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KOT\ilhIKI,IIKENEDTRI"AI{DSEAIGFIVIE{EM
Opgericht 1 FEBRUARI 1908

Leatstelifi goedgekeurd bij Koninklijk Besluit Ingeschreven in het Verenigingsregrster bij de Kamer van
van 15 okober 1975, no. 4l Koophandel en Fabrieke,n te's-Cravenhage order

nr. V 40937E

Bondsbureau: Postbus 18690 - 2502 ER 's4ravenhage
telefoon: 070 - 3 211705 (bereikbaar maandag, woensdag en wijdag van 9.00 - 15.00 urr)
Alle correspondentie te richten aan dit adres.

Kopij voor Touch6 naar redaktieadres.

Sluitingsdaurm kopij volgende Touch6: 12 novernber 1994

Erevoorzitter
Ereleden

DAGELIJKS BESTUUR

Yoorzitter
Secretaris

Penningmeester

IvIr. J.D. Schepers

drs. P. Kal
H. Kenter
E.H. Wolthuis

E.MJ. van de Flier
L. Helwes
6814 KV Arnhem

HJ. Reurslag
?l9GD Tntsmeer

- bereikbaar via het bondsbureau

- Van Ruisdaelstraat 35
- telefoon 085 - 422225
- Agaat 139
- telefoon Vlg -617 742

De artikelen in dit blad wsden gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de redaktie ery'of au-

teur. hlblikatie betekent niet dat de K.N.A.S. de inhoud ervan onderschrijft.

De redaktie houdt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen ter publikatie aangeboden maleriaal

te weigeren dan wel gewijzigd te plaatsen.

@ KN.A.S. lg4. NieS uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd ery'of openbaar gemaakt zon-

der voaafgaande sctuiftelijke toestemming van de redaktie'
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KONINKLIJKE ilEDERLANDSE ALGETENE SCHERTBOND
Verschijnt vijfmaal per jaar. Jaargang29,nr.4 - oktober 1994

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

Van de redactie
Ik wil het niet meer horen! Als iemand het nog
waagt om er iets van te zeggen dan wordt ik
echt kwaad. Dit kan zo niet meer langer! Voor
mij is de maat vol. AIs je het resultaat ziet, moet
je het toch met mij eens zijn dat de grens nu
heus bereikt is! Als het zo moet, dan maar niet
meer. Wee hem, die het maar durft te insinueren.
Moge hij er vele slapeloze nachten van hebben!

Als u nu denkt dat ik wellicht een beetje ont-
stemd bent (of misschien wel boos), heeft u het
bij het rechte eind. Wat is dat dan, dar mij zo op-
gewonden doet raken? De term die daar voor
staat is: REKREATIE-SCHERMEN.

Nu heb ik dat begrip van rekreatie-schermen,
naast wedstrijd-schermen, toch nooit goed be-
grepen. Ik kan wel bedenken, dat er mensen
zijn, die er niets voor voelen om zich te melden
op de lopers van nationale, of zelfs internationa-
le, schermtoernooien. Daar heb ik alle begrip
voor. Het is slechts voor een handje vol scher-
mers in ons land weggelegd om zich te meten
met de internationale top. Overigens zie ik ook
wel in, dat er mensen zijn, voor wie het scher-
men een bezigheid is, die niet direkt gekoppeld
dient te worden aan het bezoeken van een
schermwedstrijd als deelnemer.

Dit alles kan ik best bevatten. Wat ik niet kan
bevatten is, dat er zonodig onderscheid gemaakt
moet worden bij de leden van de bond. Waarom
kan.niet iedereen gewoon bondslid zijn? Is mis-
schien de achterliggende gedachte g-estoeld op
een financieel verhaal? Is dat de reden om ver-
schillende goepen bondsleden te hebben?

Rob Goudvis

Maar dat kan ik ook nauwelijks bevatlen. Is op
jaarbasis / 50 echt onoverkomelijk om aan een
sport te doen? Ik sla de f 70 vmr senioren maar
even over, omdat daarvoor een geheel andere fi-
nanciOle huishouding geldt. f 50 per jaar is net
iets meer dan f 4 per maand, of zo u wilt amper
EEN gulden per week. Ik ga geen oordeel vellen
over het bestedingspatroon van individuen,
maar als je aan sport doet, kan zo'n bedrag er
echt wel van af.

Echter dit is maar een uitwijding. Ik ben (nog
steeds) woedend over de deelname bij enkele re-
kreatie-wedstrijden. De afgelopen l2 maanden
heb ik er zelf 3 meegemaakt En als je het aantal
mensen op de loper afstemt met de roep om re-
Ineatie-wedstrijden, die je steeds weer hoort op
de jaarvergadering (de volgende is overigens op
29 oktober), kan je niet anders dan vaststellen,
dat er echt helemaal niets van klopt. Voelt u
hem?

Wat is hier aan de hand? Waarom enerzijds zo
vaak stellen, dat er niets gedaan wordt voor de
rekreaktie-schermer in ons land, maar ander-
zijds, als zich de mogelijkheid voordoet om mee
te doen aan een toernooi, dat speciaal in het Ie-
ven geroepen is voor deze groep van schermers,
het massaal lalen afweten? Is dit misschien een
eigenschap van ons Hollanders?

laat ik maar besluiten met de opmerking, dat u
nog best wel kunt verbeteren. En dat u daar in
de nabije roekomsr alle mogelijkheid toe zult
laijgen.



OPROEP OPROEP OPROEP
In september 1995 zullen in Itali€ (Rome e.o.)
voor het eerst in de geschiedenis de "Military
World Games" worden georganiseerd door het
"Conseil International du Sport Militair"
(CISM). Dit wcden een soort Olympische Spe-
len" voor militairen met diverse (militaire) spor-
ten zoals: atletiek, basketbal, judo, moderne en
militaire vijfkamp, schermen, etc.

De Nederlandse CIMS heeft voor deelname in-
geschreven en zal t.z.t. ook een militaire
schermploeg uitzenden.

Door veranderingen in de dienstplicht zullen
niet alle 17- en l8-jarigen worden gekeurd en
opgeroepen voor werkelijke opkomst in militai-
re dienst.

FIE
Op het bondsbureau is beschikbaar het compu-
ter-programma ENGARDE versie 6.3. Hierin
zijn opgenomen de reglementswijzigingen van
het FlE+ongres van 1994 te Athene.

Wilt u een copie van dit progmmma, stuur dan
een lege flop (3.5" I 720Kb) naar het bondsbu-
reau.

Om een zo slerk mogelijke delegatie te kunnen
uitzenden worden de topschermers, welke in
(nog) in 1994 en in 1995 hun dienstplicht moe-
ten of willen vervullen opgeroepen contact op te
nemen met het bondsbureau vmr nadere inlich-
tingen.

Bemiddeling kan eventueel worden verkregen
(in overleg met de CIMS) voor een opkomst in
de periode tussen I januari en I augustus 1995,
alsmede met bemiddeling voor een plaatsing en
trainingsfaciliteiten, deelname in militaire
ploeg, enz.

NAS
Het, nieuwe adres van het bureau van de Neder-
landse Akademie van Schermleraren is:

Bureau N.A.S.
Mimosadreef 14
2631IV, Nootdorp
Tel.0173l -8527

STICHTNG'ON$ERMEN DEN HAAG

d'.,.m
verkoopt exclusief:

Adres:

van Galenstaat 14 m,2518 EP Den Haag.

tel: 070 3640624 fax:070 3640624

oi maandag, woensdag en donderdag 20.00 - 22.00

willemstraat 84, 2514 HL Den Haag

tel:0703642743



Aankondiging
Zaterdag 29 oktober zal het oktober-toernooi
weer plaatsvinden te Eindhoven. Dit jaarlijks te-
rugkerende internationale schermtoernooi wordt
georganiseerd door E.S.S.V. Hoc Habet onder
auspici€n van de N.S.S.S. en zal gehouden wor-
den in de sporthallen van de t€chnische univer-
siteit, O.L.Vrouwestraat I te Eindhoven.

Het zevende Koning Willem II degentoernooi

Het is weer voorbij, die mooie zomer en de
herfst heeft zich in alle hevigheid aangekon-
digd. Ook in Tilburg stonden de hemelsluizen
open toen daar op znndag 18 september j.l. voor
de zevende maal het Koning Willem II toernooi
werd georganiseerd door TSV Rapier. Het toer-
nooi, de opening van het voor de Nederlandse
Schermsport zo belangrijke schermseizoen'94-
'95, was vorig jaar, op de Airborne Trophy na,
het sterkst bezette toernooi op de kalender. Ook
dit jaar hadden vele degenschermers de weg
naar Tilburg weten te vinden, ofschoon het re-
cord van 125 schermers, wat vorig jaar geves-
tigd was, niet werd gehaald. Desalniettemin
stond het deelnemersveld van een kleine 80 he-
ren en 25 dames garant voor een volle dag
schermen. Onder hen nationaal kampioen Step-
hane Ganeff en Stefan Damen die vorig jaarr de
tweede prijs wist te pakken. Ook waren een
aantal Belgische schermers naar Tilburg geko-
men om hun land te verdedigen in de vriend-
sc happelijke Nederland-B elgi€ on tmoetin g, de
reden waarom het toernooi wordt georgani-
seerd. In tegenstelling tot de overweldigende
Oekraihse deelname vorig jaar, deden nu slechts
twee Oosteuropeanen mee, de Pool Mariusz
Rys en Stan Dorbotworski (Tad) resp. uitko-
mende voor SV Zaal Kardolus en TSV Rapier.

Na de opening door voorzitter Joop pompe van
TSV Rapier ging het toernooi voor de rerande-
ring eens van start met Dames Degen. De heren
keken aan de kant toe en m@sten even wachten
voordat ook zij konden beginnen. Na een lange

Er zal geschermd worden op de wapens degen
en floret voor dames en heren.

Het inschrijfgeld bedraagt / 15, lunch inbegre-
pen.

Voor meer info bel
U0418826 (Maryke) of MLl2(fl2t (Huibert).

MJH.M.Vqlpeven

dag van schermen begon zich in de kwartfinale
de ontmoeting tussen SV Taal Kardolus en SV
Des Villiers af te tekenen, zowel bij de dames
als bij de heren.

Bij de dames kon Sonja Tol (SV Taat Kardolus)
door een overwinning op haar clubgenoot Jos
de Graaff een plaats in de finale veroveren. De
andere plaas ging naar Seline de Ridder (SV
De.s Villiers) die haar naamgenoot lrma de Rid-
der (SV Pallos) versloeg. De srijd om de derde
en vierde plaats was sp€ctaculair. Bij een stand
van 14-14 wist Jos de Graaff uiteindelijk de
winnende treffer te plaatsen. In de finale ver-
sloeg Sonja Tol op overtuigende wijze Seline de
Ridder met l5-7. Een goede prestatie voor Son-
ja die net terug w:ls gekomen uit Afrika en met
pas 3 jaar schermervaring toch al de 7e plaats
op de Nederlandse ranglijst inneemL

Bij de heren ontaardden de halve finales in een
dubbele broedermoord: Tegenover elkaar smn-
den op de ene loper Wouter den Otter en Arjan
van Viegen @eiden SV Des Villiers) en op de
qldeqe loper Stephane Ganeff en Mariusz Rys
(SV Zaal Kardolus). Arjan van Viegen en Mari-
usz Rys konden zich ten koste van hun wapen-
broeders plaatsen voor de finale.
De srijd om de derde en vierde plaats tussen
Wouler den Otter en Stephane Ganeff was fel en
werd uiteindelijk nipt gewonnen door Wouter
den Otter. In de finale kon Mariusz Rys in de
eerste periode een voorsprong opbouwen. On-
danks de verwoede pogingen van Arjan van
Vegen sond Rys deze voorsprong niet meer af
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Aankondiging
Zaterdag 29 oktober zalhet oktober-toernooi
weer plaatsvinden te Eindhoven. Dit jaarlijks te-
rugkerende intemationale schermtoernooi wordt
georganiseerd door E.S.S.V. Hoc Habet onder
auspici€n van de N.S.S.S. en zal gehouden wor-
den in de sporthallen van de technische univer-
siteit, O.L.Vrouwestraat I te Eindhoven.

Het zevende Koning Willem II degentoernooi

Het is weer voorbij, die mooie zomer en de
herfst heeft zich in alle hevigheid aangekon-
digd. Ook in Tilburg stonden de hemelsluizen
open toen daar op zondrg 18 september j.l. voor
de zevende maal het Koning Willem II toernooi
werd georganiseerd door TSV Rapier. Het toer-
nooi, de opening van het voor de Nederlandse
Schermsport zo belangrijke schermseiz oen' 94-
'95, was vorig jaar, op de Airborne Trophy na,
het sterkst bezette toernooi op de kalender. Ook
dit jaar hadden vele degenschermers de weg
naar Tilburg weten te vinden, ofschoon het re-
cord van 125 schermers, wat vorig jaar geves-
tigd was, niet werd gehaald. Desalniettemin
sond het deelnemersveld van een kleine 80 he-
ren en 25 dames garant voor een volle dag
schermen. Onder hen nationaal kampioen Step-
hane Ganeff en Stefan Damen die vorig jaar de
tweede prijs wist te pakken. Ook waren een
aantal Belgische schermers naar Tilburg geko-
men om hun land te verdedigen in de vriend-
sc happel ijke Nederland-B elgi0 on tmoetin g, de
reden waarom het toernooi wordt georgani-
seerd. In tegenstelling tot de overweldigende
Oelcraihse deelname vorig jaar, deden nu slechts
twee Oosteuropeanen mee, de Pool Mariusz
Rys en Stan Dorbotworski (Tad) resp. uitko-
mende voor SV Zaal Kardolus en TSV Rapier.

Na de opening door voorzitter Joop pompe van
TSV Rapier ging het toernooi voo de verande-
ring eens van start met Dames Degen. De heren
keken aan de kant toe en m@sten even wachten
voordat ook zij konden beginnen. Na een lange

Er zal geschermd worden op de wapens degen
en floret voor dames en heren.

Het inschrijfgeld bedraagt f 15, lunch inbegre-
pen.

Voor meer info bel

0404 I 8826 (I{aryke) ot MUL262I (Huibert).

MJIl.M.Vqloeven

dag van schermen begon zich in de kwartfinale
de ontmoeting tussen SV Taal Kardolus en SV
Des Villiers af te tekenen, zowel bij de dames
als bij de heren.

Bij de damas kon Sonja Tol (SV Taal Kardolus)
door een overwinning op haar clubgenoot Jos
de Graaff een plaats in de finale veroveren. De
andere plaas ging naar Seline de Ridder (SV
Des Villiers) die haar naamgenoot Irma de Rid-
der (SV Pallos) versloeg. De srijd om de derde
en vierde plaars was spectaculair. Bij een stand
van 14-14 wist Jos de Graaff uiteindelijk de
winnende ueffer te plaatsen. In de finale ver-
sloeg Sonja Tol op overtuigende wijze Seline de
Ridder met l5-7. Een goede prestatie voor Son-
ja die net terug was gekomen uit Afrika en met
pas 3 jaar schermervaring toch al de 7e plaats
op de Nederlandse ranglijst inneemL

Bij de heren ontaardden de halve finales in een
dubbele broedermoord: Tegenover elkaar ston-
den op de ene loper Wouter den Otter en Arjan
van Viegen (beiden SV Des Villiers) en op de
q1dery loper Stephane Ganeff en Mariusz Rys
(SV Zaal Kardolus). Arjan van Viegen en Mari-
usz Rys konden zich len koste van hun wapen-
broeders plaatsen voor de finale.
De srijd om de derde en vierde plaats tussen
Wouter den Otter en Stepharrc Ganeffwas fel en
werd uiteindelijk nipt gewonnen door Wouter
den Otter. In de finale kon Mariusz Rys in de
eerste periode een voorsprong opbouwen. On-
danks de verwoede pogingen van Arjan van
Viegen stond Rys deze voorsprong niet meer af
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en hij won met l5-8 het Koning Willem II toer-
nooi. Rys, een sportleraar in Polen heeft in de
afgelopen zomer bijZau.l Kardolus geschermd
en is naar eigen zegge, nog drie maanden bij
Zaal Kardolus. Voor hem de eerste prijs, een
wisselbokaal, een kopie van een gedenknaald
ter ere van Koning Willem II.
De jeugdprijzen, tat beschikking gesteld door
Stichting Topschermen Den Haag, voor de beste
jeugdschermers onder 20 jaar, vielen in handen
van Bas Garnier en Titia Mannessen (beiden
van7a t Venvijlen)
Uiteindeldk bleek dat op het toemooi de Neder-
landse schermers het relatief beter hadden ge-
daan dan hun zuidelijke buren.

Het Koning Willem II toernooi heeft weer voor
veel schermplezier en kijkgenot gezorgd, mede
dankzij de wedstrijdleiding (Piene Peerers) de
Nederlandse en Belgische Jurypresidenten en
alle wijwilligers, een mooie schermdag in een
droge sporthal die ondanks de stortbuien buiten
wijwel vlekkelms verhep.

Uitslagen:

Dames
l. Sonja Tol
2.Seline de Ridder
3Jos de Graatr
4.Irma de Ridder
5.Maria Vantiggele
6.Pamela ter S chiphorst
TJanneke Staal
Sludgard Verrcth

Hercn
l.Mariuv Rys
2.Arjn van Viegen
3.Wouter den Otter
4.Stephane Ganeff
5.Rob den Harog
6.Michiel Driessen
7.Bas Garnier
8.Kees Boon

Hol SV Zaal Kardolus
Hol SV Des Villiers
Hol SV Zaal Kardolus
Hol SV Pallos
Bel Omnisword
Hol ASV van Oeveren
Hol 7^^t 11"r"*
Bel ASC Antwerpen

Pol SV 7^rl Kardolus
Hol SV Des Villiers
Hol SV Des Villiers
Hol SV Zaal Kardolus
Hol SV Des Villiers
Hol SV Des Villiers
HolTaal Verwijlen
Hol US Amsterdam

JEAN \IANDERVOODT
verkoop van alle merken schermsportartikelen

VERKOOP eo EXPEDfIE - Hcanraadsstngcl 285
30238G Rottcrdam
Tel.: OlO - 412(J[i{J114765O58

Fax: OIO - 477Wa

GEOPEND
woensdag l9.OO - 2l.OO uur
vrUdag l9.OO - 2l.OO uur
zaterdag O9.3O - l3.OO uur
en volgens afspraak



O\ SECRETARIATEN
s.v. A3.W.
A.N.S.C.
s.v. A.S.V.D.
s.v. Almere
s.v. d'Artagnan
s.v.l' Assaillant
s.v. Avivas
s.v. Axionikos
s.v. Beau Geste

ASV v.d. Berg
s.v. Bras de Fer
s.v. Cascogner
s.v. Contre Temps
s.v. Courage
HSV Cyrano
s.v. Deropement
Deventer Schermvereniging
GSSV Donar 1881

RSV E.M.M.
s.v. El Cid
s.v. Elan
s.v. Entre Nous
TSSV Excalibur
s.v. I-es Faucons
DSV Gascogne
s.v.Z,aalIlazns
s.v. Heerenleed
s.v.Zaal Heerooms
E.S.S.V. Hoc Habet
s.v. Hoom
MAS Inconro
s.v. Iron Shell
s.v. Joska Makk
s.v. KJ-.M.
K.O.O.S.

G. van Nimwegen
Bondsbureau
J. Jansen
Secretariaat
Secretariaat
P.A.M. Elstak
H. Evers
H.G.R.M. Banser
J.L. v.d. Elshout
Secretariaat
J.H.N. van Leth
M.M.M. Hennekens
Mw. M. Geels
J. Poolmans
G. van Oijen
Mw. E.H.M. Derop
F.T.M. Smulders
C. de Swarte
Mw. M. van Kranenburg
Mw.I.S.A. de Vries
N. Nizet
Mw. H.Th.P.M. Waucomont

Secretariaat
Mw. C. Valk-v. Deventer
Secretariaat
Mw. N. Kuipers
H. Smit
Mw. J.C. Heerooms-Vuburgt

Secretariaat
E. Kikkert
Mw. V. Janssen

J.P. ter Brugge
R.W. van Maaren
HJ. Kenter
T.L. van de Waal

Stadwijkstraat 17

Postbus 18690
Breehorn 79
Postbus 10164
Postbus 116
Doormanstraat I I
Marnixsraat 12

Kerkraderweg 4
Strijpenlaan l8
Postbus 259
Molensraat l3
Zneweg43
2e Weteringdwarsstr.g-Il
Robert Solzlaan 30
Biggekruid 34
Braamkamp 337
Gildenburg 806
Postbus 1049

Olmendaal4l
Schubertstraat 48
Brikkenoven 32
Emmastraat 66
Academielaan 5

Slinge 528 / ben
Postbus 217
Kampersingel46 rd
Jozef Israelsstraat 65
Boterbloem 28
pla0.L. Vrouwestraat I
Astronautenweg 160

St. Nicolaasstraat 48
Zuidbuurt 89
WiueWal82
Bieslmk9
Gebr. Luitersta t2T

225lTD Voorschoten
2502ER DenHaag
8223 CR Lelystad
1301AD Almere
5900 AC Venlo
437lBH Koudekerke
1813 VL Alkmaar
&rcd Heerlen
4847 AW Teteringen
1520 AG Wormerveer
7941AV Meppel
1852 CP Heiloo
1017 SR Amsterdam
5654 RT Eindhoven
1273XC Huizen
7206 HR Zutphen
74232L Deventer
9701 BR Groningen
3075 KP Rotterdam
69M JL Zevenaar
6042 WB Roermond
610l IIE Echt
5037 ET Tilburg
3086 EV Rotterdam
7500 AE Enschede
20l2DL llaarlem
9718 GE Groningen
l44l TW Purmerend
5612 AW Eindhoven
1622 DK Hoorn
62ll NP Maastricht
3132 KA Vlaardingen
3823 AS Amersfoort
l422RM Uithoorn
l742SK Schagen

alr - 616874
vto -32rr705
03200 -3439t

0l r85 - 2335
072 - 403632
u5 -4n343
076 -7t3993
vts -287567
05220 - 52638
072 -338283
u20 - 627822r
uo - 5737M
u2r52 - 50659
05750 -27494
05700 - 53846
050 - 127385
0ro -4325652
08360 - 2696r
M750 -22140
M754 -8598r'.

010 - 4100918
053 - 895217
a3 -3n508
050 - 189014

92990 -33383
uo -473232
u290-49997
u3 -253385
010 - 4603612
033 - 553468
0,;975 -6tr,865



K.O.S.
s.v. Taal Kardolus
L.U.S.V.
s.v. La Prime
s.v. M.V.O.
s.v. lvlasque de Fer
N.V.S.
s.v. O.K.K.
ASV Zaal van Oeveren
s.v. P.S.V.
s.v. Pallas
s.v. Pallos
s.v. hometheus
s.v. hrtten
s.v. Rana
TSV Rapier
s.v. I-a Rapiere
s.v. Scaramorche

A.W. v.d. Grinten
Mw. G.G. Kardolus-Rolving
Secretariaat
Secretariaat
H.G.C.M. Crooijmans
AJ. de Jong
A.J. de Jong
H. Biever
Frans OEen Stadion
Mw. A. Husken
M.G.L. Heijstek
Secretariaat
Mw.I.M. Oudijk-Vontz
Mw. J.lvlaas
M. Slokker
G.V. van Heerde
A.C.S. Slijpen
Secretariaat

Benta,laanTT

Speulderbos 13-15
Einsteinweg 6
Postbus 520
3e Poellaan 69
Promenade 150

Promenade 150
Ridder van Catsweg 699
Stadionstraat l0
Kampakker 24
Kerkewei 27
Postbus 85372
Mimosadreef 14

Schoolweg 56
Brederodesraat 87-3
Lijndonk 60
De L^ange Akker 340
Koppelsraat 20
Kleinzand 60
Bornsesteeg l-l6c
Postbus 85460
de Violieren 207
Anna van Hensbeeksingel 67
langhieten l2A
Archimedessta t125
Postbus 4170
de Steenzager I
Burg. Oudlaan 50
Meeuwenlaan 4
De Mey van Streefkerkstraat 20
Tra28
Gemertstraat 40
Minister l-elylaan 88
Jaagpad 15

Draaikolk 20
Bremlaan 6
Frans Beckerstraat 56
Volkeraksnaat 296

3762CB Soest
2716IW Zoetermeer
2333CC Leiden
6700 AM Wageningen
216l DL Lisse
27ll AT Zoetermenr
27ll AT Zoetermeer
2804RR Gouda
1076 NL Amsterdam
5625 VG Eindhoven
4841XR Prinsenbeek
3508 AJ Unecht
263ll1Z Nootdorp
385278 Ermelo
1054 VC Amsterdam
4907 XB Oosterhout
6291VT Vaals
6832 EP Arnhem
8601 BK Sneek
6708 GA Wageningen
2508 CD 's-Gravenhage
7329DV Apeldoorn
2803 LR Gouda
7873 CB Odoorn
2517RT DenHaag
3130 KD Vlaardingen
5506 GE Veldhoven
3062 PA Rotterdam
l97l KP Umuiden
2313 JN Leiden
8084 CX 't Harde
5345 HE Oss
2285 HK Rijswijk
1059 BN Amsterdam
3224 SC Hellevoesluis
2803 BV Gouda
B-zffi Berchem
1784 HK Den Helder
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AIRBORNE
TROPHY
ARNHEM
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De l4de editie van het wereldcuptoernooi degen om de Airborne Trophy wordt op 5 en 6 novem-
ber gehouden. De voononden worden verschermd op Sportcentrum Valkenhuizen.

De finale is op zondag 6 november om 14.30 uur in de grote hal van het stadhuis van Arnhem.
Het evenement wordt georganiseerd door de Arnhemse Schermvereniging Scaramouche. Hoofd-
sponsors zijn: Akzo, Geov6, NUON, en PTT telecom.

De toegangsprijs voor de finale in het stadhuis bedraagt t 10,-. KNAS-leden ontvangen hierop een
korting van f 2,50. Bij de toegangskaart ontvangt u een speciaal voor de Airbome Trophy ontwor-
pen PTT telefoonkaarL

Kaarten kunt u bestellen door middel van onderstaande srook (of per brief als u Touch6 niet wilt
beschadigen). Bestellingen voor I november zenden aan:

Stichting Airborne Ttophy
Pmtbus 1052

6801 BB Arnhem
tel:085-517097

Na ontvangst van uw betaling worden de kaarten toegezonden.

In sporthal Valkenhuizen is een stand van Uhlmann en Allstar aanwezig.

F
Naam

Adres

Posrcode en woonplaat

Lid van

wenst.......kaarten a f 7,50 voor de finale van de Airborne Trophy 1994 op zondagmiddag 6 no-
vember, aanvang 14.30 uur in het stadhuis van Arnhem.

Wijze van bealing:
O cheque

O girobetaalkaart

O bank w 46.46.59.779 ABN/Amro
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Brochures over allochtonen bij desportvereniging NOC*NSF
Ongetwijfeld zullen er ook bij uw vereniging
regelmatig allochtonen belangstelling tonen
voor de schermsport. In het algemeen betekent
dit in meerdere opzichten (sportiel sociaal) een
venijking voor de vereniging. Ervaringen met
allochtone leden zijn overwegend positief, maar
tevens blijken allochtone sporters moeilijk te
betrekken bij de vereniging en ook vrij snel
weer af te haken. Hierdoor is bij veel sportver-
enigingen de behoefte ontstaan aan meer infor-
matie q dit gebied.

Om sportverenigingen in deze behoefte te voor-
zien zijn drie brochures over allochtonen en
sptrt samengesteld. Deze brochures geven prak-
tische informatie voor alle personen die in hun
werkzaamheden te maken hebben of krijgen
met allochtonen.

De meest gestelde wagen over allochtonen en
sport
Hoe kun jeleden uit bepaalde bevolkingsgroe-
pen werven?
Moe_ten allochtonen apart sporten of juist sa-
men?
Kennen allochonen de verplichtingen die horen
bij het lidmaatschap van de vereniging?
Hoe betrek je allochtonen blijvend bil de ver-
eniging?
Sportconsulenten worden regelmatig benaderd
met wagen op dit terrein. De wagen die de af-
gelopen jaren het meest gesteld werden, zijn
geihvenlariseerd en beantwoord in de brochure
"De meest gestelde uagen over allochtonen en
sport". De brochure is bijzonder geschikt voor
wijwilligers - met name bestuursleden - binnen
de sportvereniging.

STICHTING SCHERMCE NTRU M ARNH EM

UhImclilffi

VERKOOP

UHLMANN & ALLSTAR
schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederrand uhlmann

schermsportartikelen. Ook voor Allstar kunt u bijons terecht.

Schemcenlrum Amhem, Koppelstrt 20, 68i2 EP Amhem. Verlrooptiiden dinsdag en woensdag 20.flt.21.00 uur
Teletoon: 085 21336{l lewom C. Tkdinl (buiten deze tij&n 1F5.513132)



Allochtonen en sport
De brochure 'Allochoonen en sport' begint met
informatie over allochtonen, sport en sportbe-
leid. De daaroe volgende verhalen schetsen cul-
hrrele en hisorische achtergronden en de sport-
beleving van uiteenlopende groepen (Turken,
Marokkanen, Zuid-Europeanen, Surinamers,
Antillianen en Arubanen, Molukkers en Chine-
zen). Bekende en minder bekende allochtone
sporters vertellen over hun persoonlijke ervarin-
gen. Verspreid door de brochure staan tips.
Deze tips geven vooral aan hoe werving en be-
houd van deelnemers kan verlopen.

' Werving met schriftelijke informatie (folders
en affiches) heeft weinig effect, persoonlijke
contacten leiden tot meer succes.'

' Tolereer discriminerende opmerkingen of
'grapjes' over huidskleur niet, ook niet van
her publiek. Wellicht lijkt het of allochronen
zich er niets van aantrekken, maar dat is be-
slist niet zo. Op een gegeven moment is de
maat vol.'

'Een familielid - hier of in het land van her-
komst - geld sturen, gaat voor contributie be-
talen. De meeste allochtonen hebben het niet
zo breed. Probeer soepele regelingen te hante-
ren. Doe dat echter voor alle leden die in de-
zelfde omstandigheden verkeren.'

Soms zijn extra aandacht en voorzieningen
noodzakelijk . Deze speciale voorzieningen kos-
ten meestal geld. Het hoofdstukje financiOn
biedt informatie over subsidie-aanvragen bij ge-
meenten en provincies.

'Allochtonen en sport' is voor het eerst versche-

nen in 1987. De brochure bleek een best-seller
te zijn: binnen korte tijd waren alle vijftiendui-
zend exemplaren uitverkocht. De behoefte aan
een nieuwe versie bleek groot. Dit heeft gere-
sulteerd in een herziene druk. Deze is evenals
de eerste uitgave gericht op alle trainers,
(bege)leiders, organisatoren en bestuurders bin-
nen de georganiseerde en anders-georganiseerde
sporl

Het oprichten van een sportvereniging
Vaak blijken allochtonen de voorkeur !e geven
aan sporten in eigen lrring. Hoewel in sommige
kringen weleens sceptisch tegen deze vonn van
'samen' sporten aangekeken wordt, blijkt een
'eigen vereniging' voor veel allochtonen laag-
drempeliger te zijn dan de meeste bestaande 'al-
gemene' verenigingen (Dit zijn verenigingen
met voomamelijk autochtone leden.) Het in ei-
gen kring sporten wordt vaak als veiliger (geen
discriminatie) en gezelliger gezien. Om dezelf-
de redenen trekken geOmigreerde Nederlanders
in bijvoorbeeld Frankrijk of Australi0 bij be-
paalde sociale gebeurtenissen naar elkaar toe.
Voor menig allochtoon betekent de aanwezig-
heid van een 'eigen'vereniging zelfs bepalend
bij de keus om wel of niet te gaan sporten. Re-
gelmatig is een 'eigen' vereniging een spring-
plank naar een 'algemene' vereniging omdat
daar vaak meer mogelijkheden zijn om het in
prestatief opzicht verder te brengen.

Er zijn in de afgelopen jaren tal van initiatieven
genomen tot het oprichten van een eigen vereni-
ging. Maar vaak blijken de initiatiefnemers
moeite te hebben hun plannen goed vorm te ge-

I(ASPER I(ARDOLUS
* SCHERMSCHOOL * SPORTCAFf * SCHERMSPORTARTIKELEN *

* PARTYCENTRUM *
voor redelijke prijzen, vakkundig qdvies en goede servbe

handschoen v.a. f29,- floret v.a. f49,- vest v.a. f l2O,-
masker v.a. f95,- en vele andere aanbiedingen

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

Speulderbos 15,2716 JW ZOETERMEER
Tel.079 -21.21.22 Fax 079 - 52.08.22
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Brochures over allochtonen bij desportvereniging NOC*NSF
Ongetwijfeld zullen er ook bij uw vereniging
regelmatig allochtonen belangstelling tonen
voor de schermsporL In het algemeen betekent
dit in meerdere opzichten (sportiel sociaal) een
venijking voor de vereniging. Ervaringen met
allochtone leden zijn ovenvegend positief, maar
tevens blijken allochtone sporters moeilijk te
betrekken bij de vereniging en ook vrij snel
weer af te haken. Hierdoor is bij veel sportver-
enigingen de behoefte ontstaan aan meer infor-
matie op dit gebied.

Om sportverenigingen in deze behoefte te voor-
zien zijn drie brochures over allochtonen en
sport samengesteld. Deze brochures geven prak-
tische informatie voor alle personen die in hun
werkzaamheden te maken hebben of krijgen
met allochtonen.

De meest gestelde wagen over ellochtonen en
sport
Hoe kun jeleden uit bepaalde bevolkingsgroe-
pen werven?
Moe_ten allochtonen apart sporten of juist sa-
men?
Kennen allochtonen de verplichtingen die huen
bij her lidmaaschap van de vereniging?
Hoe betrek je allochtonen blijvend bij de ver-
eniging?
Sportconsulenten worden regelmatig benaderd
met vragen op dit terrein. De wagen die de af-
gelopen jaren het meest,gesteld werden, zijn
geinventariseerd en beantwoord in de brochure
"De meest gestelde wagen over allochonen en
sport". De brochure is bijzonder geschikt voor
wijwilligers - met nzrme bestuursleden - binnen
de sportvereniging.

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNH EM

UhImclilffi

VERKOOP

UHLMANN & ALLSTAR
schermcentrum Arnhem verkoopt erclusief voor Nederland uhlmann

schermsportartikelen. ook voor Allstar kunt u bijons terecht.

Schermcentum Amhem, Koppetsraat ZO,6fiIl EP Amhem. Verkooptiiden dlnsdag en woensdag 20.1t0.22.O uur
Tereroon: 080 213960 rewour c. Tiedlnk (buiten deze tli&n (E5 - 513192)



Allochtonen en sport
De brochure 'Allochtonen en sport' begint met
informatie over allochtonen, sport en sportbe-
leid. De daarop volgende verhalen schetsen cul-
hrele en historische achtergronden en de sport-
beleving van uiteenlopende groepen (Turken,
Marokkanen, Zuid-Europeanen, Surinamers,
Antillianen en Arubanen, Molukkers en Chine-
zen). Bekende en minder bekende allochtone
sporters vertellen over hun persoonlijke ervarin-
gen. Verspreid door de brochure staan tips.
Deze tips geven vooral aan hoe werving en be-
houd van deelnemers kan verlopen.

' Werving met schriftelijke informatie (folders
en affiches) heeft weinig effect, persoonlijke
contacten leiden tot meer succes.'

' Tolereer discriminerende opmerkingen of
'grapjes' over huidskleur niet, ook niet van
het publiek. Wellicht lijkt het of allochronen
zich er niets van aantrekken, maar dat is be-
slist niet zo. Op een gegeven moment is de
maat vol.'

'Een familielid - hier of in het land van her-
komst - geld sturen, gaat voor contributie be-
talen. De meeste allochtonen hebben het niet
zo breed. hobeer soepele regelingen te hante-
ren. Doe dat echter voor alle leden die in de-
zelfde omstandigheden verkeren.'

Soms zijn extra aandacht en voorzieningen
noodzakelijk . Deze speciale voorzieningen kos-
ten meestal geld. Het hoofdstukje financiOn
biedt informatie over subsidie-aanvragen bij ge-
meenten en provincies.

'Allochtonen en sport' is voor het eerst versche-

nen in 1987. De brochure bleek een best-seller
te zijn: binnen korte tijd waren alle vijftiendui-
zend exemplaren uitverkocht. De behoefte aan
een nieuwe versie bleek groot. Dit heeft gere-
sulteerd in een herziene druk. Deze is evenals
de eerste uitgave gericht op alle trainers,
(bege)leiders, organisatoren en bestuurders bin-
nen de georganiseerde en anders-georganiseerde
sport

Het oprichten yan een sportvereniging
Vaak blijken allochtonen de voorkeur te geven
aan sporten in eigen lcring. Hoewel in sommige
kringen weleens sceptisch tegen deze vorn van
'samen' sporten aangekeken wordt, blijkt een
'eigen vereniging' voor veel allochtonen laag-
drempeliger te zijn dan de meeste bestaande 'al-
gemene' verenigingen (Dit zijn verenigingen
met voornamelijk autochtone leden.) Het in ei-
gen kring sporten wordt vaak als veiliger (geen
discriminatie) en gezelliger gezien. Om dezelf-
de redenen trekken gegmigreerde Nederlanders
in bijvoorbeeld Frankrijk of Australi€ bij be-
paalde sociale gebeurtenissen naar elkaar toe.
Voor menig allochtoon betekent de aanwezig-
heid van een 'eigen'vereniging zelfs bepalend
bij de keus om wel of niet te gaan sporten. Re-
gelmatig is een 'eigen' vereniging een spring-
plank naar een 'algemene' vereniging omdat
daar vaak meer mogelijkheden zijn om het in
prestatief opzicht verder te brengen.

Er zijn in de afgelopen jaren tal van initiatieven
genomen tot het oprichten van een eigen vereni-
ging. Maar vaak blijken de initiatiefnemers
moeite te hebben hun plannen goed vorm te ge-

IASPERI(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,-
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ven. Dit kan bijvmrbeeld komen doordat be-
paalde pnocedures niet bekend zijn en e€n enor-
me papieren rompslomp om de hoek komt kij-
ken wanneq je een eigen vereniging opricht.
De brochure geeft inzicht in de stappen die on-
dernomen moet€n worden bij het oprichten en
&aaiende houden van een vereniging. Vanaf het
onderzoeken van voorwaarden en bepalen van
de haalbaarheid, de vorming van een voorlopig
bestuur via een oprichtingsvergadering toien
met kadervorming en het innen van confibuties
wcden alledei adviezen gegeven.

Naast een checklist en literanrurtips zijn in bij-
lagen een voorbeeld tijdsplan en een voorbeeli-
begoting opgenomen.

Tobtandkoming
De brochures zijn ot stand gekomen door een
samenwerkingsverband tussen NOCTNSF en
het Landelijk Overleg Sportconsulenten Al_
!ryh.tongn (LOSA). Door een bijdrage van her
Ministerie van WVC is het mogelijt Oe branu-
res tegen ef,in zps lage prijs aan u aan te bieden.
Bestellen

De brochures zijn te verkrijgen dmr f 5,- per
exemplaar over te maken op postbankrekening
33 Yan NOC*NSF te Arnhem, onder
vermelding van de titel van de gewenste bro-
chure.

Meer informatie kan worden verkregen bij Ro-
Wrt Zw art (NOC*NSF), secror Sportontw-ikke-
Iing: telefmn 08308-34493

F RANCE - LAME S - SCEERMS ERV I CE

K. Fokkema-AnCeregg
Steenbraam 7
9561 DA Ter ApeI
tel. 05995 - 2OS9

ll



STAND PER I oktober 1994

HEREN FLORET
KTIIKENS l.Duis Bas ten

2.Nicolaas Jeffrey

BENJAMINS l.Verwijlen Bas
2.Frten Allard vsr
3.Vugt Karel vur
4.Pe,p'per Odin
5,Bergenhenegouwen J v

6.Akker Nick vd
T.Borst Sebastiaan
8.Peterse Tom

HERENDEGEN HERENSABEL
Der l.Nicolaas Jeffrey OKK
OKK 2.KriegeobaghArthu OKK
Vwy LErven Allard van OKK
OKK 2.Verwijlen Bas Vwy
Vis 3.Bergenhenegouwen J vOKK
Vis 43orst Sebastiaan OKK
OKK S.Keemink Paul OKK
Alm 6Moone,n Bas dAr
OKK T.Kriegenbogh Arthur OKK
Vis

DAMES DEGEN

OKK l.Hermans Boudelot Wez
OKK
OKK l.VeenemanMyrthe OKK
Vwy 2.F.rckens Wobke V*y
Der

DAMES SABEL

5.Cedee Iris Sca

LDalen Sandra van Kar

DAMES FLORET
LErven Saskia van
2.Veeneman Imre

l.Veeneman Myrthe
2.Bekker Jessica de
3.Koster Corrie

PUPILLEN l.TuizengaThomas Vis Llieverloo J van Vwy l.Berndsen Michiel
2.Rotrlfs Matthijs vdB 2J.amnprs &bastiaan Sca 2.Ye,ger Casper
3.Jansen Tashunka OKK 3.Jansen Tashunka OKK 3.Hooven Floris vd
4.Sondervan Dion Alm 4.r\Iiddeldup Edgar OKK 4.Pahnke Gerome
S.Combe Sebastiaan Sca 5.Gijsbertsen Richard DVi
6.Jansen Kabir Vis 6.Amrnerlaan Marc Kar
7.Kock Koen R"p
8.Naumann Ziggy Vis

Oev LTigchelaar Sieb'ren Vwy
Vwy 2.Vredeveld Niel Sca
Oev 3.Hol Johannes in 't LP
TAp 4.Pijnenburg Michel Sca
Vis 5.Dooren Frans van Wez
Fau 6Sesselink Vincent Sca
Sca 7.Smit Rogier Fau
Oev 8.PaezArendsenJose Wez

Oev l.GamierBas Vwy
Fau 2.Daniels Robert Vwy
Vis 3.Denissen Igor Vwy
TWe 4.Wittens Geert Jan V*y
Oev S.TigchelaarSiebren Vwy
TAp 6.Djk Dirk van Vwy
Fau 7.Hol Johannes in 't LP
Vwy 8.Stam Niels MVO
Haz l.DriessenMichiel DVi
Vis 2.Darnen Stefan DVi
Vis 3.Kardolus Arwin Kar
Sca 4.Klip Michael vd DVi
T'We S.Otter Wouter den DVi
Oev 6.Ganeff Stephane Kr
Hee T.Sizoo Koen Kar
Kar 8.RoodaMaarten Vwy

l.Moruhouwer Rob dAr
2.Haverkamp Symke Kar
3.Hermsen Huub Sca
4.Moerdijk Diederik Sca

l.Bemdsen Martijn Sca
2.Romijn Reinout Sca
3.Pelgrom Daan Sca
4.Hunnnelman Sander Sca
5.Winens Geert Jan V*y

l.Oskamp Anton Oev
Z.Kardolus Oscar Kar
3.Ros Tijmen Kar
4.Ham Erik vd Oev
5.Van Cann Bienne Pro
6.Laschek Sef Fau
T.Derop George Der
8.Bruin Pieter de Pos

l.Heinen Eva
2.Klijnhout Simone
3.Willems Christina
4.Klaris Ingrid
5.Vermeer Wotienke
6.Putten Tessa vd

l.NpZelua
2.Verwijlen Judith
3.Togt Judittr vd
4.Kater Martha
5.Bunge Nicole van
6.Witsiers Gemmeke
T.Koppenaal Kim
8.Agoston Nijnke

l Alp Zehra
2.Cedee Iris
3.Vries Michelle de
4.Verwijlen Judith

6.Togt Judi0r vd
T.Mannessen Titia
8.Kater Martha

l.Angad Gaur Indra
2.Liebrand-vanB Henne

3.Oskamp Liesbeth
4.Cedee Iris
5.Pieters Fabienne
6.Np7*lua
T.Payne Kristin
8.Lintelugthart Maryke

Fau l.Willems Cristina ANS
Sca
ANS
vwy
Vis
Kar

Vwy LConen Rachel dfu
Vwy 2.Hummelman Froukje Sca
OKK 3.Bloemendal Anne dAr
Ran
Sca
v*y
Fau
Sca

Vwy l.Mannessen Titia V*y
Sca 2.Conen Rachel dAr
Hee 3.Franken Carien Sca
V*y 4.Dijkmans Emmy PSV
5.Meulen Esther vd Fri
OKK 6.Bos Martine Sca
Vwy T.Kruiff Agnes de Put
Ran

ANS l.Osinga Pemette Kar
Vis 2.Emden Rebecca van ANS
CT 3.Berg Alice vd ANS
Sca 4.Tiedink Nicolene DVi
ko S.Hofmans-Clark Jos Kar
Vwy 5.Graaff Jos de Kar
KLM
Haz

Sca
dAr
Pal
dAr

CADETTEN l.AronsonBoaz
2.Tigchelaar Sieb'ren
3.Koolhaas Raoul
4.Oolden Jens
5.Gnther Radboud
6.Smit Rogier
T.Meekels Jasper
8.Sonne Wouter

JLJMOREN l..AronsonBoaz
2.Galesloot Chris
3.Gunther Radboud
4.Nonhebel Floris
S.Koolhaas Raoul
6.Oolders Jens
7.Smit Rogier
8.Gamier Bas

SENIOREN LSanders Paul
2.Korzelius Jonker
3.Rijsenbij Hans
4.Oostveen Arvid
S.Divendal Jeroen
6.So6er Peter
T.Aalst Erik van
8.Zair Chakib
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Versprciding aan KN.AS.-leden
gratis
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