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Van de redactie
Zo de Algemene Ledenvergadering zit er weer
voor een jaar op. tlad ik gedacht dat er ons wel
enig vuurwerk te wachten stond, viel dat bitter
tegen. Immers tot een echte verkiezingsstrijd
voor de funktie van voorzitter is het niet geko-
men. Natuurlijk kregen beide kandidaten de ge-

legenheid zich voor te stellen en aan te geven
waarom zij zo graag voorzitter wilde worden.
Ook was er gelegenheid om vanuit de zaal vra-
gen te stellen aan de rivalen. Maar om nu tB zeg-
gen, dat dit erg speuerend was, neen.

De uislag van de stemming (80 voor Gert-Jan
Bunck, 26 voor Roelof Prins en l3 blanco) was
toch wel erg duidelijk. Wellicht dat hierbij twee
zaken een rol speelden. Allereerst had Gert-Jan
duidelijk gemaakt, dat zijn kandidatuur salnen-
ging met die van de nieuwe secrehris. Dus als
hij niet gekozen zou worden, zou er ook geen
secretaris zijn! Er was voor deze funktie immers
geen andere kandidaat dan Hans Wiersma.
Misschien dat er vertegenwoordigers in de zaal
waren, die dat vooruizicht niet wilden.

En dan was er natuurlijk de club waaraan Roe-
lof verbonden is. Ook dat zal voor sommige
vertegenwoordigers een reden geweest zijn om
voor een onalhankelijke kandidaat te kiezen. Dit
omdat er wel enige rivaliteit te ontdekken valt
tussen zijn club (Zaal Hazes) en enkele andere
clubs in de KNAS.

Ook het agendapunt WK '95 was geen aanlei-
ding tot indringende vragen of anderszins.
Hoewel dat punt toch wel zoiets in zich had.

En dan waren er weer de naditionele opmerkin-
gen en suggesties ten aanzien van dit blad. Ik
heb het niet geteld, maar het woord Touchd is

Rob Godvis

toch vele malen voor en achter de bestuurstafel
gevallen. Nu verbaast mij dat niet in het minst.
Wat u wellicht wel zal verbazen, is dat ik het
meestal geheel eens ben met de gemaakte op-
merkingen. Ook de voorstellen tot verbtering
van dit blad kan ik in de regel onderschrijven.
Waar ik echter wel moeite mee heb, is dat er
steeds maar niemand is die zich aanbiedt om
daar echt iets aan te doen. Ik denk dat zolang ik
in mijn eentje de verzorging van uw lijfblad on-
der mijn hoede heb, er niet zo heel veel te
verwachten is. Hoezeer dat mij ook spijt. Als
daarentegen de redaktie kan bestaan uit, laten
wij zeggen, 3 tot 5 personen, zal het resultaat gi-
gantisch zijn. De idee0n heb ik wel, maar de tijd
om deze uit te voeren ontbreekt mij.

Om u een indruk te geven aan wat er dan beter
zou kunnen worden, geef ik hier enkele zaken
weer. U zou dan wel verslagen van de NK's van
de KNAS aantreffen. U zou dan meer achter-
grond-artikelen aantreffen. En de layout en het
gehele aanzien van Touch6 zou flink verbeterd
kunnen worden.

Maar dat zijn z*en, die inspanning kosten. Dat
is per punt heus niet zoveel, maar net te veel
voor een eenling. Ik hoop dan ook, dat er naar
aanleiding van dit bovenstaande er mensen zul-
len zijn, die konrakt met mij opnemen om eens
te prat€n over een mogelijke versterking van uw
redaktie.



RANGLIJST
Zij die in 1996 een abonnement op de ranglijst
willen hebben dienen z.s.m. een berichtje naar
het bondsbureau te stur€n.

Het abonnement kost f 20,m per jaar. Hiervoor
krijgt u llx de ranglijst toegezonden (niet in au-
gustus)

Collectieve ongevallenverzekering
Naar aanleiding van het artikel in Touch6 no. 4
en enige gestelde vragen tijdens de Algemene
Ledenvergadering volgen hieronder enige be-
langrijke opmerkingen betreffende de col-
lectieve ongevallenverzekering.

l. De collectieve ongevallenverzekering, welke
door de KNAS is afgesloten lb.v. haar leden
geldt uitsluitend als een'bngevallen" -vetze-
kering en regelt niet de aansprakelijkheid
bij een ongeval.

Aangeraden wordt verenigingen om zelf in
een aansprakelijkheidsverzekering te
voorzien, voorzover zij dit nog niet hebben
gedaan.

HenkCrooijnuts

De toezending aan hen die reeds de ranglijst on-
tvangen zal automatisch worden verlengd, tenzij
bericht wordt ontvangen dat het abonnement ge-

stopt dient te worden.

Het abonnementsgeld voor 1996 dient uiter-
lijk 26 januari 1996 op onze rekening te zijn
bijgeschreven.

2. Medische kosten zijn niet gedekt. Hierin
voorziet in voorkomend geval de ziektekos-
tenverzekerin g van berokkene.

3. Nadrukkelijk wordt gesteld dat de collectieve
ongevallenverzekering alleen geldt voor hen
die zijn aangemeld bij de bond. Hieruit
volgt dat zij die zgn. introductielessen e.d.
volgen dg! zijn verzekerd via onze verzeke-
ring.
Reden om deze mensen aan te melden bij de
KNAS, waarbij gewezen wordt op de moge-
lijkheid deze aan te melden als zgn. 'vereni-
gingslid'ad J 10,- perjaar.

Rtposte lever.tncrer

van oa

VAIYDERVOODT
schermkledingSchermsportartikelen

VEKOO?
Schermlaan 1 7 Rotterdam
o10-4762797

GEO?END
woensdag 19'OO - 21'00 uur

vriidag 19.00 - 21.OO uur

en volgens aBPraak

NfONMAIIE/BESIT,LLING EN

Goevemeurlaan @9
Z5Z3 Cll 's4ravenhage

ter+fax 070'79?4999



Wedstrijdkalender
le helft 1996

7 januari Amsterdam 8e Internationaal toernooi
sv. U.S. Dfi./Hfl.

13 januari Ermelo 'Coupe Liseue-
s.v. Pu$en Jeugd- en recreatietoernooi

floreUsabel en degen

20 januari Den Haag llaags Ooievaartje
Lindenhof Degen vmr jeugd

2l januari Breda 't Wapentje van Breda
sv. Pallas Sabel dames en heren Sr. en Jzugd

27123 jnvari Den tlaag 'Neerland Troplrde"
sv. 7-^^l IGrdolus Intern. toernmi Dde. cat A

3/4 februari Arrfiern Netbnale Jeugdkempioenschappen
KNAS alle categorie€n

10/11 februari Groningen 20e Int. "Donanto€rrooi-
Gssv. Donar Dft.fifl. en Dde,/Hde.

18 februari Dur llaag Flcenvedsrijd voc jeugd
rcgio Zuid-Holland

25 febnrai Dur tlaag Flcenvedsriil voc seniqen
regio Zuid-Holland

2n na ra Ter Apel '"lVapen van Vlagtwedde"
w. Ter Apel Flqeroernooi vm jeugd alle categorit*n en

senioren dames en lreren

l0 maart Delft Natimale Kampioensctuppen
sv. PrometheuVICIAS Sabel individuel en equipe

16117 maart Utrccht "DOllP-ternmi
sv. Pallos Hsa/Dsa Hde/Dde. Indivfulueel en equipe

l82l maart Utr€cht KOS-assault/KOOS-wapenfeest

3l rnart Purmerend 7e InL "lVillern Eggert" Toemmi

"aal Heerooms Dfl"/tlfl.- mcJIIde.



Een handboek voor bestuursleden van verenigingen en stichtingen

Verschijnt in december 1995. Winkelprijs: 40,- Prijs'bij voorintekening (tot 15 dec.) 35 ,-
Banknr 1511.60.171, of gironr 5553576, Tnv. Peter's Pen, Wijnpeerueg 5, TIEL

Een greep uit de inhoud:
Wat is er zo bijzonder aan een stichting?
Persoonlijke aansprakelilkheid, oppassen !

Leden, ereleden en andere leden
Hoe behouden we leden?
Kan de computer hulp bieden?
Waar bemoeit de overheid zich mee?
Hoe organiseer ik wedstriiden en tournooien?
Hoe wordt een gulle gever een goede sponsor?
Hoe maak ik een begroting?
Geld innen, hoe doe ik dat?
Hoe wordt een financidle controle uitgevoerd?
Wat zet ik in het jaarverslag?
Vergaderen, hoe ziet de agenda eruit?
De rol van de nestor
Beslissingen nemen. is dat moeilijk
Conflicten oplossen
Omgaan met risico's
Hooldstukken en titels onder voorbehoud

4

De juridische stuctuur is ook maar een middel
ls elke vereniging een rechtspersoon?
Hoe hef ik de vereniging (of stichtingl op?
Hoe werven we nieuwe leden?
Taakverdeling in het bestuur
Kadervorming en opvolging
Verenigingseigendommen, wie beheert die?
Omgaan met officials en andere gasten
Een eigen periodiek, wat komt daarbil kilken?
Hoe moet de boekhouding gevoerd worden?
Een kas beheren
Wat te doen bij fraude?
Belasting betalen. moet dat?
Vergaderingen leiden, waar moet ik aan denken?
Een stemcommissie. is dat nou echt nodigT
Probleemoplossen
Hoe zet ik het netjes op papier?
Modellen van brieven

Ruim 1O% korting bij voorinteker*ng
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Dutch Open Fencing 1995
Degen heren senioren 2l ln -10 1995
1. Bellman Achim ALL lrverkusen
2. Ganeff St6phane HOL Zaal Kardolus
3. Graunke Dirk ALL Krefeld
3. Kardolus Arwin HOL Zaal Kardolus
5. Harrnan Georg ALL l-everkusen
6. Garnier Bas HOL Taal Kardolus
7. Driessen Michiel HOL Des Villien
8. Klip Michael vd HOL Des Villien

Degen jongens cadetten 2l-10-195
1. Smit Rogier HOL Les Faucons
2. Benda Beckmann A HOL La Prime
3 VugtRoel van HOL Taal Verwijlen
4. Dooren Frans van HOL TaaI Wezowski
5. OomsJurgen HOL Beau Geste
6. Troeng Jaokim SUE Magreelunds
7. LieverlooJohn v. HOL Zaal Verwijlen
8. Berg Sylvester v. HOL Beau Geste

Degen gemengd pupillen 2l-lGl995
l. Verwijlen Bas HOL Taal Verwijlen
2. Potviege P BEL Zaal Wezowski
3. Erkcens Hans HOL Taal Verwijlen
4. Csire Patrick ALL Krefeld
4. Jansen Walter HOL Ia Rapiere
6. Oomen K BEL Taal Wezowski

Degen jongens bmjamins 2r-r0-r995
l. Borst Sebastiaan HOL OKK
2. Duvivier Jonatha BEL la Hestre
3. Engel Marcel ALL Krefeld
4. Moorcn Bas => Pupil HOL D'Artagnan
5. BurgtRob vd HOL Taal Verwijlen
6. Visser Maarten d HOL Taal Vernijlen
7. VeenstraTim HOL Taal Wezowski
8. Lugt Joffrey vd HOL Zaal Kardolus

Degen meisjes junioren & cadetten
21-10-1995
l. Klaris Ingrid HOL Zaal Verwijlen
2. Ddrkes Meriam ALL Krefeld
3. Popp Mirja ALL Krefeld
4. AlpT,r;hn HOLTa l Verwijlen
5. Groeneveld Flore HOL Beau Geste
6. Arnz Kristina ALL Essen
7. Gopel Sandra ALL Eisenach
8. Bel Esther HOL I-a Prime

Degen meisjes benjamins & kuikens
2r-t0-t995
l. Erckens Wobke HOL Taal Venvijlen
2. Hermans Boudelot HOL Zaal Wezowski
3. Erven Saskia v HOL ANSC
4. Borst Solange HOL OKK

7. Ammerlaan Marc HOL Taal Kardolus
8. Erven Allard van HOL ANSC

Vl.n.r.: A, Bct nsrrn, S. Ganfi, D. Graub, A. Kodohrs, G. Hsnan, B. Gania' M. Dricsst M.v.dKlip

Fao:Kqdohrs
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4e RANA Schermtoernooi Internationaal
8-r0-1995

W66r meer deelnemers dan in 1994. Deze maal
vonden uiteindelijk l13 schermers, van de 135
inschrijvingen, hun weg naar Amsterdam. Uit
Denemarken 3, Duisland 2, Engeland l, Belgi€
7 en uit eigen land 100 deelnemers, afkomstig
van 26 verenigingen. In een uitstekende am-
biance werd hard gevochten om de fraaie prijz-
en en de sinds dit jaar bestaande RANA wissel-
bekers voor de best geklasseerde schermer uit
eigen land. Deze wisselbekers kunnen, indien 3

x in successie gewonnen, voorgoed mee naar
huis genomen worden.

Bij heren floret werd Arvid Oostveen winnaar
na een nipte overwinning in de finale tegen Je-
roen Korzelius (2e pl.l994).

Winnares bij dames floret werd de Duise Bian-
ca Becker (2e pl.l994) ten koste van Henne
Liebrand van Es. Henne eindigde evenals in
1994 als beste Nederlandse.

Etienne van Cann zegevierde bij heren sabel.
Met name het sabeltoernooi kende e,en enorm
sterke opkomst van 40 sabreurs, meer dan het
dubbele van 1994 en daardoor misschien wel
het sterkste sabeltoernooi van de afgelopenja-
ren. Hierbij bevonden zich ook 4 dame.s die hun
krachten wensten le meten met de heren. In

RAN A wedstrijdu ganisatb

1996 zullen wij voor deze dames rekening hou-
den met de prijzen.

Bij de veteranen werd de eersle prijs gewonnen
door Jo Pompe. Ook bij de veteranen verdub-
belde het aantal van 4 naar 8 deelnemers. Hope-
lijk blijft dat zo door de komende jaren. Scher-
men kun je immers doen lot op hoge leeftijd!!!!
Het is een g[oep schermers die meer aandacht
zou moeten krijgen van toernooi organisaties.
Ze hoeven weliswaar niet meer zo nodig, och is
de ambiance die zn mer, brengen naar e€n toer-
nooi er een van ontspannen gezelligheid. Een
goede tegenhanger voor alle begrijpelijke ge-
drevenheid van een sterke toernooi bezeuing.

Uitslagen

Heren floret:
I Arvid Oostveen NLD. Scaramouche
2Jeroen Korzelius NLD. Taal Visser
3 Nathan Ducastel NLD. Asv. Zaal v Oeveren
3 Xavier Debruyn BEL. C.E. Sauvenie

Dames floret:
I Bianca Becker BRD. Bayer l.everkusen
2 Henneliebrand van Es NLD. Taal Visser
3 Fabienne Pieters NLD. Prometheus
3 Ans Hom NLD. Zaal Visser

FRANCE-LAMES - SCEERMS ERVI CE

K. Fokkema-Anderegg
Steenbraam 7
9551 DA Ter Apel
tel. 05995 - 2OS9



Heren sabel:
I Etienne van Cann
2 Oscar IGndolus
3 Sefl-aschek
3 Shahran Massoulni

Veteranen sebcl:
I Jo Pornpe
2 Henk Cbooymans
3 AdMol

NLD. Sv. hometheus
NLD. Taal Kardolus
NLD. I-es Faucons
NLD. Rapier

Rapier
M.V.O.
M.V.O.

De wedstrijdorganisatie bedankt langs deze weg
scherm(st)en, sponsors en verder iedereen die
op de een of andere manier aan het welslagen
van deze dag heeft bijgedragen. \boral de echre
scheidsrechten op wie een z6€r glote wissel is
getrckken. Speciale dank gaat 66k uit naarLies-
beth Oskamp, die zich als niet verenigingslid
van RANA, geheel belangeloos heeft ingezet
voa lpt uitstetend draaiende wedsfillbureau.

Het "5e RANA Schermtoernooi Internationaol" 6-10-1996

Scheidsrechters stapel mesjogge?
Een kanttekening

Zoals u allen wel zult weten, dan wel yermoe-
den, is het organiseru van e€n toernooi onmo
gelijk zonder voldoende scheidsrechters. De
wedstrijdorganisatie schreef zelf 30 scheids-
rech0ers aan. Van deze3O scheidsrechten waren
er l0 daadwertelijk aanwezig.

Zoals gebruikelijk en nmdzakelijk werd ook in
de convocatie voor 1995 gesteld, I scheids-
rechter !e leveren per 4 deelnuners van eenzelf-
de vereniging. Tevens werd hierbij vermeld dat
aan &ze eis strikt de hand gehouden zou wor-
den.

Kort vmr het sluiten van de uiter$ke inschrijf-
datum kwamen volgens'goed Nederlands ge-
bruik?" de meeste inschrijvingen binnen. Hier-
bij waren 9 verenigingen die met meer dan 4
deelnemers inschreven. Gezamenlijk goed vmr
77 deelnemers.

En alle 9 verenigingen zonder te voldoen aan de
gestelde eis. Niemand schijnt zich te hoeven
houden aan deze eis, er valt immers altijd wel
wat te rcgelen. Na de problemen van vorig jaar
hadden wij besloten dit jaar onze poot stijf te
houden en desnmds een knuppel in het hoen-
derhok te gooien. En dus werd de telefmn ge-
pakt om de verantwoordelijke personen yan

deze verenigingen te wijzen op het verzaken
aan de ge.stelde eis. De consequentie van geen

scheidsrechter leveren zou zijn: het weigeren of
mirderen van het aantal inschrijvingen, tenzij
almog aan de gestelde eis werd voldaan.

I

BoudcwijnMuen

De reacties van deze personen waren nog al
verschillend.

Enkele voorbeelden:
* Vol begrip werd gereageerd en alsnog voor

een scheidsrechter gezorgd. In een geval echt
op het allerlaaSte moment, zaterdagnvond, na
een lang indringed telefoongesprek!

* Er werden hderdud sclunners teruggetrok-
ken.

* De aangesproken personen wezen ogenblik-
kelijk de verantwmrding van de hand en ga-
ven telefmnnunmers op, van mens€n die dat
zou&n m(Eten regelen. (ambtenarcn?)

* De scMdwerd bij dc KNAS gelegd, want er
worfun rtet voldoende opleidingen vermrgd.

* Dmr deze eis zou de wedstrijdcganisatie het
vmr recreatie schermers nog minder aanuek-
kelijk maken rnee te doen aan wedsri|len en
schermers b€p€rten hun sport uit te oeferen.

* Sclvrnurs kutucn foarom beter lid kurmen
wordenvan lnt ANSC,want fun mu lut po-
bleem opgclost zijn voor dc betrefiende
sclenners.

* Laconieke reacties zo van "6, maar de sa-
breurs regelen dat zelf wel".
Dat "zelf regelur" leverde aan het eind van de
wedstrijd wel de nodige vertragingen op,
want de beste schermers waren natuurlijk
scheidsrechter. Hierbij moest wel de nodige



voczichtigheid betracht worden. U kunt zelf
wel bedenken waanxn. Ecn hsige siuntie die
niet kan blijven bestaan.

* Ook werd lvt wedstrijdsecretariaal vera,etcn
niet bij nachu tc zijn fut zcf te organiseren.

Terecht of niet, in onze ogen allemaal doekjes
voor het bloeden in een zwakke poging onder
de eigen verantwoordelijkheid uit te komen.
Niemand is btij met het hierboven geschetste
gegeven en vooid voor de toekomst is er he-
lemaal niemand bij gebaat dat de bcstaande
situatie den lfde blijfL
De terec-htc waag'treerom gebeurt dit etk-
maal zo?tt ken hier gesteld worden. Ecn
waarschijnlijk antwmrd ool;
Toernooiorganisaties kennen het probleem om
aan scheidsrechters !e komen maar d te goed en
hebben evenals de schermers ecn excuus om te
klag€n. Tbernooien eindigen te laat en op de be-
perkt beschikb{e scheidsrechters Oet zijn altijd
dezelfden) wordt een te grote wissel geroltut.
Bovendien is het niet eenvoudig om rnet tc wei-
nig scheidsrechters goed te furrctioneren op een
grmt toenrmi. Schefulsrcchten zijn een belang-
rijk onderdeel van een wedstrijd. Hoe meer
scheidsrechters zich willen inzetten voor het
landelijke schermen en hoe vaker, des t€ beter,
6dk vor het schermniveau.

Scheidsrechters worden onvoldoende gewaar-
deerd en gehonoreerd. Scheidsrechter zijn op
een wedstrijd is een ondankbare taak. Niemand
doet het goed. Scheidsrechters mogen geen

fouten maten, want het zijn geen mengen, maar
scheidsrechters. Het commentaar van de scher-
mers hebben ze maat voor lief t€ nemen. Die
hebben imrren altijd gelifr.
Eigenlijl zijn scheidsrechters 6f fuleelisten 6f
stapel mesjogge. Wgerom zou je enders dc
hele dag op je benen staan en inspannend
werh verrichten??? Voor een llcsje wijn of
het beetje geld det jc overhoudt ren de kilo-
metervergoeding? Moet je wel van ver kornen
nafiurlijk = veel kilometen. Maar,..... hoe kun
je scheidsrecltrcrs slltprrsiast trou&n, wanne€r

1e zs wel uitnodigt en laat furrctioneren als zo'
danig, maar je 7E qn rei*osrcnvergoeding wei-
g€rt Dit getrurt echt waar.!!!!!
Het is ook gebeurd dat een vereniging eens 3
scheidsrechters voor @n jeugdwedstriil lever-
de, confcm de eis op de convocatie. Ter phkke
van de wedstriil bleek I scheidsrechter genoeg
te zijn, aangezien het aantal beschikbare
scheidsrechters voa die dag voldoende was. De
twee die niet aan bod kwamen, waren jonge
scheidsrechters die een wije dag opofferden.
Geen elefoontje de dag eFv(x)r, geen danh, geen
reiskosten vergoeding, niets stond daar tegen-
over. Hoe kun F deze mensen enthousiast ma-
kenfipuden als scheklsrechter.

Toernooiorganisaties hebben nauurlijk eien on-
kosrcnposr die ze liever kwijt zijn. Sponson zijn
moeilrjk te vinden en de inschrijfgelden (relatief
laag + de angst om te duur te worden) dekken
nooit de kosten.

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

* PARTYCENTRUM *
voor redelijke priizen, vakkundig advics en goede semice

handschoen v.a. f29,- floret v.a. f49,- vest v.a. f l2O,-

W =,.," 
* 

;;lf';;li;$*;$#ff 
gens arspraak 

#



E Overzicht secretariaatsadressen van de schermverenigingen
s.v. A-E.W.
s.v. AN.S.C.
s.v. A.S.V.D.
s.v. d'Artagrun
s.v. Avivas
s.v. Axionikos
s.v. Beau Geste
s.v. Bras de Fer
s.v. Cascogner
s.v. Contre Temps
s.v. Courage
HSV Cyrano
s.v. Deropement
Devents S.v.
GSSV Donar l88l
RSVE.M.M.
s.v. Elan
s.v. En Garde
s.v. EntreNou
TSSVExcalibur
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Van een gerenommeerde scheidsrechter hmrde
ik dat in 1977 de kilometervergoeding 27 cent
bedroeg. Tegenwoordig, l8 jaar liater, is dat 30
cenl Dat is absoluut niet in verhouding.

(Overigens geldt dat ook voor wat bereft de in-
schrijfgelden.)

In feite zijn voaal de scheidsrechters er dus dik
op rchteruit gegaan.

Hoe kunnen we scheidsrechters motiveren om
toch dat ondankbarc, maar dat 6 zo nodige werk
te doen? Een betere honorering en waardering
znuz&r wel op zijn plaats zijn.

TYie zouden we hiervoor verentwoordetijk
kunnen stellen om uit de impessc te geraken,
?odet in deze slechte situetie een verandering
gaat pbatsvinden?
h KNAS ! Obc..., wr wat is tilc KNAS?

De Koninklijke Nederlandse Algemene
Schermbond is een overtepelende organisatie
diebesaat uitde landeli$e verenigingen en hun
leden. Het bestuur wordt gekozen uit en door de
leden. Met andere woorden de schermers "zelf"
zijn debond.
En dus..... is het in de eerste plaats de ver-
antwoordelijkheid van de verenigingen en
hun schermers!!

Een paar mogelijke oplossingen:
* Wedstrijdorganisaties zouden fors geld kun-

nen vragen aan deelnemende verenigingen,
indien niet aan de gestelde eis voldaan kan
worden. Hiermee kunnen de organisaties zelf
voldoerde scheidsrechters aantreliken en loon
naar wert geven.

Dat schermers bereid ziin zelf te jureren op
een wedstrijd is geen oplossing.

* We dstrij dor ganisatie s zoude n lw t insc hriif-
geld kunnen verhogenvan f 15,-- naar
f25,=. Met dezc verhoging ziin scheids-

rechlerskosten nok*clijker te dragen. Hier-
mee zijn scheidsrechters, schcrngrs, ,ocr-
nooiorganisuies en dus "let sclprtmen" ge-
fuit.

* Verenigingen en hun &elnemen& schermers
aan een t@nxx)i, zou&n extra kunnen bljdra-
gen in de onkosen en waardering van de ei-
gen me,e te sturen scheidsrechters. Dat valt
binnenskamers of in verenigingsverband te
regelen.

* Er zou een lntorerhgssysteemvoor sclui&-
rechlers opgezet k unenwordcn, op basis wn
fuctbrcle aot*tezi gluid tijdcrs wedstrij&n.
Wie gu fut bijhouden en hoe? Een sclnids-
rechtcrsconmissic?

* De bond zou een klein gedeelte van de tops-
port en breedtesport gelden/subsidies kun-
nery'moeten gebruiken om wedstrijdorga-
nisaties tegemoet te komen in de scheids-
rechterskosten. Uiteindelijk zullen door bin-
nenlandse wedstrijden de toekomstige tops-
porters zich manifesteren.

Langs deze lijn gedacht kan het beschouwd
worden als een diepte investering en zouden
de gelden Yerantwocd zijn.

Er bestaan waarschijnlijk nog veel meer op-
lossingen. Feit is, dat er wat moet gebeuren om
het beschikbare scheidsrechtersbestand
enthorsiast te hou&rytnaken en dat besand niet
nog meer uit te hollen. Het is geen eenvoudig,
maar wel grmt pobleem, dat ons allemaal aan-
gaat en wat gezamenlijk opgelost kary'moet
worden. Het moet mogeli$ zijn dit probleern en
de evenurele oplossing, op e€n Algemene Leden
Vergadering, in een breder verband te bespre-
ken.

Tot medewerkin g bereidt
Boudewijn Mooren, tel. 0299-425E31
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MVO'TOERNOOI op zondas 5 november ree5

Een jubileumtoernooi met een trieste afloop.
In 1995 vierde de "Ontwikkelings- en Onrspan-
ningsvereniging van het Ministerie van De-
fensie Meer Vriendschap Onderling" het 50-ja-
rig jubileum. De schermclub MVO die van deze
vereniging deel uit maakt, vierde zijn 4l-jarig
be.staan. Ter gelegenheid hiervan werd een toer-
nooi georganiseerd, waarbij de nadruk lag bij
het recreatief schermen. Zoals gebruikelijk wer-
den enige bevriende schermclubs uitgenodigd.
Door omstandigheden konden we dit jaar niet
terecht op het Marine Vliegkamp Vatkenburg.
Gevolg was dat we moesten uitwijken naar het
schermcentrum Lindenh of . Zeker geen slecht
alternatief. We hadden de 6lopers dan ook hard
nodig. De formule was voor dit jaar: schermen
in equipevorm met een vrije formule. Er waren
equipes met 3 heren, 2 heren met I dame,2 da-
mes met I heer, en zelfs een equipe met alleen
dames. Er waren l0 verenigingen uitgenodigd

en na appbl bleek dat er 16 equipes gekomen
waren.
Helaas zijn er toch altijd wat afmeldingen, doch
na wat schuiven met de deelnemers bleek dat er
slechts I equipe niet op volle sterkte was. De
equipes werd ingedeeld in 4 poules en scherm-
den een voorronde waarbij slechts de equipe-
overwinning telde. Na deze ronde werden zij
wederom ingedeeld in 4 poules. De poulewin-
naars kwamen in poule A, de als 2e geOindigde
equipes in poule B, etc. Het winnende equipe
kwam dan ook uit poule A. Tevens werd uit de
2e ronde een individueel klassement getrokken
voor zowel de dames als voor de heren. Na een
geweldige strijd waarbij alle schermers een hele
dag fanatiek, muur zeker ook met plezier hcb-
ben geschermd werd de volgende uitstag be-
reikc

Her*Crooijmans

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

UhImarffi

VERKOOP

UHLMANN & ALLSTAR
schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland uhrmann

schermsportailikelen. Ook voor Allstar kunt u bijons terecht.

Schemcentum Arnhem, Koppelstaat 20,6&tr1 EP Amhem. Verkooptilhn dinsdag en woarsdag 20.00.22.00 uur
Teleloon: $5 21360 llevrouw C. Tie{inl (buiten deze tiiden 095 - 513132)
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Equipes
poule a

l. Palhs f
2. MVO r
3. Masq.de Fer
4. Avivas I

poule b
5. MVO 2
6. OKK
7. EMM
8. Avivas 2

poule c
9. Pallas 2

10. Mvo 3
ll. TreSunt
12.7xr;lrlrchtz

poule d
13. Beau Ge,ste
14.Txprrnachtl
15. Fallas 3
16. Avivas 3

7. Rita Kreyger
8. lvlarF Scheer

7a nr,ht
Zexltnr,ht

Individueel dames
l. Carolien Schepen Zeomacht
2. Florcntfure Groeneveld Beau Geste
3. Frangoise Kmistra 7**n*ht
4. J&e van Olphen MVO
5. Marian Schulkes Fallas
6. Karen Simema Avivas

Individueel heren
l. Jurgon Ouns Bcau Costo
2. Frans Hoebercchts Pallas
3. Mbhel Herjstef Pallas
4. Paul v.d. Berg OKK
5. Wim Brans EMM
6. Paul Vogelaar Pallas
7. Rud van Reij Pallas
8. DaviddeRuit€r 7a ngrht
9. Gilbert Mahbu Pallas

10. RbhardOerbmans MVO
ll. Sjamlklpoe MVO
12. Ces var Eenennaam MVO
13. Rqtah wn Unnhk Fallas
14. Mil&el Suyker Tre$unt
15. Tomas Kobl6 Avivas
16. Jeroen Bouwens Pallas
17. Peter vur Riel Nunansdcp
18. Jaoques van dc Wird Tl€Dunt
19. Egbert lavaleye lvlasq. de Fer
20. Rutd P0ll MVO
21. Robert Sctpqnnns Beau Geste
22. RobertBoek MVO
23. Niels Stam MVO
24. Frits Snilbwint MVO
25. Anton Starn Avivas
Zt. bfarijn deJmg Avivas
zT.MWesera OKK
28. Herman Evers Avivas
29.Edigu fv{iddeldorp OKK
30. Ttnmas lavaleije I\{asq.de Fer
31. fv{art den llaan MVO
32. lv{art Denis Pallas
33. Rcl de }Iaan Avivas
34. Bob Griffroen Avivas
35. Rob Zimmerman MVO

overleden was. Echter enkel uren lat€r bereikte
ons hetbericht dat hij overgebracht was nar het
Academisch Ziekenhuis in Leiden. Lex heeft
steeds in een zware coma gelegen en is op
woensdag 22 novenrber 1995 overleden.

Deze tragische gebeurrcnis is niet te wijten
geweest aan de sctrcnnsport als zodanig. Uit de
diverse gesprel&en met de deelnerners konden
wij opmaken dat de fqmule die wij hanteerden
vod orur toernmi zeer op prijs werd gasteH.

Iedereen kon de hele dag schermen en had er
ook plezier in. Er waren geen wanklanken,
kortom een goed toernooi. Jammer dat het zo
moest lopen.

9.lvlarit van Mil Tre$unt
10. Margriet Ikanenburg EMM
ll. ElenaRepero Avivas
12. Wil Breda Tnern*ht

Nadat de laaste treffers waren geplaast, de in-
dices uitgerekend en de tafel met de prijzen
werd opgesteld wilde onze commissaris materi-
aal l,ex Jongejan al vast wat spullen naar ziin
auto gaan brengen. Zijn auto had hij bij zijn
aankomst in de Lindenhof aan de overzi|le van
de Erasmusweg geparkeerd. Hij kon zijn auto
niet vinden en dacht dat deze gestolen was. Dit
heeft I-ex heel erg aangegepen en hij werd op
de vluchtheuvel door een acute hartstilstand
overvallen. Voorbijgangers en enkele van de
schermers hebben Lex gereanimeerd totdat hij
werd overgenomen door het ambulance-perso-
neel. Die hebben Ipx naar het Lrijenburgzie-
kenhuis gebrrchr Gezien zijn toesand op dat
moment waren wij er haast zeker van dat Lex
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Zwarte Kater
Zn graag gaf ik eens een positieve bijdrage aan
de Touch6. Maar ondanks dat vind ik toch dat ik
dit stukje moet schrijven.

Ik laat de spaties als was het een treurig gedicht.

Zondag 26 november 1995 was ik scheids-
rechter tijdens de "Tilmanbeker" en het "Spek
en Bonen" toernooi in de Brediushal in Amster-
dam.

Leerling van Bertram Outshoorn, ik schat
tussen de l0 en l5 jaar oud, van Vereniging
Engarde, gezeten achter mij tijdens de finale,
als aanmoediging van een clubgenoot:

"Naai hem!" "Naai hem!"
Ttlen ik deze leerling terecht wees wzls het com-
mentaar van meneer Outshoorn dat de loper
niet was waar deze leerling zich bevond.

Philip Anzion, in zijn rol als coach voor vereni-
ging Scaramouche, tijdens die zelfde finale te-
gen mij:
"Als ik genaaid wil worden laat ik mijn broek
wel zakken."

Muthijs van dcr Scheer

S c ler nzaal AN " van O eve re n"

Ik heb eens voor een soortgelijke uitlating een
zwarte kaart gegeven. Dat was toch niet hele-
maal terecht. Wellicht had ik deze schermer wel
eerst een gele ofeen rode moeten geven.

Aldus de vertegenwoordiger van onze scherm-
bond.

IK geef geen zwarte kaarten meer.

Gek och, dat er zo'n tekort is aan secondanten.

Me*waardig dat zoveel ouders besluiten dat de
schermlessen van zoon of dochter wel gemist
kunnen worden.

Ze hebben gelijk.

INT
Voor al uw schermmateriaal
Leverancier van onder andere:

Adrc'
Willcmtnrt 24
?5 1 4 HM Dcn Hrag

tcl 070 3466887
lrr 070 325687O
ol
rhcrroel
Willcm:trot 84
9514 HL Dcn Hag
tcl O7O 36427 43

ZoMER AANBTEotNG:
MASKERS (ElotrN) FL l4O,-
FrL oE troRPs FL 3Or-
(selors r/M l5-Et-95)
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NVS/KNAS workshop terminologie
Op 4 november was er in de zaal van sv Pallas
in Breda een workshop over de correcte termi-
nologie op floret. Deze workshop was gezutl.en-
lijk georganiseerd door de Nederlandse Vereni-
ging van Schermleraren en de scheidsrechter
commissie van de KNAS. Het doel was duide-
lijkheid te scheppen in de feitelijke inhoud van
bepaalde acties op floret die voor leraren en
scheidsrechters vaak verwarrend zijn. De
workshop werd bijgewoond door 32leraren en
scheidsrechters. Hierbij ondermeer de Neder-
landse scheidsrechters met FIE licenties alsme-
de verschillende vooraanstaande leraren, waal-
onder Nederlands oudste actieve schermleraar,
de Maitre Baelemans die actief deelnam en de
deelnemers zijn visie vanuit meer dan vijftig
jaar van praktijk ervaring gaf.

Aan de orde kwamen ondermeer:

de d6gagement

de coupd

de crois6

RedrctieTS. N.V.S.

de remise, reprise en redoublement

de steek en cavant

de patinando

de voorbereidingen
Onder de deskundige leiding van de Maitre
Wezowski werden deze acties voorgedaan waar-
bij diverse variaties aan de orde kwamen. De
aanwezigen discussieerden hierover en legden
hun eigen visie uit, waarwr geprobeerd werd een
consensus te bereiken. Na lunch werd door Rob
Wolthuis de offici0le visie van de FIE uitgelegd
met behulp van video beelden.

Het bleek dat er op de meeste punten een duide-
lijke consensus was, maar dat op een aantal
punten er duidelijke verschillende meningen
waren en bleven. Niettemin heeft de workshop
er toe bijgedragen dat er iets meer duidelijkheid
is ontstaan in een verwarrend geheel. De duide-
lijke communicatie tussen de verzamelde lera-
ren en scheidsrechters speelde hierbij zonder
meer een belangrijke rol.

iWS/KNAS stage RobWolthuis geeft toelichting op video beelden'

Matlres vanTil en Baelemans besprekzn een detail punt. Foto: F'Veer
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In je eentje mikado spelen.

tn Sportblessure, vervelender dan je denkt.

Acht miljoen Nederlanders doen regelnetig
aan sport en mals algemecn bekend heeft dat
doorgaans een positief effect op hun gezond-
heid. Doorgaans, want er is ook een keerzij-
de: jaarlijks ontstaan zo'n2.9 miljocn blcssu-
res, weervan zo'n 1.1 miljoen medisch be-
handeH wordt Dat is jammer en deels onno-
dig. Vendaer dat het ministerh van W9S en
het Praeventiefonds geld steken in program-
ma's die dit grote eantal blessurts kunnen te-
rugdringen. Ook de Stichting Netionale
Sporttotalisator draagt jaar steentje bij. Een
belrngrijke invalshoek is het vijfjarenproject
"Sportblessures, preventie enmrg", dat in de
periode 1993-1997 gezamenlijk ontwikkeld
en uitgevoerd wordt door hct Nederlend
Olympisch Comit6-Nederlandsc Sport Fede-
ratic (NOC'NSF), het Nederlands Instituut
voor Sport en Gezondheid (NISG) en
Stichting Consument en Veiligheid (SCY).
Een omvangrijk project wrarin onderzock,
verbetering van de organieatorische aspecten
en van de eccommodstie en voorlichting sa-
mengaan. Hier vatten we het onderdeel voor-
lichting samen: welke voorlichtingsacties
staan er voor 1995 en 1995 op het progrem-
ma?

Drie hmfdlijnen
Op voorlichtingsgebied wordt in 1995 en 1996
langs drie hoofdlijnen gewertc
- Continuering van de voorlichting aan de

sporttakken die in de p€riode 1993-1994 zijn
benad€d (handbal, k6fbal, basketbal, volley-
bal, hockey en rugby);

- Stan met voorlichtingsprogramma's gericht
op 7 nieuwe sporuatten (voetbal, schaatssn,
gymnasdelq triatlon, t€nnis, atletiek en ski0n);

- Start met activiteiten gericht op de koepels:
Int€rproyfurciaal Overleg Sport (OS), Nationa-

'n Sportblessure, vervelender dan je denkL

Sportblessures, preventie en zorg 1995-1996

le Federatie voor Werkers in de Sport
(NFWS), Nederlands Genootschap voor
Sportmassage (NGS), Nederlandse Vereni-
ging voor Fysiotherapie in de Sportgezond-
heidszorg (NVFS), Federatie van Sportme-
disclrc Adviescentra (SMA), Vereniging voor
Sportgeneeskunde (VSG) en het l-andelif In-
stitrrut voq GGD- en (LIGGD).

Een breed scala aan activiteiten
Elke hoofdlijn vraagl orn een eigen benadering
en eigen produkten.

C otuiruurhg eerdcr bendcrde sporttakken.

In de periode 1993-1994 hebben een groot
aanlal verenigingen van de 6 team-bdsporten
deelgenomen aan de toenmalige actie "Topte-
ams zetten blessures buitenspel". Een actie
waarbij rainers sporapecifieke materialen aan-
gereilf klegen en de sporters via massamediale
middelen op de nmdzaak van blessurepreventie
werden geattendeerd. Met de afsluitende ver-
ldezing van het "Topteam van hetjaar" is de
kous niet af. In de komende nveejaar kunnen
deze vaenigingen ha volgende venvachten:

- Op grond van de evaluatie zijn de instructie-
kaarten aangepast en opnieuw verspreid.
Ditmaal ook onder de verenigingen die zich
destijds nbt voa de rctie hebben aangenreld.
Het betreft hier instructiekaarten over trai-
ningsopbouw, testen van fitheid, revalidatie,
elv.

- De deelnemende rahen aan de rctie ontvan-
gen nieuwe promotiematerialen om de aan-
dacht voor blessurepreventie onder de
ryaters vast te houden.

- Er worden plannen ontwikkeld waarmce
blessurepreventie een structurele plaals in het
vereniging$eleid kan lrijgen en dus ook op
lange termijn gewaarborgd wordl
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B enadcring van de nieuwe sportalde n

Evenals bii de actie'"Topteams" wordt het aan-
bod voor de nieuwe sportakken ontwikkeld in
samenwerking met de betreffende sportbonden.
Ook ditrnad op basis van vooronderzoek naar
de huidige plaas die blessurepreventie inneemt
binnen de verenigingen.

De voorstudies, uitgevoerd onder voetbal-,
schaats-, gymnastiel- en triatlonfainers, hebben
uitgewezen dat het klimaat voor blessure-
preventie op zich goed is. Doorgaans zijn ver-
enigingsbesturen en trainers bezorgd over het
grote aantal blessures en zien het ook als hun
taak daar zoveel mogelijk tegen te doen. Maar,
zoals gewoonlijk is de theorie simpeler als de
praktijk. Daarom is actieve blessurepreventie
nog zelden strucuueel opgenomon in het vereni-
gingsbeleid en worden meestal ad hoc maatre-
gelen getroffen. Dikwijls pas achteraf, als
sporters eenmaql blessures hebben opgelopen.
Er is duidelijk behoefte aan praktische metho-
des en materialen en in veel gevallen schiet de
kennis over secundaire preventie (de juiste be-
handeling van en revalidatie na een blessure)
beslist tekort Tot slot zal er ook bij de sporters
zelf 'een knop omgezet moeten wotrden" want
als zij blessurepreventie niet serieus nemen lrij-
gur zelfs welwillende trainers geen poot aan de
grond.

Aangezien het ditmaal e&n 7t&t uiteenlopende
gIGp ryomakkon boEeft zullen zeer ryortspeci-
fieke materialen uitgewerkt worden. Achrcr-
eenvolgens worden ontwil&eld:
- Handleidingen vq)r verenigingsbesnuen die

beschrijven hoe blessurepreventie stap voor
sap in het beleid kan worden opgenomen;

- Concrete 'werkmatsialen' voor trainers (zo-
als kaarten met hersteloefeningen, controle-
lijsten);

- Wortshops vmr trainers en verenigingsbesur-
ren;

- Promotiematerialen voor gebruik binnen de
club (zoals posters, clubbladmateriaal)

- Fold€rs vm de individuele sporters.

B e ndering v m koep e br ganis atie s

Samen fiwt&ze organisaties wordt de komen&
tijd gewertt aan de vraag he blassurepreventie
een vaste plaab kan lrijgen bimen hun beleid.

Corrcrete uinvertingen daarrran zijn ond€r ande-
re de ontwitkeling van een reeks revalidatie-
karrten, in samenwerking met NVFS, NGS,
VSG en de Federatie van SMA's. Deze besch-
rijven hersteloefeningen voor veel voorkomen-
de blessures als enkelverstuiting, achilles-
poesontsteking/zweepslag, chronische lies- en
schouderpeesblessures.Fysiotherapeuten, sptrt-

STICHING TOPSCHERT{EN DEN I{AAG
uw leverancier van kwaliteit
let op ons nieuwe adres

Adres:
Beellqqn 190

2562 AR Den Hcog.
tel 070 3455454
fcn: 070 3603719

of ms, wo en do 20.00 - 22.00

Willenskaat 84
2514 HLDenHcog
tel 070 3542743
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artsen, SMA's en sportmasseurs ontvangen
revalidatiekaarten in de vam van scheurblok-
ken, zodat de informatie aan de geblesscerde
sporter kan worden meegegeven.

Ook scholing is een belangrijke invalshoek,
bijvoorbeeld in de vorm van bijeenkomsrcn
"Eerste Hulp Bij Sportongevallen", die in sa-
menwerking met het IOS woden onnvikkeld en
in het voorjaar van 1996 van st{t 8;aan.

Verloop Yan de campagne
De eerste helft van 1995 stond in het teken van
de voorbereidingen. Het uitvoeren van de vmr-
sordies, vormgeven van het samenwertingsver-
band met de afzonderlijke seortnonOen en koe-
pelorganisaties, het stap voor stap ontwikkelen
van de verschillende malerialen en methodes.
Dfuect na de zomer is gestart met de uitvo€ring.
Gezien de grote verschillen hrssen de sporttak-
ken (aard, seizoen, enzovoort) is niet gekozen
voor een gmtscheepse gezamenlifre landelijk
start, maar zal steeds in elkaar opvolgende pe-
riodes de aandrchtgevesigd worden op 66n vdn
de beueff€nde sporuakken.

Belangrijke date
Voetbal b@t de ryits af met eel persconferentie
van de KIWB op l7 augrrs0s en aandrht voq
bles$refeventb tillens & landelile corlr&g
op ll okober. Schaatsen opende de rtie eind
september, toen de KNSB een speciale "Appli-
catiedag Blessurepreventie' organiseerde.

Op 2 december volgt gymnastiek, met de cga-
nisatie yan @n symposium 'Blessurepreventie'
door de KNGB en KNCGV gezamenlijk. De
Koninklijke Nederlandse Triatlon Bond zal be-
$n l9!b hct staraignaal geven tijdens e€n spe-
ciaal belegde'Trainersclinb'. De voorbereidin-
gen met de KNLTB (tennisbond), de KNAU
(atletiekbond) en de Nederlandse Ski Vereni-
grng zijn rcnsloae nog in volle gang. Tot sbt zal
efud 19!)6 de evaluatie van alh rtiviteiten wa-
den afgerond.

400.

Voor meer infomulic en hct volledige projectplan "Sportblosstres, prcycntie en
urd'kuttt u zich venden tot lut utiodres:

/YISG, Postbtts 302,6E(n AH Arnlum, tol 0264 34
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STAND PER l deccnbcr l99s

HERENFLORET HERENDEGEN

KIIIKENS l.DongarChrirri'nv f,61
2.HrsftonCowaadv Rst

HEREN SABEL DAMESFLORET
l.En,en Saskir vsr Ai'IS
2.Willems Nivis OKK

l.Gijlswijk Laura v ANS
2.Ewen Saskiavan ANS
3.Versloot Anna lvlaria Ran
4.Erckens Wobke VwY
S.Kroese Renate TWe
6.Willems Nivis OKK
T.Veenemsrlmre OKK

l.VeenemmMyrthe OKK
2.WillemsChristina OKK
3.Belter Jessica den VwY
4.Gijlswijk l-arua van ANS
S.T,rx-Ettlunrrt Ran

LBloemendal Anne dAr
2.Bos Denise hlt
3.Broelfiuis Wendy Fur
4.Brmge Nicole van Sca

S.Kater Mrttra Ran
5.Togt Jtdittr vd OKK
?.I(ruidenier Marielle Fau

8.Verme€r Wotienke Eng

l.Alp Zehra VwY
2.Bos Denise Put
3.Bloernendal Anne dAr
4.Cedee Jasmijn Sca

S.Broetfiuis WendY Fau
6.Kmideni€r Marielle Fau

T.KaterMrtha Ran
8.MannessenTitia VwY

l.AngadGaurIn&a AI'IS
2.Liebrand-vmEs Henne Vis
3.Payne Kristin KLM
4.SchippalreijnHelear CT
S.Cedee his Scr
6.Alp Zehra VwY
7.Hom fuis Vis
8.Bos Dcnise Put

DAMESDEGEN
l.WillecnsNivi! OKK

l.Erckens Wobks Vnry
2.Hermaru Boudelot Wcz
3.Wi[crnsNivis OKK

l.WillernsCristina OKK
2.Erckens Wobkc VwY
3.HermansBoudelot Wez

l.Conen Rachel dAt
2.Klris Ingrid VwY

DAMESSABEL

l.Drlen Sandravst
ZHolictroclJdsicr
3.Stanc\rcldArutc
4.Stam Jcan Mario

BENJAIIIINS lsorSsebostiaan OKK lSoctSebastiaan OKK l.DropJustin Der
' 2.Petcrsc Tom Eng 2.Nicolaas Jeftey oKK 2.Ovgrmeir Florian v Der

3ZwmDonovanvd Sd 3.VeenstraTim Wez 3SekkenJoost Pal

4.Wcmch C'ecrt Vis
SNrvcgMaarten'Di* Oev
6Nicolaas JeffreY OKK
T.Visscr Marte'n de Vt*Y
8.Ankersmit Inurens T'We

PIJPILLEN l.VerwijlenBas Vwy l.hckensHans Ywy lMattheyThomas Pal

2Moorenlscha Rsr 2.JansenWdtcr LRa 2.Knitellucas Pd
3.Holrtcge Arnaud scr 3.AmmdrlaanMarc Kar 3.Spiertz Josse PSV

4.CornUc Setostiaan Sca 4.Visser Laurems de Vwy 4.Pahnke Gerome dAr

S.AmmcrlaanMarc Kar 5.Verrr,ijle,rrBas Vwy 5.VroomMelle dAl
5.Vrios Bram & Oev 6.Bloks Alexnder Vwy
TJongejanMcruro Hep 7.En'enAllrdvsr AI'IS
t'Erckens Hsrs Vwy 8'Dijkhuis Bas Vwy

CN)ETTEN lJyeekelslasper Sca l.TigchelrarSiebren Vwy l.MoerdijkDiederik Sca

2.SmitRogierFur2'VugtRoelvan!*y?.Y*houwerRobdAr
3.RotrfeManhijs oev 3.SmitRogier Fu 19_gMMichiel Kar

aNarrrmnnZig'-gyEng4.DoorenFnrrsvan\#ez4.VirrkeHarryPsv
SJansenTashunka OKK S'Ooms Jurgen BG

6.Tigdrelar Siebren Vwy 5.Meulen Timrne vd Sca

?.HiitmsurYurien Rsr T.Bcndr-BcdmurAlcnLP
EJanscn Kabir Vis E.Perez fusrds€n Jose Wez

JUI{IOREN l.AronsonBoaz oev l.Daniels Robert vwy l.\omijn R91ou1 s_ca

2.Galeslootc'hris Fau 2.Tigchelaarsiebrar vwy 2SemdsenMartijn Kar

3MeekelsJaspetSca3.GamierBasKar3MoerdijkDi*oit9.*
4.SmitRogicr Fau 4.Denissenlgor vwy 4.HaverkampSymkeKar

5.Gqnie(B88 Kar 5.HolJotrermesin't LF
6JanrcnTuhunka OKK6.VredcveldNiel Sca

T.RolrlfsMauhijs Oev T.StamNiels MVO
8.ElswifiJerocn Hee E'MeulenTimmevd Sca

sEllIoREN l.Sanders Paul Haz l.Kardolus Arwin Kar l.oskTnp Antur 9e"
2.OoetvecnAn'id Sca 2.DriessenMichiel DVi 2.RosTijmen Kar

3zsirchakib Kar 3.Damenstefan DVi 3'VanCannEtienne Pro

4J)ivendalJeroen TWe 4.OaerWouterden DVi 4'Kardolusoscar Kar

S.SorberPetcr Kar S.RidderBouke USV S.Lascheksef Fau

5.DwastelNat}ranoev5'GaneffstephureKar6.HamErikvdoev
T.Rijscnbrij Hsrs vis 7.Klip Michael vd DVi T.Plantinga Term Kar

s.r;retd ronkef vis g.sizb Koen Kar- 8.Romijn Reinout Scs

l-Ir{annessen Titi VwY
2.ConenRachel dAr
3.Klaislrytid VutY
4.AlpZctua VwY

l.Osinga Pernette Kr
2.Berg Alice vd Haz

3.Tol Sonja Kr
4.Heuvel Ingrid vd Kr
5.Emden Rebeocr vrn Haz
6linkclugthrt MrYke Haz
T.TiedinkNicoleta DVi
8.Hofrnsrs{larkJos ANS

Kar
AEl\
Dosl
Pt'o

ool






