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OFFICIEEL ORCAAI{ YAN DE

KONINKLIJKE NEDERLANDSE ALGETENE SCHERTBOI{D

Verschijnt vijfmaal per jaar.Jaargang 29,w.5 december 1994

Redaktie-adres: De Steenzager I - 5506 GE Veldhoven, tel. 040 - 92423

Van de redactie
Op het moment dat ik dit schrijf, spelen er twee
zaken waarvan ik niet kan nalaten hierop mijn
kommentaar te geven.

Eerst is er weer die eeuwige geld-kwestie. Soms
denk ik dat de wereld er beter mee af zou zijn,
als er helemaal geen geld was. Hoe vaak blijkt
niet, dat problemen in de schermsport hun grond
te vinden in geld-zaken? Natuurlijk is het nodig
om ook de hnanci€le kant van dezaak te belich-
ten, inaar als ik het gevoel krijg, dat deze kant
juist voorop staat, denk ik dat wij verkeerd be-
zigzijn.
Waar gaat het over? Wel, ik ben recentelijke ge-
konfronteerd met een tweetal situaties, die je het
beste als volgt kan omschrijven:

"Beste mensen, geef mij nu een blanco vol-
macht voor een aanzienlijk bedrag (zoiets ter
waarde van een zeer luxe middenklas auto), laat
mij ongestoord mijn gang gaan en wacht maar
af wat er over een aanral jaren zal gebeuren."

U zult begrijpen, dat die "beste mensen" daar
natuurlijk onmiddellijk op ingegaan zijn, en die
gewenste volmacht hebben verstrekt.

Weet u, dat die wagers nog boos waren, dat hun
verzoek niet werd gehonoreerd? Die "beste
mensen" begrepen er echt helemaal niets van.
Hoe kan je zo'n verzoek nu weigeren?

Ik zou mij doodschamen om een dergelijk ver-
zoek in te dienen, maar de betrokkenen draaiden
daarvoor hun hand niet om. Je moet toch wel
erg nar'ef zijn, om zoiets te durven wagen. En te
verwachten, dat zo'n vraag ook positief wordt
beantwoord. Vragen kan je natuurlijk altijd doen
(hoewel het niet getuigt van enig respekt voor
de andere partij).Maar denken dat zoiets serieus
genomen zal worden gaat toch wel erg ver.

De andere zaak die bij mij leeft is een vervolg
op mijn vorige bijdrage aan Touch6. Daarin had-

Rob Goudvis

den wij het over het rekreatie-schermen. Een
vraag die daarbij naar voren komt is: Wat doet
de KNAS voor de rekreatie-schermer? Deze
vraag is heel legaal voor de betreffende rekre-
atie-schermers.

Ik kan hun gevoel best begnjpen. Inderdaad zal
je geneigd zijn te denken dat de KNAS niers (of
wellichc niet zo heel veel) doet voor deze kate-
gorie mensen. Maar daar kan nu een einde aan
komen. Ik wil hier enige konkrete voorstellen
doen, die de KNAS best zou kunnen oppikken.
Overigens is die lijst bij lange na niet kompleet
Er zullen nog vele andere suggesties te doen
zijn.
Waarom moeten rekreatie-schermers op rekre-
atie-wedstrijden zonodig voldoen aan de strenge
eisen die de KNAS stelt aan de kleding? Ik ben
de eerste om te stellen, dat schermen een veilige
sport dient te zijn, maar ik vind de huidige re-
gels wel iets overdreven. En voor de mensen die
stellen, dat je altijd zo veilig mogelijk moer han-
delen, wil ik het volgende eens onder de aan-
dacht brengen. Vergelijk het schermen maar
eens met de autosporl In de formule I is het o.a
verplicht voor de berijder van de bolide om een
pak te dragen dat is gemaakt uit onbrandbaar
materiaal. Maar u zult toch niet verwachten van
het Wegenverkeers-reglement, dat dilook ver-
plicht wordt gesteld aan alle bestuurders van
personen-auto's. Zelfs als u bedenkt, dat er ook
(helaas) jaarlijks enkele slachtoffers te betreuren
zijn, die met een dergelijk pak de situarie had-
den kunnen navertellen.

Waarom moet de KNAS (en ook andere scherm-
bonden) dan wel zoiets zwaars stellen?

Een ander aardig idee (overigens niet van mij
aftomstig!) is het afschaffen van de moeilijke
regels als recht-vande-aanval voor de heel jeug-
digen onder ons. Ook hier vindtje in diverse an-



dere sporten vergelijkbare situaties. Als je be-
ginners gewoon laat schermen, zonder dat je
hen duidelijk maakt, dat er voor het floret-
schermen voorrangsregels gelden, maak je de
sport voor hen veel aanrekkelijker. Ook het or-
ganiseren van wedstrijden zal d:an eenvoudiger
worden. Je kan een grotere deelname verwach-
ten, terwijl er minder jury-presidenten nodig
zrJn.

Pas als die beginners een bepaald niveau heb-
ben bereikt, kan je langzaam beginnen met het
invoeren van de regels uit het wedstrijdregle-
ment.

Voorlopig laat ik het hierbij. Ik weer besr, dar
dergelike voorstellen niet goed vallen bij be-
stuurders. Immers het verlangt een bepaalde
vorrn van mentaliteitsverandering, die niet een-
voudig is te realiseren. Ik maak mij als bestuur-
der daar ook schuldig aan! Als iemand komt
met een revolutionair idee, is je eerste gedachte:
"Ja maar wij doen het al zo lang zo als het nu
gaat. Dan moet dat toch ook goed zijn?" Mij
antwoord hierop is: Nee, het is niet goed. Het
kan zeker anders, en je dient open te staan voor
geheel nieuwe idee€n.

PUNTENLIJST
Maandelijks (niet per I augustus) wordt de pun-
tenlijst opgemaakt en verspreid.

Om in aanmerking te komen voor die punten-
lijst dient men er een abonnement op te nemen.
De kosten van het, abonnement bedragen
slechtsf 20,00 per jaar.

Bericht NAS
Op 1 oktober 1994 werd tijdens een buitenge-
wone algemene ledenvergadering het nieuwe
bestuur van de Nederlandse Akademie van
Schermleraren gekozen.

Het bestuur ziet er als volgt uic

verkoopt erclusief:

Adres:

van Galenstaat 14 m,2518 EP Den Haag.

tel 070 3$0624 fax: 070 3640624

He*Crooijmans
Wilt u ook een abonnement op de puntenlijst
stuur dan even v65r I januari een berichtje naar
het bondsbureau.

De toezending van de puntenlijst aan diegene
die reeds abonnee zijn, wordt zonder tegenbe-
richt voortgezet. Wel dient het abonnementsgeld
v66r 27 jawaari 1995 te worden voldaan.

Secretaris - vakant
Penningmeester - John Heerooms
Commissaris - Ton Hazes
Technische zaken - Kasper Kardolus

Het bureau van de Akademie wordt voorlopig
nog bemand door Rudi Oudijk,
Mimosadreef 14, 2631 IZ te Noordorp.

of: maandag, woensdag en doidudag 20'00 - 22.00

willemstr:aat 84,2514 HL Den Haag

tel 0703642743

Ere Voorzitter
Ere Vmrzitter
Voorzitter

- Jean Vandervoodt
- Cor van der Valk
- Louis Oost



WEDS TRIJDKALENDER 1 995
KNAS-wedsrijden

Dennelaar 3
5467IKVeglvl

le helft 1995 uitgave 11 november 1994

8 januari Amsterdam 8e Internationaal toernooi
sv. U.S. Dames/heren - floret

15 januari Arnhem Intemationaal "SNAPHAENEN"toernooi
sv. Scaramouche Dames/leren - sabel

22 jamai Den F{aag Haagse Ooievaartje
sc. Lindenhof jeugd degen-toernooi

28 januari Den Haag 'Ne6rland Troph6"
zaalKardolus Internationaalcat.A-toernooidames-degen

4-5 februari Arnhem Nationale jeugdkampioenschappen
KN.A.S.alle categorien

ll-12 febnrari Groningen Internationaal "Donartoernooi"
GssvDonar 1881 Dames/leren-floret,dames/heren-degen

18-19 februari Utrecht Internationaal "DoM"-toernooi
sv. Pallos Dames/heren-floret, dames/heren-sabel

individueel en equipe

26 februari vrij

4-5 maart Ter Apel Intern. toern. "Wapen van Vlagtwedde"
sv. Ter Apel Jeugd - floret alle categori€n

DameVheren fl oret senioren

ll-12 maart Arnhem Nationale kampioenschappen
sv. Scaramouche sabel

18-19 maart ' Haarlem Open kampioenschappen Noord-Holland
regio N.H. Dames/heren-floret, dames/heren-degen,

dames/heren-sabel
floret jeugd alle categoriOn
onder voorbehoud:
degen cad./jun. (meisjes en jongens)
en sabel cad./jun. (ongens)

25-26maart Enschede Internationaal I.u.s.-1995 toernooi
Dsv.Gascogne Dames/heren-floret,dameVheren-degen,dames/treren-

sabel, individueel en equipe



2pril Trrlrsrnerr 'BEVRUDINGSBEKER"
zaal lGrdolus Dames/heren - sabel

9 april wij

ll-l6april Parijs WERELDKAMPIOENSCHAPPEN 1995 voorjunioren
en cadetten

23pril wij

30 april vrij

7 mei Den llaag Intemationaal "ORION-CUP- toernooi
S.T.S. Den Haag Heren degen

7 mei Den llaag "FLORIS V"-toernooi
sc. Lindenhof Jeugd degen

14 mei Purmerend 6e Intemationaal "WILLEM EGGERT"- toemooi
za^l Heerooms Dames,/heren - floret en degen

2l mei Venlo Intemationaal toernooi "d-Artagnan"
'd-Artagnan Dames,/heren - sabel en floret

28 mei vrij

34 juni N.A.S. "ACADEMIE"-toernooi
. Breda Degen vooralle categorieOn

il juni wij

18 juni wij

25 juni Den Haag "flaags Jantje"
sc. Lindenhof Floret jeugdtoernooi

18-23 juli Den llaag WERELDKAMPIOENSCHAPPEN 1995 senioren

De data en lokatie NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 1995 SEMOREN FLORET -DE'
GEN zijn nog nietbekend.
Kandidaat verenigingen die een van deze wedstrijden op zich wil nemen, worden verzocht dit zo

spoedig mogelijk kenbaar te maken.



VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADE.
RING VAN ZATERDAG 29 OKTOBER 1994

TE DEN HAAG

AANWEZIG:
bondsbestuur:
Bert van de Flier
I-ex Helwes
Jan Reunlag
Rob Wolthuis
Peter lrijtens
Henk Crooijmans

De volgende schermverenigingen met resp.

ktHctwes (ncrctarb)

Noord-Holland: dhr. H. Rijsenbrij
Zuid-Holland: mew. G.C. Kardolus-Rol

ving, dhr. O.Kardolus
Noord-Nederland: dhr. H. Wienma
Zuid-Nederland: dhr. P.lrijtens
Alsmede de ereleden: drs. P. KaI en HJ. Ken-
t€r.

Namens de reglementencommissie: mr. G.J.
Bunck.

Als toehoorder was aanwezig dhr. L.J.M. Oost
namens de NAS.
Van de onderstaande verenigingen werd be-
richt van verhindering ontvangen:
sv. A,S.V.D
sv. Axionikos
sv. Bras de Fer
sv. Cascogner
sv. Courage
Tssv. Excalibur
sv. I*s Faucons
Dsv. Gascogner
zl. Heermms
Essv. Hoc Habet
sv. Iron Shell
sv. Pallos
sv. Pu[en
sv. Rana
Tsv. Rapier
Wssv. De Schermutselaers
sv. Trefpunt
sv. de Troubadours
sv. Valiant
sv. de Vrijbuiters
schermac. Wezowski

Bericht van verhindering werd ontvangen van
de regio Midden-Nederland.
Bericht van verhindering werd ontvangen van
het erelid dtu E.H. Wolthuis.

voorzitter
secretaris
penningmeester
voorzitter TC
lid
administrateur

vertegenwoordigers:
A.N.S.C.
sv. d'Artagnan
sv. Beau Geste
Gssv. Donar 1881
sv. E.M.M.
zl.Hazes
sv. Heerenleed
zl. Kardolus
sv. K.L.M.
K.O.O.S.
L.U.S.V.
sv. La Prime
sv. M.V.O.
sv. Masque de Fer
N.V.S.
sv. O.K.K.
sv. P.S.V.
sv. Prometheus
sv. Scaramouche
sv. Ter Apel
sv. Ter Weer
u.s.v.
zl. Verwijlen
sv. des Villiers
zl. Visser

dhr. B.v.d.Flier
dhr. G.Conen
dhr. J.v.d. Elshout
dhr. H.Wiersma
dhr. R.de Lely
dhr. RRodenburg
dhr. H.Smit
dhr. L.Jonckers
dhr. H.Kenter
dhr. T.v.d. Waal
dhr. J.Dykman
dhr. K.de Bloois
dhr. O.Grijn
dhr. A.de Jong
dhr. A.de Jong
dhr. H.Biever
dhr. A.v.d.Ven
dhr. R.Oudijk
dhr. R.v.Dooren
dhr. W.Schuwirth
dhr. R.van Tol
dhr. M.Rancuret
dhr. H.Niessen
dhr. M.v.d.Klip
dhr. H.Rijsenbrij

ro|o.al25 schermverenigingen van het totaal van
73

Bericht van verhindering werd ontvangen vanverder ware-n allry-ezig met resp' vertegenwoor- de kandidaat commissielid voor de commissie
digers van de afdelingen: van beroep, dhr. mr. EJ. Kal.



Hetgeen betekent dat
25 verenigingen aanwezig zijn
2l verenigingen een af-bericht hebben gesnrurd
27 verenigingen niets van zich hebben laten ho-

ren.
73
Opgemerkt dient, hetgeen ook werd aangegeven
op het af-bericht, dat de verenigingen A.S.V.D.
en Hoc Habet beiden een wedstrijd op deze za-
terdag organiseerde.

l.OPEI{ING
De voorzitter opent, nadat de secretaris heeft
meegedeeld dat het quorum is vastgesteld op
34,2Vo (25 aanwezige schermverenigingen van
een toraAl van 73), om 13.20 uur de vergadering
en heet eenieder van harte welkom, in het bij-
zonder de Membres d'Honneur de heren drs.
P.Kal en HJ. Kenter. Voorgesteld wordt dhr. C.
llaverhoek i.v.m. zijn werkzaamheden in het or-
ganisatiecommittee WK'95.
Een minuut stilte wordt in acht genomen voor
de overleden personen binnen de schermwereld
en in het bijzonder voor de heren Gerard kaak,
Dirk Edenburg en Frans Mosman Sr.

De voorzitter deelt mede dat de heren R. Wol-
thuis en P. Masson (kandidaat penningmeester)
i.v.m. een sterfgeval in de familie de vergade-
ring niet tijdig kunnen bijwonen en stelt voor
het agendapunt 9 (verkiezing bestuursleden)
eerst dan te behandelen als betrokkenen aanwe-
zigzijn.
2.APPELNOMINAAL
Door de secretaris wordt het appdl nominaal ge-

houden.

3.INGEKOMEN STUKKEN
2l verenigingen hebben een bericht, zowel tele-
fonisch, schrifielijk als per fax, een bericht van
verhindering gestuurd, alsmede de regio Mid-
den-Nederland.

Er zijn 3 ingekomen stukken.
* Een brief van dhr. J. Lahaye betreffende de

scheidsrechterproblematiek. Deze brief zal
worden behandeld in agendapunt 15.

* Een brief van sv. A.S.V.D. uit Dronten met di-
verse onderwerpen. Deze briefzal behandeld
worden bij agendapunt 14.

* Een kandidaatstelling bestuursfunctie jeugd-
en recreatieschermen van dhr. H. Smit. Deze
zal worden behandeld bij agendapunt 9.

4.VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGA.
DERING DD. 11 SEPTEMBER 1993

Op blz. I en 4 dient de naam van dhr. Oudijk
i.p.v. Ouddyk te worden gecorrigeerd.

Vervolgens worden de notulen met dank aan de
samensteller gearresteerd.

s.ALGEMEEN JAARVERSLAG VAN DE
SECRETARIS OVER HET BONDSJAAR
1993

Er zijn geen opmerkingen en het jaarverslag
wordt met dank aan de secretaris goedgekeurd.

6.FINANCIEEL JAARVERSLAG 1993

Het financieel jaarverslag wordt per bladzijde
doorgenomen.

Er waren een aantal vragen:

JEAIY VANDERVOODT
verkoop van alle merken schermsportartikelen

VERKOOP cn E)PEDITIE - Hcenrraadsslngel 285
3023BG Rottcrdam
Tcl.: olO - 4l2oll{)I1476606E

Fax: OIO - 4773o44

GEOPEND

woensdag l9.OO - 2l.OO uur
vr{dag 19.00 - 2l.OO uur
zaterdag 09.30 - l3.OO uur
en volgens afspraak



Dhr. L. Jonckers (7-aal Kardolus) complimen-
tee( dhr. J.Reurslag, samensteller van het finan-
cieel jaarverslag, en memoreert het positieve
saldo, doch vraagt uitleg over de onderbeste-
ding.

De penningmeester verklaart dat de onderbeste-
ding nog dateert uit l99l en uit 2 gedeelten be-
staat.

le: een onderbesteding van subsidiegelden van
de oenmalige bondsdirecteur Dhr. De Jong
welk contract voortijdig werd be€indigd.

?n: een onderbesteding betreffende de inciden-
tele toewijzing voor de WK l99l senioren
en junioren. Nadat de subsidieaanvraag was
gedaan werd de lokatie van de WK veran-
derd waardoor de reiskosten aanzienlijk la-
ger uitkwamen; bovendien waren er minder
deelnemers als oorspronkelijk opgegeven
was.

Dhr- van der Klip (Des Villiers) vraagt waarom
de vorderingen (blz. 5) hoger zijn dan in het
voorgaande jaar.

De penningmeester legt uit dat dit betrekking
heeft op de voorfinanciering van de WK-95 en
dat dit bedrag inmiddels is ontvangen van de
stichting S chermsport Nederland.

T.VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
Dit jaar werden de boeken beoordeeld door
mew. M.P. ldanche-v.Eck, dhr. E. Spek en dhr.
K. de Bloois. Laastgenoemde las de verklaring
van de kascommissie voor.
* De door dhr. J. Reurslag gevoerde adminisna-

tie is door ons gecontroleerd en akkoord be-
vonden.

* Wij delen & zorg van dhr. J. Reunlag over de
gebrekkige verantwoording van de door de
Bond aan de regio's ter beschikking gestelde
bedragen.

De kascommissie'stelt de vergadering voor de
penningmeester decharge te verlenen voor het
over 1993 gevoerde beleid.
Dhr. R.Oudijk (sv.Prometheus) merkr op dar
niet de penningmeester, doch het gehele bestuur
decharge te verlenen.
De vergadering stemt hiermee in.

S.BEGROTING 1995

De penningmeester verklaart dat op de begro-
ting voor 1995 voor topsport mogelijk een ver-
ruiming kan worden gerealiseerd i.v.m. meerop-

brengst van de Krasloterij.
Dhr. de Jong (NVS) vraagt of de post ropsporr
incidenteel of structureel is.
De penningmeester legt uit dat e.e.a. nog niet
structureel is, maar dat van een continuiteit mag
worden uitgegaan.
De secretaris merkt hierbij ook nog op dat het
Topsportbeleidsplan structurele mogelijkheden
geeft.
De ALV gaat akkoord met de begroting voor
1995.
I.v.m. de afwezigheid van de heren R.E. Wol-
thuis en P.A.R. Masson wordt agendapunt 9
eerst bij aanwezigheid van betrokkenen behan-
deld.

I().VERKIEZING LEDEN TUCHTCOM.
MISSIE
Dhr. F. Stapel is afgetreden als lid van de tucht-
commissie.
Door het bestuur is als kandidaet voor de tucht-
commissie voorgedragen dhr. H. Niessen (Zaal
Verwijlen).
Er zijn geen andere kandidaten aangemeld en de
ALV gaat accoord met de verkiezing van dhr.
Niessen als lid van de tuchtcommissie.

II.VERKIEZING LEDEN COMMISSIE
VAN BEROEP

Dhr. H.P. Groeneveld en dhr. O. Aalbers zijn af-
tredend.
Door het bestuur is als kandidaat voorgedragen
dhr. E.J. Kal (sv. M.V.O.).
Er zijn geen andere kandidaten aangemeld en de
ALV gaat accoord met de verkiezing van dhr.
Kal als lid van de commissie van beroep.
Aan de ALV werd nog een kandidaat (liefst een
jurist) gewaagd voor de resterende vacature.
Er meldde zich niemand, zodat voor de com-
missie van beroep thans nog een vacature res-
teert.

I2.VERKIEZING LEDEN REGLEMEN.
TENCOMMISSIE
Dhr. G.J. Bunck is aftredend.
Door het bestuur is als kandidaat voorgedragen
mew. G. Kleefstra (Gssv. Donar l88l).
Er zijn geen andere kandidaten aangemeld en de
ALV gaat accoord met de verkiezing van mevr.
Kleefstra als lid van de reglementencommissie.

13.VERKIEZING LEDEN KASCOMMIS.
SIE
Dhr. L. Huizinga ueedt af als commissielid.



Dhr. H. Wiersma stelt zich beschikbaar.
De vergadering gaat hiermee accoord.
De kascommissie voor 1994 bestaat dan uit:
Mevr. M.P. Manche-v.Eck, dhr. K. de Bloois,
dhr. E. Spek en als reserve dhr. H. Wiersma.
In de toekomst zagen we graag een register-ac-
countant (RA of AA) in deze commissie.

I4.MEDEDELINGEN VAN DE VOORZIT.
TER
A. Er is een ingekomen brief van de sv.
A.S.V.D. Dronten. De voorzitter vraagt aan de
aanwezigen of er bezwaar bestaat deze brief te
behandelen terwijl de betrokken vereniging niet
is vertegenwmrdigd. De vergadering heeft geen
bezwaar.
Deze brief bevat de volgende onderweqpen:
a. afwezigheid i.v.m. te organiseren schermtoer
nooi op dezelfde dag als de ALV;
b. het opheffen van de volmacht nodig voor het.

bijwonen van de ALV;
c. een bijdrage tot oplossing van het "grijze cir-
cuit", Lw. schermende niet-bondsleden;
d. de sv. A.S.V.D. heeft bezwaar vragen voor de
rondvraag schriftelijk in te dienen;
e. een opmerking over Touchd.
Bijgesloten was eveneens een convocatie van
het door de sv. A.S.V.D. te organiseren tour-
nooi.
De voorzitter behandelt deze brief waarbij een
volledig open discussie ontstaat met de aanwe-
zigen.
ad a:dit is vastgesteld bij het appel;
ad b:de voorzitter legt uit dat een en ander sta-
tutair is vastgelegd ter voorkoming dat een
"woordvoerder" dan wel stemgemachtigde niet
namens een vereniging zou optreden tijdens de
ALV. Een ieder hier aanwezig is het hiermee
eens.

ad c:Dhr. de Jong (NVS) vraagt bijzonderheden
m.b.t. de ongevallenverzekering wanneer een
KNAS-lid tegenover een nier-KNAS-lid staat
en er een ongeval gebeurt.
Dhr. G.J. Bunck (reglementencommissie) geeft
aan dat dan volgens de statuten van de KNAS
niet geschermd mag worden en dat de betreffen-
de vereniging eigenlijk in overtreding is scher-
mers toe te laten welke niet zijn aangempld bij
de KNAS.
De voorzitter geeft een overweging om e.e.a.
via de scheidsrechters te controleren.
Dhr. H. Smit (sv. Heerenleed) srelr dar dit niet
een aak is van de scheidsrechters maar van het
organisatiecommittee. Ook dhr. Jonckers (zaal
Kardolus) beaamt dit.
Dhr. v.d. Klip (Des Villiers) stelt dat krachtig
moet worden opgetreden tegen het zgn. gijze
circuit.
Dhr. Conen (sv. d'Artagnan) stelt voor om de
clubs te benaderen om e.e.a. correct te organise-
ren.
De penningmeester geeft nog een nadere uitleg
van de diverse verzekering welke de bond heeft
afgesloten.
Dhr. Peeters (TC-lid) merkr op dat ook bij wed-
strijden welke op de kalender sraan soms niet-
KNAS leden meedoen en stelt dat controle een-
voudig is. Ieder KNAS-lid heeft een lidmaat-
schapskaart. De wedstrijdorganisaties dienen dit
te controleren.
De voorzitter zegt dat controle achteraf, indien
de lijsten van de le ronde worden ontvangen,
door het bondsbureau geschiedt. De verenigin-
gen welke niet-KNAS-leden hebben ingeschre-
ven worden dan benaderd.
ad d:het voordeel van het schriftelijk indienen
van een rondvraag is dat wellicht nog v66r de
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ALV voorbereidend werk door het Bondsbe-
sorur kan worden gedaan. Bovendien wordt een
dergelijke brief ingepland in de agenda.
ad e:hiermee kan eenieder akkoord gaan.

Conclusie: de voorzitter zal namens het bonds-
bestuur contact opnemen met het bestuur van de
sv. A.S.V.D.
De voorzitter behandelt de convocatie van het
toernooi van ASVD alsmede de voorgestelde
oplossing van het ASVD-bestuur door de in-
schrijfgelden van niet bij de KNAS aangemelde
schermers.

B.In het jaarverslag is door een omissie geen
verslag opgenomen van de activiteiten van An-
nemarie Kochi, Public Relations en Promotie.
Dit verslag zal overigens in de eerstkomende
Touch6 worden geplaatst"

C.De voorzitter deelt de ALV mee dat de
KNAS nog ruim 2600leden heeft.
Dhr. Oudijk (sv. Prometheus) waagt of het zgn.
"tientjeslid" gehandhaafd blijft.
Dit is het geval.
Dhr. De Jong (NVS) vraagt hoe het is gesteld
met de verzekering van die schermers, welke
thans bij een club komen maar pas per l-l-95
worden aangemeld bij de KNAS. Het antwoord
is dat deze, wanneer zij niet zijn aangemeld,
niet zijn verzekerd.
De secretaris merkt nog op dat de KNAS, mede
door de ledenwerfactie eind 1993, officieel bij
VWS (woeger WVC) is afgevoerd van de lijst
van "kleine bonden".
D.De voorzitter deelt mee dat de WK-95 wor-
den gehouden van l8 - 23 juli 1995 in Den
Haag en dat er in Nederland geen FlE-congres
zal zijn. Het congres zal vooraf in Parijs plaats-
vinden. Annemarie Kochi waagt hoe te reage-
ren indien er belangrijke wijzigingen worden
aangenomen tijdens dit congres.
Er zitten een p:ur dagen tussen het congres en
onze WK zodat eventuele wijzigingen nog mee
kunnen worden genomen, overigens worden
geen sensationele veranderingen verwacht.
De voorziser merkt ook nog op dat er tijdens de
WK-94 in Athene goed is rondgekeken en dat er
veel is opgesoken.
De penningmeester merkt hierover op dat deze
mensen niet op kosten van de KNAS aanwezig
waren, doch dat dit betaald wordt door de Stich-
ting Schermsport Nederland.
Dhr. Jonckers waagt naar de verlaging van de

nonnen voor deelname aan de WK.
De TC heeft inderdaad de normen verlaagd, zo'
dat er een mogelijkelpelname van Nederlandse
schermen op alle onderdelen is. Deze nonnver-
laging is d€nmalig en alleen voor WK-95.
De voorzitter deelt mede dat de WK-95 is be-
goot op ll miljoen gulden.

E.De voorzitter geeft venolgens het woord aan
dhr. C.Haverhoek.
Dhr.Haverhoek stelt zich voor en geeft een kor-
te beschrijving van zijn persoon en zijn werk-
zaamheden tb.v. de WK-95.
Hij deelt de laatste stand van zaken mee, o.a.
dat in de Houtrusthallen de rlagwedstrijden zul-
len plaatsvinden en de finales in de PWA-zaal
van het Congrescentrum. De sponsoring is in
een laatste fase. Er wordt een korte uiteenzet-
ting gegeven over een sponsorproject in Den
Haag "Club 95". Hierbij tracht men 95 beddj-
ven in Den Haag te interesseren voor spon-
soring.
Er zal enn oproep in Touchd komen voor mede-
werking aan de WK. Er zijn zo'n200 A240
vrijwilligers nodig. (bij voorkeur tweetalig).
Dhr. v.d. Klip (Des Villiers) waagt naar TV-uit-
zendingen. Dhr. Haverhoek deelt mee dat de
NOS niet is geihteresseerd in schermen; voetbal
is de hmfdschotel!
Er zijn contacten met RTL en Eurosport.
Dhr. v.d. Lely (sv.EMM) vraagt waarom de
NOS niet kan worden aangepakr
Dhr. Haverhoek deelt mee dat zolang dhr. Jans-
ma aan de NOS is verbonden er bijna alleen
maar voetbal wordt uitgezonden.
H. Smit (sv. Heerenleed) vraagt hoe het publiek
overdag naar de Houtrustlnllen kan worden ge-
trokken.
Dhr. Biever (sv. OKK) antwoord dat de Srich-
ting Den Haag promotie voor de WK maakt, er
billboards worden geplaatst, verenigihgen wor-
den berokken en er besprekingen zijn voor NS-
dagnips.
De G.J. Bunck (reglementencommissie) wijst
op de persoonlijke dan wel KNAS-aansprake-
lijkheid binnen de Stichting Schermsport Ne-
derland indien gelijke funcries in beide organi-
saties worden bekleed door ddnzelfde persoon.
De voorzitter zal ditzeker z.s.m. bezien-
Dhr. Jonckers (zaal Kardolus) vraagt naar de
specifieke functie van dhr. Haverhoek in de
WK-organisatie.



Deze is: draaiboek WK, organisatiebureau He-
teren ter ontlasting van het bondsbureau, verder
zorgt hij voor verzending van uitnodigingen,
etc.

F.Voor het onderwerp "breedtesport" geeft de
voorzitter het woord aan de secretaris.
De secretaris geeft een helder betoog over de
mogelijkheden extra subsidies te verkrijgen
voor de breedtesport. E.e.a. was reeds 's-mor-
gens bij de regio-vergadering ter sprake ge-
bracht. Onder breedtesport wordt verstaan de
schermsport voor recreanten. Er is subsidie aan-
gevraagd voor een aantal projecten teneinde het
schermen in Nederland te verbreden. Dit heeft
dus niets met topsport te maken.

Ondertussen zijn de heren Wolthuis en Masson
gearriveerd.

I5.MEDEDELINGEN VAN DE VOORZIT.
TER TC
A.Dhr. Wolthuis bericht dat er sedert vorig jaar
een nieuwe opzet is ter voorbereiding voor deel-
name aan de WK. De ploegen zijn aan de gang
gegaan. Er is een evaluatie geweest, m.u.v. de
heren-degen-ploeg, de ploegen zijn zeer enthou-
siast.
Door het tegenvallende resultaat van de dames-
degen-equipe is er thans geen dames-degen-
ploeg meer en geen vaste begeleider.
Dit betekent dat de topsportgelden gelijkelijk
verdeeld worden over de verschillende wapens.
Uitzonderingen worden gemaakt voor diegenen
die hoog scoren. Reeds enige tijd is dit het geval
voor Pemette Osinga (zaal Kardolus). Eveneens
worden tlans extra bijdragen (aanzienlijk lager
dan Pernette) gegeven aan Paul Sanders (zaal
Hazes) en Indra Angad-Gaur (ANSC).
Voor de WK-95 is de kwalificatienorm verlaagd
tot 1000 punten (eerste kolom), teneinde een zo
groot mogelijke Nederlandse inbreng bij de WK
te hebben. Deze verlaging van de norm is een-
malig en alleen voor de WK'95. Dit betekent
dat de eerste 4 op de lijst kunnen deelnemen.
Op een vraag van dhr. L. Jonckers (zaal Kardo-
lus) hoe het beleid zal zijn m.b.t. vaststelling
van de equipes deelt dhr. Wolthuis mee dat hier-
over nog geen lNVo duidelijkheid is.
Dhr. Oudijk (sv. Prometheus) vraagt welke
ploegen er aan de gang zijn. Het antwoord is
floret dames/heren, heren-degen en sabel en
Pernette Osinga via een "Status Aparte".
Dhr. v.d.Klip (Des. Villiers) vraagt hoe dit
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wordt geco0rdineerd. Het antwoord is dat dit
met de TC + Bondsbestuur + afgevaardigde van
het bereffende wapen wordt gedaan.

B.Voor het e€rst werden er Nederlandse Kam-
pioenschappen op lokatie gehouden. Dit is in
den lande en ook bij het bondsbestuur zeer goed
ontvangen. Het bestuur wil dan ook graag op
deze weg voortg:urn en betreurt dat er voor 1995
slechts 66n gegadigde is (sv. Scaramouche voor
NK sabel).

C.De ingekomen brief van dhr. Lahaye wordt
behandeld en betreft het chronisch tekort aan
scheidsrechters op wedstrijden. Het idee om
scheidsrechters te verplichten wedstrijden te be-
zoeken zal ook geen oplossing geven. Hetzal
voor organisatoren van wedstrijden ook nodig
zijn meer aandacht aan scheidsrechters te ge-
ven. Vaak worden de scheidsrechters op het al-
lerlaatste moment benaderd en soms moet er om
consumptiebonnen e.d. "gebedeld" worden.
Ook de scheidsrechters staan vaak de gehele
dag te jureren en worden soms vergeten te ver-
melden of te bedanken. Een ieder zal er dan ook
aan moeten meewerken het plezier in het
scheidsrechteren terug te krijgen. Een advies is
scheidsrechters telefonisch te benaderen voor
een wedsrijd.

D.Dhr. Peeters (TC) deelt mee dat v.w.b. het uit-
brengen van de wedstrijdkalender er nog diver-
se wedstrijden niet zijn aangemeld. Verzocht
wordt dit z.s.m. bij hem op te geven.

E.De voorzitter TC deelt de ALV ook nog mee
dat Henk Smit zijn werkzaamheden als KNAS-
internationaal staakt en roept op voor een ver-
vanger. Er zijn geen gegadigden tot nu toe.

F. De secretaris geeft een brede uitleg en de
laatste stand van zaken m.b.t. het ingediende
"topsportbeleidsplan" en een eerste reactie hier-
op van NOC*NSF.
g.VERKIEZING BESTUURSLEDEN

De penningmeester, dhr. H.J. Reurslag en de
voorzitter TC, dhr. R.E. Wolthuis treden af en
hebben zich niet herkiesbaar gesteld.
Door het bestuur is dhr. Patrice A.R. Masson
(Zaal Visser) kandidaat gesteld voor de functie
van penningmeester. Er zijn geen andere kandi-
daten aangemeld voor de functie van penning-
meester.
De heer P. Masson stelt zich voor en geeft een

korte uitleg wuurom hij de functie van penning-
meester van de K.N.A.S. ambieerr



De heer Masson is in het dagelijks leven als fi-
nancieel controller werkzaam bij I'Ordal en
heeft zodanig de kennis in huis om de financi0le
aspecten binnen de K.N.A.S. te kunnen behe-
ren.
De heer Masson wordt bij acclamatie met ap-
plaus door de ALV gekozen als penningmeester
binnen het Bondsbestuur.
Voor de functie van voorzitter TC is dhr. Lucien
H.M. Jonckers Q,aal Kardolus) door het bestuur
kandidaat gesteld.
Ook de heer L. Jonckers geeft in korte bewoor-
dingen weer wat hem aansprak tot een functie
binnen het Bondsbestuur. Hij spreekt de hoop
uit dat zijn functioneren als voorzitter TC zal
leiden tot goede samenwerking in schermend
Nederland.
De heer L. Jonckers wordt, er zijn geen andere
kandidaten aangemeld, bij acclamatie verkozen
als Bondsbestuurslid in de functie van voorzitter
TC.
De voorzitter verwelkomt beide heren in het be-
sfuur.
Niet op de agenda vermeld doch als ingekomen
brief wordt de kandidatuur behandeld van H.
Smit voor een nieuwe bestuursfunctie (co<irdi-
naor jeugd- en recreatieschermen).
De voorzitter waagt of de ALV bezwaar heeft
met de benoeming van de heer H. Smit ter uit-
breiding van het Bondsbestuur in deze nieuwe
functie.
Dhr. Joncken (zaal Kardolus) vindt het formeel
onjuist een bestuursuitbreiding in de ALV te be-
handelen welke niet in de agenda is aangekon-
digd en er zodoende geen tegenkandidaten kon-
den worden opgegeven.
Dhr. GJ. Bunck geeft aan dat dir inderdaad re-
glementair onjuist is.
Aangezien H. Smit Tc-lid is kan hij dit wel op
zich nemen als een uitbreiding in de TC, en zal
pas bij een volgende ALV hier een bestuurs-
functie van gerealiseerd kunnen worden.
Het bestuur, de ALV en H. Smit gaan hiermee
accoord.
De voorzitter Bert van de Flier neemt hierna of-
ficieel afscheid van de vertrekkende bestuursle-
den Jan Reurslag en Rob Wolthuis. Onder over-
handiging, vergezeld van een luid applaus, van
de zgn. Joop Bakker-uofee worden beide heren
bedankt voor hun vervulde, vaak niet altijd even
gemakkelijke taken in het bondsbestuur.
Dhr. Wolthuis blijft wel lid van de TC, in her

bijzonder belast met de scheidsrechterszaken en
dhr. Reurslag blijft in organisatiecommittee-
WK'95 actief.

l6.RONDVRAAG
l.Dhr. R. van Doorn (sv. Scaramouche) merkt
op dat er na afloop van de ALV nog program-
maboekjes en toegangskaarten voor de Airborn
Trophy zijn te verkrijgen.

2. Dhr. v.d.Klip (sv.Des Villien) waagt naar het
standpunt van het bondsbestuur betreffende de
wijziging kledingvoorschriften per l-l-95 (800
newton rondom) i.v.m. aanschaf nieuwe kle-
ding.
Het standpunt van het bondsbestuur hierover zal
eerst in een bestuursvergadering dienen te wor-
den bepaald. Doch het zal niet zo zijn dat ieder-
een in Nederland nu plotseling nieuwe kleding
dient aan te schaffen per l-l-95 is voorbarig.
Doch wanneer men toch iets nieuws moet ko-
pen dan maar meteen het juiste. Voor de wed-
strijdschermers geldt dat er wel nieuw aange-
schaft dient te worden indien men A-tournooien
bezoekt dan wel buitenlandse wedstrijden, waar
de nieuwe kledingeisen worden voorgeschre-
ven.

3.Dhr. Oudijk (sv. Prometheus) deelt mee dat in
1996 sv. Prometheus 30 jaar bestaat en in het
kader daarvan de Nederlandse Kampioenschap-
pen Sabel 1996 wil organiseren.
Dhr. Oudijk wordt hier met luid applaus voor
bedankt.

4.Dhr. Niessen (Zaal Verwijlen) waagr bijzon-
derheden m.b.t. het onderzoeksrapport van dhr.
Den Hartog, en wat er vervolgens door de
KNAS mee gedaan is.
De voorzitter legt het hoe en het waarom van
het onderzoek van dhr. Den Hartog uit en zegt
dat de KNAS e.e.a. heeft kunnen gebruiken bij
de subsidieaanvraag breedtesport. Het rapport is
bij dhr. Den Hartog nog wel te verkrijgen.
lT.SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 16.50 uur,
dankt alle aanwezigen voor hun komst en no-
digt eenieder uit voor een drankje.

il
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MEDEDELING VAN HET BESTUUR
I cx Helwes (secretaris)

voorhreidene onderwijs in de beginfase van de
opleiding verplicht 14,5 uren les in zelfverdedi-
ging moeten geven, waarbij scholen moeten
kiezen tussen vormen van judo, boksen, vrou-
wen-zelfverdediging en ..... sabelschermen.

Vanaf mei 1992 zijn de mogelijkheden om hier
landelijk promotioneel op in te spelen onder-
zocht. Op grond van een voor-oriOntatie, beslis-
sersonderzoek en autoriteitenonderzoek bleek
dat slechts een klein deel van de BAVO-scholen
voor het schermalternatief zouden gaan kiezen
(de schattingen waren unaniem l^^gen varieer-
den tussen de 7 tot maximaal ljVo van de in to-
taal afgerond 1500 -hoofdvestigingen- van
BAVO-scholen. Er zou aldoende een maximum
aan promotionele overredingskracht en promo-
tiemiddelen nodig zijn om de keuze op een gro-
tere schaal in het, voordeel van schermen te
doen ombuigen.

Met deze wetenschap is een plan gemaakt voor
een landelijke promotiecampagne en de invul-
ling van de benodigde promotiemiddelen. Er
zijn uitgebreide onderhandelingen gevoerd met
-onder meer- drukkers, ontwerpers, koepelorga-
nisaties in het onderwijs en advertentiemedia
om de kosten voor de KNAS in meer gunstig
perspectief te krijgen. Uiteindelijk bedroeg het
totale kostenplaatje van de campagne bij volle-
dige uitvoering / 65.000,- Eind december
1992 werd het plan bij het KNAS-besruur inge-
diend. Het plan kon helaas geen doorvoering
vinden. Enerzijds omdat de financi0le risico's te
groot waren, anderzijds omdat de benodigde
mankracht ontbrak om het project nog voor au-
gustus rond te krijgen.

Hiermee werden/worden een tweetal dilemma's
duidelijk. Een minder degelijke aanpak boekt
hoogst waarschijnlijk marginaal succes maar
vereist evenwel nog steeds een aanzienlijke in-
vestering. De KNAS kon/kan dan ook promo-
tioneel geen acties van betekenis ondeinemen
omdat daar geen geld voor is. Daarnaast is het
wel en wee rond de BAVO een zuivere onder-
wijsaangelegenheid waar de KNAS amper in-
vloed op kan uitoefenen. De KNAS kon/kan zo-
doende alleen maar ondersteunende en drempel-
verlagende acties ondernemen en als bewaker

In hetjaarverslag 1993 is opname van bericht-
geving over de PR & Promotie+ommissie over-
zien.Drze volgt alsnog bij deze.

VERSLAG PR & PROMOTIE.
COMMISSIE 1993
De PR & Promotie (PR & P)-commissie van de
Koninklijke Nederlandse Algemene Scherm-
bond, die voorheen in de stanrten op papier be-
stond, werd voor het eerst in mei 1992 bemenst
door het voormalige PR&P-bestuurslid Anne-
marie Kochi.

Op grond van een eenmalige werkgeverssubsi-
die ging zij eenjaar als betaalde Media & Pro-
motie-functionaris voor de KNAS aan de slag.
Zij tl rd hiervoor uit het bestuur en nam zitting
in de PR & P-commissie. Over de periode van
mei 1992 tot mei 1993 werd de promotie(moge-
lijkheden) van schermen in het voorgezet en la-
ger beroepsvoorbereidende onderwijs aan hiur
toevertrouwd.

Na het be€indigen van het contract in mei 1993
trad Annemarie uit de PR & P-commissie om
zich volledig te wijden aan de persvoorberei-
ding en -organisatie ronde de WK-schermen
1995 in Den Haag. 7-okwam de PR & P-com-
missie tot oktober 1993 weer op non-actief te
staan omdat een opvolger niet werd gevonden.
Toen deed Annemarie op verzoek van het be-
stuur weer haar intrede in de PR & P-commis,
sie. In verband met de werkdruk van de dubbele
functies werd het takengebied teruggebracht tot
uitsluitend de exteme media-communicatie. Tot
op heden is de commissie nog steeds een d€n-
vrouws onderneming.In de hier terzake doende
verslagperiode 1993 zijn twee werkgebieden re-
levanu

l. het project ronde de promorie(mogelijkheden)
van schermen in het onderwijs c.q. basisvor-
ming,

2.de vorderingen op PR & P-gebied in de ka-
ders van het Marketingplan 1990.

BAVO-project
In augustus 1993 trad de Wet op de Basisvor-
ming (BAVO) in werking. Hierin is vastgelegd
dat scholen in het voorgezetenlager beroeps-
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van de veiligheidseisen optreden.

Er is nog getracht de schermverenigingen in de
regio's Zuid-Nederland en Zuid-Holland te inte-
resseren voor betrokkenheid in het schoolscher-
men binnen de nieuwe BAVO-opzet. Dit heeft
evenwel niet gescoord.

De KNAS laat het er echter niet bij zitten. In de
toekomst zal via een enqu0te aan scholen ge-
vraagd wqden wat zij nodig hebben om in hun
regio over te gaan op schoolschermen. Daarna
zal met de Afdelingen getracht worden hieraan
tegemoet te komen.

VERVOLG OP HET MARKETINGPLAN
In het Marketingplan 1990 zijn de PR & P-doel-
stellingen voor de jaren 1 990- 1995 vastgelegd:

- tot stand brenging van publicitaire acties

- vergroting naamsbekendheid van de KNAS
en de Afdelingen

- tot stand brengen van publieksvoorlichting
- tot stand brengen van een stimuleringsbeleid

voor de Afdelingen en de verenigingen.

Bij het laaste is het de bedoeling dat de KNAS
voorlichtings- en promotiemateriaal aanmaakt
dat aan Afdelingen en verenigingen voor hun
eigen activiteiten ter beschikting komt.

In 1990 stond de PR & P bij de KNAS in de
kinderschoenen. De periode tot 1995 werd ge-
zien als een opbouwfase waarbinnen met name
een eigen PR & P-organisatie van de grond
moest komen.

In 1993 werd op het nieuwe werkterrein van de
publiciaire acties veel meer voortgang geboekt
dan oorspronkelijk was verwacht en gepland. In
het Marketingplan was tot 1995 de tijd uitge-
trokken om methodieken te ontwikkelen die via
geselecteerde landelijk media een min of meer
stelselmatige publiciteit te weeg brachten rond
de binnenlandse wedstrijdkalender. In 1993 was
dit reeds gerealiseerd en uitgebreid met de inter-
nationale kampioenschappen (EK, WK). De
KNAS kan, binnen de mogelijkheden van een

kleine sportbond, er tot op zekere hoogte op
verrouwen dat belangrijke landelijk media aan-
geleverde schermberichten overnemen. Hier-
voor zijn gestructureerde informatie- en com-
municatielijnen, achtergrond archieven, media
nieuwsbrieven, standaardprocedures en mai-
lingssystemen in het leven geroepen.

Ook in 1993 speelden topschermers een belang-
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rijke rol in de publicireit en promorie. De
schermpresentatie ten tijde van de Nationale
Sporontmoetingsdag van de toenmalige Neder-
landse Sport Federatie in Papendal voor de ogen
van Prins Willem Alexander en vertegenwoor-
digers uit het bedrijfsleven, de politiek en de
sportwereld is een aansprekend voorbeeld dat
tot op heden in externe contacten positieve
vruchten afwerpt
Op het gebied van het vergroten van de naams-
bekendheid werden tal van maatregelen geno-
men. Zo wordt bij de externe communicatie
standaard een adressenlijst toegevoegd. En zo
wordt bij verzoeken om medewerking aan over-
zichtsartikelen over de schermsport de naams-
en adresvermelding als voorwaarde voor mede-
werking gesteld. Binnen de krappe financi€le
kaders van hetPR & P-budget- begin 1993 nog
/ 2500,00 - was geen ruimte voor bijzondere
acties, zodat het accent lag op het benutten van
logische, voor de hand liggende administratieve
acties.

Op de gebieden van gestructureerde publieks-
voorlichting en het stimuleringsbeleid zijn de
werkzaamheden beperkt gebleven. Bij de uit-
voering is namelijk een actieve rol weggelegd
voor de bondsmedewerker op het bondsbureau
te Den Haag. Door de verschillende personele
wisselingen op het bondsbureau waren de om-
standigheden niet geschikt. Het zou te veel extra
werkdruk opleveren. Wel wordt het bondsbu-
reau stelselmatig van informatie voorzien waar-
mee externe en interne vragen, zoals bijvoor-
beeld voordrachten voor gemeentelijke sport-
prijzen, behandeld kunnen worden.

In 1993 deed zich verder hetprobleem voor van
een versnipperd jaar. De periode eind juli en au-
gustus is publicitair een rustige periode en leent
zich bij uitstek voor werkzaamheden op de an-
dere aandachtsvelden. Juist in deze periode was
de PR & P-functionaris niet in KNAS-verband
actief.

Wij willen Annemarie Kochi hartelijk dank zeg-
gen voor de vele uren die met dit werk gemoeid
zijn en hopen dat zij ook het komend jaar en-
thousiast verder gaat.



Verslag van de cursus marketing in de
schermsport
gehouden op 24 september 1994 te Papenda

De Nederlandse Vereniging van Schermleraren
organiseerde op 24 september 1994 een works-
hop over het probleem van marketing in de
(scherm)sport. Als docent was Paul de Ruijter
aangetrokken, die een specialist is op dit gebied
en regelmatig voor de Gelderse sport federatie
en andere instanties workshops organiseert over
het thema marketing voor de sport',,ereniging.
Aanwezig waren 2l leraren en besrurrsieden
van diverse verenigingen over heel Nede:'land.

Het feitelijke onderwerp was het concept strate-
gische marketing. Dit is niet het maken van fol-
ders of ander direct public relations werk. Stra-
tegische marketing betreft het analyseren en be-
werken van markten met als doel ruiltransacties
tot stand te brengen. In simpele termen hoe
krijgen we (nieuwe) schermers in de zaal en hoe
behouden we ze.

Dit lijkt heel simpel maar het bleek al heel snel
dat de aanwezigen, soms met vele jaren erva-

redactbWS
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ring in bestuurswerk, feitelijk nooit hadden na-
gedacht over de basis concepten van het pro-
bleem "marketing". De feitelijke basis in mo-
derne marketing principes is de missie van de
organisatie. De missie moet een aantal funda-
mentele vragen beantwoorden voor de be-
reffende vereniging :

Wat is de richting van de vereniging ?

Op welke klanten richt men zich

Op welke behoeften speelt men in ?

Met welke technieken werkt men ?

Wat is de meerwaarde van het produkt wat men
levert ?

Feitelijk kon niemand direct een antwoord ge-
ven op deze vragen. Hoewel iedereen graag
meer leden zou willen was het onduidelijk wat
men nieuwe leden aan kan bieden of wat de be-
hoefte is die de vereniging kan vervullen brj po-
tenti€le leden. Een vereniging die alleen mensen

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

Uhlmofiffi

VERKOOP
UHLMANN & ALLSTAR

schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland Uhlmann
schermsportartikelen. ook voor Allstar kunt u bijons terecht.

Schermcentrum Aqhem, Koppelsbaat 20, 6&Il EP Amhem. ved(ooptiiden dinsdag en woensda g fr.fi - t2,00 uurTereroon: 085 213360 rewouw c. Tiedink (buiten deze tiiden dss - 513132) 
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de kans geeft om te schermen is in feite funda-
menleel anders dan een vereniging die tot doel
heeft mensen zich sportief te laten recre€ren
door middel van schermen. Andere verschillen
zijn bijvoorbeeld verenigingen die richten op re-
creatief schermen of schermen op wedsrijd ni-
veau. Voor alle duidelijkheid de missie is indivi-
dueel voor een vereniging.

Door een antwoord te geven op de vijf eerder
genoemde vragen kan het duidelijk worden
waar men in feite nieuwe leden vandaan wil ha-
len, welke behoefte men bij de (nieuwe) leden
wil vervullen en wat het feitelijke doel van de
vereniging is. Als deze fundamentele doelstel-
lingen bekend zijn is de volgende stap het ver-
wezenlijken van deze doelstellingen.

In plaats van direct bezig te gaan met. grote
plannen is de volgende stap een zorgvuldige
analyse van de mogelijkheden die er zijn. Hier-
bij moet gekeken worden naar de volgende pun-
ten :

De sterke punten

De zwakke punten

De kansen

De bedreigingen

Sterke punten kunnen bijvoorbeeld zijn een
goede accommodatie, een harde actieve kern
van leden en de mogelijkheid om meerdere ke-
ren in de week te trainen. Zwakke punten kun-
nen zijn een klein leden aantal, een te klein en

overbezet kader en gebrek aan mogelijkheid
voor sociale contacten na de training. Kansen
kunnen bijvoorbeeld zijn makkelijke toegang
tot een krant, een goede fotograaf onder de le-
den tb.v. promotie materiaal maar ook bijvoor-
beeld veel nieuwe mensen in de buurt die geen

banden met andere sporten hebben. Bedreigin-
gen kunnen bijvoorbeeld het grote aantal andere

sportverenigingen in de buurt zijn en een gebrek

aan subsidies voor kleine verenigingen.

Op basis van het voorgaande kan men grove
conclusies trekken. Alle deelnemers waren het

er over eens dat de noodzaak voor meer leden

het basisprobleem is. Problemen van betere ac-

commodatie, meer avonden in de week zijn in
feite direct gerelateerd aan dit probleem omdat

meer leden meer mogelijkheden betekend.

Als het kernprobleem duidelijk is kan men

overgaan tot het opstellen van opties die de ver-
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eniging kan gebruiken om het gestelde pro-
bleem het hoofd te bieden.

Typische opties die geopperd werden waren :

Het benaderen van scholen

Het geven van demonstraties

Het organiseren van cursussen

Het maken van een folder
Stukken op de plaatselijke radio of in de plaat-
selijke krant.

Na het opstellen van de opties kunnen we de
voor- en nadelen en het rendement van alle op-
ties bestuderen. Het benaderen van scholen bij-
voorbeeld is makkelijk, maar vereist veel werk
en heeft een laag rendement in termen van le-
denwinst. Demonstraties vereisen ook veel werk
maar hebben een relatief hoog rendement in ter-
men van nieuwe leden. Een stuk op de plaatse-
lijke radio heeft in het algemeen geen nieuwe
leden tot gevolg maar vereist erg weinig tijd dus
kan feitelijk zinvol zijn.

Met alle gegevens nu voorhanden kan men nu
een keuze maken wat men wel en wat men niet
moet doen. Hierbij werd het ook duidelijk dat
het effect door goede timing kan worden ver-
groot. De combinatie van een stuk in de krant
met een verwijzing naar een demonstratie, fol-
ders om uit delen op de demonsratie met de da-
tum van een cursus na de demonstratie erop ge-

drukt gevolgd door een cursus gegeven over een
aantal weken of maanden heeft een beter effect
dan elk van deze activiteiten los terwijl het in
totaliteit niet meer werk bereft
Na een lange dag van studie en discussie was
het de deelnemers hoofdzakelijk duidelijk dat
de huidige opzet zeeu inefficiOnt is. Dit betreft
zowel de individuele verenigingen als de KNAS
als geheel. Op basis van het geleerde zal men
proberen het geheel beter op te zetten. Inmid-
dels is besloten in 1995 een vervolg te organise-
ren. Alle verenigingen zullen tijdig bericht
worden van dit vervolg. Voor eventuele wagen
kunt U terecht bij :

de Nederlandse Vereniging van Schermleraren

secretariaat

redactie TB

homenade 150
27Il Nf Zoetermenr
tel.079427073
Konezeestraat 136

2628 DG Delft
tel.lfax.0l5-564088



Toernooinieuws
Hamburg 3 sept.

Al vroeg in het seizoen gingen de schermers
v an' Taal Verwijlen" naar llamburg.
Na een lange reis viel de deelname wat tegen, er
waren alleen maar Duitse tegenstandeis. De
verwachte Skandinavi€rs waren niet gekomen.

Bij de jongens degen pupillen werd John van
Lieverloo 5e en llans Erckens 6e.
Jongens degen cadetten: Siebren Tigchelaar lste
Jongens floret benjamins: Bas Verwijlen lste.
Bochum 3 sepr

Bij het inlemationale degen toernooi in Bochum
heeft Bas Garnier een uits&ekende derde plaas
behaald. Zijn clubgenoten Igor Denissen en Ro-
bert Dani0ls werden resp. 8e en 9e.

Op dezelfde dag was het loernooi voor dames
floret junioren. Bij een sterke bezetting werd
7ntuaNp9e.
Osnabrtick 4 sepr
De volgende dag gingen Bas Garnier en Robert
Dani0ls samen met Titia Mannessen naar het
deg-entoernmi voor junioren jongens en meisjes
in Osnabriick.

Dit keer was Robert Dani0ls beter op dreef en
werd 3e. Bas Gamier haalde ook de laatste acht
en werd 6e.
Voor Titia was er ook een finale plaas: ze werd
&,.

TmlVerwijlen

Krefeld Afzs *pt,
Een van de grote Duitse internationale toernooi-
en met deelnemers uit Hongarije, Kroati0, Bel-
gi0, Oostenrijk, Duitsland en Nederland. Jam-
mer dat er maar zo weinig Nededanders te zien
waren in deze "grensplaats".

Dames floret cadetten: ZnhraAlp 2le
Dames degen junioren: fitia lvlannessen ge
Heren degenjunioren: Siebren Tigchelaar lle

Igor Denissen lOe
Robert Dani0ls 5e
Bas Garnier 2e.

Fen prima tweede plaats voor Bas die net op het
nippertje van de Duitser Wolters verloor, maar

-u9otd: Kroaar Djokaj en de Duitser Waluga
bleef. Toen kwam Roberr Dani€ls op de viifle
plaas voor Farkas uit Hongarije en irnee Ouit-
sers van I-everkusen.

Op zondag waren de kleindes aan de beurt.
Bas Verwijlen kon bij de benjamins floret zijn
zoveelste lste plaats laten bijschrijven, hoew-el
hij dit keer veel moeire had met zijn Duitse fi-
nale tegenstander Engling uit Essen.

FRANCE-LAMES -SCEERMSERVI CE

K. Fokkena-Anderegg
SteenbraaE 7
9561 DA Ter Apel
tel. 05995 - 2OS9
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3e Amsterdam/RANA Internationaal
Schermtoernooi

H a wedstrij dsecretailaa,
Dames Floret:
l. Stefanie Plener Osnabriicker S.
2. Bianca Becker l,everkussen
3. Svea Pipereit Osnabriicker S.

Daniela Droste Bielefeld
5. Katja Pipereit Osnabriicker S.
6. H. Liebrand v.Es Taal Visser
7. Fabiene Pieters Prome0reus
8. I. Wallrabenstein Osnabriicker S.

Heren Sabel:
l. Tijmen Ros Taal Kardolus
2.Eic van der flam Taalv.Oeveren
3. Pieter de Bruin S.V. Pallos

Oscar Kardolus Zaal Kardolus
5. Anton Oskamp 7aalv. Oeveren
6. Etiene van Cann Prometheus
7. Reinout Romijn Scaramouche
8. Teun Plantinga Taal Kardolus

Veteranen Sabel:

l. AdMol M.V.o.
2. Henk Crooijmans M.V.o.
3. Frits Snijdewind M.V.O.

Kar'vant*::. 
-"-"1;

Het aantal inschrijvingen voor dit 3e toernooi
was weer hoger dan de twee voorgaande edities.

Door geen gehoor te geven aan de gestelde eis:
66n scheidsrechter te leveren per 3 deelnemers
en door 30% te laat ontvangen inschrijvingen,
zag het wedstrijdsecretariaat zich genoodzaakt
de wedstrijdformule op het laatste moment te
veranderen. In plaats van de voorgenomen 2
voorronden (veel schermen) en eliminatie voor
alle categorieen, moest omgeschakeld worden
naar grotere poule's (7 schermers) en I voorron-
de bij floret. Bij het annonceren van de wed-
strijdformule werd de fout gemaakt dit te ver-

Op zondag 9 oktober vond het 3e
AmsterdamfiANA toemooi plaats in de Apllo-
hal te Amsterdam. Om 9.00 uur gaven 98 deel-
nemers acte de presence. Onderverdeeld in 47
heren floret, 29 dames floret, 18 sabreurs en he-
laas slechts 4 veteranen sabreurs.

Met begeleiders; supporters en scheidsrechters
goed voor een uitstekende ambiance in de ruim
opgezette sporthal.

De ochtend werd gebruikt voor de voorrondes,
waarna een gezamenlijke lunch volgde. Om
14.00 uur kon met de eliminaties worden be-
gonnen. Rond 16.00 uur waren de finalisten be-
kend.

Voorafgaand aan de finales konden de aanwezi-
gen genieten van een demonstratie KENDO. De
demonstratie van deze klasieke Japanse kunst
werd verzorgd door dojo "REN-SHIN-JUKU"
uit Amsterdam. KENDO ofwel "de Weg van het
Zwaard" heeft nog veel elementen van het kla-
sieke zwaardvechten in zich.

De zinderende finales die hiema volgden waren
zrnr de moeite van het, aanschouwen waard. Om
18.00 uur was iedereen weer richting huis.
Langs deze weg bedankt de organisatie alle
deelnemers, scheidsrechters, sponsors, toe-
schouwers en verder iedereen die op de een of
andere manier heeft bijgedragen aan het welsla-
gen van deze dag.

Uitslagen 3e Amsterdam8ANA Internationaal.

Heren Floret:
1. Gregory Chang Boston USA
2. Jonker Korzelius Taal Visser
3. Chakib Zair Zaal Kardolus

Philip Anzion Scaramouche
5. Nattr,an Ducastel VSA v. Oeveren
6.Boaz Aronson VSA v. Oeveren

7. lvlarcello Noto Z'aalHazes
g. patrice Masson Taal Visser
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melden voor alle categoriegn. Dit was in de
middag indfuect de aanleiding tot een controver-
se bij de sabreurs. RANA draagr hiervoor de
volledige verantwoording en biedt langs deze
weg haar welgemeende verontschuldigingen
:urn.

Naar aanleiding hiervan is het wenselijk om nu
reeds de regels vast te leggen voor de 4e editie
van het A'dam/RANA toernooi.
* Per 3 inschrijvingen I scheidsrechter.

Indien geen scheidsrechter opgegeven wordt
of indien deze niet mee komt, zal enn van de
3 schermers de taak moeten overnemen.

Adressen
In de lijst van verenigingsadressen dient u de
volgende wijzigingen aan te brengen:

Schermkring Friesland:
F.v.d.Zen (de naam stond onjuist)
Kleinzand 60 (het adres sond er goed)
8601 BK Sneek
Tel.: 05150 - 17965

s.v. Rana: (nieuwe secretaris)
lvlaarten Slokker
Hoger Amstellnn2l
ll9l GM Ouderkerk a/d Amstel
TeL:42963 -3735

* Inschrijvingen dienen bij het sluiten van de in-
schrijvings termijn bekend te zijn, inclusief de
scheidsrechte(s).

Wij zullen strikt de hand houden aan deze re-
gels waarop geen uitzonderingen gemaakt zul-
len worden.

Het 4e Amsterdam/RANA Internationaal
Schermtoernooi staat gepland voor zondag 8
oktober 1995. Hopelijk vinden dan nog meer
schermen hun weg naar Amsterdam. Tot ziens.

Naar aanleiding van de wisseling in het hoofd-
bestuur van de KNAS zijn de funkties van kon-
taktpersoon voor de regio als volgt:
Lex Helwes
Patrice Masson
Peter lrijtens
Rob Wolthuis
Lucien Jonckers

Noord-Nederland
Midden-Nederland
Zuid-Nederland
Noord-Holland
Zuid-Holland
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STAND PER l november 194
HERENFLORET HERENDEGEN HERENSABEL

KUIKENS l.Duis Bas ten Der l.Nicolaas Jeffrey OKK
2.Nicolaas Jeffrey ' OKK 2Xriegenba$ Arthur OKK

BENJAMINS l.VerwijlenBas Vwy l.VerwijlenBas Vwy
2.Erven Allard van OKK 2.Erven Allard van OKK
3.Vugt Karel vur Vis 3.BergahenegouwenJ v OKK
4.Pepper Odin Vis 4.Bont Sebastiaan OKK
5.BagenhencgurwenJv OKK S.KeeminkPaul OKK
6.AkkerNickvd Alm 6.MoonenBas dAr
T.BontSebastiaan OKK T.Kriegob€rghArrhru OKK
8.Peterse Tom Vis

DAMES FLORET

l.Erven Saskia van
2.Veeneman Imre

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

l.Alp Zehra Vwy
2.Verwijlen Judith V*y
3.Togt Judittr vd OKK
4.Kater Martha Ran
5.Bunge Nicole van Sca

6.Witsiers Gemmeke Vwy
T.Koppenaal Kim Fau
S.Agoston Nijnke Sca

l.ttlpZetua Vwy
2.Cedee Iris Sca
3.Vries Michelle de Hee
4.Verwijlen Judith V*y
S.Meulen Esther vd Fri
6.Togt Judith vd OKK
T.Mannessen Titia Vt"y
S.Kater Martha Ran

LAngad Gaur Indra ANS
2.Liebrand-vurEsHenne Vis
3.Oskamp Liesbeth CT
4.Cedee Iris Sca
S.NpZetua Vwy
6.Pieters Fabienne Pro
T.Payne Kristin KLM
8.Sih Siok Hee

DAMES DEGEN

l.Hermars Boudelot
2.Borst Solange

l.Veeneman Myr0re
2.Erckens Wobke
3.Bekker Jessica den

l.Conen Rachel dAr
2.Bloemendal Arure dfu
3.Hummelman Roukje Sca

DAMES SABEL

l.Dalen Sandra van Kar

l.Morshouwer Rob dAr
2.Haverkamp SymkeKar
3.Hermsen Huub Sca
4.Moerdijk Diederik Sca

l.Berndsen Martijn Sca
2.Romijn Reinout Sca
3.Hummelman Srnder Sca
4.Pelgrom Daan Sca
S.Wittens GeertJrn Vwy

l.Oskamp Anton Oev
2.Kardolus Oscar Kar
3.Ham Erik vd Oev
4.Ros Tijmen Kar
5.Vrn Cann Eienne ho
6.Bnrin Pieter de Pos
T.Laschek Sef Fau
8.Derop George Der

OKK
OKK
OKK
vwy
D€r

Wez
OKK
OKK
vwy
Vwy

PUPILLEN l.TuizengaThomas Vis l.LieverlooJvan Vwy LBerndsenMichiel Sca l.HeinenEva Fau l.WillemsCristina ANS

2.Rotrlfs Mautrijs vdB 2.Middeldorp Edgar OKK 2.Veeger Casper dAr 2.Klijnhout Simone Sca 2.Klaris Ingrid V*y
3.JansenTashunka OKK 3.LanmersSelastiun Sca 3.HoovenFlorisvd Pal 3.WillemsChristina ANS 3.OtterMariekede Vwy
4.Sondervan Dion Alm 4.Jansen Tashunka OKK 4.Pahnke Gerome dAr 4.Klaris Ingrid V',ty
S.CombeSebastiaan Sca 5.GijsbertsenRichud DVi S.VermeerWotienke Vis
6.Jansen Kabir Vis 6.Erckens Hans Vwy 6.Punen Tessa vd Kar
7.Kock Koen Rap T.Iansen Walter LRa
S.Naumum Ziggy Vis 8.Moonen Luc dAr

CADETTEN l.AronsonBoaz Oev l.TigchelaarSiebrcn Vwy
2.Tigchelaar Siebren Vwy 2.Vredeveld Niel Sca

3.Koolhaas Raoul Oev 3.Hol Johannes in't LP
4.Oolders Jens TAp 4.Pijnenburg Michel Sca

S.Gitnther Radboud Vis 5.Smit Rogier Fau
6.Smit Rogier Fau 6.Dooren Fans van Wez
T.Meckels Iasper Sca T.Beselink Vincent Sca

8.SonneWouter Oev 8.PerezArendsenJoee Wez

JUMOREN l.AronsonBoaz Oev l.GamierBas V*y
2.Galeslmt Chris Fau 2.Daniels Robert Vwy
3.Gnther Radboud Vis 3.Denissen Igor Vwy
4.Nonhebel Floris TWe 4.Wittens Geert lan Vwy
5.Koolhaas Raoul Oev 5.Tigchelaar Siebren Vwy
6.OoldenJens TAp 6.DijkDirkvan Vwy
7.Smit Rogier Fau T.HolJohrnnes in't LP
8.Gamier Bas Vwy 8.Stam Niels MVO

SEMOREN l.Sanders Paul Haz l.Driessen Michiel DVi
2.Oosween Arvid Sca 2.Damen Stefan DVi
3.Korzelius Jor*er Vis 3.Kardolus Arwin Kar
4.Rijsenbrij Hans Vis 4.Klip Michael vd DVi
5.DivendalJeroen TWe S.OtterWouterden DVi
6.Sqber Peter . Oev 6'Ganeff Stephane Kar
T.Aalst Erik van Hee T.Sizoo Koen Kar
8.Korzelius Jeroen Vis 8.Viegen Arjen van DVi

l.Mannessen Titia
2.Conen Rachel
3.Franken Carien
4.Dijkmans Emmy
5.Cedee Iris
6.Bloemendal Anne
7.Bos Martine
8.lkuiff Agnes de

l.Osinga Pernette
2.Emden Rebecca van

3.Berg Alice vd
4.Hofmars-Clark Jos

5.Tiedink Nicolene
6.Graaff los de
7.Tol Sonja
S.Ridder Seline de

vwy
dAr
Sca
PSV
Sca
dAr
Sca
Put

Kar
ANS
ANS
Kar
DVi
Kar
Kar
DVi 6)
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