zaal Kardolus
- SV U.S.

Klip

Ganeff - Van de
: 15- 4
Den Otter - Driessen : 15-14
Ganeff - Den
: 15- 6

Ouer

Einduitslag mannen degen verenigingsteams:

l.

SV Zaal

Kardolus

(Zoetermeer):

Arwin Kardolus, Olaf Kardolus, Stephane
Ganeff, Koen Sizoo

2. SV Des Villiers
3.

(Den Haag):

fan Damen, Wouter den Otter
SV ZaalYerwijlen (Oss):

Maarten Rooda, Bas Garnier, Siebren

3

Einduitslag vrouwen degen verenigingsteams:
SV Zaal Kardolus @oetermeer):
Pernett€ Osinga, Jos de Graaff, Sonja Tol,
Helma Michiels
(Amsterdam):
2. SV Zaal
Henne Liebrand-Van Es, Tonneke WolthuisPetrus, Ans Hom

SV Contre

l. Stephane Ganeff - SV Za^l Kardolus

7

Es : 15- 2

finalepartij werd vroegtijdig be0indigd agv. en-

4.

winsl

Michiel Driessen, Michael van de Klip, Ste-

kelblessure Van de Heuvel.

3.

geen

4.
5.
6.

Tigchelaar, Robert Dani0ls
(Groningen):
SV Heerenleed
Heike Wesra, Koert Kerkhoff, Joris Somers,
Kees Duinenveld
(Amsterdam):
SV Contre
Martin Broodbakker, Paul van Polanen-Petels, S ywert Bronkersma

Temps

l88l

(Groningen):
GSSV Donar
Guido Schuch, Roel Roosma, Hidde Santman, Just Hamming

Eindstand verenigingsteams:
SV Zaal Kardolus
SV Heerenleed
SV Des Villiers
SV Contre Temps

g{

Teal Verwijlen
GSSV Donar l88l

: 5 x winst;

:3xw l:4xw;

4;

:lxw;

:3xw l+

: geen

12;

winsl
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Overzicht kampioenen
in de Nederlandse schermsport L994
Senioren

Jeugd

individueel

Meisjes floret:

B: Gemma Hooymans
P: Anne Bloemenrlaal

Floret:

dames Indra Angad-Gaur A.N.S.C.

heren

Hans

Rijsenbrij

Degen:
dames
heren

SV Zaal Visser

A.N.S.C.

Rebecca van Emden
Stephane
SV Zaal

Ganeff

Sabel:
heren
dames

C: Judith Verwijlen

J:

Indra Angad-Gaur

Meisjes degen:

Kardolus B: geen wedstrijdkategorie
P: geen wedstrijdkategorie
C: Titia Mannessen
SV Zaal Verwijlen

Tijmen Ros
SY Znl Kardolus
geen wedstrijdkategorie.

J:

Irma de Ridder

verenigingsteams

Jongens floret:
B: Bas Verwijlen

Floret

P: Ziggy Naumann
C: Radbout Gunter

dames SV Zaal Visser

heren

SV Zaal Kardolus

dames SV Zaal Kardolus
SVZaal Kardolus

Sabel

dames geenwedstrijdkategorie.

heren

J:

Erik van Aalst

SVZaal Kardolus

B:
P:
C:

J:

SV Zaal
SV Zaal
SV Zaal
SV Zaal

Verwijlen
Visser

Visser
Heerooms

Hans Erckens

SV Zaal Verwijlen

Roel van Vugt
Robert Dani0ls
Wouter den Otter

SV Zaal Verwijlen
SV Zaal Verwijlen
SV Des Villien

Jongens sabel:

B: Gerome Panke
P: Merijn de Cock
C: Rob Monshouwer

J:

Martijn Bernsen

Basel 26rebr.
Tijdens het junioren-A toernooi "Peter Loetscher" te Basel Zwitserland, heeft Wouter den
Otter (Des Villiers) een sensationale 8e plaats
behaald.

Alleen de Pool Jendrys was in de kwartfinale
iets te sterk. Hij is dan ook winnaar van de wereldbeker geworden.

u

SV Pallos

Jongens degen:

Degen

heren

SV Zaal Verwijlen
SV d'Artagnan
SV Zaal Verwijlen
A.N.S.C.

SV
SV
SV
SV

d'Artagnan
Des Villiers

d'Aragnan
Scaramouche

RoelVerwijbn

Het toernooi in Basel werd gewonnen door de
Italiaan Rota die in de finale de Duitser Kunzelman versloeg.

VERSLAG VAN HET DOM.TOERNOOI
1994
Dqrrie

van s.v.

Palbs,

Elsb Hijstek

Taterdag2T febrvai en zondag 28 februari, een Floret: 20 equipes
tijdje geleden alweer, werd te Uuecht de eerste l.prometheus I (
Delfq
editie van het internationale DOM-toernooi ge- 2.Mix (Waltrop, Schekul Pucival & Force Tenesre)
houden. S.v. Pallds vond het tijd worden dat 3.pallas I
(Breda)
Utrecht, waar al tijden lang geschermd wordt,
zijn eigen oemooi-laeeg.'{Z}@raags werd een Tnndag 28 februari l9!X:
equipe wedstrijd gehouden en stond in het teken Sabel: 28 deelnemers
van gezelligheid en heel veel schermen: 4 i 5 l.Kardolus, Oscar
(Kardolus)
poules en eliminatie, de schermers 6n jury-pre- 2.Ham, Erik van der
(vOeveren)
sidenten werden aardig moe! Wel met een spannende floret-finale: het uit 'overblijvende' mens€n samengestelde 'mixleam' stond de hele dag
bovenaan, maar werd in de finale toch nog versragen door promelheus l. Zondags ging het om
deTndividuele prestatie: bij sabel-weiOe-n 2 pou-

de
Anton

3.Bruin, pieter
3.Oskamp,

Floret heren: 49 deelnemers
(Scaramouche)
l.Toth, Andries
(Heerooms)
2.Aalst, Erik van

les geschermd' en bij floiet I poule (vari 7).
Vooial bij sabel *ar de hele nationale iop aan- 3'Anzion,
wezig en iret was dan ook erg

spannend.

Beide dagen werden goed bezocht (in otaal
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$?illffi;Xffi?:ft"flf#*T#fi
we zeker
en geslaagd toernooi spreken, dat

lijks gaan vervolgen. De

uislagen:

iaar-

7-atefiag 27 februari 1994:.

Sabel: 6 equipe.s

l.[rs Faucons
Schekul-Parcival

2

3.Hoc

Habet

(Rotterdam)

(l-euven)
Gindhoven)

(pall6s)
(v Oeveren)

3.Noto,

Philip
Marcello

Floret dames:

18 deelnemers

ll.il;liti'".'*
Lian
3.Sih, Siok
3.pieters,

(Scaramouche)
(Hazes)

Fabienne

[y#:".llo'
iHeerooms)
(hometheus)

Volgend jaar wordt het DOM-toernooi gehouden op: 18 en 19 febrrcri 1995. We hopen dan
al de deelnemers en jury-presidenten weer te
mogo{r begroeten.

Friedrichshafen /Luxembur S ono ^,t
RelVerwijbn
In een laatste pogrng om de W.K. limiet te halen
ging Robert Dani0ls (Zaal Yerwijlen) met zijn
clubgenoten Igor Denissen en Siebren Tigchelaar eerst op zaterdag 19 mrt. naar Friedrichshaven om daar tijdens een Duis qualificatie toernooi eventueel de benodigde punten te bemachtigen.

De start was heel voorspoedig voor Robert. In
de eerste en tweede ronde wist hij al zijn partijen te winnen, hetgeen hem op de eerste plaats
bracht na twee ronden. Deze hoge positie maakte hem waarschijnlijk zo zenuwachtig dat hij in
de derde ronde nog mzur een partij kon winnen,
en dat was te weinig om de laatste 32 te halen.
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Voor Igor en Siebren was de derde ronde ook
het eindstation en in mineur stemming gingen
we die avond naar Luxemburg.

Door de centrale ligging van Luxemburg zijn
daar altijd veel landen aanwezig, en ook dit jaar
waren er Duitsers, Belgen, Fransen, Luxembur-

gers en Nederlanders. Samen met het aantal
deelnemers maakte dat het toernooi 33Vo slerk.
Dus hadden we snel uitgerekend dat Robert. eerste of tweede moest worden om de limiet voor

maakte geen fouten. Hij werd ongeslagen kampioen, voor zijn clubgenoten Igor Denissen die
tweede werd, en Siebren Tigchelaar, die als eerste jaars cadet keurig derde werd. Op hetzelfde
toernooi maar dan bij de dames werd Titia lvlanessen (Zaal Verwijlen) 3e, van dezelfde club
werd Roel van Vugt bij de pupillen ook 3e, en
Hans Erckens haalde deze plaas bij de benjamins. Bas Verwijlen werd 7e en Allard van Erven (O.K.K.) werd 9e.

Mexico te halen. Tijdens het gehele toernooi
kon Robert de concentratie vast houden en

De Veteranenwedstrijd

E.H.Wokhuis

Op 16 april 1994 vond in het schermcentrum
"Lindenhofl' voor de 29e maal de sabelwed-

Jan van de Hoek kwam in tijdnood en vertrok

strijd voor veteranen plaats.
Er waren 2l deelnemers, die na de gezamenlij-

bezig te houden werd er ook nog een verliezersronde geschermd, die de volgende uislag gaf:

ke lunch, prima verzorgd door het echtpaar Den
Dulk van OKK, om 66n uur 's-middags de strijd
aanbonden.

3.W. van l*euwen

4.M. Bijleveld

A-fi nale (Ad Vermolen-beker)

l.

Peter

Vardy

3.JaapBierhoff

Boutmy
5.leo Roelofs

4.Bob

6.Geolge

Godefioy

5.Pijnappel
6.K. van Leeuwen
7.F. Snijdewint

(Enschede) 5 gew.part.

(Lisse) 3 * *

(Zeist) 2" "
(Schoten, B.)2 " "
(Delfi)
(Delft) I " "

Huurman (Laren) 3 gew.part.

"
'3
4.Egmond van Rijn (0egstgeest) 3 " "
5.Kees Roelofsen (Bilthoven) 2 " "
33
"
6.Huib Boosten (Delft) I
2.JoopVerhoeve (Wassenaar)3"
3.Bill Sneeter (Baarn) 3 "

4....
3....
3....
2.3..
0.. ..

8.Van der Knaap

-3

De prijzen werden, onder het genot van een
drankje, weer feestelijk uitgereikt door me-

+5
+5

+l
+l

Na afloop van de B-finale werd afgesproken,
dat er niet zou worden gebareerd, maar dat de
onderlinge partij de volgorde zou bepalen. De
meeste sabreurs hadden nl. al gedouched toen
de eindstand bekend was.
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6 gew.part
q. ".. "

+l

B-fi nate (Vincent/Labey-trophee)

l.Pim

l.Van Tricht
van Wijngaarden

2J.

De uitslagen luiden als volgt:

2.Henk Crooijmans

voor de finale. Om alle aanwezige schermers

vrouw Lies Vermolen, terwijl Joop Verhoeve als
spreekstalmeester optrad. Mevrouw A. Vincent
verzorgde het wedstrijdbureau.
Voor het eerst in de geschiedenis van de Veteranen Vrienden Club speelde het scheidsrechtersprobleem een rol. Een aantal van die lieden, die

altijd aanwezig zijn liet nu verstek gaan.
Waarschijnlijk omdat er dat weekeinde grote
schermwedstrijden in Rijswijk plaats vonden.
Maar we zijn er met kunst en vliegwerk toch
uitgekomen.

De oudste deelnemer was de 85-jarige G. Volmer. Hij schermde het toernmi niet geheel mee.

RIJSWIJK CENTRAAL
Rijswijk was in het weekeinde van

16 en 17

april weer het toneel van de jaarlijkse wedstrijden van Zaal Kardolus op drie wapens. Op zaterdag was het de beurt aan de epeisten. Het
deelnemersveld werd voor het merendeel bevolkt door recreanten, mauu op de lopers verschenen ook enkele notoire wedsrijdschermers.
Na een voorronde in poules volgde een tableau

van 16, dat zonder herkansing werd uitgeschermd. Kees Boon, vorig jaar nog tweede,
wist wederom de finale te bereiken. Hij wist
zijn surplus aan lengte ten opzichte van zijn
laatste tegenstander Jos Baars in treffers om Le
zeu,en en schreef met l5-10 het oernooi op zijn
naam. Derde werd Clyde Joseph, die met een

treffer verschil Bert Keek voor bleef.
Bij de dames werd een poule unique geschermd,
die eindigde in een oveiwinning vooiRns Hom.
Tweede werd hier Titia Manneisen, derde Henne Liebrand-Van
Tegelijkertijd werd in de zalen van het Makeblijde College ook het France lames jeugdtoernooi op floret afgewerkt. Er waren zeven ver-

Es.

voorganger Oscar Kardolus. Oscar trok in het
duel tussen de beide clubgenoten met 15-13 aan
het langste eind en kan dus opnieuw zijn naam
in het verzilverde Maio-kacheltje laten graveren. De strijd om de derde plaats ging tussen

Anon Oskamp en Martijn Berndsen. De jeugdige Berndsen spreidde een indrukwekkend fanatisme ten toon, maar moesl tenslotte toch het
onderspit delven tegen zijn erv:uen tegenstander, die de partij met 15-13 in zijn voordeel besliste.

Bij de dames trok Sandra van Dalen de winst
naar zich toe, door ook al met l5-13 Jean-Marie
Stam te verslaan.

Bevrijdingsbeker
Heren:

Kardolus
Ros
3' Anton oskamp

l. Oscar
2. Tijmen

(7aal Kardolus)
(7aal Kardolus)
(sdermrul V' 0everen)

Dames:

l. Sandra Van Dalen (7aal Kardolus)
(Prometheus)
gesoms
2.
Jean-Marie Stam
die
echter
schillende categorieen,
mengd werden verschermd. Grote overwinnzur 4. Jessica Holierhoek (AEW)
werd opnieuw Bas Verwijlen, die bij de benja-

mins de zege voor zich opeiste en bovendien de
Makeblijde tOefnOOi
antieke sabel, de prijs voor de beste totaal prestatie, weer mee terug naar huis kon nemen.
Heren:
(US Amsterdam)
Tnndag stond de strijd om de Bevrijdingsbeker l. Kees Boon
(7^^l Kardolus)
op het programma. Helaas was de periode van 2. Jos Baars
(7aal Kardolus)
3.
Clyde
Joseph
een week tussen de NK - het voorafgaande
weekeinde - en dit toernooi voor een aantal sa- Dames:
breurs kennelijk te kort geweest om weer op l. Ans Hom
(Zaal Visser)
krachten te komen, zodat ditmaal niet de gehele 2.TitiaMannessen (ZaalVerwijlen)
nationale top aanwezig was. Om de eeuwige 3. Henne Liebrand-Van Es (Zaal Visser)
discussies over het beoordelingsverrnogen van
de hoofdsecondanten zoveel mogelijk tegen te
jeugdtoernooi
gaan, had de organisatie besloten het jureren France Lames
over te laten aan de expers zelf, de hoogst ge- Benjamins niet-elektrisch :
klasseerde aanwezige schermers. Het bleek niet l. Laurens Ouwerkerk (7aal Kardolus)
steeds het gewenste effect te sorteren, want de 2.Mwc Ammerlaan (Zal Kardolus)
schermer op de loper bleek het lang niet altijd 3. Sander Janssen
(7aal Kardolus)
eens met de schermer langs de loper. Met name
in de finale liepen de emoties ouderwets hoog Benjamins elektrisch:
l. Bas
(Zaal Verwijlen)
op.
De eindstrijd ging tussen Tijmen Ros, de kersverse nationale kampioen en zijn veelvoudig

Verwijlen
CombC
Erven

2. Bas
3. Allard van

(Scaramouche)

(OKK)
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Pupillen jongens:

Meisjes:

l. Cristina Willems

(oKK)

l. Tashunka Jansen
2. Matthijs Rohlfs

(oKK)

(oKK)
(oKK)

3. Dion Zondervan

(Alrnere)

@aal Verwijlen)

l. Eva Heinen
2. Denise Bos
3. Tessa van de Putten

Kuikens:

l.

Sebastiaan Borst

2. Jeffrey Nicolaas
3. Wobke Erckens

(Van den Berg)

Pupillen meisjes:
(Les Faucons)

(ASVD)

(z"at Kardolus)

Uitslag Rrjswijk totaal
Bevrijdinggbeker heren (sabel).

l. Oscar Kardolus
2. Tijmen Ros
3. Anton Oskamp
4. Martijn Berndsen

@aal Kardolus)
@aal Kardolus)
(Asv Van Oeveren)
(Scaramouche)

Bevrijdingsbeker dames (sabel).

Makeblijde Toernooi dames (degen).

l. Ans Hom
2.Titt^

(Zaal Visser)

Mannessen (Zaal Venvijlen)

3. Henne Liebrand-Van Es (zral Visser)
4. Annemarie
(Asv Van Oeveren)

Sachs

l. Sandra van Dalen
@aal Kardolus)
(Prometheus)
2. Jean-Marie Stam
3. Jessica Holierhoek (AEW)
4. Angela Kat
@rometheus)

2.Marc

Makeblijde Toernooi heren (degen).

3. Sander Janssen

l.

Benjamins jongens

Kees Boon

(Us Amsterdam)

2. Jos Baars
3. Clyde Joseph

(Zaal Kardolus)
(Zaal Kardolus)
(K.O.O.S.)

4. Bert Keck

Mabblij

de

Toernni'94

V.l.n.r. Tit b M ames s en
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France Lames-toernooi (floret)
Benjam ins (niet-electrisch)
l. Laurens Ouwerkerk (Zaal Kardolus)

Ammerlaan

Verwijlen
Comb€
3. Allard van Erven
l. Bas
2. Bas

datne s

(2

e), Ans H om ( I e), H eme Liebr ard'van Es

(3 e )

(7aal Kardolus)
(7aal Kardolus)
(Zaal Verwijlen)
(Scaramouche)

(OKK)

Bcnjamins meisjes
l. Christina Willems
Pupillen jongens

l.

Tashunka Jansen

2. Manhijs Rohlfs
3. Dion Sonden'an

Pupillen meisjes

l

(oKK)

([rs

Eva Heinen

Faucons)

2. Denise Bos

(ASvD)

(oxr;

3. Tessa van der Putten

(Zqnl Kardolus)

(Van der Berg)
(Sv Almere)

De beste nummers

l.

l.

Bas Verwijlen

2.Eva Heinen
3. Tashunka Jansen

Antwerpen

23april

RelVentijbn

Het degen toernooi van Antwerpen is voor de
Nederlandse deelnemers succesvol verlopen.
Bij de dames cadetten, waar een grote delegatie

Bij de jongens cadetten was er een prima tweede plaats voor Igor Denissen achter de sterke
Belg Mois. Bij de junioren werd Bas Garnier

van het scherminternaat Bonn aanwezig was,
werd de pupil Rachel Conen van D'Artagnan
keurig eerste. Ze ontving hiervoor een kleine
geldprijs. Titia Manessen werd derde.

derde.

Recklinghausen

3o aprivr mei

Tijdens het sterke toernooi in Recklinghausen
hebben de Nederlandse cadetten zich kunnen
meten met schermers uit 2l verschillende landen, en niet zonder succes.

Meisjes

florec

Meisjes

degen: Titia Manessen laaste 16

Zehra Alko laatste 48

RelVerwijlen

Rachel Conen (pupil) kwam in de finale en
werd keurig 8e. (Let op dit is een talent).
Jongens floret: Siebren Tigchclaar lantstaz4
Jongens degen: Siebren Tigchelaar laaste 16
Robert Dani€ls werd 4e en bewees hiermee dat

hij bij de sterkste cadetten van Europa tnort.

Verslag van de Orion Cup 1994
Op zondag 8 mei vond op de Marine Vliegkamp
Valkenburg het internationaal herendegentoernooi Orion Cup 1994 plaas. Er namen 59 schermers aan deel. Dit jaar waren er geen Belgen,
omdat in Belgi0 de nationale kampioenschappen
De finale bestond uit de volgende schermers:
Guido Quanz
Quanz
Robert Daniuls
rS-S

(All)
I
(Vwrj) J
Bouke Ridder (USV)
]
Wouter den Otter (Dvi) J

(Dvi) I
Jos Baars (Kar)
I
Michale v.d. Klip

Olaf lQrdolus (Kar)
Koen Sizoo (Kar)

I
/

werden gehouden. Er heerste een gezellige
sfeer. Ditmaal werd er niet de bijna traditioneel
geworden nassi-maaltijd geserveerd, maar was

er voor belegde broodjes, croissants e.d. gezorgd.

II
I

niOOe.

V.d.Klip

l5-ll

V.d.Klip

l5-l I

ts-to

Quanz

5. Jos

panij Egen Jos Baus

Baars

Kardolus
7. Robert Dani0ls

6. Olaf

Sizoo

30

)ffi

sir*

l. Guido
F.V. I-everkusen Duisland
2. Michael v.d. Klip SV. Des Villiers Den Haag
3. Bouke Ridder USV Leiden
4. Koen
Zaal Kardolus Zoetermeer

v.d. Ktip (2e) in zijn

rs-rr

l5-9

Einduitslag

Mbhul

e*n,

Zaal Kardolus Zoeterm@r
Taal Kardolus Zoetermeer
Tqal Verwijlen Oss

8. Wouter den Otten SV. Des Villiers Den llaag

(

I e) tijdens de

Orion Cttp

Het 16e Hemelvaartstoernool
Jan Ranckzrs
Vmrzitter SVCOUMGE

Op 12 mei vond in Veldhoven het l6e Hemelvaartstoernooi plaats. Dit door SV Courage ge-

Al met al kunnen we als organiserende vereniging terugkijken op een zllr geslaagd oernooi.

organiseerde toernooi voor recreatieve schermers mag zich nog steeds verheugen in een stijgende belangstelling bij de recreatieve scher-

Uitslag - Groep: Kuikens mech.

mers. Vmr het eerst sinds mensenheugenis, hoewel dit volgens de oude rotten in het schermvak

woeger ook zo was, hadden we meer dan 100
inschrijvingen. Omdat ik zelf te weinig tijd heb

I

Mandigers

Michiel

2 Verlinde Nico
3 Lugt Joffrey
4 Bekken Joost
5 Verwijlen

Merel
van
Maaike
8 Maas Jolanda

6 Toorn Dennis
7 Kock

Courage
Troubadours

Kardolus
Pallas

Verwijlen
A.S.V.D.

om allerhande toernooien af te lopen is het voor
mij onduidelijk of dit een algemene trend is, of
dat alleen het Hemelvaartstoernooi zelf zich in
een stijgende belangstelling mag verheugen.
We waren dus op volle "oorlogssterkte" met 18
lopers en een evengroot aantal hoofdsecondanten. Mede door dit laatste feit konden we het
toernooi op een vlotte manier afwerken terwijl
toch bijna alle schermers de hele dag aan het
werk zijn geweest,. Hoewel er altijd dingen te
verbeteren zijn, en er ook wel wat fout is gelopen, denk ik dat de organisatie weer een huzardnstukje heeft geleverd.
Het jonge aankomende talent van de organiserende vereniging Courage heeft weer duchtig
van zich laten spreken waarbij Michiel Mandigers er net als vorig jaar weer in slaagde om in
zijn categorie met de eerste prijs naar huis te
gaan. Michiel, van harte. Daarentegen was het
resultaat van ortze seniorschermers enigszins teleurstellend. Studentenverening Hoc Habet ging
in de categorie Heren Senioren met de meeste
eer strijken. Toch leuk dat de uiteindelijke winnaar in deze categorie, Harm Faber, door onzc
Maitre is opgeleid en gevormd, zodat we toch
een beede in de eer konden meedelen. Alle winnaars van winnaars en verliezers rondes vanaf
deze plaas nogmaals proficiat gewenst.

Uitslag - Groep: Benjamins elek. verliezers

Minstens even belangrijk als de te winnen bekers is echter het plezier in schermen dat bij de
deelnemen aanwezig moet zijn, en dat ook duidelijk aanwezig was. Het geheel is in een uiter-

2 Dongen Marnix
3 Coldenhoff
4 Hespen Naomi

mate preuige en ontspannen sfeer verlopen. Het
dankwoord van Maitre Balemans geeft de organisatie een extra reden om volgend jaar weer
alle zeilen bij te zetten om weer een volgende
editie van dit toernooi te organiseren.

9 Postrna l,eoni

Rapier
Puuen

A.S.V.D.

Uitslag - Groep: Benjamins mech.
I Matthey
Pallas

Thomas
Bas
Miet

2 Tielemans
3 Lambrechts
4 Jobse Tonnie
5 Lavaleije Benjamin
6 Ouwerkerk Laurens
7 Spruit Luc
8 Rietveld Swen
9 Alberga
l0 Postma

Job
Daniel

Elan

Skirmjan
L: Prime
Masque de Fer

Kardolus
Courage

Kardolus
P.S.V.

A.S.V.D.

Uitslag - Groep: Benjamins mech. verliezers

Jeroen
Rob
Maarten
van
5 Wenstedt Niels
I

Offermans

2 Snelders
3 Aalbers
4 Toorn Jeroen

Entre Nous
Courage

A.S.V.D.
A.S.V.D.
P.S.V.

Uitslag - Groep: Benjamins elek.
I Mooren
Rana

Ischa
Rosanne
Walter
4 Net Mark van der
2 Jansen
3 Jansen

I

Rapiere
Rapiere
Beau Geste

Castermans Veronique Enre Nous

van Rapier
Rachid Troubadours
van Rana

Uitslag - Groep: Pupillen mech.

Serge
Nicolas
Kasper
van

I Racamy
2 Nizet
3 Krzeminski
4 Cemert Ivo

Rapiere
Elan
Pallas
Elan

3l

Uitslag - Groep: Pupillen elek.

l Rohlfs

Matthijs

2 Vinke Harry
3 Roumen Kevin
4 Mooij
5 Bos
6 Willemse Arthur
7 Coolen
8 Buys
9 Groeneveld Florintine

Laurien
Antonie
;
Joris
Astrid

Berg
P.S.V.

Entre Nous
Rana

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

Pallas
Beau Geste

Uitslag - Groep: Pupillen elek. verliezers

I Castermans Jean-Luc Entre Nous
2 Huurneman Gert
A.S.V.D.
3 Jobse Pieter
La Prime
4 Melisse
Courage
5 Keizer Annelies
Rapier
6 Wijnmalen
Rapier
7 Ammerlaan
Kardolus
8 Hickmann
Rana
9 Berg Sylvester van den Beau Geste

Jan

Ester
de
Roman
Marc
Maarde

Uitslag - Groep: Cadetten mech.

I

Overtoom

Annemuie

2 Reis Bram
3 Hartog Tessa
4 Empel Freek

van

Uitslag - Groep: Cadetten elek.verliezers

I Geelen Marcel
2 Sies Gijsbrecht
3 Coninckx Greet
4 Willemse Victor

Skirmjan
Entre Nous

Uitslag - Groep: Heren elek.

I Faber Harm
2 Speelman Pieter
3 Smets Rob
4 Swart Fred
5 Naus Erwin
6 Snijdewint Fris
7 Niessen Hans
8 Faber Henri
9 TrichtTon
l0 Broek Niels van

van

Hoc Habet
Faucons
Hoc Habet
Scaramouche
Hoc Habet
Courage
Verwijlen

den

Courage
Faucons
Hoc Habet

Uitslag - Groep: Heren elek. verliezers
I Willems Erik
Courage
2 Kemp

Ron
Frans

3 Langemeijer

4 Steenhoek Piet

Huibert

P.S.V.

5 Spoorenberg

Elan

6 Zelhorst Erwin

P.S.V.

7 Bakker
8 Mommen
9 Sterenborg

Elan

Entre Nous
Trefpunt,

Piere
Joel
Jasper

Rapiere

Troubadoun
Troubadours
Hoc Habet
Don Quichot
Courage
Courage

Trefpunt

Uitslag - Groep: Senioren mech.
I Stevelmans Mara Axionikos
2 Krol Claudia
Excalibur
3 Lindelang Charles Axionikos

Uitslag - Groep: Dames elek.
I Wigbels Karin
P.S.V.
2 Peeters Anke

P.S.V.

4 Nizet

Elan

3 Bos Denice

P.S.V.

4 Mettau Pera
5 Hoogmans Rudy

A.S.V.D.
Excalibur

Nico
5 Nooyen Barbara

Uitslag - Groep: Cadetten elek.

I Creten Onne
2 Hickmann Jurjen
3 Tops Bram

Rana
Courage

4 Hendriks Rob

Artagnan
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Skirmjan

Elan

Uitslag - Groep: Dames elek. verliezers
I Hoogenboom Marieke Hoc Habet
2 Vrijens
Rapiere
3 Hartog Medeia
Hoc Habet
4 Bruijnis
Elan

Mia
den
Annet

Benjamins floretequipewedstrijd in Essen
Allard van Emen, Bas Vemijlen en Sebastiaan Combd

Voor de wedstrijd op 14 mei hadden we afgesproken om samen in een equipe te schermen.
Ons equipe bestond uit Sebastiaan Comb6, Allard van Erven en Bas Verwijlen. Het duurde
lang voordat we in Essen aankwamen. We kwamen maar net op tijd aan en we konden direct
gaan schermen. Er waren 24 equipes waarvan
sommigen gemengd waren. Het enige buiten-

landse equipe was ons KNAS-equipje. We
schermden alle drie heel goed. Tegen het eerste
equipe wonnen we met 9-0. Maar toen we onze
tweede tegenstander zagen, dachten we dat we

zouden gaan verliezen. Uiteindelijk wonnen we
och nog met 54.

Na nog van andere equipes te hebben gewonnen, kwarnen we in de finale! We moesten t€gen
EFG Essen aantreden. Toen schermden wij op
ons allerbest. En onverwachts wonnen we de
strijd om de eersle plaats met 5-0. We werden
helemaal gek van vreuygde. Bij de prijsuitreiking kregen we alledrie een electronische frishbee. Het was een keileuke deg!

Open Zoetermeers
Jeugdkampioenschap Degen
Op zawrdag 14 mei werd het Open Zoetermeers
Degenkampioenschap voor de jeugd tot 15 jnr
voor het eent verschermd en wel in het schermcomplex van Zaal Kardolus aan het Speulderbos. Het aantal deelnemers was wat beperkt.,
waarschijnlijk door de vakantiedagen en de
nogal plotselinge aankondiging van dit spontaan
opgekomen initiatief, dat zijn vervolg nog moet
krijgen voor floret en sabel. Het wedstrijdniveau, de publieke belangstelling en de sportiviteit waren er echter niet minder om. In de eliminaties kostte bijna iedere partij de maximale 9
minuten.
De verdeling van de ereplaatsen werd een volledig Haagse aangelegenheid. Edgar Middeldorp

van OKK uit Den Haag werd kampioen door
een overwinning op clubgenoot Tashunka Jansen (15-10). Derde werd het enige meisje uir het
gezelschap Christina Willems, eveneens van
OKK. De 4e plaats en het beste Zoetermeerse

resultaat werd behaald door Pepijn van der
Hout. Deze van huis uit florettist liet zich in de
strijd om de 3e en 4e plaas aanvankelijk verrassen door de knap schermende Christina Willems, maar wist daama goed terug rc komen; de
voorsprong was echter al te groot. Eindstand:
l5-7. Als 5e t/m 8e eindigden achtereenvolgens
Marc Ammerlaan, Laurcns Ouwerkerk, Daniel
Waarsenburg en Sander Janssen, allen van Taal
Kardolus.

IUternatiop4?l jeugd-florettoernooi in
Hasselt Belgie op"zs mei ree+

Henl< Biever

Bij

secr. OKK
nale en door netjes te schermen werd hij na barrage naar de 2e plaats verwezen.

6e plaats.

Bij de Benjamins-meisjes met deelenemer
en voor O.K.K. Myrthe Veeneman en Cristina
Willems kwamen zij na2 ronden in de finale en
zijn keurig ?e, en 4e geworden.

de jongens-Kuikens besrond het deelnemersveld uit 18 schermers. In de 3e ronde werd
Jeffrey Nicolaas uitgeschakeld. In de finaleronden kwam Sebastiaan Bont niet verder dan een

Bij de Benjamins-jongens deden voor O.K.K.
Allard van Erven en Jasper van Bergenhenegouwen mee. Van de l9 deelnemers werd Jasper
uiteindelijk 9e (3e ronde). Allard kwam in de fi-

ll

Allemaal van harre gefelicieerd met jullie mooie
resullaten.
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Melun Mille Fleurets
juni
5

laWinenfurg,
secn "TaalVawijbn"

Op het grootste jeugdtoernooi van Europa, het
Duizend Floretten Toernooi, heeft Bas Verwijlen van de gelijknamige zaal uit Oss deelgenomen.

Dit

spekrakel voor de jeugd

is

perfekt

georganiseerd en vindt plaats in twee grote zalen. De categorie waar Bas in uit kwam (83, 84)
telde maar liefst 194 deelnemertjes. In de zeven
andere categorie0n waren er ongeveer ook zoveel.

Parijzenaar die met het nodige Franse chauvi-

nisme te sterk bleek voor Bas. Dus met een
DERDE plaats, een grote beker en een fo[otoestel, kon hij tevreden terugkeren naar Oss.
In dit seizoen heeft Bas als 14 florettoernooien
deelgenomen. Alleen in Bonn en in Melun is hij
derde geworden. De andere 12 heeft hij gewonnen en dit voor een Benjamin die volgend seizoen ook nog in deze categorie mag uitkomen.
Bravo Bas!

Bas schermde de twee voorrondes zonder fouten en stond eerste op het tableau. De wedstrijden om bij de laatste acht Le komen gaven geen
problemen, alleen in de finale kreeg hij serieuze
legenstand, maar kwam uiteindelijk toch met
een duidelijke 6-3 overwinning bij de laatste
vier. Hier stond hij tegenover een linkshandige

JEAN VANDERVOODT
merken schermsportartikelen
verkoop van alle

GEOPEND
VERKOOP cn E)PEDITIE - Hccrnraadsslrlgcl 2aS
3(123

BG Flottcrdam

Tcl.: OlO - 4I,2(Jll3[lI.14765058
Fax: OIO -

v

47?n8

vr||dag

19.00 - 2l.OO uur
l9.OO - 2l.OO uur

zaterdag

O9.3O

woensdag

en nolgens afspraak

- l3.OO uur

O.K.K.-equipe succesvol in Keulen
Flua

en

Myrtlu

sv

O.K.K.

Op l8 juni 1994 deden enkele O.K.K.-ers mee

De eerste eliminatie moesten we weer tegen

aan de benjamins floret equipe-wedstrijd.
Het O.K.K.-team bestond uit: Myrthe Veeneman, Flora de Rijk en Cristina Willems. Het
systeem bestond uit een voorronde en daarna
een directe eliminatie.
In de voorronde wonnen we van de Moers -2
met 9-0. Van fc Ratingen wonnen we met 8-1,
van KSC Koblenz met 6-3, van Moers-l wonnen we met 5-4 en van Keulen wonnen we met
5-4. Hierdoor stonden wij nummer een in de eliminatie.

Keulen en we wonnen dat met 5-1. Daarna werd
het heel spannend, we moesten weer tegen
Moers-1. Heel snel stonden we met 3-l achter.
Maar door heel goed schermen wonnen we nog
net met 5-3.

Hierdoor wonnen we de EERSTE plaats!

Verslag Haags Jantje Toernooi sv O.K.K.
op26juni

lgg4inDenHaag

HenkBbver
sv.

Een record aantal inschrijvingen zorgden voor
een drukke dag. De wedstrijitleiding en scheidsrechters zijn "flink aan de bak geweest". Gelukkig dit keer extra veel hulp van scheidsrechters.

De prachtige prijzen zorgen voor veel inzet bij
de schermertjes. Dat alles goed en snel verliep
is het gevolg van een goed ingespeeld team als
wedstrijdleiding Henk Biever, Ruud Nicolaas
en Oscar Kardolus.
Alle medewerkers weer hartelijk dank voor jullie inzet. Zoals altijd was dit weer een schermfeest voor onze jeugd.

Bont
Nicolaas

2. Sebastiaan
3. Jeffrey

z. Verwijlen
z. Verwijlen

2. Eva Heinen
3. Denise Bos

[,es Facuons
Asvd Dronten

lps Faucons

Pupillen jongens

l.

Bas Combe

2.Ziggy Naumann
3. Matthijs Rohlfs

Scaramouche
z. Visser
v.d.Berg

Cadetten meisjes

z. Visser

Cadetten jongens
l. Igor Denissen

sv O.K.K..
s.v. O.K.K.

2. Robert Dani0ls
3. Siebrun Tichelaar

Kuikens gemengd

sv O.K.K.

2. Marieke den Otter
3. Gemma Hooymman
Pupillen meisjes
l. Wendy Broekhuis

l. Zehra Alph
2. Gemmeke Wisiers
3. Judith v.d. Togt

De uitslag is als volgt:

l. Tom Petersen

Benjamins meisjes
l. Myrthe Veeneman

O.K.K.

z. Verwijlen
z. Verwijlen
sv O.K.K.

z. Verwijlen
z. Verwijlen
z. Verwijlen

Benjamins jongens

Verwijlen
Erckens

l' Bas
2. tlans

3. Rudolph

Spanhoff

z. Verwijlen
z. Verwijlen
sz. Ter Weer
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STAND PER

I aprll1994

HERENDEGEN

HEREN FLORET

KIIIKENS

LBontSebastiaan
2.Duis Bas ten

BENJAMINS l.Verwijlen

Bas
2.Erckeirs Hans
3.Combe Sebastiasr
4.Erven Allrd vsr
S.Vugt Karel van

6.Lrver Tjal&o

DAMES FLORET
l.Erven Saskia van
2.Veeneman Imre

HERENSABEL

OKK l.BorstSebastiam OKK

Der 2.VeenstraTim Wez
Vwy LErckensHans Vwy I'PahnkeGerome
Vwy

Sca

2.Erven Allard

3.Verwijlen

dAr

l.WillernsCtnistina ANS

de
de
Corrie
de

VwY

OKK 4.Bagarhcncgouwar Jv OKK
Vis 5.Bont Sebastiaan OKK
Alm 6.Keemink Paul OKK
7.Mees

Rijkhardt DVi

Bas dAr
Vis l.Vugt Roel van Vwy I'Cock Merijn de DVi
Sca 2.Berndsen Michiel Sca
OKK 2.Smis Wim
8.Mmnen

PUPILLEN

l.TuizeirgaThomas
2.Jansen Tashunka

S.Roubos Chris

vdB
Alm
Fau

6.Vinke Harry

PSV

3.Rohlfs Muthijs
4.Sondervan Dion

T.Iansen Kabir

8.Kock Koen

CADETTEN

l.Tigchelaar Siebren
2.Aronson Boaz
3.Koolhaas Raoul

4.Oolden Jens
5.Gunthq Radboud
6.Smit Rogier
T.Sonne Wouter
8.Meekels Jasper

JUNIORBN l.Aalst Erik van
2.Galesloot Chris
3.Aronson Boaz
4.Gilnther Radboud
5.Nontrebel Floris
6.Oolders Jens
T.Koolhaas Raoul
8.Gamier Bas

SENIOREN

l.SandersPaul
2.Korzelius lonker
3.Rijsenbrij Hans
4.Oosween

Arvid

3.Buitelaar Maarten
4.lammers Sebastiaan

S.Zomen Martijn
6.Lieverloo J

van

Vis T.Jansen Tashunka

3.Wijnkoop Jan Thijs

4.Veeger

vDer

Casper

Vwy 5.Meijden Maarten vd Put
Vwy 6.Hmven Floris vd Pal
OKK 7.Knip

Ronald

Vii

5.Hol Johannes in 't

LP

5.Eichenberger Fenne

l.Bunge Nicole
2.Bos

van

Denise

vdB

ASD

Fau 6.Dijk Dirk van Vwy 6.Hermsen Huub Sca
Oev T.Romme Rudy Vwy T.Moetdijk Diederik Sca
ASD
Sca S.Pijnenburg Michel Sca 8.Tijssen C
Hee l.Otter Wouter den DVi LBemdsen Martijn Sca
Fau 2.Camier Bas Vwy 2.Romijn Reinout Sca
Oev 3.Daniels Rob€rt Vwy 3.Pelgrom Daan Sca
Vis 4.Wittens Geert Jan Vwy 4.Hummelman Sander Sca

Vis

Sca

2.Damen

Stefan DVi

3.Kardolus Arwin
4.Klip Michael

Kr

vd DVi

TWe 5.OtterWouterden

5.Sorber Peter
T.Aalst Erik van

Oev
Hee

5.Ganeff Stephane

Tijmen
vd

Kar

3.Kardolus Oscar Kar
Oev
4.Ham Erik

DVi S.BruinPieterde
Kar 6.Van Cann Flienne
Kar T.Laschek Sef

Koen
Kar 8.Wesua Heike llrl
T.Sizoo

2.Ros

8.Derop

George

l.Willems Cristina ANS
2.VeenemanMYthe OKK

de

VwY
3.Otter Marieke
4.Erckens Wobke VwY

Sca

LConenRachel dfu

ASD

2.Bloemendat

Anne
Cristina

dAr

3.Willems

ANS

Rachel
Titia
de

dfu

3.Klijnhout Simone Sca

Ingrid V*Y
Anne dAr
Rachel dAr
Fau
8.Heinen Eva
V*Y
l.Alp Zehra
2.Verwijlen Judith V*Y
OKK
3.Togt Judith vd
4.Bunge Nicole van Sca
5.Koppenaal Kim Fau
6.Agoston Nijnke Sca
T.Kater Martha Ran

5.Klaris

6.Bloemendaal
T.Conen

Pos

l.Angad Gaur

lndra

ANS

Z.AlpZetva VttY
Sca
3.Cedee Iris
4.Vries Michelle de Hee
5.Verwijlen Judith V*y
6.Meulen Esther vd Fri
Gaur Indra
2.Liebrand-vurBHenne
3.Oskamp Liesbeth
4.Cedee
S.Pieters Fabienne

5.Bloemendal

Anne dAr

l.Marmessen

Titia

Iris

Rachel dAr
Carien Sca
5.Dijkmans EmmY PSV
Pos
6.Ridder Irma de
Sca
T.Cedee Iris
Sca
8.Bos Mrtine

3.Conen
4.Franken

Pernette Kar
van ANS

l.Osinga

Vis
CT

2.Frnden Rebecca

vd

3.Berg Alice
4.Hofmans-Cla*

Pro

5.TiedinkNicolette

V.Y

6.Scheer Wiebke

Der

8.LintelugthartMuyke Haz

KLM 7.Tol

Jos

Sonja
de

8.Graaff Jos

LDalen Sandra van
2.Stam Jean Marie

ANS

Sca

Fau

V*Y

2.Joharmesma Kamla Sca

ANS

6.lipTnhra
T.Payne Kristin

Pro

l.Conen

VwY
2.Marmessen
Put
3.Knriff Agnes
4.Hummelman Froutje Sca

8.Witsiers Gemmeke VwY

Igor Vwy 5.Plantinga Teun Kar
MVO 6.Wittens Geert Jan Vwy
TAp 6.Sram Niels
Oev 7.Hol Johannes in 't LP
Vwy 8.Buitelaar Niels Sca
Haz l.DriessenMichiel DVi l.OskampAnon Oev l.Angad

TVy'e 5.Denissen

Vis

Woblc

VwY
LErckens
2.Hermans Boudelot Wez

dAr 4.Broekhuis Wendy Fau

Rap S.Alderliesen Robin OKK 8.Pahnke Gerome dAr
Vwy l.Daniels Robert Vwy l.Berndsen Marrijn Sca
Oev 2.Tigchelaar Siebrcn Vwy 2'Romijn Reinout Sca
Oev 3.Denissenlgor Vwy 3.MonshouwerRob dAr
TAp 4.Vredeveld Niel Sca 4.Havertamp Symke Kar

5.Divendal Jeroen

8.Zair Chakib

Sca
Sca

OKK
OKK

2.Veeneman Myrthe OKK
OKK
3.Rijk Flora
VwY
4.Bekker lessica
D€r
S.Koster
V*y
6.Otter Marieke
T.Hooyman Gemma VwY

van OKK

Bas

DAMES SABEL

I'AMESDEGEN

vd

Kar
Sca
Oev

Kar
Kar

\o

cO

Kc
Pro

-rouc++€ !
Officieel orgaan voor het
Nederlandse schermleven
Vercpreiding aan KN.A.S.-leden
gratis
Abonnementen op aanwaag

