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Van de redactie
Zoals u dat nu wel gewend zult zijn, zijn er weer
de nodige wijzigingen in het wedstrijdreglement
gekomen. Want de betreffende commissie moet.
toch laten zien, dat zij ook werkelijk met het reglement bezig is. Je kan als commissie niet de
tijd voorbij laten gaan, zonder dat er tastbare resultaten zijn. Wat dat betreft lijkt het wel een
beetje op onze regering. Ook daar heb ik soms
de indruk, dat een kabinet denkt, dat het afgerekend wordt op het aantal nieuwe wetten dat het
indient, danwel gemeten wordt aan het aantal
wijzigingen op bestaande wetgeving.
Maar goed, die wijzigingen zijn er nu eenmaal
(u vindt deze op een van de volgende pagina's
weergegeven). Ik zou u willen uitnodigen om
die bijdrage eens goed door te nemen. Wat vindt
u van de regels betreffende de hoffelijkheid?
Vindt u ook niet dat dit wel erg ver gaat?
Begnjp mij echter niet verkeerd. Ik vind een van
de charmes van het schermen de hoffelijkheid,
die in de sport is inbegepen. Of moet ik zeggen,
die er in begrepen zou moeten zijn? Want mijn
ervaring is, dat het met die hoffelijkheid soms
heel slecht gesteld is. Ik bedoel dan niet een reaktie op een verloren partij, maar bijvoorbeeld
het groeten van de tegenstander, danwel de jurypresident. Als dit al gedaan wordt, gaat het op
zo'n manier, dat het werkelijk nergens op lijkt.
Het is niet groeten, maar het is ook niet 'niet
groeten'. Een beetje het wapen optillen, en met
een beetje geluk ook nog in de richting van de
tegenstander kijken, is nou niet iets wat ik onder

goeten zou willen verstaan.
De konklusie is dan mk, dat ik de strekking van
de nieuwe regels zeker onderschrijf. Maar ik
verwacht helaes niet dat er veel jury-presidenten

Rob Goudvis

in dit land zijn, die snel met een kaart, zullen
zwaaien. En dan nog wel meteen een rode kaart!
Voor wat bereft mijn opmerking over een verloren partij, wil nog even het volgende kwijt. Ik
bedoel daar niet mee te zeggen, datje in een

boosheid je slecht moet gedragen naar de tegenstander. Integendeel, zou ik zeggen. Ook al is
het nog zo onterecht dat je hebt verloren ftan dit
wel onterecht zijn, gezien de opmerkingen daarover in het wedstrijdreglement?), dan nog heeft
je tegenstander recht op een fatsoenlijke groet.

En wat naar de jury-president toe? Ook ik heb
meegemaakt, dat een JP er echt helemaal niets
van bakte. Toch heb ik ook hem na afloop van
de poule een hand gegeven. Dat ik hem daarbij
wel vertelde dat ik het niet met hem eens was, is
iets dat ik niet stil wenste te houden. Maar de
groet en de tevredenheid van hetjureren hebben
niets met elkaar te maken.

Sommige mensen zl.illen zeggen, dat hoffelijkheid iets is, wat uit de tijd is. Nou daar ben ik
het helemaal niet mee eens (naruurlijk niet!). En
niet omdat ik niet tot de jongste generatie behoor. Maar gewoon omdat het. zo hoort (ook al
een gedateerd argument). Respekt voor een ander is best moeilijk, maar daarom niet minder
gewenst.
.

Vandaar tot besluit: groet en vermijdt die rode

kaafl!

Adreswrjzigingen
Deventer Schermvereniging
Thijs Blauw
Schoutenweg 5
74l3XA Deventer
Tel.:05700 -2,4354
s.v. Rana

Maarten Slokker
Bosboom Toussaintstraat 40-3
1054 AT Amsterdam
s.v. Des Villiers

Mw. M. Bal
Andries Bickerweg 1b
2517 JP Den Haag

Tel.:070 -3455576

s.v. Surtout
Karin van den Akker
Hoveniersdreef 306

7328zu Apeldmrn
Opgeheven
Helaas is s.v. Te Werve met ingang van 31 december 1994 opgeheven. Hiermede is een van
oude nationale verenigingen ter ziele.

DSV Gascogne moet dit jaar afzien van de organisatie van IUS'95. Deze wedstrijd stond geprogrammeerd voor het weeken van 25-26
maart. De oorzaak zit hem in het ontbreken van
voldoende enthousiaste mensen, om dit toernooi
mogelijk te maken. Voor volgend jaar is met
daar in Twente wel van goede moed.

Mededelingen Technische Commissie
l.Verruiming mogelijkheden deelname aan

delegatie van scherm(st)ers vastgesteld aan
de hand van de dan vigerende puntenlijst. Zij

A-wedstrijden

Bij open plaatsen door welke oorzaak dan
ook, kunnen per 1-1-1995 ook scherm(st)ers
met minder dan 800 pnt (Beste 5) op de ranglijst opteren voor deelname op eigen kosten.
Dit dient tevoren worden kenbaar gemaakt.
Uiterste minimumgrens: 500 pnt. Bij overintekening wordt de onderlinge plaatsing op de

ranglijst als criterium gehanteerd.
2.

Inschrijven A-wedstrijden
3 weken voor de wedstrijddatum. 2 weken
voor de wedstrijddatum wordt de definitieve

die niet mee kunnen, krijgen daarvan een
3.

sc hriftelijke bevestiging.
Tussentijdse puntenlijst
Sinds l-l-'95 is de tussentijdse puntenlijst ingevoerd (per iedere l5e van de maand). Deze
officiOle lijst is slechts aanwezig op het
bondsbureau en wordt niet verstuurd.

4.Meest actuele ranglijst beslist
Per 1-l-'95 geldt ingeval de rangorde of het
aantal punten op de puntenlijst bepalend is, de
meest recente lijst (ook de tussentijdse) op de

JEAN \IANDERVOODT
verkoop van alle merken schermsportartikelen
GDOPEND
VERKOOP cn E)(FEDIflE - Hccrnraadsslrgd 285
3023 BG Rottcrdam
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woensdag
vrfJdag

zaterdag

l9.OO - 2l.OO
l9.OO - 2l.OO
O9.3O - l3.OO

en volgens afspraak

uur
uur
uur

door de KNAS aangegeven uitersre inschrijfdatum (NK,EK,WK). Voor deelname aan Awedstrijden is dit de lijst die geldt 14 dagen

Zie voor de voorwaarden Touch6 van oktober
1992 (nr,4). De termijn van eind mei geldt
trouwens ook vos de andere in '95l'96 te or-

'94f 95 senioren
De nummers I tlm 40 (Beste 5) van de op de
uiterste inschrijfdatum vigerende ranglijst per
wapen zijn geselecteerd voor het NK-indivi-

ganiseren wedstrijden, wil men zeker op een
geschikte datum op de wedstrijdkalender komen. Na de eerste aanmelding ontvangt men
vervolgens van Pierre Peeters een definitief
aanmeldingsform ulier.
8. Keellap als geldig trefvlak bij floret

voor de wedstrijd.5. Deelname aan NK

dueel op dat wapen. Verder bestaat de mogehjkheid voor 2 'wildcards'.
Het spreekt voor zich, dat wij iedereen verwachten. Als iemand van de geselecteerden
echter onverhoopt toch niet mee kan doen,
wordt niet aangevuld.

Deze maatregel gaat wellicht in per

9. Uitstel nieuwe FIE-veiligheidseisen kleding
Per I april stelt de FIE op haar wedstrijden het

ondervesl van 800 Newton verplicht. Verder
kan het hele seizoen nog reglementair met een
schermuirusting die voldoet aan de eisen van
1994, aan FlE-wedstrijden worden deelgenomen. Op het momenr, dar ik dit schrijf, is er
onduidelijkheid over de veiligheidseisen van
met name Duitsland en Frankrijk; die lijken
nu strenger dan die van de FIE. Dit wordt snel

Vergeet u s.v.p. niet het inschrijfgeld op rijd re

voldoen!

6.NK 694l'95 floret en degen
Het NK floret zal plaatsvinden op 22 & 23
april in Flaarlem en wordt georganiseerd door
sv Zaal Hazes.
Voor het NK degen werd, ondanks de nodige
verwachtingen, uiteindelijk toch geen vereniging bereid gevonden, waardoor de KNAS dir
NK weer zelf lpr hand moet nemen.
Als enige, nog behoorlijke mogelijkheid bleef
zaterdag lTjuni over. (Op I degdus individueel + 6quipes, het kan niet anders). Locatie:

Veghel.
7.

NK ,95/'96
Voor het NK sabel volgend seizoen

heeft. sv
Prometheus geopteerd. Aanmeldingen voor de

organisatie van het NK floret en degen zijn
nog niet binnen. Uiterste termijn: eind mei.

Graag! Dit initiaticf mag nie t doodbloeden.

I okober

'95.

uitgezocht.
10. Belangrijkste wijzigingen FlE-wedstrijd-

reglement
-

Tijd vragen. Schermers kunnen tijdens de onderbrekingen van de partij naar de resterende
tijd vragen.

- Gelijke stand. Loting vlak voor de verlenging,

wie bij nog gelijke srand na I minuut zal winnen.
Bij winnende treffer binnen die minuur in poules noteren: V5-D4; bij winst door loting: V5D5. Bij dlimination directe: V/14.
- Stelling bij. aanvang van iedere 3 minuten en

INT
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I minuut extra altijd achter de
stellinglijn.
- Sabel. Kruisen benen en voeten verboden.
Eventuele treffer van de overtreder wordt gede eventuele

tellfax:01736 40/0l

annuleerd.
- Sabel.

Treffers

bij

een 'action simultan6e'

worden niet geteld.
-

ll. Nieuw adres KNAS-internationaal
Mevr. E. Angad Gaur
Bergse Maas I
2641VV Pijnacker

Kleur kleding. Meerkleurige kleding mag,
maar die van het vest. moet wit of lichtgekleurd zijn.

Mevr. Angad Gaur zal ook het wedstrijdgedeelte van het Bulletin gaan verzorgen. Henk Smit
blijft verantwoordelijk voor de publicatie van de
andere van belang zijnde technische zaken in
het Bulletin.

- Hoffelijkheid. Groeten voor en na de wedstrijd

moet.
Sancties:
* niet groeten voor de wedstrijd
eerst rode
kaart, vervolgens uitsluiting.
* niet groeten na de wedstrijd door de winnaar
winnende reffer geannuleerd; verliezer of
2 wedstrijden.
beiden

->

De punten I tlm 4 en 8 t/m 11 werden reeds gepubliceerd in het Bulletin.
Over de punten I Vm 6 en 8 werden alle verenigingen ingelicht door middel van het KNASschrijven dd. 19 december'94.

->

Lucien Jonckers
Kaaskenswater 7

->schorsing

2715 AMZnetermegr

tel.079- 210/'22
fax:070-3360581 (werk, dus bij noodzaak)

Sabelselectie op weg naar WK 95
Anton Oskanp

In september 1993 heeft een aantal Nederlandse
sabelschermers de koppen bij elkaar gestoken.
Samen proberen we tot een betere, effici0ntere
en meer gerichte voorbereiding te komen voor
het WK 1995 (dat in Den Haag gehouden
wordt). In gezamenlijk overleg werd een plan

opgesteld, dat voorzag in wedstrijdbezoek en
centrale trainingen. Door wedstrijdbezoek te
codrdineren en door centrale trainingen te houden in de zalen van de verenigingen die leden
van de selectie leveren, kon met hetzelfde budget m66r gedaan worden. Het plan werd aan de
TC aangeboden en door hen geaccepteerd.

Dankzij de bereidwillige en onbaatzuchtige medewerking van de besturen en maitres van de
verschillende verenigingen kan er nu meer en
beter genaind worden.

mouche) en Tijmen Ros (Kardolus). Later vielen Daan Pelgrom en Georges D€rop af en kwamen Erik van den Ham (Van Oeveren) en Sef
Laschek (I-es Faucons) erbij. De selectie heeft
in onderling overleg vastgesteld hoe het budget
dat de KNAS beschikbaar stelde voor wedstrijdbezoek zou worden uitgegeven. Er zijn wed-

strijden in Mtinchen, Nancy, Parijs, Bonn en
Villach bezocht. Naast deze wedstrijden zijn
ook wedstrijden in Miihlheim, Nivelles, Luik en
Bielefeld bezocht. Het Nederlandse sabelschermen bevindt zich nog steeds in de Europese
marge, maar de resultaten in het afgelopen seizoen laten zien dat de nieuwe aanpak wel leidt
tot een verbetering van die positie. Daarnaast
blijkt dat de nieuwe aanpak stimulerend werkt:
er worden door meer sabreurs meer buitenlandse wedsrijden bezocht.

De selectie

De ploeg bestond bij de oprichting uit Etidnne
van Cann (Prometheus), Georges D6rop (D€ropement), Oscar Kardolus (Kardolus), Anton Oskamp (Van Oeveren), Daan Pelgrom (Scara4

Sponsor
Tussen de wedstrijden door heeft de selectie ge-

zocht naar een sponsor. In oktober 1994 is dat
eindelijk gelukr Met de autoverhuurfirma DIKS

R
FN
N

\NXN
De sabelselectie (v.l.n.r. achterste rij: Sef Lascluk, Oscar Kardolus, Erik van den Hatn; midden: Tijmen Ros,
Etiinre van Carut; voor: Anlon Oskamp)

uit Amsterdam is een sponsor-overeenkomst afgesloten. DIKS AUTOVERHUUR BV neemt

Resultaten
De meest. aansprekende resultaten van het vorig

een fors deel van de reiskosten naar de toemooi-

seizoen waren:

en in Miinchen, Nancy, Parijs, Londen, Orldans
en Koblenz voor zijn rekening, zodat de selectie
in ploegverband meer wedstrijden kan bezoeken.

Tlainen
Naast de centrale trainingen bij verschillende
verenigingen, voorzigt de aanpak van de sabelselectie ook in een aantal trainingsverblijven.

E6n daarvan heeft op 23 en 24 november in
Bonn (op het Bundes-lristungszentrum) plaasgevonden. Daar konden we meetrainen met sa-

breurs als Felix Becker (Wereldkampioen
1994), Frank Bleckmann en Jdrg Kempenich:
enn zeet leerzaam verblijf.

- de derde plaats van Ros in Miihlheim;
- de klassering van Oskamp en Kardolus

bij de

laatste 64 van de Challenge George Lev6que
(Parijs);
- drie finaleplaatsen in Nivelles (Van den Ham
2e, Kardolus 4e en Oskamp 5e);
- twee finaleplaatsen
Van den Ham 7e);

in Luik (Oskamp 4e en

- de achtste plaats van Oskamp op de

Adlerk-

laue der Stadt Villach (Oostenrijk);
- de derde plaats voor het equipe op hetzelfde
toernooi; Kardolus' tweede plaats en Van
Cann's achtste in Bielefeld.

In het huidige seizoen zijn de drie finaleplaatsen

van Ros, Oskamp en Van Cann op de Baltic
Cup in Kopenhagen vermeldenswaardig (zie
ook het wedstrijdverslag elders in dit nummer).

Championnats
du Monde
d'Escrime 1995

18123 - 7

Ia

Haye, le 20 janvier 1995

- 1995 La Haye Pays Bas

The Hague, 20th January 1995

Mesdames et Messieurs les Prdsidents,

Dear Mrs. and Mr. President,

La Fdddrations Royale N6erlandaise d'Escrime
(KNAS) a l'honneur de vous inviter aux Championnats du Monde d'Escrime Seniors qui auront lieu aux HOUTRUSTHALLEN ir La Haye

The Royal Dutch Fencing Federation (KNAS)
has the honour to kindly invite you to participate in the Worldchampionship Fencing Seniors,
that will take place at the HOUTRUSTHALLEN- The Hague (Den Haag)
from l8th - 23rdJuly 1995.

(den Haag)

du 18 - 23ibme juillet 1995
Nous vous prions de trouver ci-joint le formulaire d'engagements de participation et num6ri-

We send you enclosed a form for your participa-

que et le programme des epreuves.

pants.

tion and the provisional numbers of particiA preliminary program is enclosed as well.

Nous vous prions de remplir cette formulaire et
de la r6tourner A I'organisation avant ler mars
1995.

I'Organisation

Uadresse:

WK-1995

We kindly ask you to complete this form as
soon as possible and to return this to our organization before March lst 1995.
The adress

Kastanjelaan 6
6666 AD Heteren
Pays-Bas

Tel:++31 -83M-43214
Fax:++31 -83M-23132
Par un prochain courrier nous vous informerons
tous les renseigements qui concernent les rdservations de I'hdtel avec une liste des h6tels aux

tarifs pr6ferentiels.
Dans I'attente du plaisir d'accueillir votre d6l6gation, nous vous prions de recevoir Madame la
Pr6sidente, Monsieur le Pr6sident, I'expression
de nos cordiales et sportives salutions.

Organization WK-1995
Kastanjelaan 6
6666 AD Heteren
The Netherlands
Tel: ++ 31 - 8306 - 43214
Fax: ++ 31 - 8306 -23132

With our next communication we shall inform
you about the details for hotel reservations with
a list of hotels where we could obtain excellent
and much lower rates.

With much pleasure we look forword to receive
the participation of your delegation.
Sincerely yours,

General

Kastanjelaan

6

Comit6 Organisateur
Rerseignemens g6ndraux
Tel: ++31 08306 43214
6666 AD Heteren Pays

Bas

Fax +-r31 830623132

Programme (provisionnel)
Mardl l8lulllet
08.00
11.00
13.00
16.00

h Ep€e Hommes Individuel - Eliminatoires
h EpEe Hommes Individuel - E.D. jusqu'i 32
h Epde Dames Individuel - Eliminatoires
h Ep,6e Dames Individuel - E.D. jusqu'i 32

Mercredl lo lulllet
08.00
09.00
11.00

h Fleuret Hommes Individuel - Eliminatoires
h Ep6e Hommes Individuel - Tableau des 32
h Fleuret Hommes Individuel E.D.jusqu'l 32

13.00

h

l4.m
l5.m

h
h

15.00

h

16.00

h

l3.m h
14.00h

Fleuret Hommes Equipes 4ime tow 8
EpEe Dames Equip"s 4lme tour 8 - 4
Ep6e Hommes F4uipes 4-2et
pow les places 5 - 8
Ep6e Dames Equipes

places5-6et7-8
Ep€e Dames Equip.s pour les places 5 - 6

er7-8
Fleuret Hommes Equipes pour
la 3trne place
Ep6e Dames Equip"t pour la 3ime place

Dimanche

-Ieudi 20Julllet

08.00

08.00

h

09.00h

Sabrre Individuel Eliminatoires
Fleuret Hommes Individuel Tableau des 32
Fleuret Dames Individuel - Tableau des 32
Sabre Individuel - E.D. jusqu'i 32

h
h
17.00 h Reception
19.00 h Fleuret Dames et Hommes Indivlduel trinales
12.00
13.00

Vendredl 2l Juillet

h Epde Hommes Equrp"t ler lour U -32
h Sabre Individuel - Tableau des 32
h Ep€e Hommes Equtpes 2Eme bur 32 - 16
11.00 h Ep€e Hommes Equipes 3Eme tour l6 - 8
12.00 h Ep6e Hommes Equipes 4dme tour 8 - 4
13.00 h Ep,6e Hommes Equipes 4 - 2 et potu

08.00
09.00
10.00

14.00

h

h
h Fleuret Hommes

h Ep6e Hommes Equipes pour la 3Eme place
19.00 h Sabre Hnale et Ep6e Hommes Equipes Finale
15.00

Samedl 22Julllet
08.00
Fleuret Hommes Equipes ler taur & - 32
09.00
Ep6e Dames Equipes ler tour 64 - 32
10.00
Fleuret Hommes Equtp.s 2Eme rour 32 - 16
11.00
Ep6e Dames Equip.s 2Eme tour 32 - l6
12.00
Fleuret Hommes Equipes 3bme tour 16 - 8
12.00
Epde Dames Eqoip"s 3dme tour 16 - 8

Equlpes Flnale et

Ep6e Dames Equlpes Finale

h

23

juillet

Fleuret Dames Equipes ler tour & - 32
Sabre Equipes ler rour
- 32

09.00 h
&
10.00 h Fleuret Dames Equipes 2ime tour

32-16
11.00
12..00

h

- t6
h Fleuret Dames Equipes 30me tour
Sabre Equipes 2dme rour 32

16-8
h Sabre Equipes 30me rour 16 - 8
13.00 h Fleuret Dames Equipes 40me tour 8 -4
13.00 h Sabre Equipes 4bme rour 8 - 4
14.00 h Fleuret Dames Equipes 4 - 2etpour les
12.00

places 5 - 8
Sabre Equipes 4 - 2 etpour les
places 5 - 8
15.00 h Fleuret Dames Equipes pour les
14.00

h

places5-6er7-8

lesplaces5-8
Ep,6e Hommes Equipes pour la places 5 - 6

et7-8

h
h
h
h
h
h

l6.m
19.00

4 - 2 et les places 5 - 8

Fleuret Hommes Equipes pow les

h Ep6e Dames Individuel - Tableau des 32
h Fleuret Dames Individuel - Eliminaroires
h Fleuret Dames Individuel - E.D. jusqu'ir 32
18.45 h C6rdmonie d'Ouverture
19.00 h Ep6e Dames ei Hommes Individuel Finales
12.00
13.00
16.00

4

15.00 h Sabre Equipes pour les places 5

er7-8

16.00

h Fleuret Dames Equipes

h
19.00 h
16.00

h

pour

la 3Eme place
Sabre Equipes pour la 30me place
Fleuret Dames Equipes Finate et

Sabre Equipes Finale
22.00

6
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Redactie T.B. Nederlandse Vereniging van Schermleraren

N.V.S. Workshop Manfred Kaspar
De bekende Duitse schermleraar Manfred Kas-

Algehele trainingsopbouw, inclusief condi-

par gaf op 27-ll-1994 een workshop in het
schermcentrum in Arnhem met als thema zijn

tie- en krachnraining, voor schermers op verschillende niveaus.

inzichten in het degenschermen en het onderwijs daarin. Maitre Kaspar had zijn, oorspronkelijk uit Nederland afkomstige, leerlinge
Claudia Bokel meegenomen voor demonstra-

Al

ties.

den konden de aanwezige leraren met hun leerlingen het geheel oefenen onder het deskundig

Aanwezig waren vijftien schermleraren met

twintig van hun leerlingen. Tevens waren een
aantal schermleraren in opleiding van het korps
mariniers aanwezig met hun opleider. Aan de
orde kwamen een groot aantal onderwerpen,
waaronder:

deze onderwerpen werden uitvoerig door
Maitre Kaspar besproken en waar relevant met
Claudia Bokel gedemonstreerd. Bij alle schermen en lesgeef problemen die behandeld wer-

toezicht van Maitre Kaspar die waar nodig correcties gaf en opmerkingen maakte.

Het geheel resulteerde in een zeer drukke en
volle dag waarbij de deelnemers zeer veel geleerd hebben. De behandelde materie wordt momenteel verwerkt in een verslag dat begin 1995

Basis technieken in het moderne degenschermgn.

Haar zal zijn.

Verschillen tussen de huidige Duise methode

Het is de bedoeling dat Maitre Kaspar eind

en de klassieke Franse methode.

Verschillen in het moderne floret en degen

1995 terug komt om een vervolg !e verzorgen.
Voor'meer informatie kunt U terecht bij :

schermen.

Secretariaat Nederlandse Vereniging van

Verschillen tussen het degenschermen voor

Schermleraren
Promenade 150

dames en heren.

Het lesgeven op verschillende niveaus tot
aan WK niveau.

27ll N

Zoetermeer
telefoon :079427073

Tilmanbeker 1994
Anton

Tot enkele jaren geleden werd door de regio
Noord-Holland jaarlijks een equipetoernooi
voor jeugd-fl oretschermers georganiseerd. Op
het spel sbnd een wisselbeker: de Tilmanbeker,
genoemd naar Dr. G. Tilman. Tilman, directeur
van de Amsterdamse Kinine-fabriek, was lid
van het bstuur van de toenmalige afdeling Amsterdam. Hij schermde bij de beroemde ASC
Amsterdamse Schermclub. Van 1961 tot 1965
was hij voorzitter van de KNAS. Tilman was
een groot voorvechter van het jeugdschermen.
Bij zijn overlijden in oktober 1966 werd de Tilmanbeker ingesteld als een in memoriam.
Het regiobestuur van Noord-Holland besloot bij
zijn aantreden in 1993 de Tilmanbeker nieuw
leven in te blazen. We hoopten dat de oude traditie opnieuw zou inslaan, en dat het toernooi
weer goed bezocht zou worden. We rekenden
op 12 ot 16 equipes. Uiteindelijk kwamen er op
28 november 24 equipes naar de Amsterdamse
Brediussporthal. Een aantal dat eigenlijk hoger
lag dan het maximum, maar omdat het tegelij-

kertijd plaatsvindende recreatietoernooi - de
Spek-en-Bonen-Bokaal - slechts een beperkte
deelname had, konden toch alle 24 equipes van
start.

Er werd volgens het nieuwe estafettesysteem

::)
45

Visser

I

Van Oeveren

I
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geschermd: het eerste paar schermt tot vijf
treffers, het tweede pakt de ontstane s[and op,
en schermt tot tien treffers door. Eigenlijk bestaat een equipe-ontmoeting niet meer uit negen

uit 66n partij van 45
treffers, wzurvan iedere schermer een deel voor
zijn rekening ne€mt.
losse partijen, maar

de jongste leeftijdsgroep waren 8 equipes
ingeschreven, beshande uitjongens en meisjes
kuikens en benjamins. De 8 equipes werden in
twee poules ingedeeld, waarna de beste vier
overgingen naar een tableau. Het equipe van
OKK won in de Tinale afgetekend van Visser I,
en krijgt als eerste de nieuwe Tilmanwisselbe-

Bij

ker voor kuikens/benjamins in bezit. De strijd
om de derde plaats tussen Almere en Van Oeveren I was de spannendste van de dag. Na 9 * 4
minuten schermen stond het 4242. Het reglement schrijft voor dat er dan nog maximaal €6n
minuut wordt geschermd. Als er in die minuut
geen treffer valt, dan beslist het lot. Na enkele
gelijktijdige en ongeldige reffers maakte Almere de winnende reffer.

Het verloop van het finaletableau zag er volgt
uit:

OKK
Almere

O

45\

OKK
1

Visser

I o**

I

26J

1

om de 3e plaats:

Almere

VanOeverenl

43
42

Uitslag

l.SV OKK - Den Haag (Sebastiaan Borst,

Jas-

per van Bergenhenengouwen, Allard van Erven)
z.SV 7a l Visser I - Amsterdam (Paulus Oom-

en, Odin Pepper, Tom Peterse, Geert van
Wench)

3.SV Almere - Almere (Arjen Blokdijk, Roderiek Meester, Dani€l Nijenhuis)
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4.ASV TaalvanOeveren I - Amsterdam (Blaise
Koolhaas Revers, Gudo Kriger, Joren van der
Voort)
5.SV 7aa! Venvijlen - Oss
6. ASV Taal van Oeveren tr - Amsterdam
7.SV Taal Visser II - Amsterdam
8.SV Rana - Amsterdam

In de oudste leeftijdsgroep (ongens en meisjes
pupillen en cadetten) werden de 16 aangemelde
equipe.s ingedeeld in 5 poules. Hieruit plaasten
de 8 beste equipes zich op een finaletableau. In
de finale bleek Van Oeveren duidelijk sterker
dan Verwijlen, en dus gaat de nieuwe Tilman-

Verwijlen
Scaramouche II
TerApel

45

LesFaucons

28

wisselbeker voor cadettery'pupillen dit jaar naar
Amsterdam.

De uitslagen van het finaletableau waren als
volgu

45
16

)

)

45r

verwiiten

I verrnijl"n

28

3s)

rcan"r

Van Oeveren

Hazes

45 l
27 I

Ranal

29

IIazes

I u-oeveren

I 12 I
Van Oeveren 45 I

Van Oeveren

om de 3e plaats:

Ter Apel

Scaramouche

45

4s)
45
22

Hazes

Uitslag

l.

ASV T,aalvm Oeveren - Amsterdam (Boaz

Aronson, Raoul Koolhaas Reevers, Matthijs
Rohlfs, Bram de Vries)
2. SY Zaal Verwijlen - Oss (Zehra Alp, Siebren Tigchelaar, Bas Verwijlen)
3. SV Ter Apel - Ter Apel (Bert van Lottum,

Jens Oolders, Mark Oolders, Anne Jan
Toonsra)
4. SV ZaalHazes - Haarlem (Philip Garbe,

Liv van der Salm, Rijk
Smitskamp)
5. SV Lqs Faucons - Rorerdam
Che.ska Polderman,

6.SVRanaI-Amsterdam
7.SV Scaramouche I - Arnhem
8.SV Scaramouche II - Arnhem
9.SV ASVD - Dronten
IO.SV Ter Weer II - Den Haag
ll.SV Taal Visser I - Amsterdam
l2.SV Ter Weer I - Den Haag
l3.SV Almere - Almere
l4.SV Rana II - Amsterdam
l5.SV Zaal Visser II - Amsterdam
l6.SV Prometeheus - Delft

I(ASPERruRDOLUS
SCHERMSCHOOL*SPORTCAFf*SCHERMSFORTARTIKELEN
* PARTYCENTRUM *
voor redelijke prijzen, vakkundig advies en goede sembe
handschoen v.a.
masker v.a.

f29,- floret v.a. J49,- vest v.a. f l2O,/95,- en vele andere aanbiedingen

Onze schermshop is dagelijks geopend van 9.(X) - I 7.00 uur en volgens afspraak.
(pasgelegenheid aanwezig)

Speulderbos 15,2716 JW ZOETERMEER
Tel. 079 Fax 079 - 52.Ot.22

21.21.22
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Spek-en-Bonen-Bokaal L994
Auon

O

skanq, secretaris $d. Noord-H olland

Tegelijkertijd met de Tilmanbeker organiseerde
de regio Nmrd-Holland een tweede toernooi: de
Spek-en-Bonenbokaal, een regionaal toernooi
voor recreatie-floretschermers van l5 jaar en
ouder. Een geluid dat je veel hoort, wanneer een
aantal schermers bij elkaar is - bijvoorbeeld op

De uitslagen waren als volgu

regiovergaderingen, bondsvergaderingen en op
toernooien - is dat er zo weinig gedaan wordt
voor recreatieschermers. Het regiobe stu ur verwachtte dan ook een grote deelname, en had
voor de zekerheid een maximum van 50 deelnemers gesteld. De verwachting kwam niet uit en
het maximum bleek absurd: in de categorie nietelectrisch meldden zich slechts vijf deelnemers
en in de categorie electrisch 8. Heeft NoordHolland echt zo weinig recreatieschermers? Of
laat men zich - ondanks de naam van het toernooi - afschrikken door het competatieve ele-

3.

ment?

Hoe dan ook, de wedstrijden in de Brediussporthal in Amsterdam verliepen in goede sfeer, en
ondanks de geringe deelname zijn, door het
schermen van een dubbele poule respectievelijk
een poule-unique gevolgd door een eliminatie,
toch veel partijen afgewerkt.

niet-electrisch (dubbele poule)
l. John van derHorst
(ASV Zaal van Oeveren - Amsterdam)

2

4.

Trissa van Joost
(ASV zaal van Oeveren - Amsterdam)
Eva van Joost
(ASV Taal van Oeveren - Amsterdam)
Ellen van Delden
(SV Zaal Visser - Amsterdam)

5. Marcel Rietveld
(SV Zaal Visser - Amsterdam)

electrisch (poule'unique met eliminatie)

l.

2.
3.

5.
6.
7.

Geert de Vries
(SV Rana - Amsterdam)

Koos Bijman
SV Rana - Amsterdam)
Marja van Beek
(SV Zaal Visser - Amsterdam)
Berend Reijnhoudt (SV Zaal van Oeveren Amsterdam)
Bas Roozen

(SV Zaal Hazes - Haarlem)
Liesbeth Janson
(SV Zaal Visser - Amsterdam)
Resham Newalsi
(SV US - Amsterdam)

8. Mariette Groenland

(SV Rana - Amsterdam)

Bagno-Cup Steinfurt
Om half zes zaten we (Sebastiaan, Jeffrey, Allard, Jasper, Saskia, Imre en ik - Myrthe) in de
auto. Toen we aankwamen gingen we materiaal

kopen, omkleden, warmlopen. Imre en Saskia
zaten samen in een poule. Ze schermden allebei
6€n ronde en dan gelijk de prijsuitreiking. Imre
werd vdfde en Saskia werd vierde. Jeffrey heeft
een ronde gespeeld en is vijfde geworden in zijn
poule. Kasper heeft twee voorronden gespeeld

en is elfde geworden. Allard is in deze poule
derde geworden. Sebastiaan heeft twee voorron-

t2

M yr t he Veeru rnan O.K.K.

den gespeeld daarna finale en daarbij werd hij
derde. En ik zelf heb twee rondes gespeeld en
werd vierde. Het was een leuk toernooi, best
veel deelnemers. De eerste drie kregen een medaille + oorkonde en de andere ook een oorkonde met een klein cadeautje.

HET ANDREI SPITZER TOERNOOI
Bert v.d. Berg

Yanaf 1974 organiseert de NAS jaarlijks het
Andrei Spitzer-degentournooi.

An&ei Spitzer, een Isra0lische schermer, kwam
naar Nederland om een opleiding tot Schermleraar te volgen bij de bekende Maitre Abrahams

uit Den Haag. Op 4 november 1969 rondde
deze sympathieke schermer de opleiding af met
een eindexamen bij de Nederlandse Akademie
van Schermleraren te Flaarlem. De examencom-

missie bestond uit de Maitres J.B.A. Abrahams,W. v.d. Berg, C.A.F. v.d. Valk, D. van
Winden en S. v.d. Boogaard.

Groot was zijn vreugde toen bleek dat hij tijdens dit examen voor alle vakken met een voldoende geslaagd was. Na enkele jaren werkzaam geweest te zijn bij Zaal Abrahams werd
hij Bondstrainer van de IsraClische schermploeg.
Helaas kennen wij allemaal de tragedie die zich

tijdens de Olympische Spelen te M{inchen in
197

2 af speelde. Een Pales tij n se terrori sti

sc

he

organisatie drong op 5 september het verblijf
van het Isra6lische team in het Olympisch dorp
binnen. Er werden twee leden direkt doodgeschoten en 9 anderen werden gegijzeld. Na
langdurig onderhandelen met de autoriteiten
konden de terroristen vertrekken naar het vliegveld. Een vergeefse reddingspoging van de autoriteiten leidde tot de dood van alle Isra0lische
sporters, waaronder Andrei Spitzer en enkele
van de gijzelnemers.
De volgende ochtend werden de Spelen onderbroken voor een herdenkingsdienst in het Olympisch stadion. Daarna werden de Spelen voort-

gezet, dail iedereen, inclusief de Isra6lische
sporters, het er over eens waren dat de Spelen

hierdoor niet onderbroken mochten worden.
Een aantal atleten uit Noorwegen, de Filippijnen en Nederland trokken zich echter terug. Uiteraard verlieten de overige Isra0lische sporters
het Olympische dorp direkt.
Het bovenstaande was voor de Nederlandse
Akademie van Schermleraren aanleiding om in
1974 het eerste Internationale Andrei SpitzerDegen-Tournooi te organiseren voor Heren.
Vanaf 1986 konden ook Damesdegen-schermsters deelnemen; voor hen werd de Maitre Vandervoodt beker beschikbaar gesteld.
Vanaf 1993 werd dit evenement gekombineerd
met een Internationale Degenwedstrijd voor de
jeugd in alle categorie€n. Dit bleek een doorslaand succes te zijn. Jaarlijks melden zich ca.
150 deelnemers aan uit diverse landen.
In het weekend van 3/4 juni 1995 organiseert de
NAS wederom dit Akademie-Tournooi. In het
kader van het 65-jarig bestaan zal dit Toernooi
een feestelijk tintje krijgen. Ook voor wat bereft het Andrei Spitzer-Toernooi zal dit gelden,
want dit jaar zal het voor de 20eker zijn dat de
NAS dit organiseert. Dit Toernooi zal weer gehouden worden in de prachtige sportakkommodatie in het kasteel van de Koninklijke Militaire
Akademie te Breda.
Wij hopen dit jaar wederom weer veel schermers en schermsters uit binnen en buitenland te
mogen begroeten.

Wedstrrjdreglement
Wedstrijdreglement, nu met alle wijzigingen en
overgangsbepalingen tlm 1995 direkt leverbaar.

Ook losse aanvullingen vanaf

l99l tlm

1994

nog op voorraad, bestelling op aanvraag bij:

Compleet reglement

Aanvulling

l99l

Aanvullingl992
Aanvulling 1993
Aanvulling 1994
Overgangsbepaling I 995

f

37,50 +

f

7,50 verzendkosten dus totaal

df2,50 \
ef 1,50 I
Af2,5O |

l,ef 1,50
a.f

D. van Winden
Eindhovensingel
68/,4CA Arnhem
Tel. 085 - 811394
Postbank gironr. 97M75

ll

f 45,-

+verzendkosren
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Baltic Cup Sabel - Kopenhagen
Op 4 december L994 hebben vier Nederlandse
sabreurs meegedaan aan het toernooi om de
Baltic Cup in Kopenhagen. De 33 deelnemers
uit Denemarken, Usland, Engeland, Duitsland
en Nederland schermden twee voorrondes en
daarna een tableau van 32 met herkansing. Anton Oskamp plaaste zich als eerste op het tableau en kwalificeerde zich rechsueeks voor de
finale van acht. Tijmen Ros en Eti0nne van
Cann bereikten de finale via de herkansing. Ook
Sef Laschek kwam in de herkansing terecht,
)vaar hlj door Jan Rasmussen (Den) werd uitgeschakeld.

Etienne van Cann verloor in de finale van de
47-jarige Engelsman Richard Cohen. Tijmen
Ros won zijn eerste finalepartij van de Deen
Steen Hansen. Hansen was met een l39ste
plaats op de wereldranglijst de hoogst geklasseerde schermer van het veld. Anton Oskamps
eerste tegenstander in de finale was Rasmussen,

.waar

Anto,,oskanp

hij eenvoudig van won.

De halve finales gingen tussen Ros en Oskamp
en Cohen en J6rgensen. Ros won met l5-8 en
Cohen met 15-10. De finale tussen Ros en Cohen ging gelijk op, met telkens iets voordeel
voor Ros, die de partij in zijn voordeel wist te
beslechten: l5-13.
Uitslag
l.Tijmen

Ros

(SV zaal Kardolus)
2.Richard Cohen @ngeland)
3.Anton Oskamp (ASV Zaal van Oeveren)
Norman J@rgensen (Denemarken)
(Denemarken)
5.Steen
6.Eti€nne van Cann (SV Prometheus)

Hansen

Tee
l:schek

T.Darren

8Jan
l3.Sef

@ngeland)

Rasmussen (Denemarken)
(SV l-es Faucons)
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i Europese Kampioenschappen voor Veteranen I
llI Vun ll t/m 15 april worden in Luxemburg de Europese Kampioenschappen I

! voor veteranen iehouden. Er wordt op alle wapens (dames en heren) ge- :I
I schermd in de vofgende kategorieen:
I
I a0 Vm 49 jaar
50Vm59jaar
I
I
60jaarenouder.
I
|
I
i u nun, zich tot 19 maar:t opgeven bij KNAs-Internationaal
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De geboorte van een traditie
Onder het motto van: "Sex, drank and Rock &
Roll" organiseerde GSSV Donar 1881 in de
nacht van l0 op 11 december voor de eerste
maal het Ranzig Snrdenten Toemooi.

wij op volkomen onwetenschappelijke wijze aantonen dat zelfs schermen
leuk kan zijn.

Casper de Swaile

genot van een gezonde hoeveelheid bier van de
(wan)prestaties van hun mede-schermers genieten. Vreemd genoeg bevorderde dit bier niet alleen de gezelligheid maar, in veel gevallen, ook

Hiermee wilden

de schermkunst van de deelnemers.

In tegenstelling tot alle andere toernooien moest
men voor dit toernooi niet gruwelijk vroeg op
zaterdagmorgen het lekkere warme bedje uit om
zich naar een kille sportzaal te begeven en zich
daar vervolgens geheel gedragen op koffie door
een toernooi heen te slepen. Nee, het RST werd
verschermd in, Sauvage, 66n van honderden
laoegen van de bruisende studentenstad Groningen en het toernooi begon middernacht.
Alhoewel de opkomst niet zo daverend was als
dat we gehoopt hadden konden er toch acht gemengde degenequipes samengesteld worden,
een aantal dat toch nog het aantal overtreft van
alle N.K.'s, ik stel dan ook voor om de N.K.'s in
het vervolg 's nachts te houden opdat het deelnemersaantal voor de verenigings-equipes ies

Naarmate het toernooi vorderde znrgde niet alleen de schermkunst van de deelnemers voor de
overwinning maar werd het toernooi een ware
battle of the fittest voor de echte die-hards van
het nachtleven. Toen de finales dan ook om zes
uur's ochtends gehouden werden was al menig
oogie even dichtgevallen.
Daar een ranzig studenten toemooi genn ranzig
studenten toernooi zalzijn zonder zenr ranzige
prijzen mochten de winnaars een bierlaars van
vijf liter mee n:nr huis nemen, de tweede prijs
was een bierlaars van twee en een halve liter en
de derde prijs een bierlaars van een liter. Uiteraard werden deze door de winnaars eerst nog
even uitgeprobeerd voordat iedereen zijn, haar
of elkaars bedje opzocht.
Tegen diegenen die deze avond hebben moeten
missen kan ik alleen maar het volgende zeggen:

t@neemL

"Jammer...jullie kunnen nu nooit aan jullie

omdat er twee poules van vier waren en er kleinkinderen vertellen datjullie bij het eerste
slechts twee lopers gebruikt werden konden zij Ranzig Studenten Toernooi aanwezig waren!"
die even aan de kant moestren zitten onder het

l5

De trotse winnaars met hun (rcg) lege bierlaars.

Uitslag RST:
I "De Ransuilen",

(Des

Villier,In Contro, Don Quichotte)

Arjen van Viegen, Valentijn Mijster, Mariken Veenman'
2 "Hara

Kiri",

Erwin

(Donar 1881, US)
Just Hamming, Cees Boon, Volker de Vogel.

3 "Maaltijdsoep",

4 "Groningen 1",

@allos)
Irma de Ridder, Gert Aars ,Marcel Thalen.
(Donar 1881, Heerenleed)
Casper de Swarte, Pauline Lichtveld, Kees Duineveld.

5 "MuskeTYRs",

(rYR)
Radboud Vanlerberhe, Eelco Vanlerberhe,Tabizo van de Bos'

l88l)

6 "De Aboriginals",

(Donar

7 "After Diner",

Guido Schuch, Henk Pol, Roelof Pol.
(Donar 1881)
Doreen Smit, Hidde Santman, Allard

8

"Blauw",

(Donar

l88l)

Alet Koets, Eva Dohle, Johanna Prummel'
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Florettoernooi van Amsterdam

Liesbethoskanp

Terwijl Nederland begin januari getrakteerd sloeg Henne Liebrand-van Es de Duitse Tanja
werd op de eerste fatsoenlijke sneeuwbuien Berger; in de tweede was Anna Steger, die het
sinds jaren, werd er in Amsterdam gehoopt op toernooi ook in 1993 won, te sterk voor de weer
hoge temperaturen en veel regen zodat scher- in het wedstrijdcircuit teruggekeerde Heleen
mend Nederland zich niet door sneeuw en ijs Schipperheijn. In de spannende eindstrijd, waarzou laten weerhouden naar de negende editie in eerst Liebrand-Van Es leek te winnen, ging
van het Internationaal Florett@rnooi van Am- de overwinning uiteindeli.yt toch met 15-13 naar

slerdam te komen. Helaas, de weergoden werkten niet mee, en van de 120 schermers die zich
hadden aangemeld, stonden er maar 83 op de
lopers. Een aantal clubs besloot in zijn geheel
de gladheid niet te trotseren waardoor vooral
het aantal buitenlandse deelnemers veel kleiner
was dan we verwacht hadden. Desondanks was
het toernooi met 53 heren en 30 dames toch
weer een voor Nedeilandse begrippen zeer goed
bezochte wedstrijd.
Na de eerste ronde gingen alle schermers door

Steger.

Dames

l. Anna Steger

2. Henne Liebrand-v.Es
3. Heleen Schipperheyn
Tanja
5. Iris
6. Pauline Stonehouse

Berger
Cedee
T.Zehra Np
8. Ans Hom
Heren
l. Mark Zombori

naar een tableau zonder herkansing. De eliminaties werden vlot doorlopen waarbij al snel bleek
dat de enige Hongaarse deelnemer, Mark Zombori, bij de heren goede kansen maakte op de

2. Gerben Korzelius
3. Arvid Oostveen

eindoverwinning. Na overwinningen op Philip
Anzion en Arvid Oostveen trof hij in de finale
Gerben Korzelius die hij met 15-ll naar de

5. Philip Anzion
6. Peter Sorber

fweede plaats verwees.

Bij

de dames stonden twee Duitsers en twee Ne-

Chakib Zair

Jeroen Divendal
8. Frans Posthuma

FV Aachen
SV Zaal Visser
SV Contre Temps

Uni Erlangen
SV Scaramouche

NIAFU Bellast
SV Taal Verwijlen
SV Taal Visser
Boedapest

SV Taal Visser

SV Scaramouche
SV zaal Karodlus
SV Scaramouche
SV zaal Kardolus
SV Ter Weer
SV Ter Weer

derlanders in de halve finales: in de eerste ver-

F RANCE

-LA!,tES -SCEERMS ERVICE

K. Fokkena-AnCeregg
St,eenbraam 7
9561 DA Ter Apel
tel. 05995 - 2OSg
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Coupe Lisette
N ico van Beek, Wedsrijd.secretaris

T.aterdag 14 januari werd voor de vijfde keer in

Floret kuikens gemengd

successie door SV PUTTEN de COUPE-LIS-

I Arnoud Glimmerveen SV Punen
2 Coenraad van Haaften Rana
3 Christiaan van Dongen Rana

ETTE.
Ook dit jaar werd de wedstrijd weer gesponsord

dmr Kapsalon Lisette uit Ermelo. Voor het eerst Floret Benjamins gemengd
was de wedstrijd open voor jeugdschermers uit I Odin Pepper
Taal Visser
het gehele land, waardoor de wedstrijd meetelt
voor de nationale ranglijst. Dit had tot gevolg
dat 50 jeugdschermers de weg naar Ermelo hadden gevonden. Helaas waren enkele categorie0n
nogal onderbezet, waardoor deze (voorzover
mogelijk) ondergebracht werden bij een andere
categorie. Zo ontstond een wedstrijd waar op
het scherp van de snede gestreden werd om de
ereplaatsen.

Helaas m@sten de categorieOn Sabel-pupillen,
Sabel-cadetten en Degen-pupillen worden afgelast wegens onvoldoende deelname. Hierbij kan
de vraag gesteld worden of het organiseren van
een Sabelwedstrijd voor de jeugd in Nederland
iiberhaupt nog wel nut heeft. Dit aangezien er
zeer weinig wedstrijden zijn voor jeugd-sabel
en je dus zou verwachten dat bijna iedere jeugd-

2 Paulus Oomen
3 Tom Peterse

Taal Visser
Taal Visser

Floret cadetten meisjes

Broekhuis
Bose
3 Judith van de Toght
I Wendy

l.es Faucons

2 Denise

ASVD
SV OKK

Floret cadetten jongens

I Rogier Smit

I-es Faucons

2Ziggy Nauman

Zaal Visser
ASV Zaal v. Oeveren

3 Matthijs Rohlfs

Tot slot wil ik alle jury-presidenten bedanken
voor hun bereidheid te komen en met hun grote

inzet de vijfde COUPE-LISETTE tot een ge-

sabreur hieraan deel zou willen nemen.

slaagde wedstrijd te maken. SV Putten hoopt iedereen bij de volgende editie van het toernooi
weer te mogen begroeten en hoopt dat ook andere schermers/sters de weg naar Ermelo weten

De uitslagen waren:

te vinden.

DENHAAG

verkoopt exclusief:

Adres:
van Galenstaat 14 m, 2518 EP Den Haag.
tsl0703$0624 fax 070 3640624

l8
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maandag, woendag en donderdag 20.00 - 22'00
willemstaat 84,2514 HL Den Haag

tel:0703$2741

Verslag van het Snaphane-toernooi
te Amhem op 15 januari 1995

Robert Liic kers, Scaramorchc

Schermvereniging Scaramouche te Arnhem organiseerde op 15januarijl. het vdfde Snaphane-

voel. Toch een beetje Duitsland tegen Nederland...

toernooi. Dit eurregionale toernooi, waarvoor
schermers uit Nederland, Belgi0 en Nordrhein-

In de aanloop naar de finale kwamen Thomas
v.d. MaBen en Jorg Wansart voor mij toch dui-

Westfalen uitgenodigd waren, telde ca. 30 deelnemers. Het handjevol dappere dames-sabreurs
(it's a man's world, zeker bij sabel) schermde
met de heren mee. De schermkwaliteiten van
deze dames beziende, verwondert het mij telkens weer dat niet meer dames dit "heerlijke
wapen" ter hand nemen.
Van de aanwezige schermers waren er slechts
vier buitenlandse deelnemers, namelijk van
TSV Kenten e.V. Duitsland. In tegenstelling rot
het vorige Snaphane-toernooi was er dit jaar helaas geen Belgische vertegenwoordiging.
Maar ondanks dat het aantal buitenlandse deelnemers laag was, had het Snaphane-toernooi
voldoende verrassingen in petto. Leest u onderstaand verslag.

Na een kleine vertraging begon men omstreeks
10.15 te schermen. Na de eerste voorronde,
waarin duidelijk werd dat behalve de lijstaanvoerders uit Zoetermeer en Amsterdam ook de
Duitse afvaardiging niet de eerste de beste was,
werd er een twee ronde gehouden die van belang was voor de plaatsing op het tableau. Wie
na de eerste ronde de overwinningen van de
buitenlandse gasten nog toeschreef aan "sttirmi-

sche" onbevangenheid van de (zeer) jonge
Duitse schermers (tussen de 16 en 18 jaar) of
nog twijfelde aan de continui'teit van de schermkwaliteiten van deze gretige jongelui, zag na afloop van de tweede ronde zijn vrees bewaar-

delijk als beste naar voren. Wansart was gruwelijk snel en handig van v.d. Ma8en paarde tevens grote snelheid aan inzicht ftijken, wachten, toeslaan) en ervaring; te machtige wapens
voor de Nederlanse finalisten in dit toernooi.
Wansart legde het in de finale-partij evenwel af
tegen v.d. MaBen, ooral vanwege het feit dat de
laatste meer ervaring had.
Hieronder volgen de uitslagen van het Snaphanetoernooi:

Einduitslag dames sabel:

l. Sandra van Dalen
sv zaal Kardolus Tnetermenr
Einduitslag heren sabel:
l.Thomas v.d. MaBenTSV Kenten l95l e.V. Duisland
2. Jorg
TSV Kenten l95l e.V. Duirsland
3. Eti€nne van Cann sv. Prometheus Delft
4. Tijmen
sv.Zaal Kardolus Tnetermeer
5. Oscu Kudolus sv.ZaalKudolus Tnetermes
6. Anon
ASV. Zaal van 0evercn Amsterdam
7. Erik v.d.
ASV. Zaalvan Oeveren Amsterdam
8. Reinout Romijn sv. Scuamouche Amhem

Waruart

Ros

Oskam

Ham

verloop finales:
om de leUe plaats V.d.MaBen-Wansart l5-5
om de3e/4e plaats van Cann-Ros 15-13

heid: met deze kanpen valt niet te spotten.

Rond 14.45 uur werd een aanvang gemaakt met
de elimination directe. Een over dagrond krabbeldende fotograaf van de Volkskrant vermocht

de schermers er niet van te weerhouden een
aantrekkelijk pot schermen te laten zien, die op
moment€n zelfs adembenemend was.

De finales waren zeer spannend. Ondanks het
individuele karakter van de schermsport, ontwikkelde zich, waarschijnlijk veroorzaakt door
het geringe aantal buitenlandse gasten (twee
Duitse finalisten), bij mij een groeiend wu-ge_

l9

Ne6rland Troph6e
De zesde N€rland Trophe€, afgesloten met een
overwinning van de Spaanse Taymi Chappe,
verliep voor de Nederlandse degenschermsters
redelijk succesvol. Met name de dames van de
organiserende vereniging Zaal Kardolus kwa-

door te dringen tot de beste 32. Op een wereldbekertoernooi van deze sterkte - met een veld
van 125 deelnemers, onder wie alle wereldkampioenen van de afgelopenjaren en 15 van de 16
besten op de wereldranglijst - was dat een uit-

men uitstekend voor de dag gekomen. Kopwouw Pernette Osinga wist haar prestatie van
vorig jaar, tnen zE 5e werd, net niet. te everuIren.
Na haar verlies tegen de Italiaanse Zalaffi, een

stekende prestatie.

voormalige floreuopper die op de degen is overgestapt, eindigde ze met de lle plaats - waarmen ze iets speciaals lijkt te hebben tijdens dit
evenemenu ze werd er al drie keer eerder lle wel voorin het veld. Behalve Osinga wisten nog
vier Nederlandsen het tableau van 64 te bereiken. Rebecca van Emden en Alice van de Berg
moesten daar hun meerderen erkennen in respectievelijk de Italiaanse Uga en de Hongaarse
Horv6th. Ingrid van den Heuvel en Sonja Tol,
beiden vanZaal Kardolus, slaagden er wel in

Met name de partij van Van den Heuvel bij de
laatste 64, tegen de als eerste geplaatste Italiaanse Laura Chiesa, maakte grote indruk. Met
effectief verdedigend spel dreef ze de regerend
wereldkamioene tot wanhoop en had vrijwel
voortdurend een kleine voorsprong. Bij de stand
14-14, met nog enkele seconden op de klok,
was het Van den Heuvel die de beslissende
treffer maakte, tot verbijstering van het ltaliaanse kamp.

Even later kon er opnieuw gejuicht worden.
Sonja Tol, pas enkele jaren geleden als studente
in Leiden met schermen begonnen en sindsdien
in hoog tempo de nationale ranglijst bestor-

degen m sabel v'l'n'r': Perrcne OsinVoor{ aan de firub vord een demonstratie plaats op de wqens floret,
Fao: clvis Nederpel
nuifie Kardotus
ga (degen), sardra,an pote (sob"t), Marlot Pot liloret),
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mend, slargde er al in haar tweede wereldbeker-

kele jaren

toernmi in de laatste 32 te halen. Met geduld en
een effectief gebruik van haar lengte had Tol in
de voorronde al vier van de zes partijen weten

Claudia Bokel werden gedeeld derde.
Op de maandag na het toenrmi om de Ne0rland
Trophde werd in Ts,tsnef,f ook een voorronde
van het equipeoernooi om de Europa Cup voor
landskampioenen verschermd. De Nederlandse
kampioen, Taal Kardolus, was ingedeeld met de
Hongaarse ploeg van Boedapest en de Estse dames van Tallin. De Nederlandse schermsters
hadden hun krachten echter al in het individuele
toernooi verbruikt werden met een derde plaats

te winnen. Tijdens de eliminatierondes zette ze

die lijn voort met overwinningen op vertegenwoordigers van erkende schermnaties als Estland en Finland. Pas de atletische Hongaarse
llajnalka Kiraly kon haar opmars tot staan brengen, zij het niet zonder moeite. Van den Heuvel
moest haar meerdere erkennen in een andere
Hongaarse, Szidiropulosz.

In de finale van acht, waarvoor het srijdoneel
verplaatst werd van de Olympushal naar de
showroom van hoofdsponsor Siemens, waren
Hongarije en Duisland ruim vertegenwoordigd
met respectievelijk vier en twee deelnemers. De
finalepartijen waren, helaas voor het niet-schermende deel van het publiek, wat minder spoctaculair dan de voorrondes. Het was dan ook prettig dat de overwinning grng naar de flamboyante Spaanse Thimy Chappe. De soepel schermen-

wijwel ongenaakbaar was. Kiraly en

uitgeschakeld.

Eindstand:

Chappe
Horv6th
Kiraly
Bokel
5. Hormay
6.lvlayer
7. Szidiropulov
&-Zalaffr
l.

2.
3.
3.

(Spanje)

(Hongarije)
(Hongarije)

(Duisland)
(Hongarije)

(Duisland)
(Hongarije)

(Ita[e)

de voormalige Cubaanse versloeg in de eindstrijd Marianne Horv6th, de Hongaarse die en-

Aanbbdhg bloenctje dar Margot pol

Foto: Chris Nederpel
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Lindenhof floret jeugdtoernooi
11 december 1994

Alweer een leuke wedstrijd georganiseerd door
de sv. O.K.K. dit Lindenhof toemooi.

Pupillen jongens

Als we de positieve geluiden goed begrijpen

2Ziggy Nauman

Scaramouche
z. Visser

3 Tashunka Jansen

OKK

voldoen we hiermee aan e€n grote behoefte.
Er zijn niet veel wedsrijden in Nederland welke
zo gezellig zijn georganiseerd en waarbij de gezelligheid de nadruk heeft. Jonge mensen moeten hun sport/hobby leuk vinden. Bij deze wedstrijden wordt zo veel mogelijk ongewenste
druk op de jonge mensen vermeden, Geen pressie van ouders of leraren, gewoon je hobby leuk
beoefenen. Er zljn best opmerkingen van mensen die negatief over deze wedstrijden praten
maar die begrijpen naar mijn mening dan de
doelstelling van deze activiteiten niet. Ik denk
ook dat deze mensen eens met de jonge sportbeoefenaren moeten praten over watzij er van vinden. Dan kan men wel een heel ander geluid horen.

Hierbij de resultaten:
totaal 69 deelnemers

Kuikens gemengd

l. Saskia v Erven
2 Jeffrey Nicolaas
3 Koen Stouthamer
Benjamin jongens
I Sebastiaan Borst
2 Allard v Erven
3 Don v.d. Zwan

OKK
OKK
Herenleed

OKK
OKK
Scaramouche

Benjamins meisjes
I Myrthe Veeneman
2l.aurav. Geilswijk

OKK

3 Saskia v Erven

OKK
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Herckenrode

I

Sebastiaan Combe

Pupillen meisjes

I Eva Heinen
2 Simone Kleinhout
3 Wotienke Vermeer

Les Faucons
Scaramouche
z. Visser

Cadetten jongens
I Jens Oolders
2 Rogier Smit
3 Jasper Meekels

Ter Apel
l.es Faucons
Scaramouche

Cadetten meisjes
I Nicole v Bungen
2 Wendy Broekhuis
3 Judith v.d. Togt

Scaramouche
[,es Faucons

OKK

,T,*mSr:

Ooievaar toernooi jeugd degen

Dit oernooi is georganiseerd ter voorbereiding
van het JNK begin februari 195. Door een aantal verenigingen is aangegeven dat hieraan behoefte bestaat. De sv. O.K.K. met haar eigen geznllige schermcentrum Lindehof is dan ook altijd baschikbazu om hier wat aan te doen. Jammer echter dat die verenigingen die juist zo hard
roepen dat er meer voor dejeugd moet gebeuren
dit keer niet aanwezig waren.
De prijzen waren, zoals altijd bij de sv. O.K.K.
giganrisch, groot, mooi en veel. Voor de jongste

groepen waren de prijzen eigenlijk wel wat
groot m:ur die keus was door de jeugdleden van
de sv. O.K.K. zo geregeld (gekozen).
Totaal43 deelnemers.
Kuikens gemengd
Jeffrey Nicolaas
2 Nivis Neis Willems
3 Imre Veeneman

OKK
OKK
OKK

Benjamins jongens
1 Allard v Erven

OKK

1

Borst

Benjamins meisjes
I Nivis Neis Willems
2 Sara v Aggelen

OKK
Des Villiers
OKK

3 Imre Veeneman

Pupillenm jongens

I TashunkaJansen
2Ed,gar Middeldorp

OKK
OKK

3 Marc Ammerlaan

z Kardolus

Pupillen meisjes
Cristia Willems
Cadetten jongens
I Johannes in't Hol

OKK

[a Prime

2 Rogier Smit
3 Niel Vredeveldt

Les Faucons
Scaramouche

Cadetten meisjes
I Florentine Groeneveld

Beau Geste

2 Sebastiaan
OKK
3 Jasper v. Bergenhenegouwen OKK

STICHTING SCHERMCE NTRUM ARNHEM
-{-

Uhlmailffi

VERKOOP

UHLMANN

& ALLSTAR

schermcentrum Arnhem verkoopt exctusiel voor Nederland uhlmann
schermsportartikelen. ook voor Allstar kunt u bijons terecht.

Schermcentrum Atnhem, Koppelsbaal 20, 6&xl EP Amhem. Vctooplijtlen
rllnsdag en f,oer8deg fr,00
Tererqon: 085 21960 ilewouw c. Tierrink (buitin deze r[den fos.513132)

-

.22.fi

uur
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STAND PER 1 lebruarl 1995

HEREN FLORET

KLJIKENS

HEREN SABEL

HEREN DEGEN

l.NicolaasJeffrey

OKK

2.Bonefaas Fabian

Fau

l.Nicolaas Jeffrey OKK

DAMESFLORET

DAMES DEGEN

l.Erven Saskiavan OKK

LWillems

2.Veeneman

Imre

Nivis

DAMES SABEL
OKK

OKK 2.Hermans Boudelot Wez

Vwy l.Erveir Allard van OKK l.Poorten Stanley van Pal l.VeenemanMyrthe OKK l.VeenernanMghe OKK
dAr 2.Bekker Jessica den Vwy 2.Erckens Wobkc VwY
OKK 2.Verwijlen Bas Vwy 2.Vroom Melle

BENJAMINS l.Verwijlen Bas
2.Erven Allard van
3.Borst Sebastiaan
4.Vugt Karel van

OKK

3.Bergenhoegouwen J v

Vis 4.Borst Sebastiaan
Vis S.Nicolaas Jeffrey

Odin
6.Nijathuis Daniel
T.Peterse Tom
5.Pe,p'per

Alm 6.VeensuaTim

Vis

Bas

OKK
OKK
OKK

Corrie

3.Koster

D€r

4.Gijlswijk Larna van ANS

3.Bekker Jessica den VwY

4.WillemsNivis

OKK

Wez

dAt
OKK 8.Aggele,n Eli van DVi
l.Willems Cristina OKK
Fau
Oev l.Middeldo,rp Edgar OKK l.Berndsen Michiel Sca l.Heinen Eva
VwY
dAr 2.WillemsCtnistina OKK 2.Klaris Ingrid
2.Combe Sebastiasr Sca 2.Lieverloo J van Vwy 2.Veeger Casper
Vwy 3.Otter Marieke de VwY
3.Tuizenga Thomas Vis 3.Iansen Tashunka OKK 3.Hooven Floris vd Pal 3.Klaris Ingrid
dAr 4.Klijnhout Simone Sca
OKK 4.Lammen SebastiaanSca 4.Pahnke Gerome
4.Jansen Tashunka
Alm 5.Gijsbertsen Richard DVi S.Krzeminski Kasper Pal S.Vermeer Wotienke Vis
5.Sondervan Dion

. 8.Bagenhenegouwen
PUPILLEN l.RotrlfsMuthijs

J

v

6.Naurnann Ziggy
T.Jansen

T.Moonen

Kabir

8.Holstege Amaud

CADETTEN l.AronsonBoaz
2.Koolhaas Raoul
3.Oolders Jens
4.Tigchelaar Siebren
5.Gunther Radboud
6.Smit Rogier
T.Meekels Jasper
8.Oolders Mark

Vis 6.Erckens Hans V*y
Vis T.Ammerlaan Marc Kar
Sca 8.Jansen Walter LRa

Oev l.TigchelaarSiebren
Oev 2.Vredeveld Niel
TAp 3.Hol Johannes in 't
Vwy 4.Smit Rogier

Vis

6.Putten Tessa

vd

Vwy l.MonshouwerRob dAr l.Alp Zehra
Sca 2.Moerdijk Diederik Sca 2.Togt Judith vd

LP

Fau
van Wez
Roel van V*y

3.Haverkamp Symke Kar
4.Hermsen Huub Sca

S.Dooren Frans

3.Bunge Nicole
4.Agoston

van

Nijnke
S.Kater Martha

l.Buys Astrid

Pal

Kar

V*y

l.Conen

Rachel

dAr

OKK 2.Bloemendal Arme dAt
Sca
Sca

3.Hummelman Froukje Sca

Ran

6.Broekhuis Wendy Fau
Fau 5.Vugt
T.Bloemendal Anne dAr
Sca T.Vermeeren George Fau
ASD
8.Bos Denise
TAp 8.Pijnenburg Micbel Sca
Vwy l.Mannessen Tita vwy
JUMOREN l.Galeslmt Chris Fau l.Dani€ls Roben Vwy l.Berndsen Martijn Sca l.Alp Zehra
dAt
Sca 2.Conen Rachel
Vwy 2.Romijn Reinoui Sca 2.Cedee Iris
2.Aronson Boaz Oev 2.Gamier Bas
Sca
3.Gnther Radboud Vis 3.Denissen Igor Vwy 3.Wittens Geert Jan Vwy 3.Vries Michelle de Hee 3.Franken Cuien
PSV
4.MeulenEsthervd Fri 4.DijkmansEmmy
4.KoolhaasRaoul Oev 4.Tigchelaarsiebren Vwy
Sca
5.TogtJudithvd OKK 5.Cedeekis
5.NonhebelFloris TWe S.WittensGeertJan Vwy
dAr
Anne
6.Bloemendal
Vwy
Titia
van
6.Mannessen
Vwy
Dirk
5.Oolden Jens
TAp 6.Dijk

Bas
Rogier

T.Garnier
8.Smit

SEMOREN l.OostveenAnrid
2.Ssrden Paul
3.Rijsenbrij Hans
4.Divendal Jeroen
s.Zair Chakib
5.Sorber Peter
T.Korzelius Jonker
8.Korzelius Jeroen

Vwy 7.Hol

Joharmes
8.Stam

Niels

in 't

LP
MVO

Fau
Sca l.Kardolus Arwin Kar
Haz 2.Driessen Michiel DVi

l.Kater

l.Ros Tijmen
2.Oskamp

Annn

Kar 3.Van Cann Etienne
Koen Kar 4.Kardolus Oscar
Kar S.Damen Stefan DVi 5.Ham Erik vd
Kar 5.OtterWouterden DVi 6.BruinPieterde
Vis 7.Klip Michael vd DVi T.Laschek Sef
Vis 8.Viegen Arjen van DVi _ 8.Vardy Peter

Vis

3.Ganeff Stephane
TWe 4.Sizoo

Martha Ran 7.Bos Martine
Anne dAr
Gaur Indra ANS

Sca

8.Bloemendal

Kar

l.Angad

Oev
Pro

3.Cedee

Kar
Oev
Pos
Fau
Gas

2.AlpZehra
Iris

VwY
Sca

Pemette

Kar
2.Emden Rebecca van ANS
3.Hofmans-Clark Jos Kar
ANS
4.Berg Alice vd
5.Tiedink Nicolene DVi
6.Linkellgtlnrt Maryke Haz
Kar
7.Tol Sonja
8.Heuvel Ingrid vd Kar
l.Osinga

l.Dalen Sandravan

Kr

