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Van de redactie
Ar i!9tJ schrijf zijn de Weretdkampioenschao-

pen 1995 verleden djd. Ik weer nier
*urtr"*i"
meegetregen heeft, maar mij is opgevafi"n
Out
9r op de TV best wel enige aandacniaan b";@d

moesr je dlaarvoor l"u*pUrii""i",
I._Y"lf:**
maar schermen kwam toch mooi op deTV.
Het
is zeker dat deze WK een prima piomo,i"
u*,
de schermsport
is geweest.

Dat is een van de winstpunten. Of daar noq
an-

d"f Tn roe re voegen iiln, *eer ll
naar-

rf

Ue"

Den Haag gegaan. De "i"l
organisal.ie
belangrijker om een oud_nitionaal
kamqloen een vrijkaart te geven (dichter
bii het
zert

llet
vond.het

Rob Goud.vis

genleidcn er loe, dat pernette na
ccn (!) partii te
hebben geschcrmd op de WK,
gaan. Als gevolg van haar plaats
";;'i;;?;,
op o, int"r_
nationate rangtijst, was zij i,.ijg.riiJ"u"
r,",
scnermen van voorrondcn. Daardoor
bcgon zij
pas bij de taatste 64. Maar a"*.inpr"
f,?i'*i.

meteen.

In een.interview dat op dc TV wcrd
uitgczondcn
Uawel) grng pernc[c dicp in op dc vriag of hct
wel zo versmndig was gcwecst om ccn
aant'al

oagen voor

de WK z.ich at tc zondcrcnMisschien had zij wet naar dc zaalrnn"t"n
to
het wapengcklctter rc kunncn t o.cn.
vuur?), dan om de redaktie van Touch6
9I
3"n
roen tk dat hoordc vrocg ik mij af hoclanu
in aanmerking te laten komen.
zii
nu al meedraait in dit *crclOlc. "E;"
;h;;r;;l
geven over de organisarie rond de
met haar ervaring moet nu nct, onO"rt
-S-991 -o-ordeel
anJ *"t
WK. Noch kan ik iefs zeggen over de entourase
weten wat voor haar dc bcste voorhcrcidinc
waaronder de partijen werdcn verschermd.
is.
En als je dar dan nog srecds ni.r *".i.
O.nf il.
Wat ik wel kan doen, en dan ook heb gedaan,
oat Je maar bcter icts andcrs kan gaan
is
docn.
u een overzicht geven van de resultatEn uan'de Want schermen is dan kennclijk
i;;;
nationale deelnemers. U reft dat aan
keuze, om maar niet te .p.cien"i";";;
nu". Al-on_
de volgende bladzijden.
dersteuning die zij daarvoor van ovcrhcidswcge

d*;;.
D;;, k;ik

;t;;;;

En zoals verwacht zult u daar geen wereldkam_
pioen bij aantreffen. Maar war"veet
vindt de resutraren ook niet zo oenoeiefrJ.
mige schermers weten in hun
aardig resultaat neer te zeuen. -Maar zodra
de
eliminatie verschermd moet worden, is
Oe li.;p
leeg. Ik zeg dtt nier om icmand
pl.ol.op sporr in de grond t" t upp"n. fuf-u_
nel lett ligt er nu eenmaal. En daar-kan je
niet
91heen. Het vaderlandse schermen ,ul
flinke injektie moeren krijgen (gehf;;er?';;:
ners? schermers? KNAS?) orn' lnt.rn.otionJl

";di;,'il
i;;_
porlr;;;;;;;

mag ontvangen.

De volgende dag kon ik in mrjn krant
lczcn. dar
ats redcn voor dcze sncllc uitschakcling
wcrd
gegeven dat een lid van het nationalc
t"i,
,u"
her einde van de loper stond. Of pcrnctrc
OIL
ulr.spraak ook werkelijk gcdaan hccft,

wccr ik

,**i ti;di;: lill .Tlir ats hcr juist is, rijzen er bij mij wet
ulnk wal vraagtckens.
t.;;;

Met-mij zult u toch ook een wat sprekcnder

resulraar verwachr hebben. B"grijp;1
;;;;;;
wel goed. Ik geef dit alles nret weer
om pernette
(ik misgun haar nicts). n
potjes te kunnen breken.
lyTl*.T"ken
e""i
qtr,stechts
weer om mijn teleurstclling tc
uiten.
En over onze nationale troef kan ik
lK nad besl hoge verwachtingen
net zo kort
cn vindt hct dus
zijn, als haar opreden was. Alle uoorU"."iJin_ jam mer, daa dez.e niet ui tgekJmen,,1n. --

vf

Wereldkampioenschappen 1995
Rob Goudvis

Hieronder volgt een overzicht betreffende de
resultaten van onze nationale schermers en
schermsters op de WK 95.
Per wapen worden de deelnemers gegeven,

gevolgd dos hun eindrangschikking. Ook vindr
u het resultaat van de poule en de resultaten in
de eliminatie (als die gehaald werd), waarbij het
eerste aantal treffers steeds dat van de landgenoot is.

Ter informatie worden ook uitslagen van de
deelnemers namens de Nederlandse Antillen gegeven. U zietzelf wel waarom.

Omdat de namei van de tegenstanders toch niet

zo heel bekend zullen zijn, is die inl'ormatic
weggelaten. Ondanks dat sommige deelnemers
het onderspit moesten delven tegen de latere
wereldkampioen. Ook als er in de poule gewonnen werd van een gerenommeeerde tegensl,ander is dit niet aangegeven.
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Reaktie op het redactioneel
Beste Redactie, Rob, ik waardeer het zeer dat je
de gelegenheid hebt gegeven om op je redactioneel artikel over de WK'95 te reageren.

Kasper Kardolus

dezer dagen in Wassenaar 66n en ander uitgepraaL

Een voordeel van de WK in eigen huis is dat
men, de z.g. bestuurders, de z.g. perschef, de
schermers, de trainers, de NOC*NSF en Jan publiek hebben kunnen zien hoe slecht het Nederlandse schermen er nu eigenlijk voor staet. Het
wordt in Nederland echt alle hens aan dek. Rob
-WK
als ik jou was geweest was ik toch naar de
was het "feest" nog niet eens doorgegaan.
gegaan, ook al werd aan jou, voor de Redacteur
Voor Pernette kwam de WK in Nederland helevan Oe Touchd geen (pers)vrijkaart ter beschikmaal niet uit. Een WK voor een Olympische
king gegeven. '
Spelen is een zeer nerveuze en belangrijke. Het
is de waag of je als "Bond" je beste "man" in de Vmrdeel is ook dat iedereen kan beseffen welke
spanningen, WK in eigen land, daaraan even- prachtige prestaties Stephane Ganeff' Finalist
tueel moet opofferen. Ernstig vind ik de show WK en EK, Arwin Kardolus Finalist A wedstdie Van Oeveren net voor en tijdens de partij, rijd Bern en 2 x JWK en n.b. 2 maanden geleop, en vlak naast de loper, binnen de afzetting, den nog Finalist A wedstrijd lrgnano, Pemette,
als "verslaggever" dacht te moeten opvoeren. 3e op de WK Cuba, finalist of winnares meerNaar mijn mening heeft dat Pemette op de WK dere A wedstrijden en winnares'n.b. van de
de nek gekost. Maar ja, als je door gebrck aan Mastcrs, de afgelopen jaren hebben neergezetl
ervaring, als topschermer of topcoach, geen idee Laten we voor zover dat nog kan alle schermers
hebt hoe met zo'n situatie om te gaan, dan krijg steunen, aanmoedigen, stimuleren en de geleje dat. Geen enkel moment ben ik als traincr- genheid geven tot nieuwe prestaties. Vanuit
coach door hem voor overleg, hoe te handelen, bijvoorbeeld Veldhoven zo af en toe de zaak beoordclen is al zo gemakkelijk, pardon moeilijk.
benaderd.

Ook ik heb mij indertijd afgevraagd, waarom,
voor wie en met wie wordt de WK, naast door
de heren van de FIE, georganiseerd. Veel van
m'n vrienden hebben vaak op het laatste moment nog de helpende hand geboden, anders

Rob, je schrijft wel "nog maar niet te sprcken
over de overheidssteun die ze krijgt". Ik vind
het jammer dat sommige mensen dat dcnken'
Rob bij de beste 16 landen in de wereld zijn
nationale trainingen, gaan de beste 5 naar bijna
iedere wedstrijd in de wereld. De vergoeding
die Pernette van de "overheid" krijgt is een heel

fijne, maar haalt het niet met wat de beste

Inder<laad zal het vaderlandse schermen een
flinke injectie moeten krijgen. Maar vooral van
mensen die het goed menen en niet voor hun

zelf bezig zijn. "Verdeel en Heers" en de
mensen tegen elkaar opzetten, dat moet voor
altijd afgelopen zijn. De echte vakmensen en
mensen die echt wat gepresteerd hebben,

moeten ten goede van de schermsport, de

buitenlanders krijgen, en aan premie's krijgen kansen krijgen. De laatste 3 weekeinden voor de
met behalen van wereldpunten. Alleen aan die WK hebben 80Vo van de deelnemers aan de WK
met elkaar onder leiding van Monshouwer,
premies al zo'n f 30.000,-. De "overheidssteun"
Verwijlen, Jonckers en ondergetekende, getverhouin
niet
gewoon
ook
staat
van Pernette
ding ot al het geld wat Pernette er zelf direkt en raind en zich voorbereid. Ik vond dat al een fijn
in haar halve Carribre als juriste, er in verlicst, iets en een goed begin.
cq. brj legt. Beste Rob, de voorbereidingen van Beste Rob, KNAS, etc., sans rancune, maar
Pernette en mij waren prima, we hebben een laten we er wat aan doen!
jaarprogramma gemaakt en zoals al-tljd een jaar
van-te voren al, goed nagedacht' Ook naar dit
WK hebben we hard gewerkt. Net na de WK'
na de klap, maar Yergeet niet dat ook bdvoorbeeld de nurnmer 2 van de wereldranglijst ook
onmiddellijk bij de "64" er uit vloog, verschilden Pemette en ik van mening, maar we hebben
E

Naschrift' van de redactie
Omdat in het redactioneel Pernette er niet zo

vergelijkbaar resultaat op (met als mogelijk enige uitzondering het behalen van de Masterstitel!). Ik heb al van diverse kanten gehoord, dat
in Cuba nogal wat mp-sdtrermsters op het
daar
Inderdaad kwam er een reaktie (zie hierboven),
maar lot mijn grote verbazing niet van haar zelf. appdl ontbraken. Dan komt zo'n hoge positie
Om voor mij onduidelijke redenen heeft zij haar toch in een wat ander daglicht te staan. Niet dat
trainer de kans geboden om te reageren. Ik be- ik daarmede dat resultaat zou willen afkraken.
Natuurlijk is derde worden op een WK heel
grijp niet waarom zij dat niet zelf kan doen.
goed. Maar om dit nu als uitschieter steeds naar
Maar hoe dan ook, ik kan het nu niet nalaten om
voren te halen, om aan te tonen hoe goed je
daar weer mijn indruk over te geven.
bent, lijkt mij wel een beetje overdreven.
Ik moet zeggen dat ik moeite heb om het schAls ik dit alles zo overzie wil ik afsluiten met de
rijven van Kasper Kardolus te begrijpen. Hoe
opmerking, dat het tijd wordt dat wij met beide
kan een Wereldkampioenschap nu niet uitkovoeten op de grond komen te staan en reeel
men? Een evenement dat 66nmaal per jaar
doen over de resultaten van de nationale scherwordt gehouden en waarvan de datum lang van
mers. In Nederland is er op dit moment
te voren bekend is? Het enige dat ik hierbij kan
(hoezeer ik dat ook betreur) niemand goed geje
niet
bedenken is de volgende redenatie: als
noeg
om een toppositie in het internationale
deelneemt aan een wedsrijd kan je ook niet verschermen
in te nemen. En dat zou moeten veliezen. Dus je kan altijd de schijn ophouden dat
randeren.
je daar gemakkelijk had gewonnen, als je maar
In essentie is dat terug te voeren tot het, volgenmee had gedaan.
de: zet nu maar eerst echt goede resultaten neer
Verderop wordt weer eens aangehaald dat Peren ga dan eens praten over financi€le ondersteunette jaren geleden in Cuba een derde plaats
ning. Probeer dat geld nu eens op de tweede
wist te behalen. Het beeld dat bij mij steeds naar
plaats te laten komen. Ik denk dat daarmede
boven komt is: moet je nu nog pronken met dit
heel wat problemen op te lossen zijn.
eenmalige resultaat dat zo lang geleden is behaald? Want alle kampioenschappen die daarna
kwamen, leverden in de verste verte niel ecn
best op staat, heb ik haar in de gelegenheid gesteld om een reaktie te geven.
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Impressies van een Wereldkampioenschap
EIl.Wolrhtis
In Den Haag woonachtig was het voor de schrijver van dit epistel niet moeilijk om dagelijks de

mensen heb ik gesproken en ze waren stuk voor
stuk enthousiasL

sfeer te proeven en de spanningen mee te maken

Daarom geloof ik, dat de KNAS er goed aan
hceft gedaan om dit grote sportgebeuren naar
brengr
Ncderland te halen. Vanzelfsprekend is zoiets
Na in mijn lange loopbaan in de schermsport altijd goed voor de promotie van de sport. Maar
vele van die evenementen beleefd te hebben dan moet er wel wat gebeuren. Vooral veel
(deed eenmaal zelf mee in Parijs in 1957), dacht activiteit.
ik wel ot enig oordeel te kunnen komen.
We kunnen, dacht ik, de organisatoren met hun
Nu, laat ik U zeggen het was geweldig. Ik hcb vcle hclp(st)ers zeker feliciteren met het verloop
genolcn van het begin tot het einde.
van dit W.K.
prima
Goede organisatie,
sfeer, schitterende ac- Helaas, dat die felicitaties niet kunnen gelden
commodaties (Houtrusthallen en Congresge- voor de prestaties van de Nederlandse deelne-

die een W.K-.schermen altijd met zich mee-

bouw) en fantastische sport.
Natuurlijk waren er schoonheidsfoutjes, maar

waar zijn dle niet bij zo'n groot internationaal
gebeuren. Opvallend was de grote belangstelling die er voor dit W.K. bestond. Steeds druk
bezette hallen en verheugend bij dc finales altijd
een uitverkochte Willem Alexanderzaal in het
Congresgcbouw, waar de Italiancn meestcntijds
de sfeer bepaaldcn en de grootste hcrrie maakten.

Het lcuke tijdcns zo'n kampioenschap is hct ontmoclcn van oudc bekenden. Dat gold ook voor
Ncdcrlandse oud-schcrm(st)ers dic dcze gclcgenhcid aangrepen om weer eens acte dc
presence te geven. Verwonderlijk is echter ook
bij dit soort evenementen hct missen van
mensen die in hct verleden een grote rol in de

schermsport hebben gespecld. Die triomfen
hebben bchaald, jarenlan ge intensieve trainingen hcbbcn ondergaan, decl hcbbcn uitgemaakt
van l€ams voor uitzendingen naar WK.'s, Olympische spelen en A-toernooicn. Je zou dcnken:
die snellcn naar de zaal in eigen land waar de
KNAS nota bene een W.K. organiseert. Om er
weer eens bij te zijn en tc kijken hoe de huidige
generatie het er afbrengt. Hclaas, tc wcinigcn
dedcn dil. Vreemd!

De meest interessante wedstrijden vond ik die
van de landenteams. Het enthousiasme, hct applaudisseren na elke treffer, het geweldige gcjuich na een overwinning maakte indruk. Ook
bij buitenstaanders die voor het eerst kcnnis
maakten met de schermsport. Enigen van die

l0

mers. Zij hebben gefaald en waren kanslms. Op
ccn paar uitzonderingen na gingen ze er in de
ecrste ronde fit. Ze konden niet tegen het
buitenlandse geweld op. De constatering wat er
precies aan mankeert moeten we maar aan de
vakmensen overlaten. Het is een oud verhaal,
maar het is niet anders.

In de dagbladen konden we lezen, dat de omstandigheden en niet de verrichtingen van de
scherm(st)ers de oorzaak waren. Maar die omstandigheden zullen nooit wijzigen en gelden
voor iedereen.

Het optreden van de Nedcrlandse scheidsrechters was voortreffelijk. Er kwamen geen
protesten en er viel geen wanklank en dat is in
zo'n intemationaal toemooi wel een compliment
waard.

Dc opcnings- en sluittingsceremonies waren
wat summier. Het zijn van die verplichte nummers, die niet zo goed uit de verf kwamen.

Gelukkige bijkomstigheid is, dat na afloop van
het tocrnooi kon worden vermeld, dat de organisatoren financieel rond zijn. Ook hiervoor zijn
gclukwensen op hun plaas. Ook de Gemeente
's-Gravcnhage zal dit deugd doen, want met enigc debdcles in dit verband achter de rug (World
Games en Wercld Ruitenpelen) had men andere
ervaringen in deze gemeente.

E
S

l^)

I

lF-nl

/d

cL-.R*n

i-#;

5
s

:-l

Lf

lr

I

l--l--

e
(\-/

(\./
Lr
r
=
I

F_

A.
f=-f

=7

ltn
l--)
-

ll

Bevrij dingsbeker L995 in Zoetermeer
Frat*Ouwerkzrk
Na een flink aantal jaren te gast te zijn geweest
in het Makeblijde College in Rijswijk koos de
organiserende vereniging Zaal Kardolus dit jaar
voor het eigen huis in Zoetermeer. Op zondag 9
april verzamelden zich 25 sabreurs en sabreuses, onder wie vrijwel de gehele nationale top
zich voor het afwerken van twe€ voorrondes.
Vanwege ruimtegebrek werd een deel daarvan
gehouden in de ruimten van het nabijgelegen instituut Effatha: een leuk wandelingetje in de
prille voorjaarszon. Ach, en de wat gladde
vloer, daar had iedereen last van.
Hoewel vanaf het begin duidelijk was dat ieder-

geval drie van de toppers de sabels kruisen.
Nummer I op de ranglijst, Anon Oskamp, had
een taaie tegenstander aan Teun Plantinga en
redde het slechts na een spannende partij de
winst naar zich toe te nekken: 15-12.
De tweede halve finale bracht kersvers Nederlands Kampioen Oscar Kardolus tegen een andere favoriet, Etienne Van Cann, die het op het
Nederlands kampioenschap eigenlijk een beetje
had laten afweten. Alles wat schermen mooi
kan maken: spairning, schitterende treffers en
enorm veel vechtlust bracht deze partij. Na twee
keer drie minuten stond er 14-14 op de teller en

een zou worden toegelaten tot de eliminatie
maakten de meesten er in de voonondes al een
ware strijd van: leuk om niur te kijken dus.
In de eliminatiepartijen werd duidelijk dat de
nationale sabel-top dicht bij elkaar ligt. Vele
partijen werden met miniem verschil gewon-

moest na de minuut pauze de beslissing worden

geforceerd. Dat beide schermers niet te veel
risico wilden nemen bij deze stand bleek uit het
feit dat er tot vijf keer toe een simultane werd
gegeven: de schermers maken dan tegelijkertijd
een treffer en de stand blijft gelijk. Uiteindelijk
trok dit keer Etienne aan het langste eind: hij
nerVverloren.
won uiteindelijk met l5-14. De finale tussen
De kwart-finales gingen tussen Anton Oskamp Anton Oskamp en Etienne bracht eigenlijk een
(van Oeveren) en Huub Hoogkamp (van Oevezelfde beeld. Ook hier 14-14 na twee maal drie
ren) (15-8), Peter Sorber (Zaal Kardolus) en minuten prachtig en spannend schermen. Ook
Teun Plantinga (Zaal Kardolus)(15-12), Oscar hier dus weer een beslissing in het laatste geKardolus (zaal Kardolus) en Henny Bolkenbaas
deelte van de wedstrijd en ook hier weer een
(zaal Kardolus) (15-10) en Paul Water (Zaal
aantal simultanes totdat Etienne de wedstrijd
Kardolus) en Etienne van Cann (Prometheus).
uiteindelijk in zijn voordeel wist te beslissen en
In de halve finales mochten er dus in ieder daar kon de quasi-overwinningskreet van Anton
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niets aan verandercn.

Einduitslag:

l. Etienne Van Cann (Prometheus Delft), die de
wisseltrophee, het Kacheltje in ontvangst mocht
nemen, 2. Anton Oskamp (van Oeveren,
Amsterdam) en 3. en 4. Oscar Kardolus en Teun
Plantinga (beiden Zaal Kardolus Zoetermeer).
Te verwachten valt dat drie van deze heren
@tienne, Anton en Oscar) samen met Tijmen
Ros (die elders in Europa de kleuren vanT-aal
Kardolus verdedigde) ons land in juli zullen
vertegenwoordigen bij de Wereldkampioenschappen in Den Haag.
De dames, met vier aanwezig, moeslen eigenlijk
fwee keer aantreden: eerst deden ze m@ met de
heren en daarna maakten zij in een onderlinge
eliminatie nog uit wie de wisseltrophee voor de

Finab tussa Etbtne

van Cawt en

Atton Oskanp

dames in onwangst mocht nemen. In de finale
stonden Sandra van Dalen (7aal Kardolus) en
Jessica Holierhoek (A.E.W. I-eiden) tegenover
elkaar. Ook hier werd lot het uiterste gegaan:

beide dames gaven elkaar maar weinig toe.
Uiteindelijk wist Sandra de panij met 15-12 in
haar voordeel te beslissen.

Uislag:

l. Sandra van Dalen,
2. Jessica Holierhoek,
3. Anne Saneveld (Donar 1881, Groningen).
De keus van de organisatie, die overigens vlekkeloos verliep, was een gelukkige! Alle deelnemers hadden het uitstekend naar hun zin dus hopen we voor volgend jaar op een nog grotere
deelname, met name uit de dameskringen.

foto: Hans Gebijne
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NVS Sabel stage

rdactbTB WS

In het weekendvan27 en 28 mei 1995 heeft de
Nederlandse Vereniging van Schermleraren een
sabel stage gehouden op het KIM in Den Helder. Dit onder leiding van de bekende maitre
willem Monshouwer uit venlo. Het thema was

hct sabelschermen bij de jeugd. Hiervmr heeft

Aanwezig waren twintig kinderen uit diverse
verenigingen in heel Nederland en tien leraren.
Centraal stond maitre Monshouwer's visie over

ningen, benenwerk en basistechnieken. Dit

het sabelschermen bij de jeugd

hij een methodiek ontwikkeld gebaseerd op de
methode van de beroemde Hongaarse sabel leraar, Bal.izi. Deze aargevuld met diverp moderne invloeden uit verschillende landen.
De eerste dag was gevuld met co0rdinatie-oefewerd afgesloten met een gezamenlifr diner.

%

Deel van de sabel workshop

F

RANCE.LAMES - SCBER!{S ERVI CE

K. Fokkema-Anderegg
SEeenbraan 7
9561 DA Ter AFet
te1. 05995 - 2059
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Op de tweede dag werden 's morgens wcdstrijdtechnieken behandeld. Gedurende de middag
waren er wedstrijden voor de kinderen op sabel
en voor de leraren op drie wapens.
De aanwezige leraren verschermden het verenigingskampioenschap. Dit door een poule unique
te schermen op alle wapens. Onder de deskundige jurering van de maitre's Van Winden, Peeks
en Derop namen de leraren deel aan een zeer
zware wedstrijd die zich kenmerkte door het
goede karakter en de bijzonder fraaie techniek
die te zien was. De resultaten waren als volgt :

Floret

I Frans Hoeberechts
2 Rob van Dooren
3 Wendy van Ste6nveldr

Sabel
I Rob van Dooren
2 Frans Hoeberechts
3 Fred Veer
Beste op drie wapens
I Rob van Dooren
2 Frans Hoeberechs
3 Fred Veer

Als beste op drie wapens krceg Rob van Dooren
de "maitre Van Winden" Wissel prijs.

Dit weekend was bijzonder leerzaam voor alle
dcelnemers, speciaal de jeugd die de kans krceg
om ecn weekend hcel intcnsief te traincn.

Degen
I Fred Veer
2 Rob van Dooren
3 Herman Evers

c
Uhtmarflfli

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

SchermcenUum Amhem, Koppelstraat 20, 6832 EP Amhem. Verkooptijden dinsdag en woensdag 20.00 .22.1X) uur
Telefoon: 085 213360 ilewouw C. Tiedink (buiten deze tijd€n 085 - 513132)
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STICI{ING TOPSCHERT{EN DEN IIAAG
uw leverancier van kwaliteit
let op ons nieuwe adres
Adres:

Beeklqqn I90
2562 AR Den Hocg.

tel
loc

070 3455454
070 3603719

ol: mq, wo endo 20.00 - 22.00
Willemstract 84
2514 HL Den Hcag
070 3642743

tel

Het informatiecentrum
Onze naam is altijd Haas
Wij weten dus nog steeds van niks
Met weinig kunst en veel geraas
Vormen wij een vreemde mix

Hcrman heeft een wagenpark
Het staat te wachten aan de poort
Hij runt het als een Noach's ark
(Met meer dan twee van elke soort)

Fred Vcer is een wat vreemd psrsoon
Hij is van alle markten thuis
Hct rare vindt hij heel gewoon

(Hct is bij hem toch kind aan huis)

Rene moet eigenlijk Manus zijn
Hrl is bij ons niet weg te slaan
Hij vindt ons hok wel hcel erg fijn
Liefst zou hij aan de balie staan

Regina loopt steeds hecn en wcer
Zij zwoegt echt als een kanepaard
En als hct af is, wil ze meer
Tnbrengtde bocl pcrfect in kaart

En ik? Ik tiepmiep vrolijk vmrt
In Engels (steenkool) Duits en Frans
Ik fluit wat flier en zeg wat voor
En als hct niet gaat, worst ik hans

Marccl geelt rust cn zckcrheid
Hij wect zelts altijd wat hij doct
En kan hij eens zijn ei nict kwijt?

Onzc naam is altijd Haas
Soms wctcn wij toevallig wat
Hct is dus jammer maar helaas

Hij legt het toch, met overrnoed

Wij doen ons best, en dat is dat.

Thco is ecn echte held
Die alles wect van veiligheid
Mst veel gevoel en geen geweld
Is hij op alles voorbereid
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Lievckamp en ook dit keer zal aan het sportieve

ecn showelement verbonden zijn. Wat dit
showelcment inhoudt blijft vooralsnog een verrassing.

";hoPElv

v?r
FENClNG

Het Galafinaleprogramma begint om zondag
om 14..00 uur.

Beste Schermvrienden,

Op zaterdag 2l en zondag 22 oktober aanshande organiseert S.V. ZaalYerwijlen haar internationale degentoernooi voorjongens en meisjes (alle leeftijdscategorie0n) en hercn seniorcn
"Dutch Open" Fencing 1995.
Op het toernooi van vorig jaar hebben wij vanuit binnen- en buitenland zovecl positieve rcakties ontvangen dat wij voor dit jaar rekcning
houden met een verdubbeling van het aantal
deelnemers. Ook de varieteit in dcclncmcndc
nationalitciten zal zeker toenemen,
Wees er vroeg

bij

om

je aan te melden voot

Vanaf vandaag biedcn wij U de gelcgenheid rot
rcserverin g v:rn toegan gskaarten. Uits lu itend in
de voorverkoop en exclusief voor KNAS-ledcn
bcdraagt deze reservering f 7,50 per persoon.

f 7,50 per reservcring
op bankrekeningnummer 67.40.88.140 ondcr
vcrmclding van "Galafinale 1995" zcnden wij U
ecn waardebewijs dat U op de finalcdag bij de
kassa van theatcr Dc Licvckamp kunt inwisseTegen overmaking van

lcn voor ecn geldig entrccbcwijs.

Wij zijn er van ovcrtuigd dat hct succcs van afgclopcn jaar zd wordcn vcrbctcrd. Mc[ vricndc-

lijke grocten,
Dc tocrnooiorganisatie "Dutch O1rcn" Fcncing
1995

deze wedstrijd!!!

g.!.7a:rl Vcrwijlcn
Jct Wittcnbcrg (rccr.)

De Galafinale (de laatste 8 schermcrs) zal cvcn-

als afgelopen jaar plaatsvinden in thcatcr Dc
Secr.

"Dutch Open" Fencing, Postbus 729, 5340 AS Oss, Holland tel. 0r11204130{ fax. 04120-50645

INT
Voor al uw schermmateriaal
Leverancier van onder andere:
Willcmrrnrt 24
951 4 HM Dcn Herg

tcl 07O 3466887

{u 070 3256870
of

rhcrrorl
Willmtmt 84
9514 HL Dcn Hag
tcl 07O 3642743

ZoMER AANE!TEDTNG:
MASKERS (EIOON) FL l4O,
FrL DE coRPsi
FL 38,

(eeuors r/M l5-El-95)
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Fotots N.K.

es degen 1995

Perne tte Osinga ontvangt

internationale Fair Play prijs
Schermster Pernette Osinga uit Voorburg zal

Respect en eerlijkheid

in het najaar van 1995 het Diploma of Honour 1995 ontvangen van het Internationale
Comit€ voor Fair Play (CIFP). Deze eervolle
prijs is bestemd voor (top)sporters en offi-

Pernette Osinga verstaat onder Fair Play: respect hebben voor elkaar en eerlijkheid. "Het is
bij de schermsport normaal, dat je elkaar voor
en na de wedstrijd een hand geeft en bijvoorcials, die zich op meerdere terreinen inzetten beeld gezellig met z'n twee€n een kopje thee
voor Fair Play. Osinga -parttime als juriste gaat drinken aan de bar. Ook als je dus verloren
bij de Lotto- staat altijd voor anderen klaar hebt, al is dat dan niet altijd even gemakkelijk.
en draagt als topsportster de Fair Play-ge- Natuurlijk zijn er ook bij het schermcn allerlei
dachte uit.
trucjes om de concenrade bij je tegenstander te
Pernette Osinga (28) was als kind op voetbal - verstoren. Ik heb daar echter een hckel aan. Hct
lekker raggen- en wilde als l0-jarige de judos- past namclijk niet bij Fair Play. In de topsport is
port gaan beoefenen. Haar vader zag deze tak hcel veel geoorloofd, maar nict. alles..."
van sport niet zo zitten en wist haar met zachte "De topsporters in Nedcrland zouden mccr nahand in de richting van de schermzaal te duwcn. druk moetcn leggen op Fair Play aangcz.ien ze
Zij tratnt al vele jaren bij maitre Kasper Kardo- een voorbeeldfunctie hcbbcn. Hicrmce 7.ou 7.elus in Zoetermeer, volgens Pernette Osinga de ker meer moeten worden gedaan. Traincrs hcbbeste schermschool van Nederland. Momenteel ben daarom op het terrein van Fair Play ecn bericht zij zich op de Olympische Spelen van At- langrijke uak. Ikzelf wil me graag sterk blijvcn
lanta in 1996. Per week besteedt ze maar licfst maken om Fair Play verdcr uit tc dragen."
zo'n 35 uur aan de schermsport.
Grote eer

Onbekend maakt onbemind
"lk ben enorm blij met de Fair Play prijs en zat
Pernette Osinga vindt schermen een mooie te glunderen achter m'n bureau, toen ik gcfnforsport "Het is een individuele sport, maar je hcbt meerd werd over de toekenning van de prijs.
er wel andere mensen bij nodig om het te kun- Het is een grote eer, zeker toen ik hoorde dat ik
nen beoefenen. Daarnaast bevat schermen allcr- de eerste Nederlandse sporter bcn, die
de prijs
lei facetten van andere sporten. Je moet. bijvo<lr- zal onlvangen. Onlangs zei iemand tegen mij:
beeld de snelheid van een sprinter hebben, de het is een mooiere prijs dan welke andcrc prijs
taktiek van een schaker, de techniek van een dan ook, want die draag je mcL je mee. Ik

polstokhoogspringer en het uithoudingsvermo-

gen van een marathonloper. Het is ook een
sport, waarbij zaken als respect en eervol belangrijk zijn. Waarom ik voor de degen gekozen heb namelijk heb? Ik ben lang en dat is
een voordeel. De degen is ook het leukste wapen. Je kunt namelijk heel creatief zijn, want hct
hele lichaam is refvlak. Hoe beter je wordt, dcs
te leuker het degenschermen wordt, aangczien
je dan steeds meer creaticve idee€n krijgt."
"Helaas wordt er in de media weinig aandacht
besteed aan de schermsport. Onbckcnd maakt
nu eenrnaal onbemind. Dat is ook iin van de redenen dat ik per se Atlann wil halen. Voor de

ontwikkeling van een sport is het namclijk
enorm belangrijk, dat er icmand naar dc Olympische Spelen gaat."

antwoordde: dat is waar, al wil ik nog lievcr wereldkampioen wordcn."

Pernette Osinga heeft enkele jaren deel uitgemaakt
van de Atletencommissie van NOC*NSF. Daarnaast
stond zij een aantal malen in de Fair Play-stand,
waarbij ze onder meer a.s.sistenlie verleende bij een
spnrtiviteilstest voor kinderen. Op de Wereldranglijst
Degen bezet zij morncrueel de derde plaats.

t9

D

I AND

rl,K

KUIKENS

r Julr

rryt

HEREN FLORET
lNicolaasJeffrey
2.Dongar Christiran

vr

BENJAMINS l.Verwijlen Bas

'

2.Pepper Odin
3.Borst Sebasriaan

4,Erven Allard van

5,Kriger Guido
5.Oomen Paulus
T.Voorr Joren vd
SZvan Donovan vd

PUPILLEN lNaumannZiggy
2.Rotrlfs Matthijs
3.Jansen Tashunka
4.Holstege Arnaud
S.Combe Sebastiaan

6.Mooren Ischa
T.Tuizenga Thomas
8.Ammerlaan Marc

Boaz
Rogier
3.Meekels Jasper
4.Oolders Jens
5.Koolhaas Raoul
6.Oolders Mark
T.Smitskamp Rijk
8.Rohlfs Matthijs

CADETTEN LAronson
2.Smit

JUNIOREN l.AronsonBoaz
2.Galesloot Chris
3.Nonhebel Floris
4.Meekels Jasper
5.Smit Rogier
6.Koolhaas Raoul
T.Gamier Bas
S.Oolders Jens

SENIOREN

l.SsrdersPaul
2.Oostveen Arvid
3.Divendal Jeroen
4.Sorber Peter

5Zair Chakib
6.Anzion Philip
T.Korzelius Jonker
8.Rijsenbrij Hans

HEREN DEGEN

DAMES FLORET

HEREN SABEL

OKK l.Nicolaas Jeffrey OKK l.Bekken Joost

Pal

Ran

Vwy l.VerwijlenBas Vwy l.KnitelLucas

Vis

2.Borst Sebastiaan OKK 2.Derop Justin
OKK 3.Bergenhenegouwen J v OKK 3.Henricls Job
ANS 4.Nicolaas Jeffrey OKK 4.Kuyper Michiel
Oev 5.Moonen Bas dAr S.Vroom Melle
Vis 6.Veerutra Tim Wez 6.Alberga Job

l.Erven Saskia van ANS
2.Willems Nivis
OKK

Pal
Der
Pal

l.Veeneman Myrthe OKK
2.Gijlswijk Laura van ANS
3.Bekker Jessica den Vwy
PSV 4.Masson Jessica Mak

dfu

5.Jansen

Rosanne

PSV 6.Kater Eva

LRa

DAMES DEGEN
l.Willems Nivis
2.Hermans

DAMES SABEL
OKK

Boudelot Wez

l.BekkerJessicaden V*y

Wobke

V*y
2.Erckens
3.Veeneman Myrthe OKK
4.Hermans Boudelot Wez
5.Willems

Nivis

OKK

Ran

T.Erven Allard van ANS T.Bekken Joost
Pal T.Blaauw Musetta Der
Sca
8.Poorten Stanley van
Pal 8.Erven Saskia van ANS
V*y
l.Klaris Ingrid
Vis l.Erckens Hans Vwy l.Berndsen Michiel Kar l.Heinen Eva
Fau
2.Willems Cristina OKK
Oev 2.Middeldorp Erlgar OKK 2.Hooven Floris vd Pal 2.Klijnhout Simone Sca
dAr 3.Vermeer Wotienke Vis 3.Otter Marieke de V*y
OKK 3.Iarsen Tashunka OKK 3.Veeger Casper
Der 4.Willems Christina OKK
Sca 4.Jansen Walter LRa 4.Brinks Herman
Sca 5.Moonen Luc dAr 5.Matthey Thomas Pal 5.Veeneman Myrthe OKK
Pal 6.Klaris Ingrid
V*y
Ran 6.Lieverloo J van Vwy 6.Knitel Lucas
PSV T.Gijlswijk Laura van ANS
Vis T.Jobse Pieter LP T.Spieru Josse
Kar 8.Kock Koen R"p S.Krzeminski Kasper Pal 8.Bekler Jessica den Vwy
V*y I .Conen Rachel dAr
Oev I .Tigcbelaar Siebren Vwy l.Moerdijk Diedcrik Sca I .Alp Zehra
V*y
Fau 2.Hol Johannes in 't LP 2.Monshouwer Rob dAr 2.Bloemendal Anne dAr 2.Klaris lngrid
V*y
Put 3.AlpZehra
Sca 3.Vredeveld Niel Sca 3.Haverkamp Symke Kar 3.Bos Denise
TAp 4.Vugt Roel van Vwy 4.Hermsen Huub Sca 4.Broekhuis Wendy Fau 4.Bloemendal Anne dAr
Oev 5.Smit Rogier Fau 5.Vinke Harry
PSV 5.Ccdee Jasmijn Sca
TAp 6.Vermeeren George Fau
6.Bunge Nicole van Sca
T.Kater Martha
Ran
Haz 7.Ooms Jurgen BG
S.Togt Judith vd
OKK
Oev S.Dooren Frans van Wez
V*y l.Marmessen Titia V*y
Oev l.Dani€ls Robert Vwy l.Romijn Reinout Sca l.Alp Zehra
Sca
2.Conen Rachel dAr
Vwy 2.Berndsen Martijn Kar 2.Cedee Iris
Fau 2.Gamier Bas
V*y
Put
3.AlpZehra
TWe 3.Denissen Igor Vwy 3.Moerdijk Dederik Sca 3.Bos Denise
V*y
Sca 4.Tigchelaar Siebren Vwy 4.Have*amp Symke Kar 4.Bloemendal Anne dAr 4.Klaris lngrid
Sca
5.Cedee Jasrnijn Sca
5.Cedee Iris
Fau S.Vredeveld Niel Sca

Oev

Oev
Vwy

6.Hol Johannes
7.Stam

Niels

in't

6.Broekhuis

MVO

T.KruidenierMarielle Fau

TAp S.Meulen Timme vd Sca
Haz l.Kardolus fuwin Kar
Sca 2.Driessen Michiel DVi

DVi
Kar
4.Sizoo Koen
S.Damen Stefan DVi
6.Ganeff Stephane Kar
T.Viegen Arjen van DVi
8.Ridder Bouke USV

TWe 3.Otter Wouter den

Kar
Kar

Sca

Vis
Vis

Wendy

LP

8.Kater
l.Ros Tijmen
2.Oskamp Anton
3.Van Cann Etienne
4.Kardolus Oscar
5.Laschek Sef
6.Ham Erik vd
T.Plantinga Teun

8.Romijn Reinout

Kar

Oev

Martha

l.Angad Caur

Indra

2.Licbrand-vanEs Henne

Fau

6.Bloemendal
T.Franken

1

.Buys Astrid

Pal

Anne dAr

Carien

Sca

Ran

ANS
Vis

Pro 3.A\pZelva
V*y
Kar 4.Schippefieijn Heleen CT
Fau 5.Cedee Iris
Sca
Oev 6.Payne Kristin
KLM
Kar T.Bokel Regina ho
Sca 8.Hom Ans
Vis

l.Osinga Pernette Kar l.Dalen Sandra van
Haz 2.Holierhoek Jessica
2.Berg Alice vd
3.Ernden Rebecca van Haz 3.Starreveld Anne
4.Heuvel Ingrid vd Kar 4.Stam Jean Marie
Kar
5.Tol Sonja
6.Hofmans-Clark Jos Kar
T.LinkeLugthut Maryke Haz

8.TiedinkNicolette DVi

Kar

AEW
Don

ko

