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Van de redactie
Soms gaat het er in het bedrijfsleven er net zo
aan toe als in de sportwereld. Niet dat zo iets nu
erg vreemd is. Immers beide zaken behoren nu
eenmaal bij een maatschappij als de onze. Waar
ik op doel is de afhankelijkheid van de op-
richter. Hoe vaak zie je niet dat een zaak die
door iemand opgericht is het heel goed doet.
Maar als de oprichter te oud word, of wat nog
erger is, plotseling komt te vervallen, zijn er
maar weinig bedrijven die op een zelfde manier
door kunnen blijven gaan. Nu is het met de
sportverenigingen in het algemeen, en met
schermverenigingen in het bijzonder, niet anders
gestemd. Ook daar zie je vaak dat de stuwende
kracht een eenling is. En als, om wat voor reden
dan ook, die eenling niet meer in de vereniging
kan optreden, is het vaak afgelopen met zo'n
club.

Je kan dit ook doortrekken tot de aktiviteiten die
een club organiseert. Ook bij het organiseren
van wedstrijden blijkt vaak dat je heel afhanke-
lijk bent van de inzet van die drijvende kracht in
de vereniging.

In enkele verenigingen zie je dat er naast dat be-
langrijke bestuurslid, nog meer bestuursleden
zijn, die een deel van die stuwende kracht kun-
nen overnemen. Maar dergelijke verenigingen
behoren, helaas, ot de minderheid.

Wat daar aan te doen is? Dat is niet. zo eenvou-
dig op te lossen. Vaak ligt het ook aan de instel-
ling van de oprichter van een club. Vaak trefje
daar iemand aan, die de vereniging een beetje
(veel) als zijn eigen bezit beschouwd. Natuurlijk
zou die club er niet zijn, als die persoon zich in
het verleden niet zo had ingezet. Maar om hem
dan maar het eigendoms-recht te geven, is wel-
licht wat te veel van het goede. Of dat recht nu
echt gegeven wordt, of dat dit recht als het ware
vanzelf is ontstaan, doet aan de ernst van de

Rob Goudvis

zaak niets af. Het resulaat is, dat veranderingen
nauwelijks bespreekbaar zijn. De initiator zier
dit altijd als een kwestie van gebrek aan vert-
rouwen. Hoe goed dit ook bedoeld is, maar het
afgeven van de 'macht', want zo wordt dat vaak
gezien, aan Jongeren met nieuwe frisse ideeen
wordt slechts zelden op prijs gesteld.

Een stelling als "dat doen wij al jaren zo", is een
veel gehoorde kreet in dergelijke situaties.
Natuurlijk gaat het al jaren goed. Immers als het
niet goed ging, bestond de vereniging niet meer.
Maar dat betekent nog niet, dat het niet beter, of
anders kan. Met je tijd meegaan is niet een ei-
genschap die veel mensen, op plaatsen waar be-
slissingen worden genomen, gegeven is.

Toch zal je als leden van een vereniging waar
dit speelt, er iets aan moeten doen. Maar daar
komt meteen een andcr moeilijk punt om de
hoek kijken. Voor vele leden van een vereniging
is er helemaal geen drang om iets te doen op het
organisatorisch vlak. Die mensen komen alleen
maar om gezellig te schermen. Die mensen heb-
ben er geen behoefte aan, om zich met dc club
te bemoeien.

Hoe jammer ik dat ook vind, ik ben bereid dat te
accepteren. Natuurlijk heeft eenieder het. recht
om te schermen zonder zich zorgen te maken
over het voorthstaan van de eigen club. Ik zie
die personen niet als iets minder, maar ik betreur
het wel.

Een oplossing voor het hierboven geschetste
probleem zou kunnen zijn, dat er in een vereni-
ging leden opstaan, die zich het wel en wee van
de eigen club wel aantrekken. Hoe je dan die
drijvende kracht zo moeten aanpakken (op
positieve manier), weet ik ook niet. Maar ik
weet wel, dat als je niets doet er straks weer een
schermvereniging minder in het land is.



Mededelingen
Het bestuur van La Prime is als volgt gewijzigd
(het adres blijft echter wel Postbus 520,6700
AM Wageningen):

Willem Doorn
Boukje Hampel

pe.nningmeester: Erik Bel

Bestuursberichten
l. Algemene Ledenvergadering 1995
De datum en plaats van de Algemene lpdenver-
gadering 1995 zoals gepubliceerd in Touchd no.
3 gewijzigd in zaterdag 25 november 1995 ten
13.00 uur in Hotel Bel Air te Den Haag. Het
jaarverslag en het financieel verslag zullen u se-
paraat worden toegezonden.

2. Puntenlijst
Het KNAS-bestuur is accoord gegaan met het
nieuwe stelsel. Met ingang van het seizoen
'951'96 bestaat de puntenlijst nog maar uit I ko-
lom. Hierbij worden de puntenresultaten be-
haald voor A-wedsrijden en ook B-wedstrijden
v an 65 Vo, 507o en 30Vo bij resp. sen ioren, j un io-
ren en cadetten met een factor 2 vermenigvul-
digd. Het percentage voor de NK wordt 40%;

Nieuw telefoon- en fax-nummer van
KNAS Intemationaal:

015 - 364 04 01

rutn cns bondsbestuur H .G .C .M . Crooijmans

dit geldt dus al voor het NK '95. Bij de vaststel-
ling van dit percenuge is dezelfde rekensyste-
matiek gebruikt als indertijd bij het vaststellen
van de26Vo.

Alle beslissingen omtrent uizending naar kam-
pioenschappen, het verkrijgen van individuele
bcgeleiding e.d. zullen nu dus naar aanleiding
van het puntentotaal in i6n en dezelfde kolom
genomen worden, hetgeen de verwarring ver-
mindert. Bovendien komt het. nieuwe stelsel te-
gemoct aan de roep uit het veld om meer
'gewicht' voor de zwaardere wedstrijden. Aan
de zwaarte van de norrnen verandert in principe
niets voor dit seizoen.

De waarden worden empirisch afgeleid uit de
situatie van het vorig seizoen. Hetbestuur heeft
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wel gemeend de ondergrens voor deelname aan

de EK-senioren op eigen kosten te moeten ver-
hogen gezien de resultaten vorigjaar (naar 1000
pnt in de oude situatie).

Zodra alle nieuwe getallen afgeleid zijn, zult u
op de hoogte worden gesteld. Die voor de EK
vindt u hieronder.

De extra kolom EK95 is bedoeld als service aan
de schermers en andere belanghebbenden om
een indicatie te geven van de puntenstand op het
moment van selectie voor de EK, uitgaande van
de situatie op het moment van uitkomen van de
lijst. (Alsof er dus geen wedstrijden meer
verschermd worden.) Aan de stand en het
puntentotaal in d€,ze kolom kunnen dus geen
rechten ontleend worden. Beslissing tot uitzen-
ding valt op grond van de punten in de officiOle
(1e) kolom. De ondergrens voor deelname aan
A- bl{ft ook in de nieuwe situatie: 500 punten.

3. Europese Kampioenschappen
SR + JR individueel

De EK-senioren en -junioren vinden van 9 tot
12 november a.s. plaats in Keszthely (Honga-
rije). Op ieder wapen kunnen de beste 3 (bij
deelname van een equipe: + I reserve) van de
puntenlijst meedoen, mits zij over het vereiste
aantal punten beschikken. Het minimum aanul
punten, vereist voor deelname op bondskosten
is voor het EK-senioren:2200 en voor het EK-
junioren: 2000. Deelname op eigen kosten:
1200 pnt voor het EK-senioren en 1000 pnt
voor het EK-junioren. Voor de niet reeds voor
de OS '96 geplaatste Europese landen zijn er
dquipeontmoetingen (niet voor HFL (Wenen
24/ll\\. De winnaar daarvan plaatst zich alsnog
voor de OS. Deze wedstrijd wordt eveneens in
Keszthely (Hongarije) gehouden op woensdag 8

november 1995.

De datum van de puntenlijst voor de bepaling
van deelname is 16 oktober 1995.

4. Kleding en veiligheid
De eisen m.b.t. de schermkleding voor KNAS-
wedstrijden in Nederland blijven voor dit
seizoen nog als voorheen. Wel wordt echter al
een masker van 1600N aangeraden benevens
het dragen van een ondervest van 800N (FIE+is
vorig seizoen). Dit geldt vanaf cadetten-wedst-
rijden. Dit betekent 800-3 50N. Van zel fsprekend
geldt de FIEcis voor de A-wedstrijden. Het ligt

in de lijn der verwachtingen, dat het 1600N
masker volgend seizoen in ons land eis wordt.
De ontwikkelingen m.b.t het dragen van het on-
dervest worden nauwlettend gevolgd. Bedenk
echter wel, dat men in de ons omringende lan-
den de FlE-voorschriften op kledinggebied
meestal direct en volledig ovemeemt, hetgeen
ook nog een pak van 800N rondom betekent.

Het kan niet vaak genoeg herhaald worden: Op
het gebied van veiligheid kan en mag men geen
enkel onnodig risico lopen. De bond kan zich
dan ook niet permitteren e€n kledingvoorschrift
voor een vastgesteld aantal jaren geven, hoe
prettig dat financieel ook zou zijn.

Mede afhankelijk van de internationale ontwik-
kelingen zullen wij als KNAS de kleding voor-
schriften aanpassen.

5. Deelname Europa Cup
Om communicatieve redenen is ervoor gekozen
om de opgave voor deelname aan een Europa
Cup-wedstrijd voor landskampioens-6quipes via
KNAS-internationaal te laten lopen volgens
dezelfde procedure als voor in- en afschrijving
voor A-wedstrijden. Het team, dat tweede werd
op de NK in het voorafgaande seizoen, kan dus
bijtijds aangeven mee te willen doen, wanneer
het kampioenstqlm onverhoopt niet kan.

Dus alleen de nummers I of 2 kunnen meedoen
aan Europa Cup-wedstrijden.

6. Reiskosten
De reiskostenregeling blijft gezien de financiOle
situatie van de KNAS vooralsnog dezelfde. Dit
betekent een km-vergoeding per auto) van / 0,30

/km bij een binnenlandse reis en / 0,40/km bij
een buitenlandse reis.

Het bovenstaande geldt voor alle gevallen waar-
bij de reiskosten bij de KNAS kunnen worden
gedeclareerd of waarvan de KNAS een verkla-
ring verlangt. De f 0,30 is tevens het tarief voor
de Nederlandse scheidsrechters bij binnenlandse
wedsnijden.

Reiskosten van en naar het verzamelpunt in Ne-
derland (bijv. Schiphol) worden niet vergoed!!

Declaraties dienen zo spoedig mogelijk te wor-
den ingediend. Indien dit niet geschiedt binnen
8 weken na bezoek wedstrijd wordt niet tot uit-
betaling overgegaan. Een en ander is noodzake-
lijk i.v.m. de budgetbewaking.



VERZEKERINGEN
De Koninklijke Nederlandse Algemene
Schermbond heeft voor zijn leden enige col-
lectieve verzekeringen afgesloten. Uit de be-
richten die ons bereiken wordt begrepen dat er
onduidelijkheden bestaan. Dit artikel zet de
hoofdzaken van de verzekeringen op een rijtje,
zonder de pretentie volledig te zijn.
T.b.v. van de KNAS zijn een "wettelijke aans-
prakelijkheids- en een brandverzekering" afge-
sloten, welke hier buiten beschouwing blijven.

Yoor de leden van de KNAS zijn 2 verzekerin-
gen van belang.
- de collectieve ongevallenverzekering;

hierop kunnen de leden van alle categorieen
in voorkomend geval aanspraak maken.

- de reis- en bagageverzekering
hierop kunnen die leden aanspraak maken,
welke door of namens de bond (altijd via
KNAS-internationaal) worden uitgezonden
naar buitenlandse wedstrijden

DE COLLECTIEVE ONGEVALENVERZE.
KERING:
In de algemene verzekeringsvoorwaarden staan

de volgende begrippen:
- een ongeval is: een plotseling, ongewilde, on-

middellijke inwerking op of in het lichaam
en/of de geest van de verzekerde, dat licha-
melijk en/of geestelijk letsel veroorzaakt,
hetwelk zijn dood of blijvende invaliditeit
tengevolge heeft, met de in deze polis en

eventuele aanhangsels vermelde uitbreidingen
en of gestelde beperkingen.

- blijvende invaliditeit: onherstelbaar
functievedies of verlies van arbeidsvermogen

- geldigheid: de verzekering is van kracht over
de gehele wereld

- verplichtingen bij een ongeval: ingeval van

een ongeval is de verzekerde verplicht tijdig
en zolang 66n en ander nodig is de vereiste
geneeskundige behandeling te ondergaan en

alles te doen wat het herstel kan bevorderen
en na te laten, wat het herstel kan belemme-
ren.
De verzekerde is bovendien verplicht binnen
7 dagen nadat de gevolgen van het ongeval

zich openbaarden verzekeraars in kennis te

stellen van alle bijzonderheden m.b't. het on-

geval en de gevolgen daarvan, waarover de
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verzekerde beschikt door volledig en naar
waarheid het formulier tot aangifte van een
ongeval der verzekeraars in te vullen en alle
gevraagde inlichtingen naar waarheid en vol-
ledig te verstrekken.
Ingeval van dodelijk verlopen of levens-
gevaarlijk ongeval zijn belanghebbenden ver-
plicht binnen 24 uur telegrafisch of per ex'
presse voorlopig aangifte te doen a n Yerze-

keraars en onverwijld alle bijzonderheden
waarover zij de beschikking hebben of krij-
gen in te zenden met overeenkomstige toe-
passing van het vorige lid.
Indien de aangifte van een ongeval niet heeft
plaatsgehad binnen 66n maand of de aangifte
van een dodelijk verlopen ongeval niet zo tij-
dig heeft plaatsgehad, dat verzekerzu[s voor
de teraardebestelling of crematie in de gele-
genheid zijn een onderzoek naar de doods-
oorzaak in te stellen, vervalt elke aanspraak
op verzekeraars, tenzij de verzekerde of be-
langhebbende ten genoege van de verzeke-
raars aantoont, dat de niet tijdige aangifte
hem, redelijkerwijs niet kan worden aangere-
kend.
Belanghebbenden zijn bij dodelijk verlopen
ongeval gehouden elke door verzekeraars
verzochte medewerking te verlenen voor on-
derzoek naar de doodsoorzaak.
De verzekerde is na een ongeval gehouden
verzekeraars in de gelegenheid te stellen hem

door een door verzekeraars aangewezen ge-

neeskundige te laten onderzoeken op tijd en

plaats door die geneeskundige aangewezen en

zich daartoe ook desverzocht voor rekening
van verzekeraars te laten opnemen in een zie-
keninrichting.

- blijvende invaliditeiu wordt geacht aznwezig
te iiln Uii volledig verlies van beide armen of
handen, beide benen of voeten en van een arm

of hand met een been of voet, voorts volledig
verlies van beide ogen, ongeneeslijke
krankzinnigheid, algehele ongeneeslijke ver-

lamming, met dien ventande dat met volledig
verlies algehele onbruikbaarheid wordt gelijk-
gesteld.

- Utijvende gedeeltelijke invaliditeit wordt
o.a. aanwezig geacht in de volgende gevallen
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(percentages)
bij volledig verlies of onbruikbaarheid van:

arm of hand
been of voet
duim
wijsvinger
ring-of middelvinger
pink
een grote teen
een andere teen
een oog

rechts links
75Vo 65Vo
70Vo 70Vo
25Vo 2O7o

20Vo l5%o

l0%o 8Vo

l0Vo 6Vo

l0Vo
3Vo

50Vo

het verlies van hoorvermogen
I oor 207o

idem beideoren 50Vo

Bij gedeeltelijk verlies of onbruikbaarheid
wordt een overeenkomstig percentage uitge-
keerd.
In alle andere, hier niet genoemde gevallen
wordt de mate van invaliditeit door deskundig
onderzoek vastgesteld, met dien verstande,
dat bij verlies of functieverlies van meer vin-
gers nooit meer uitgekeerd wordt dan voor het.

verlies van de gehele hand.
- samenloop van uitkeringen: geen aanspraak

op uitkering wegens blijvende invaliditeit
bestaat, indien de verzekerde voor omme-
komst van de 365e dag ten gevolge van het
ongeval overlijdl zodanige aanspraak wordt
in zodanig geval geacht nooit te hebben
bestaan, met dien verstande, dat indien:
- de verzekerde na uitkering van een bedrag

wegens blijvende invaliditeit binnen 365 da-
gen na het ongeval alsnog aan de gevolgen
overlijdt, de uitkering wegens overlijden als-
nog plaatsvindt onder aftrek van hel reeds
wegens blijvende invaliditeit genotene en in-
dien de uitkering wegens blijvende inva-
liditeit hoger was dan de uitkering wegens
overlijden het meerdere niet wordt terug-
gevorderd.

- de verzekerde na uitkering van een bedrag
wegens blijvende invaliditeit binnen 365
dagen na het ongeval, overlijdt door ziekte
geen verband houdend met het ongeval, het
reeds wegens blijvende invaliditeit uitge-
keerde niet zal worden teruggevorderd.

In de bij zondere verzekerin gsvoorwaarden staan

de volgende begrippen:
- dekking: de verzekering is van kracht tijdens

alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen
etc. mits georganiseerd door of goedgekeurd
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door of ten behoeve van de organisatie/sport-
bond en/of vereniging, alsmede tijdens het
komen van en het gaan naar errder genoemde
activiteiten 66n en ander in de ruimste zin des
woords.

' limiet: per gebeurtenis zal nimmer meer dan

/ 2.500.000,=worden uitgekeerd
. begunstiging: de uitkering bij overlijden zal

geschieden aan de echtgenote/ echtgenoot van
der verzekerde, bij ontstentenis van deze aan
degene die bij tesrament als begunstigde voor
de uitkering is aangewezen, bij het ontbreken
van een dergelijke aanwijzing aan de wettige
erven van de verzekerde. De overige uitkerin-
gen dienen te geschieden aan de verzekerde.

- netvliesclausule: t.a.v. die verzekerde die ten
tijde van het sluiten der verzekering (aanmel-
dingsdatum bij de KNAS!!) een bril dragen
met glas of glazen van -6 of sterker, wordt be-
paald, dat terzake van het loslaten van het
netvlies van een oog of beide ogen en de
gevolgen daarvan, nimmer enige uitkering zal
geschieden, tenzij zodanig geweld recht-
streeks op het oog (de ogen) heeft ingewerkt,
dat van die inwerking ook bij een oog (ogen)
zonder afwijking in bouw en brekend verrno-
gen redelijkerwijs netvliesloslating mocht
worden verwacht.

- dokterskosten: de verzekering dekt mede
kosten van genees- en heelkundige behande-
ling, verpleging met inbegrip van medicijnen
etc. ten gevolge van een ongeval zulks tot het
vermelde maximum bedrag.
onder deze kosten wordt verstaan:
- het honorarium van geneesheren, met inbe-

grip van specialisten
- ziekenhuis- en operatiekosten
- kosten van door de geneesheer voorgeschre-

ven rdntgenopnamen, verband- en genees-
middelen of die door hun verordineerde ge-
neeswijze

- kosten van medisch noodzakelijk vervoer
uitgesloten zijn de kosten van versterkende-
en genotmiddelen, van bad- en herstellings-
reizen, alsmede de kosten van verpleging
thuis, tenzij de geneesheer verzorging door
gediplomeerd personeel heeft voorgesch-
reven.

- de kosten van tandheelkundige behande-
ling: de kosten van tandheelkundige behande-
ling als gevolg van een ongeval met inbegrip
van noodzakelijke prothesen, zoals kronen,



stifttanden, enz., en de kosten van prothesen,
indien deze door een ongeval beschadigd zijn.

Ten aanzien van verzekeringen krachtens het
ziekenfondsbesluit c.q. particulieren ziekte-
kosten verzekeringen wordt bepaatd datdeze
prevaleren.

Uitgesloten zijn de sportbeoefenaren, die
door hun bond als beroepssporters worden
aangemerkt en uit hun directe sportbeoefe-
ning hun inkomen verweryen.
WAT TE DOEN INGEVAL VAN EEN ON.
GEVAL
Het is vanzelfsprekend dat tiilens het schermen
(zowel trainingen, lessen, onderlinge partijen,
wedstrijden, etc.) ALTIJD DE VOOR-
GESCHREVEN VEILIGHEIDSEISEN
VOOR KLEDING EN UITRUSTING in achr
genomen dienen te worden.
Mocht er desondanks toch een ongeval gebeu-
ren dient het bestuur van betrokken vereniging
dit ongeval z.s.m., met inachtneming van de
bovengenoemde bepalingen en termijnen, te
melden aan het bondsbureau. Door het bonds-
bureau zal deverzekeraar telefonisch in kennis
worden gesteld. Er wordt naar de betreffende
vereniging een'bngevals-aangifteformulier" ter
irwulling gezonden waarna na terugontvangst
ervan de procedure wordt opgestart.

DE REIS. EN BAGAGEVERZEKERING
Deze verzp,kering is alleen van belang voor die
schermers die worden uitgezonden naar buiten-
landse wedstrijden (uiteraard altijd via KNAS-
internationaal).

F RANCE.LAMES - SCEERMS ERVICE

K. Fokkena-AnCeregg
Steenbraam 7
9561 DA Te! ApeI
tel. 05995 - 2059

De verzekering behelst hmfdzakelijk de schade
aan persoonlijke eigendommen tijdens het ver-
blijf in het buitenland, welke schade is ontstaan
door verlies of diefstal van zoals paspoort,
schermattributen, etc.
Aangetekend hierbij wordt dat geld en cheques
NIET zijn meeverzekerd en dat er altijd een
bedrag aan eigen risico wordt berekend.

Ingeval van schade ten gevolge van verlies of
diefstal in het buitenland dient u contact op te
nemen met het bondsbureau, U ontvangt dan
e€n "schade-aangifte-formulier" welk formulier
z.s.m. moet worden ingevuld, ondertekend en
teruggezonden naar het.bondsbureau.
Tevens wordt er op gewezen dat bij verlies of
diefstal aangifte bij de plaatselijke politie ge-
daan dient te worden. Een kopie van deze aan-
gifte dient bij het "schade-aangifre-formulier" re
worden gevoegd.
I.v.m. de bepaling van de waarde dient ten alle
tijden een aankoopnota van de gestolen of vcr-
miste artikelen meegezonden te worden. Is die
niet voorhanden dan dient'een gewaarmerkte
verklaring te worden meegezonden omtrent de
datum en bedrag van de aankoop. Is dit niet
mogelijk kan niet tot schadevergoeding worden
overgegaan.

Door het bestuur en medewerkers van de KNAS
kunnen geen toezeggingen omtrent toekennin-
gen en hoogte van eventuele schadevergoedin-
gen gedaan wofden.



Commissie voor Opleidingen
1. Opleiding tot B-leraar
Bij voldoende belangstelling wordt in december
1995 voor schermleraren in het bezit van een di-
ploma cat. A, gestart met een cursus voor het
diploma cat. B. Kandidaten moeten zich sch-
riftelijk aanmelden bij het Bondsbureau, Post-
bus 18690 2502 ER's Gravenhage. In schrijven
v66r I december 1995.

De cursusduur omvat 180 lesuren (30 bijeen-
komsten van 6 uur). Het cursusgeld bedraagt f
600 (zeshonderd gulden) evt. 0e voldoen in twee
termijnen (exclusief lesmateriaal).

Het examen wordt afgenomen op drie wapens
in december 1996.

2. Opleiding tot A leraar (floret)
Voor de lopende A cursus (floret) zijn nog enige
plaatsen beschikbaar. Kandidaten voor deze op-
leiding kunnen zich aanmelden bij het bondsbu-
reau, zie boven met vermelding van naam, en
voorletters, geb. datum, a.b.o. ja/nee, jurycursus
jalnee.

Het cursus geld bedraagt / 400,- (vierhonderd
gulden) evt. te voldoen in twee termijnen. In de-
cember a.s. zal op een nader te bepalen datum
een afstemmingstoets worden gehouden.

Voor meer info: Dick van Winden. Tel. 026-
381 1394

D.vanWiMen

3. Examens schermleraar Cat. A en B
Op I juli en 15 juli 1995 hebben aan het exa-
men deelgenomen en zijn geslaagd te Arnhem:

Voor cat. B

Willem de Lange Dieren

Voor floret cat. A
BertamBouthmrn Amsterdam
Hans Rijsenbrij Amsterdam
Rob Wolthuis Landsmeer
Martin Ariaans 't Harde
Matthie Bonefaas Hellevoetsluis
Wendy van Steenveldt Den Haag

Als rijksgecommitteerde, namens het ministerie
van VWS, was aanwezig de heer J.G. van Eyck.
Hij sprak lovende woorden over het goede
niveau van de geslaagden, wat belofte inhoudt
voor de loekomst en hij feliciteerde de bond met
het resultaat van de Commissie voor Opleidin-
gen met 1007o geslaagden. Tevens sprak hij zijn
waardering uit aan de examencommissie over
hun deskundigheid en beoordeling.

Als bondsvertegenwoordiger was aanwezig Lex
Helwes, die voor iedere geslaagde een persoon-
lijk tintje in zijn toespraak toevoegde en de
daarbij behorende diploma's uitreikte.

Een handboek voor bestuursleden van verenigangen en st:chtangen

qil
met 200 paoina's, circa 50 hoofdstukken

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



T

t,.

*
b., :..a;

Geslaagden, examcncommissie en vertegenwoordiSer van de KNAS

Namens de NAS overhandigde John Heerooms

aan alle geslaagden een boeket bloemen, na-

mens de N.V.S. overhandigde Dick van Winden
een fles wijn.
De examencommissie besond uit:
Voorzitter/secretaris John Heerooms
I-eden examencommissie

Cocki Peeks
Cor van Tol
Dick van Winden

Na afloop was er met de belangstellenden en fa-

milieleden nog een gezellig samenzijn met een

hapje en een drankje.

De opleiders van de KNAS Dr. Jeny Wezowski
en Mtr. Dick van Winden waren bijzonder te-
vreden over de inzet en het hoog technisch
niveau van deze cursus A. cat. floret.

B. leraar W. de Lange had zijn opleiding ge-
noten bij de Kon. Marine, waarbij Kees Heems-
kerk en Frank Wijnants de opleiding verzorg-
den. Ook in goed overleg met de Commissie
voor Opleidingen van de KNAS.

I(ASPER I(ARDOLUS
* SCHERMSCHOOL * SPORTCAFE * SCHERMSPORTARTIKELEN *

* PARTYCENTRUM *
voor redelijke prijzen, vqkkundig advies en goede semice

handschoen v.a. f29,- floret v.a. /49,- vest v-a. f 120'-

masker v.a. f95,- en vele andere aanbiedingen

schermshop is dagelijks geopend van 9.00 - I 7.00 uur en volgens afspraak.
- (pasgelegenheid aanwezig)

Speulderbos 15,2716 JW ZOETERMEER
Tel. 079 - 21.21.22 Fax 079 - 52.08.22



Stage 'Canne de Combat et Baton'
Amelie les Bains, 1995

Waar in Nederland het schermen met de lange
en korte stok in de vergetelheid is geraakt, wor-
den in Frankrijk de beide Franse equivalenten
hiervan nog steeds beoefend. Het 'Comitd
National de Canne de Combat et Baton' ver-
enigt zo'n 1500 Franse stokscherm(st)ers en or-
ganiseert wedstrijden, kampioenschappen (van
regionaal tot wereld), cursusweekends en een-
maal per jaar een cursusweek in Zuid-Franlaijk,
in het kuuroord Amelie les Bains, gelegen in de
Pyreneeen. Na een uitnodiging van deze bond
om aan deze 'Stage National' deel te nemen,
besloten Erik Hooijkaas en ondergetekende hier
gevolg aan te geven (na het opfrissen ons
Frans). De goedverzorgde cursus telde ongeveer
dertig deelnemers, van zeven tot zo'n veertig
jaar en de kleinsten, die deze sport vaak al jaren
beoefenen, doen zeker niet voor de ouderen on-
der! De zeven dagen durende training (zes uur
per dag, bij rond de 30 - 35oC) liet eerst ieder-
een de basistechnieken herhalen en werkte daar-
na toe naar de examens die de laatste dagen af-
genomen werden (Beide 'Hollandais' slaagden
voor de tweede 'Canne').

Bij Canne de Combat wordt gebruik gemaakt
van een houten stok van 95 cm en een gewicht
van 125 - 150 gram. Met de stok worden slagen
gebracht naar het hoofd, de voor- en zijkant van
de romp en naar de onderbenen. Naast de we-
ringen, die grotendeels overeenkomen met die
van sabel, kent men de 'esquives': de ontwij-
king door een sprong of duik. Beide verdedigin-
gen kunnen gevolgd worden door een riposte
(het meeslaan op de aanval levert geen punt op).
De strijd speelt zich af binnen een cirkel met
een diameter van zes meter. Daarbinnen kan
men zich vrij bewegen, om de eigen as of om de
tegenstander heen draaien, zolang men zijn li-

Maurice Donners

chaam tijdens het maken van een aanval maar
gericht heeft op de tegenstander ('respectez
l'axe de combat!'). Zoals bij het oude Neder-
landse sabel- en stokschermen moet bij een
aanval het wapen eerst een volledige, vrijwel
vlakke, cirkelbaan beschrijven voordat een tr-
effer geplaatst kan worden. Bovendien kan men
binnen een partij het wapen van hand verwisse-
len, waarvan vaak gebruik wordt gemaakt, het-
geen spectaculaire acties oplevert.

Le Baton Frangais is met 1,35 meter lengte en
een gewicht van 350 - 450 gram de grote broer
van de Canne. Door zijn grootte wordt de
Baton, met twee handen gebruikt, ongeschikt
geacht voor competitie, maar behalve voor het
geven van overweldigende demonstraties, over-
wegend gebruikt om technieken en codrdinatie
te oefenen.

Ieder jaar worden, behalve de cursusweek eind
juli, vier cursusweekends georganiseerd in Pa-
rijs. Deelname aan deze cursussen staat open
voor iedereen, van beginneling tot gevorderde.
De eerstvolgende cursusdata zijn: 14 en l5
oktober, 27 en 28 januari en 23 en 24 maart.
Bovendien wordt in het weekend van 16 en 17
december de wedstrijd 'Coupe de France' geor-
ganiseerd in Noord Frankrijk en op 1l en 12
mei het 'Championnat de France'. U bent, na-
mens het organiserend comit6, van harte uitge-
nodigd!

Mocht U zelf kennis willen maken met deze tak
van de schermsport, of meer informatie willen
over de vele varianten van het schermen met
stokken, kunt U contact opnemen met mij.

l0



Koning Willem II toernooi
Op zondag 17 september is voor de rchste maal
het Koning Willem II toernooi geschermd. Aan
dit toernooi, dat tot de sterkste toernooien in
Nederland wordt gerekend, werd deelgenomen
door een klein honderdtal schermers. Dit jaar
was het toernooi uiterst sterk bezet en kon de
organiserende Tilburgse schermvereniging Ra-
pier de bijna volledige Nederlandse dames- en

herentop verwelkomen. Daarnaast gaven, Eouw
aan de doelstelling van het toernooi, verschil-
lende Belgische schermers acte de prdsence.
Het Koning Willem II toernooi richt zich im-
mers op een treffen tussen Nederlandse en Bel-
gische schermers.

Het toernooi ging op een twaalftal lopers van
start met de poule partijen van de heren. In te-

F oto : P er sburo Van Eijndhoven bv

DYN INT
Voor al uw scherrnmateriaal
Leverancier van onder andere:

Willmtrut94
t514 HM D6 Hxg
rd o7o 346688?
lu 070 325687O
aI
rhaml
WiLmiur8,1
t51,1 HL Dcn Flug
d O7O 364t7/13

ZoMER AANEIEDING:
MasKERs (AtrONl FL l4Or-
FrL oE ccrRPs FL 3Er-
(cELotG T/M l5-El-95)
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genstelling tot het voorgaande jaar konden dc
dames hierdoor pas later van start gaan. De
zwarcbezetting van het toernooi leidde ertoe,
dat de hele dag met volle inzet en op een hoog
niveau werd geschermd. Dit leverde voor de
deelnemers, maar ook voor de toeschouwers,
mooie en spannende partijen op. De halve fina-
les van de heren waren bijvoorbeeld spectacu--
lair.

Uiteindelijk werd bij de heren de finale
geschermd door Arwin Kardolus en Bouke Rid-
der. Hoewel Ridder in de laatste seconden nog
een treffer wist te plaatsen, schreef Kardolus,
nummer 66n op de Nederlandse ranglijst, het
toernooi met 15-13 op zijn naam. Wouter den
Otter versloeg Pieter Boonstra met l5-11 en
eindigde daarmee op de derde plaats. Bij de da-
mes vond de finale plaats tussen Pernette Osin-
ga en Sonja Tol. Osinga, die een week eerder
wereldkampioen werd op de militaire wereld-
spelen, won met 15-6 overtuigend van Tol. Se-
line de Ridder behaalde door haar winst op Ni-
colette Tiedink de derde plaas.

Stan Dobrotworski eindigde op de 29ste plaats,
en was daarmee de hoogst geplaatste schermer
van T.S.V. Rapier.

Het Koning Willem II toernooi is onder de
wedstrijdleiding van Pierre Peeters soepel ver-
lopen. Hierbij speelde de inzet van de Neder-
landse en Belgische jurypresidenten en alle
vrijwilligers een belangrijke rol.

Einduitslag vrouwen degen:
1. Pernette Osinga
2. Sonja Tol
3. Seline de Ridder

Sv Zazl Kardolus
SV Zaal Kardolus
Des Villiers

4. Nicolette Tiedink Des Villiers

Nieuwsfeiten:
- Osinga, 28 jaa4 wcrkt bij landmacht, eerste

plaats WK degen Militaire Wereldspelen 9
september, le dames dcgcnschermster in Ne-
derland.

- Tol,22 jnr, net afgestudccrd in Afrikanistiek.
- Arwin Kardolus, 3l jaar, computeranalist, le

heren degenschermer in Nederland
- Bouke Ridder, 26 jaar, student Economie in

Leiden.

5. Titia Mannessen
6. Irma de Ridder
7. Jos de Graaf

Verwijlen
Pallos
SV Zaal Kardolus

SY Zaal Kardolus
u.s.v.
Des Villiers
SV Zaal Kardolus
SV Zaal Kardolus
Verwijlen
Verwijlen
SV Zaal Kardolus

8. Camla Johannisma KOS

Einduitslagen mannen degen:
l. Arwin Kardolus
2. Bouke Ridder
3. Wouter den Otter
4. Pieter Boonstra
5. Koen Sizoo
6. Robert Daniels
7. Bas Garnier
8. Olaf Kardolus

12
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Schermuitrusting te koop
Te koop Le.a.b.:
Volledige schermuitrusting voor een kind van E-10 jaar, maat 4/44, bestaande uit:

vest, ondervest, electrisch-vesl.
broek (All star)
handschoen
masker (Musketier)
kousen (France Lames)
I oefen-fl oret (pistoolgreep)
2 electrische floretten (pistoolgreep)

Alles is gebruikt m:ur nog in goede staat.

Cosmo Vloedbeld
Dijkmeent 47

1357 EC Almere-haven
Tel.036-5311982

Nasleep van de Wereldkapioenschappen

Zoals verwacht konden reakties op de inhoud
van de vorige Touch6 niet uitblijven. Meerdere
mensen in schermend Nederland hebben hun
mening gegeven. Ook mensen, die ik inschat als
heel rustig, hebben gereageerd. U vindt hieron-
der de mening van Erik van Linden en van An-
nemarie-Kochi. U moet zelf maar uw mening
vormen. Wel wil ik hier een paar dingen recht
zetten:

Als ik niet naar de WK in Den Haag ga, omdat
ik geen toegangskaart heb gekregen, ligt daar
geen financi0le reden aan ten grondslag. De re-
den is eenvoudig, dat ik het even zat was om
dicht bij het vuur te zitten om mee te kunnen rij-
den. Ik wil (en kan gelukkig) best mijn eigen
entree-kaart betalen. Overigens had ik er geen
moment aan gedacht om deze te declareren op
Touch6! En achteraf horen, dat ik natuurlijk een
pers-kaart had gekregen, is ook niet echt ef-
fectief.

Annemarie reageert op mijn weigering om te
late kopij te accepteren. Wat zij daar echter niet
bij zegt is, dat ik dat vele malen wel heb ge-
daan. Na een flink aantal keren te laat te zijn,
heb ik haar verzocht om wel op tijd haar bijdra-

Rob Goudvis

gen te leveren. Ik ben haar tegemoet gekomen,
door een jaar van te voren de sluitingsdata van
Touch€ door te geven, met de opmerking, dat
als een datum ongelukkig valt, dit mij te mel-
den. Toen echter bleek, dat haar kopij maar niet
op tijd kon komen, heb ik haar op een gegeven
moment gezegd, dat het nu echt de laatstc kcer
was, dat. ik een'te latc bijdrage zou aannemen.
Overigens heeft dit alles te maken met de verde-
re verwerking van Touch6 door drukker en
verzender.

Tenslotte moet mij van het hart, dat ik wel dege-
lijk naar de ALV kom (toevallig was ik het af-
gelopen jar.r ziek).Ik kom al sinds 1967 naar de
ALV van de KNAS. Ik deed dit al voordat ik
een bestuursfunctie had, omdat ik van mening
ben dat je als schermer ook op de hoogte moet
blijven van de zaken die op een dergelijke ver-
gadering aan de orde komen.

Wat mij betreft is hiermede de diskussie (?) in
Touch6 omtrent de WK afgelopen. Een aantal
personen hebben hun frustraties uitgesproken
(waaronder ikzelf). En het lijkt mij niet oppor-
tuun om daar mee te blijven doorgaan.

l3



Ov erzicht sfoto w ereldkamp ioensc lwpp en

Nogmaals wereldkampioenschap pen

Het lezen van het redactionele stukje van Rob
Goudvis in Touchd nummer 3 van augustus
1995 resulteerde in een voor mij uiterst leerza-
me ervaring. Ik weet nu eindelijk hoever wenk-
brauwen kunnen fronsen. Dat is voor mij leuk
om te weten en het geeft meteen de nieuws-'
waarde van het stukje aan, meer dan dat heb ik
er namelijk niet aan gehad. Los daarvan roept
zo'n werkje- natuurlijk direct vragen op.
Vanwaar die wat klagelijke en wrokkige toon-
zeting over ex-nationaal kampioenen die dich-
ter bij het vuur zitten? Die paar geeltjes die het
kost om een unieke gebeurtenis bij te wonen
kunnen toch wel worden gedragen door
Touch6? En indien Touchd er niet zo warmpjes
bijzit is dat z€ker een reden om als officieel or-
givrn van de koninklijke algemene Nederlandse
schermbond ervoor te zorgen dichter bij het
vuur te zitten.

Rob Goudvis concludeert al in de tweede alinea
dat hij niet weet of er andere -anders dan pro-

t4

Erikvan der Linde

motie voor de schermsport -winstpunten zijn.
Hij is namelijk zelf niet naar Den Haag gegaan..

Na zo'n conclusie lijkt het me vrij zinloos om
het schrijven van een redactiestuk over de We-
reldkampioenschappen 1995 te Den Flaag voort
te zetten. lederelezer beseft op dat moment dat
de verdere informatie uit tweede, derde hand is
vergaard. Toch schrijft Goudvis dapper verder,
de pagina moet immers vol, niet waar? Hij be-
looft ons de resultaten van de nationale deelne-
mers.

Na deze belofte waagt hij zich een aan beoorde-
ling van deze gegevens. "Zoals verwacht treffen
we geen wereldkampioenen aan." En, wat in-
derdaad veel erger is, Rob Goudvis "vindt. het
resuhaat ook niet zo denderend", gevolgd door
een vergoeilijking van zijn stelling "om nie-
mand zwart te maken." Hij concludeert vervol-
gens terecht dat "het vaderlandse schermen een
flinke injectie zal moeten krijgen om internatio-
naal potjes te kunnen breken." En slaat daarmee



de spijker op z'n kop. Maar war de ruggegraar
van zijn stuk had kunnen zijn, wordt met een
paar losse kreten om zeep geholpen. Helaas.

Hierna gaat Goudvis verder met z'n hamertje
tik. Pernette Osinga wordt aan het kruis gena-
geld en op basis van, zoals al eerder geconclu-
deerd, tweedehands infumatie met de grond ge-
lijkgemaakt. De uitzondering die op basis van
reeds (door haarzelf gefinancierde) bewezen
kunde en inzet enige financiOle steun heeft
weten te verwerven verdient het natuurlijk om
stevig te worden aangepakt. Een top-psycho-
loog, deze man. Mensen (en zeker niet. alleen
Pernette) die tegen de verdrukking in hun sport
n:utr een niveau brengen dat op z'n minst res-
pectabel mag worden genoemd zullen hierin ze-
ker een stimulans vinden om te volharden in
hun streven om tot de wereldtop te kunnen be-
horen. Gesterkt in hun vertrouwen zullen ze nog
dieper in eigen buidel tasten om met de hopelijk
voorhanden trainer op eigen houtje trainings-
programm's te ontwikkelen, materiaal te be-

kostigen, vene reizen te maken en overnachtin-
gen voor wedstrijdbezoek te financieren, in hun
poging om boven het intemationaal gemiddelde
uit te komen.

Juist een evenement als de WK biedt de moge-
lijkheid om 'in de spiegel te kijken', zich te
meten aan de wereldstandaard en aan de hand
van de resultaten daarvan conclusies te trekken.
Om een voorbeeld te n@men, de manier waar-
op de heren degenploeg zich lange tijd staande
wist te houden tegen de Russen was feno-
menaal. Weggestopt op een oefenloper, zonder
aankondiging voor de aanwezige Nederlanders
(de organisatie was inderdaad niet optimaal),
begonnen ze als underdog zo'n partij te scher-
men dat de vonken ervan afvlogen. Lange tijd
stonden ze v65r op een team van professionals.
De Nederlandse scherm(st)ers hebben hun huid
zo duur mogelijk verkocht. Kwaliteit is er echt
wel. De vraag is wat we er mee willen doen.

c

Uhlmclrffi

VERKOOP

UHLMANN & ALLSTAR
Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland Uhlmann

schermsportartikelen. Ook voor Allstar kunt u bijons terecht.

Schermcenlrum Amhem, Koppebfset 20,6&Xl EP Amhem. Verkooptiiden dinsdag en woensdag 20.fl1 - 22.(X) uur
Teleloon: 085 213360 llewouw C. Tiedink (buiten deze tijden 085 - 513132)
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Touch6rwat moeten wij er mee??

Het ongenoegen rond Touchd neemt hand over
hand toe. En terecht. Het bondsblad is amper in-
formatief, allesbehalve actueel, redac tioneel aan
willekeur en toeval overgelaten en in zijn
verschijningsvorm een vod. Touch€ kwam dan
ook bij een extern en landelijk onderzoek als
6dn van de meeste povere sportbondsbladen in
Nederland uit de bus. Bij dit onderzoek zijn
maar liefst 68 bladen van sportbonden getoetst.
Zelf weten we dat menig verenigingsblad
aanzienlijk beter van kwaliteit is.

Er is rond Touchd weinig concreets geregeld.
De redacteur hanteert de opvatting dat hij niet
verantwoordelijk is voor de inhoud van het
blad. Hij dient er slechts voor te zorgen dat het
blad verschijnt. Dit betekent in hoofdlijnen dat
de kopij moet komen aanwaaien. Deze wordt
dan zonder veel meer bijelkaar geveegd, van
een inleiding voorzien en in envelop naar de
drukker gestuurd. De redacteur zorgt niet voor
artikelen, gaat niet naar ALV's, niet naar Natio-
nale Kampioenschappen, niet naar historische
gebeurtenissen zoals de Wereldkampioenschap-
pen in Den Haag. Overigens geeft hij voor zijn
wegblijven in Den Haag het bijzonder truttig
excuus dat hij niet persoonlijk was uitgenodigd.
Alsof dat voor een redacteur van een bondsblad
had gemoeten. Hij was vanzelfsprekend van

Arnemarie Krhi
voormali ge M edia & P ublic ite it sfrutct iotwris Kl,'l AS

harte welkom en had natuurlijk een perskaart
gekregen.

Wie dan wdl verantwoordelijk is voor de inhoud
en kwaliteit van Touch6 is allesbehalve duide-
lijk. De redacteur wijst zelf in de vorige Touch6
naar "de commissie Publiciteit". Echter, er
bestaat helemaal geen "commissie Publiciteit"
bij de KNAS. Wellicht dat hij de Media en Pu-
bliciteits (M&P)-functionaris van de KNAS be-
doeld heeft. Daar is hij echter ook aan het ver-
keerde adres. De M&P houdt zich met het ex-
terne contact met de pers en media bezig en
heeft in beginsel geen bemoeienis met het inter-
ne bondsblad Touch6. Daar zouden we een re-
dacteur voor (moeten) hebben. De huidige geeft
echter niet thuis. En zo komt Touchd geen steek
verder.

Omdat de redactie van een blad veel tijd vergt
en we er met z'n allen het beste van moeten
maken, heeft de M&P steeds geprobeerd de re-
dacteur tegemoet te komen. Een verslag van een
nationale kampioenschap verschijnt evenwel te
laat omdat de redacteur de deadline voor kopij
een dag voor afloop van het kampioenschap zet
en "de envelop naar de drukker" niet een dag
later wil dichtplakken. Extra aandacht voor het
Wereldkampioenschap in het bondsblad ont-

STICI{ING TOPSCHERMEI'{ DEN HAAG
uw leverancier van kwahteit
let op ons nieuwe adres

Adres:
Beeklqqn I90
2562 AR Den Hccg.
tel 070 3455454
Icpr: 070 3603719

ol: ms, wo en do 20.00 - 22.00

Willemstrqst 84
2514 HL Den Hoog
tel 070 3542743
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breekt omdat de anders gebruikelijke uitgave in
juni/juli plotsklaps in zijn geheel komt te
vervallen. Veel voorbereidend werk ging in
rook op. Verslagen van het Wereldkam-
pioenschap in Den Haag ontbreken omdat de re-
dacteur te vroeg zijn deadline zet; namelijk 29
juli. De laatste wedstrijddag was 23 juli en
natuurlijk moest hierna nog heel veel gebeuren
waardoor er simpelweg geen tijd was. Het
schort dus ook aan de planning, samenwerking
en onderlinge communicatie rond Touch6.

Krasloterij
Was is De Lotto?

De Lotto, ofwel de Stichting de Nationale Sporttota-
lisator zoals de organisatie officieel heet, is in 1959 op-

gericht om door middel van sportprijsvragen en later an-

dere kansspe.lletjes gelden te genereren ten behoeve van

goede doelen op het gebied van sport, cultuur,
maaachappelijk welzijn en volksgezondheid. Speleltjes
zoals o.a. Lotto, Lucky 10, Toto en de Krasloterij zijn
hiertoe op de nrarkt gehracht. Vroeger werden de spel-

letjes logistiek afgehandeld door een netwerk van
vrijwilligers, voortgekomen uit de KNVB-amateurvoet-
bal-verenigingen. Nu gebeurt dit door middel van een

netwerk van winkeliers, vaak zijn dit tabakswinkels, vi-
deotheken, postkantoren of drogisterijen, die Lotto pro-

dukten verkopen. De meeste spelletjes worden gespeeld

via een on-line comPutersysteem waardoor eenvoudig
en snel gespeeld kan worden. Ook de administratieve af-

handeling vindt hierdoor snel plaats. De Lotto is
gevestigd in Den Haag en de organisatie heeft bijna 100

medewerkets in dienst die de organisatie gedurende 6

dagen per week operationeel bernannen. p326rast kent

de stichting een bestuur samengesteld uit vertegenwoor-

digers van particuliere organisaties die werkzaam zijn in
de sport, cultuur, maatschappelijk welzijn en volks-
gezondheidsector. Jaarlijks wotden er vele tientallen
rniljoenen guldens door De Lotto-spelletjes gegenereerd

ten behoeve van deze organisaties. Naar schatting zal dat

in 1994 meer dan 100 miljan gulden zijn.

Hoe gaat het met de verkoop van krasloten?

In de introductiefase werden vanwege de nieuwigheid
soms meer dan 1 miljoen loten per dag verkocht. Nu is

de verkoop, doordat mensen gestopt zijn met spelen of
minder zijn gaan spelen, terechtgekomen op een gemid-

delde van zo'n 400.000 loten per dag. Meer dan de helft
van de mensen koopt niet rneer dan 6€n of twee loten per

keer. Na de eerste loterij onder de naam'Kraslot'is in-
middels zo'n6OVo van de inidele spelers afgehaakt. Bij
de resterende groep spelen zijn vrjwel geen nieuwe spe-

lers bijgekomen. Dat betekent dat er per saldo minder
rrcnsen spelen, de spelen minder vaak spelen en minder
loten kopen.

Touchd is in Nederland het enige gespecialiseer-
de informatiemedium voor de schermsport en
zou een visitekaartje voor de KNAS moeten
zijn. Als informatiemedium scoort het blad am-
per. Als visitekaartje is het uiterst dubieus. Het
is ten hoogste tijd dat er structureel iets ver-
betert. Smeekbedes en noodkreten hiertoe door
de M&P gericht aan het bestuur mochten niet
baten. Mogelijk dat dit verhaal de broodnodige
discussie opent.

Kan ledereen Lottowinkclier worden?

De toetsingscriteria om Lottowinkelier te mogen zijn,
opgesteld door De Lotto, zijn gerelateerd aan de sprei-
ding van winkels in een bepaald gebied, de branche
waarin een detaillist opereert, of de winkelier gebonden

is aan een bepaalde winkelketen, de locatie van de win-
kel en natuurlijk het enthousiasme en de professionaliteit
van de winkelier.

Hoeveel krasloten mogen er jaarlijks in ons land
worden verkocht?

Het Parlement heeft bepaald, dat erjaarlijks 84 miljoen
loten mogen worden verkocht. Het aantal Potentiele
klanten van 18 jaar en ouder bedraagt circa 10 miljan.
Overigens is het totaal aantal te verkopen krasloten op
min of meer willekeurige wijze tot stand gekomen. De
vraag n:uu kasloten is aanzienlijk groter dan 84 miljan
stuks perjaar.

Hoeveel verkmppunten zijn er?

Momenteel zijn er circa 2700 punten in ons land waar

krasloten worden verkocht. Het gaat hier rnet name om
tabakswinkels, videotheken en drogisterijen.

Wat gebeurt er met het geld van de Krasloterij?

Allereerst wordt 47.5Vo uitgekeerd aan prijzen. Daar-
naast giurt 5Vo van de omzet van de Krasloterij (circa 10

miljoen gulden) naar het Ministerie van Financidn.
Vervolgens komt na aftrek van prijzen en kosten het geld
ten goede aan doelen op het terrein van sport, cultuur,
maatschappelijk welzijn en volksgezondheid, zoals de
vele sportbonden, het Prins Bernhardfonds, het Juliana
Welzijn Fonds en organisaties als het Rode Kruis en de

Hartsithcitng. Op een omzet van 210 miljoen gulden van

de Krasloterij Naat 657o van de 60 miljoen gulden die
netto overblijft naar de sport. Een belangrijk deel komt
ten goede aan de financiering van trainingskampen van

de Olympische ploeg. In het kader van welzijn en

cultuur gaan enkele miljoenen naar onder meer de re-
novatie van dorpshuizen, het Nationaal Jeugdfonds, or-
kesten en kleine muziekgezelschappen, arnateurtheater-
groepen en de Novib. In de volksgezondheidsector wc-
den vele wetenschappelijke onderzoeken met behulp van
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onze gelden gefrnancierd. 357o van de netto opbrengst

komt ter beschikking van de hierboven genoemnde goe-

de doelen. Een uitgebreid overzicht van goede delen

waar Lotto-gelden naar toe gaan kunt u terugvinden in
ons jaarverslag. Daam..st zstgt de Krasloterij direct en

indirect voor werkgelegenheid.

Hoe kijkt De Lotto aan t€gen de dlscussie omtrent de

Krasloterij?

De Lotto betreurt de wijze waarop de discussie tot
dusverre is gevoerd. De discussie die sterk in het licht
staat van het vermeende verband tussen gokverslaving
en de Krasloterij is voor een belangrijk deel gebaseerd

op emoties en niet op feitelijke waarnemingen' Mede

omdat er geen algemeen erkende defintie van het begrip

gokverslaging bestaat, is de discussie ook vrij schimmig.

Meer dan eens wotden meningen gevormd door het el-

kaar napraten zonder dat dit door feiten wordt gestaafd-

De Lotto heeft altijd een beleid gevoerd dat erop gericht

is geweest ongewenste situaties met betrekking tot haar

spelletjes te voorkomen. De Lotto vindt het haar

mnaatschapPelijke verantwoordelijkheid om de risico's
van gokverslaving uit te bannen. Daarom heeft De

Lotto, wat betreft de Krasloterij, vooraf onderzocht of
aan dit nieuwe spel risico's zouden zijn verbonden. Na

toetsing van ervaringen in het buitenland met de kras-

loterij heeft het Parlement na zorgvuldige overwegingen

het groene licht gegeven.

Hoe zit het met Krasloteri.ien in andcre Europcse
landen?

In de volgende landen werden in de eerste 6 maanden

van dit jaar per capita van de bevolking het volgende

aantal krasloten verkocht:

per caPrta

Belgie
Duitsland
Denemarken
Frankrijk
Griekenland

7.4
1,4

5,6
76,1
60,0

ln Nederland werden vanaf de start tot het eind van het

eerste halfjaar 50 miljoen loten verkocht. Per capita dus

iets meer dan 3 stuks (gekapitaliseerd komt dat neer op /
7,50).

Bron Intertoto verslaggeving

Nederlanders zijn zner matig qua bestedingen aan kanss-

pelen. Bij de introductie van de Krasloterij was slechts

sprake van een hausse, die zelfs wanneer dat gewenst

zou worden nooit meer zal terugkomen. Overigens is die

hausse ook maar relatief; in Griekenland werden in de

week van introductie al 50 miljoen krasloten verkocht en

dat terwijl Griekenland slechts 10 miljoen inwoners telt.

Hoe kan De Lotto controleren dat er geen Krasloten

aan Jongeren onder de achttien jaar worden ver-
kocht?

De Lotto heeft niet de bevoegdheid en is niet ge€qui-

18

peerd om verkmppunten op te sporcn die aan minderja-
rigen verkopen. Eigcnlijk is dit een aak en verantwoor-

delijkheid van de overheid, derden hebben geen opspo-

rings- of aanhoudingsbevoegdheden zoals de politie.

In overleg rnet het Mnisterie van Justitie is besloten het

Nederlands Meetinstituut (N.M.I.) in te schakelen. Het
N.M.I. voert nu de offici€le controle uit over de ver-
kooppunten van krasloten. Daamaast zijn uiteraard alle
verkooppunten goed voorgelicht en weet men dat het

verkopen van krasloten aan minderjarigen verstrekkende

gevolgen kan hebben voor de winkelier. Bij ge-

constateerde overtreding van het verkoopverbod wodt
het contract met De Lotto onmiddellijk geannuleerd en

wordt de voorraad aan spelmateriaal en l-otto-apparatuur

uit de winkel ver.wijderd. In een paar steden in ons land

heeft een dergelijk ingrijpen reeds plaatsgevoden. Een

dergelijk royement kan een winkelier op maandbasis

vele duizenden guldens en dus een groot deel van zijn
omzet kosten. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat

de grocp kopers jonger dan 18 jaar -'l%o van de steek-

proef eind mei inmiddels is teruggebrachttop 3'9Vo ge-

meten begin september. Ook in het t.v. programma

Kassa van de Vara van 5 oktoberjl. bleek dat winkeliers
zich aan het gestelde verbod houden.

Hoe denken expert over de vermeende verslavende
werking van Krasloten?

Deskundigen uit de hoek van de verslavingszorg zijn
veel genuanceerder met betrekking tot hun oordeelvor-
ming over de Krasloterij dan velen zouden verwachten.

Men wacht in het algemeen het in 1995 te houden eva-

luatieonderzoek en de rapportage daarvan af. Een en an-

der komt in opdracht van het Ministerie van Justitie tot
stand.

Waarom is er bij de start van de Krasloterij zotn
agressieve rcclamecampagne gevoerd?

Het ging om de introductie van een nieuw produkt op de

kansspelnrarkt, waarmee in ons land nog geen enkel eva-

ring was. Om de introductie van een dergelijk produkt te

laten welslagen, is gekozen voor een vrij stevige profile-

ring. Het is nooit de bedoeling geweest om agressief
over te komen. Toen bleek, dat de introductie succesvol

was, is besloten de publiciteitscampagne tot een mini-
maal niveau terug te brengen. Daarnaast is er veel jour-

nalistieke publiciteit geweest rond de Krasloterij, zodat

er een soort van 'hype'ontstond rond het onderwerp.

Hoe raakt iemand verslaafd?

AUereerst speelt de aanlegfactor bij het individu een rol.

Iemand die moeite heeft ordening in zijn of haar leven

aan te brengen en weinig evenwichtig is, behoort tot de

risicogroep. Ook zeer jeugdige personen behoren

hiertoe. Krasloten mogen dan ook niet aan jongeren on-

der de achttien jaar verkocht worden. Voor wat betreft

kansspelen is een aantal factoren in combinatie met el-

kaar bepalend voor het risico van het ontstaan van een

verlsaving.



Ambiance: een prettige omgeving waarin licht- en ge-
luidsimpulsen de speler in een bepaalde roes brengen.
Ook het anderen zien winnen kan daaffj een rol spelen.

Behendigheid: het gevoel invloed te kunnen uitoefenen
op de uitslag. Zoals bij fruitautomaren, waarbij de speler
op knoppen drukt om de roterende schijven te stoppen
op het gewenste rnoment.

Snelheid van het spel: spelen en vrijwel dircct weten of
rrcn een prijs heefr

Anonimiteit: het ontbreken van toezicht, waardoor men
in anonimiteit kan spelen.

Maar dan zfin krasloten toch ook risicovol?

Krasloten voldoen aan slechts 66n risicocriterium n.l. dat
van het zeer snelle spel. Deskundigen geven aan, dat er
meerdere aspecten in combinatie met elkaar nodig zijn
om van een risicovol spel te spreken. Casino's en
fruitautomaten voldoen wel aan zo'n combinatie en on-
derzoek geeft aan dat 9OVo van de gokverslaafden met
deze vorrnen van kansspelen problemen hebben.

Waarom worden gokautomaten teruggedrongen en
werkt de overheid wel mee aan de Kraslolerij?
Van fruitautonnten is al jaar en dag bekend dat deze een
gokverslavende werking hebben. Uit onderzoek in de
landen om ons heen kan geconstateerd worden, dat kras-
loten daar nooit'krasverslaafden' hebben opgeleverd.
Ook deskundigen op het gebied van kansspelverslaving
onderkennen het minieme risico van krasloten. De sf-
eervolle gezelligheid bij een Lottowinkelier is ver te
zeken, van behendigheid is geen sprake onrdat de win-
nende loten vmraf worden bepaald, en tot slot kan men
onder toezicht van een winkelier nauwelijk anoniem
spelen. Krasloten en fruitautoprnaten mogen daarom be-
slist niet op een lijn orden gesteld.

Wat is kansspelverslavlng?

Er bestaan verschillende opvattingen over het begrip
kansspelverslaving. Een veelvuldig gehanteerde op-
vatting is, dat iemand die onmatig spelgedrag vertoont
als gokverslaafde wordt aangemerkt. Maar onmatig is
wel een relatief begrip. Een andere optiek is dat
gokverslaving niet bestaat, verslaving kan slechts wor-
den tegeschreven aan een fenomeen wanneer er sprake
is van een stoffelijke afbankelijkheid. Deze srroming
spreekt liever over een verstoring van de impulscontrole.
In de psychitrie wordt van deze benaming uitgegaan:
mensen die grote moeite hebben allerlei vormen van
verleiding te weerstaan. Dt kan zich uiten op verschil-
lende gebieden : 06-nummers, computerspelletjes, gok-
automaten en casino's. Onrnatig spelgedrag kan worden
opgevat als buircnsportig veel. Zoveel, dat er sociaal
maatschappelijk ongewenste situaties gaan ontsraan en
mensen financieel in de problemen geraken. Een
maatstaf daarvar is 25Vo van het besteedbaar inkomen
gaat op aan kansspelen.

Wanneer wordt gsproken van onmatig spelgedrag?
Voor het begrip 'onnutig spelgedrag'is geen objectieve
standaard te geven. Onmatig gokken betekent in elk
geval dat iemand meer gokt dan goed voor hem/haar is,
dat ligt dus voor iedereen anders. Bij onmatig spelen is
niemand gebaat, ook De Lotto niet. Vanuit sociaal
maatschappelijk oogpunt wordt het begrip onmatigheid
gekoppeld aan het feit of ncn doq het gokgedrag finan-
cieel in de problemen komt, waardoor ongewenste
situaties ontstaan.

Gokverslaafden kunnen de volgende gedragingen verto-
nen:
* Men is er veel mee bezig
* Men tracht verliezen te compenseren
* Men is gepreoccupeerd door het spel
* Het werk lijdt onder het spelen
* 259o van het besteedbaar inkomen gaat op aan gokken
* Men raakt in de schulden
* Men is ongedurig tijdens het spelen* Men raakt geii

riteerd als men niet kan spelen
* Men kan crimineel gedrag vertonen om te kunnen spe-
len.

Waarom wil rnen een uitbreiding van de vergunning
van het aantal te verkopen krasloten?

De huidige t@gestane hoeveelheid van 84 miljoen loten
is volstrekt willekeurig tor stand gekomen. Bij een rustig
koopgedrag is deze hoeveelheid lang niet voldende om
gedurende het volle jaar krasloten re kunnen blijven ver-
kopen. Er ontstaat dan een onbalans, omdat de vraag
veel groter is dan het aanbod van krasloten. Hierdoor
zullen illegale krasloterijen hun kans grijpen waardoor
er veel geld, dat bestemd had kunnen worden voc goe-
de doelen, in het criminele circuit verdwijnt.

Worden illegale loteriJen gestimulelerd wanneer de
olfi ci6le Krasloterij is uitverkocht?

Naruurlijk; vastgesteld kan worden dat illegale loterijen,
ook in de situatie dat de officidle Krasloterij orp de markt
is, zeker een graantje proberen mee te pikken van de
Krasloterij. Illegalen zullen zich nog sterker manifeste-
ren, wanne€r de Krasloterij is uitverkocht. Het is de taak
van de overheid (politie en Justitie) om illegale
uitwassen tegen te gaan. Uiteraard is De Lotto altijd be-
reid om hierbij de helpen. Overigens is her natuurlijk on-
mogelijk vmr De l.otto om naleving van de regels door
verkooppunten te controleren, aangezien illegale loten
vaak in horecagelegenheden, waarmee De Lotto geen
bemoeienis heeft, worden verkocht.

Mocht u naast hiervoor genoemde vragen nog andere
hebben verzoeken wij contact met De Lotto op te ne-
men.
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S'I'AND PL,RI oktoberl995

HEREN FLORET
KtIIKENS l.Dongen Christiaan v

2,Haaften Coenraad v

BENJAMINS l.Borst Sebastiaan
2.Peterse Tom
3.Zwn Donovan vd
4.Wersch Geert
5.Navest Maarten-Di*
6.Nicolaas Jeffrey
T.Visser Maarten de
8.Ankersmit Laurens

PUPILLEN LHolstegeAmaud
2.Combe Sebastiaan
3.Mooren Ischa
4.Verwijlen Bas
5.Ammerlaan Marc
6.Vries Bram de
T.Jongejan Mermo
8.Erckens Hans

CADETTEN l.Meekels Jasper
2.Smit Rogier
3.Rohlfs Matthijs
4.Naumarm Ziggy
S.Jansen Tashrmka
6.Tigchelaar Siebren
T.Hicknann Yurien
8.Jansen Kabir

HEREN DEGEN

Ran
Ran

OKK l.Borst Sebastiaan OKK
Eng 2.Nicolaas Jeffrey OKK
Sca 3.VeenstraTim Wez
Vis
Oev
OKK
v*y
TWe

Sca l.Erckens Hans Vwy
Sca 2.Jansen Walter LRa
Ran 3.Visser Laurens de Vwy
Vwy 4.Ammerlaan Marc Kar
Kar 5.Bilsen Onno van Fau
Oev
Hee
v*y
Sca l.TigchelaarSiebren Vwy
Fau 2.Vugt Roel van V*y
Oev 3.Smit Rogier Fau
Eng 4.Ooms Jurgen BC
OKK S.Dooren Frans van Wez
Vwy 6.Meulen Timme vd Sca

Ran T.Perez Arendsen Jose Wez
Vis 8.Benda-Bckmann Alexa LP

HEREN SABEL

l.Drop Justin Der
2.Overmeir Florian v Der
3.Bekken Joost Pal

LMatthey Thomas Pal
2.Knitel Lucas Pal
3.Spiertz Josse PSV
4.Vroom Melle dAr

DAMES FLORET

l.Erven Saskia van ANS
2.Willems Nivis OKK

l.Gijlswrlk Laura van ANS
Z.Ewen Saskia van ANS
3.Venloot Anna Maria Ran
4.Erckens Wobke Vwy
5.Kroese Renate TWe
6.Willems Nivis OKK
T.Veeneman Imre OKK

l.WillemsChristina OKK
2.Veeneman Myrthe OKK
3.Bekker Jessica den Vwy
4.Gijlswrlk Laura van ANS
5.ZeeEmrna Ran

DAMES DEGEN

l.Willems Nivis OKK
2.Borst Solange OKK

l.Erckens Wobke Vwy
2.Hermans Boudelot Wez
3.Willems Nivis OKK

l.Willems Cristina OKK
2.Otter Marieke de Vwy

LConen Rachel dAr
2.Klaris Ingrid V*y
3.Bloemendal Anne dAr

l.Mannessen Titia V*y
2.Conen Rachel dAr
3.Klaris Ingrid V*y
4.AlpZelua V*y

l.Osinga Pernette Kar
2.Berg Alice vd Haz
3.Emden Rebecca van Haz
4.Heuvel Ingrid vd Kar
5.Linkelugthart Maryke Haz

DAMES SABEL

l.Dalen Sandra van
2.Holierboek Jessica
3.Starreveld Anne
4.Stam Jean l\iarie

l.MoerdilkDiederik Sca
2.Monshouwer Rob dAr
3.Vinke Harry PSV
4.Berndsen Michiel Kar

l.Bloemendal Anne
2.Bos Denise
3.Broekhuis Wendy
4.Bunge Nicole van
5.Kater Martha
6.Togt Judith vd
T.Kruidenier Marielle
8.Vermeer Wotienke

dAr
Put
Fau
Sca
Ran
OKK
Fau
Eng

v*y
Put
dAr
Sca
dAr
Sca

ANS
Vis
v*y
CT
Sca
Kar
Kar

JUNIOREN 1 .Aronson Boaz Oev l.Dani€ls Robert Vwy I .Romijn Reinout Sca l.Alp Zehra
2.Galesloot Chris Fau 2.Gamier Bas Kar 2.Berndsen Martijn Kar 2.Bos Denise
3.Smit Rogier Fau 3.Tigchelaar Siebren Vwy 3.Moerdijk Diederik Sca 3.Bloemendal Anne
4.Garnier Bas Kar 4.Denissen Igor Vwy 4.Haverkamp Symke Kar 4.Cedee Jasmijn
5.Meekels Jasper Sca 5.Hol Johannes in 't LP 5.Broekhuis Wendy Fau 5.Bloemendal Anne
6.Jansen Tashunka OKK 6.Vredeveld Niels Sca 6.Kruidenier Marielle Fau 6.Franken Carien
T.Rohlfs Mat*rijs Oev 7.Stam Niels MVO T.Kater Martha Ran

8.Elswijk Jeroen Hee 8.Meulen Timme vd Sca 8.Mannessen Titia V*y
SENIOREN l.Sanders Paul Haz l.Kardolus Arwin Kar l.Oskamp Anton Oev l.Angad Gaur Indra

2.Oosween Arvid Sca 2.Driessen Michiel DVi 2.Ros Tijmen Kar 2.Liebrand-vanEs Henne

3.Zair Chakib Kar 3.Damen Stefan DVi 3.Van Carm Etienne Pro 3.Alp Zehra

4.Divendal Jeroen TWe 4.Otter Wouter den DVi 4.Kardolus Oscar Kar 4.Schipperheijn Heleen

5.Rijsenbrij Hans Vis S.Sizoo Koen Kar 5.Laschek Sef Fau 5.Cedee Iris
6.Sorber Peter Kar 6.Ganeff Stephane Kar 6.Ham Erik vd Oev 6.Tol Sonja

T.Ducastel Nathan Oev T.Ridder Bouke USV T.Plantinga Teun Kar T.Hofmans-Clark Jos

Kar
AEW
Don
Pro

c.t






