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Van de redactie
U zult in dit nummer van Touchd voor de eente
keer iets lezen over de aanstaande Wereldkam-
pioenschappen te Den Haag. Ik hoop dat ik u
niets nieuws vertel met het feit dat deze wedst-
rijden dit jaar in Nederland worden gehouden.
Het is immers wel gezegd op een aantal
bondsvergadering geleden. Maar zoals altijd
gaan vele van de daar gemaakte opmerkingen
verloren in de dagelijkse beslommeringen. Dus
u had het kunnen weten. Maar of het ook leeft
onder de schermers in ons land is een ander
zaak. Ik vind dat duidelijk een gemiste kans.

Het bondsblad is bij uitstek geschikt als medium
om iedereen warm te laten lopen voor zo'n be-
langrijk evenement. Toch is dat niet gebeurd.
Hoe komt dit nu? Moet ik mij dat persoonlijk
aantrekken? Wel dat laatste zeker niet. Hoewel
ik de taak heb om uw lijfblad te realiseren, moet
ik toch kwijt, dat ik mij hierover niet persoonlijk
voel aangesproken.

Immers, het is niet goed te doen om vanuit je
stoel, in je eentje het gebeuren in de nationale
schermwereld weer te geven in een re-
presentatief orgaan. Nou zult u dan zeggen, sta
dan maar op uit die stoel. Dat is een goede op-
merking, echter daar kan ik niet veel mee. Zelfs
het bijwonen van alle wedstrijden en alle verga-

dering in Nederland zal er niet echt toe bijdra-
gen, dat dit blad meer gaat leven bij de achter-
ban.

Wat er volgens mij voor nodig is, is dat er een
volwaardige redaktie wordt gevormd, die uit
verschillende vertegenwoordigers uit onze
schermwereld bestaat. Zo'n redaktie is dan in
staat om het benodigde werk te vcrdelen, en iets

wat zeker zo belangrijk is, een dergelijke re-

Rob Goudvis

daktie is in staat om in onderling overleg een
meer gevarieerde inhoud te presenteren.Zo'n re-
daktie kan dan idee€n ophoesten en overleggen
hoe iets aan te pakken.

Nu is de situatie echter zo, dat ik afhankelijk
ben van wat er mij toegestuurd wordt uit den
lande. Gelukkig hoef ik over de hoeveelheid
nauwelijks te klagen. Immers het blad staat toch
elke keer weer vol met de nodige artikelen.
Maar of de inhoud mij nu echt aanspreekt is een

andere zaak.En of die inhoud u aanspreekt is
voor mij een heel grote vraag. Ik kan daarbij
niet afgaan op feed-back. Want de reakties die
ik in de afgelopen jaren heb mogen ontvangen
over iets dat in Touch6 verscheen, waren
spaafz:ulm.

Om af te sluiten wil ik terugkeren naar het oor-
spronkelijk onderwerp: de Wereldkam-
pioenschappen. Ik hoop dat er toch een vonk
overspringt naar u, lezers. Het zou voor de orga-
nisatie en voor de internationale schermwereld
een ware ramp zijn, als de tribunes bij dit evene-
ment leeg zouden blijven. Hoe u aan kaarten
kan komen, leest u op een van de volgende
bladzijden.



Mededelingen
Opgeheven verenigingen
(i.v.m. het veel te lage ledental):

s.v. I'Assaillaint te Middelburg
ASV van den Berg te Amsterdam

s.v. St. Michael te Den Haag

Adreswijzigingen:
s.v. Avivas
J.P.N. Rood
Prinsengracht 7
17 22 GL Zuid-Scharwoude

tsl.:022ffi - 18545 
*****

s.v. Deropement
Mw. M.T. Wijnkoop
Berkelkade 7a
72Ol lD Zutphen

tel.: 05750 - 17177

s.v. Surtout
Mw. K.M. van den Akker
Aristotelesstraat 731
7323 NR Apeldoorn

tel.: 055 - 659685
rl|ltt!t

Verloren
Wie heeft mijn floret-masker gevonden? Ik heb
dat verloren op de laatste Nationale Jeugdkam-
pioenschappen. Omdat het hier een FlE-masker
betreft (natuurlijk) zou ik het graag terugheb-
ben. Wie het gevonden heeft kan mij bellen:

Emmy Dijkmans
Allersma 103
5655 CC Eindhoven

tel.: 040 - 512325

JEAN VANDERVOODT
verkoop van alle merken schermsportartikelen

Opheffingsopruiming
woensdag 19.00 - 2l.OO uur
vriJdag 19.00 - 21.00 uur
zaterdag O9.3O - 13.0O uur

Alleen op z.aterdag O9.3O - l3.OO uur
En volgens afspraak

VERKOOP cn EXPEDITIE - Hamraadssinglel 285
3023 BG Flotterdam
Tel.: OIO - 412o{i,Ol.l4765o5tl
Fax: olo - 4z?g06 De B,T.W. u:ordt aJzondedijk onderaan de Jdcttrw hjgerekend

Gcopendtot fJUL f995

Jull cn augrutus vakantlc
Vcrdere oprulming vaa 2€-'95 t/m 30-9'95



Koninktijke Nederlandse Algemene Schermbond
le helft 1995

14 mei Purmerend 6e Int. "WILLEM EGGERT" toemooi
z. Heerooms Dfl./Hfl./Dde.Alde.

16117 mei Groningen Nat. Snrdenten Kampioenschappen
Donar Alle wapens

2lmei Venlo Int. "D'ARTAGNAN" toernooi
d'Artgagnan Dfl.Alfl.-Dsa./Hsa

25 mei Veldhoven "I{EMELVAART" toernooi
Courage Invitatie-toernooi op floret voorjeugd en seniorenm

recreatie schermers

3/4 iani Breda "AKADEMIE" toernooi
N.A.S. Degen voor alle cat.

17 juni Veghel NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN
KNAS Degen dames en heren IndJF4uipe

25 juni Den Haag "Haags Jantje"
Lindenhof Floretjeugdtoernooi

18/23 juli Den Haag WERELDKAMPIOENSCHAPPEN 1995
voor senioren

2e HELFT 1995

17 september Tilburg "KONING WILLEM-II" toernooi
Rapier Intemationaal Hde./Dde.

24 september Purmerend 7e Int. "WATERLAND' toernooi
Z. Heerooms Jeugdflorettoernooi alle cat.

8 oktober Amsterdam "4e RANA Tirernooi"
RANA Int. toernooi Dfi.[{fi. Hsa. en Veteranen Sabel

14 oktober KOOS "ZILVEREN FLORET"
Dfl.- Hfl.

15 oktober KOOS "ZILVEREN DEGEN"
Dde. - Hde.

2U22 oknber z. Verwijlen "DUTCH OPEN"
Oss Hde. voor sen. en jeugd alle cat.

28 oktober Hoc-Habet "OKTOBER TOERNOOI"
Eindhoven

4/5 november Arnhem "AIRBORNTROPH6"
Scaramouche Int. toernooi Hde. cat "A"

l0 december Den Bosch "Kersttoernooi
Troubadours Equipe floret mixed

17 december Den Haag Lindenhof floret toernooi
Lindenhof cad./pup./ben.

25 december KERSTMIS



WK Nieuws
In januari bezocht een FIE delegatie onder lei-
ding van Voorzitter Rene Roch de installaties in
Den Haag. Van KNAS-zijde werden zij ontvan-
gen door Bert van de Flier, Lex Helwes en An-
nemarie Kochi. Men was zeer te spreken over
de Houtrusthallen (formaat) en de Prins Willem
Alexander Zaal (anbiance). Ook de hotels die
wij voor de delegaties hebben uitgezocht, te
weten het Bel Air, het Promenade en het Kur-
haus werden als uitstekend beoordeeld. Wij
hadden eerlijk gezegd ook niets anders
verwacht.

In februari werden de eerste convocal.ies naar
het buitenland verzonden en inmiddels is het
aantal aangemelde deelnemers en begeleiders
de 800 al gepasseerd.

Tevens werd besloten welke fabrikant het mate-
riaal mocht. leveren w:utrmee de WK wordt ge-
draaid. De keuze is wederom op AllStar geval-
len. Daarmee is een trilogie voltooid, 10 jaar ge-
leden organiseerden wij de Jeugd WK op Pa-
pendal en AllStar stond daarbij voor het eerst op
een WK met zijn materiaal. Vervolgens werd 5
jaar geleden de EK jeugd in Gouda ook met Al-
lStar samengewerkt en nu bij de WK 1995 dus
weer. Het materiaal ziet er erg mooi uit, de toes-
tellen werken met afstandsbediening waarbij

Bert van de Flier

i.p.v. infrarood gebruik wordt gemaakt van ra-
diofrequenties. Het voordeel hiervan is dat het
niet uit maakt wanneer er iemand tussen het
toestel en de afstandsbediening staat. In totaal
zullen we 24 wedstrijd en 12 trainingslopers in
de Houtrust hebben.

Tevens werd in februari een start gemaakt met
het "Managers 2000" project. Hierbij werd men
uitgenodigd om met twee jonge wedstrijdorga-
nisatoren naar Den Ffuag te komen om geduren-
de de week bij alle facetten van de WK orga-
nisatie betrokken te worden. Dit zou de deelne-
mende landen in staat stellen om zodoende voor
de toekomst over eigen experts te beschikken.
De reacties waren bijzonder leuk. Het blad van
het Indiase Nationale Olympische Comite deel-
de in een stukje hierover mee dat er twee In-
diers naar Holland zouden komen om tot expert
te worden opgeleid. De reactie van Zuid Afrika
is zo hartverwarmend dat ik niet kan nalaten om
het eerste stuk van de aanmeldingsbrief door de
Zuid Afrikaanse Voorzitter George Ruysch van
Dugteren hieronder te plaatsen. Zuid Afrika or-
ganiseert de WK van 1997 in Kaapstad. In
totaal hebben er nu 20 landen gereageerd met
een verzoek om tot het programma te worden
toegelaten. Nadat wij in 1985 een primeur had-

STICI{ING TOPSCHER}IEN DEN HAAG
uw leverancier van kwaliteit
let op ons nieuwe adres

Adres:
Beeklssn 190

2562 AR Den Hoog.
tel 070 3455454
foc 070 3603719

ol: mq, wo en do 20.00 - 22.00
Willemstrocrt 84
2514 HL Den Hoog
tel 070 3642743
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To Bert van de Fher

organisation committee wK'95 Den riaag
Fax (0931) 8306 23132

From Dr George Rurlsch van Dugteren
Presrdent. South Afflcan Amateur Fencrng Assoctation
Fax (2721) 761 4968

Cape Torvn, 2 April 1995

re"Managera 2000"

Dear Bert.

Your concept armed at developrng leadershrp among the younger members of our fencing
federatrons ts ternlic I One might ask why has no one done thts before ? tt obvrousty takes a
small countny like tl'e Netherlands to shovr the rest of the world that you don't have to be brg to be
dynamrc I

I have rdentified two l'oung South Africans who meet with your requirements fo( Managers 2000
Francois Rorllard (23) and Jean Pierre Labuschagne (25) are two young men who play a teadrng
role in organrsrng fencrng events tn thetr respecttve provinces Eoth meet your languaoe
requirements vrhrle their home language is Enghsh, Francois Rourllard rs also fluent rn French
whtle Jean Prerre Latruschagne has a workino knowledge of French (he is currenily studying the
language)
Moreover both of them are ver/ keen 'n pldy a nreaningfull role ln prepanno for our 1997 Wortd
Champronshrps in Cape Town So their inclusion in your Managers 2000 program could not come
at a better ttme I

I 7tl Fi rr zr z\ 7\ z\ z\ 7\ zt zt 7t z\ zt z\ 7t 7vvvvvvvvvvvvvvvvv
den met een jeugdkamp tijdens de JWK hebben
we dus nu weer een idee ontwikkeld dat
waarschijnlijk wel door anderen zal worden
overgenomen. Inmiddels heeft Gert Jan Bunck
zich bereid verklaard om de cocirdinatie van
"Managers 2000" op zichte nemen.

Inmiddels zijn diverse Nederlanders zich een
ongeluk aan het trainen om maar zo goed moge-
lijk voor de dag te komen op de WK. Zo is Tij-
men Ros al naar Hongarije vertrokken om daar

tol aan de WK met de Hongaarse sabreurs te
kunnen trainen. Paul Sanders heeft kunnen re-
gelen dat hij voor zijn werk toevallig het meren-
deel van de tijd in Bonn zit waardoor hij in het
Dui rse Eaini ngsinternaat kan verblijven. Indra
Angad Gaur is met een geweldige race bezig
om in no-time bij de senioren eenzelfde level te
bereiken als bij de jeugd. Zekwam van niets
naar een plaats onder de eerste 50 op de werel-
dranglijst Dames Floret. Pernette Osinga kan



natuudijk niet zo heel veel meer verbeteren aan
haar niveau want ze staat al dermate hoog dat er
niet veel meer boven haar zit. Voor haar is het
dus meer een kwestie van consolideren en er
aan werken dat het hoogtepunt tijdens de WK
valr Ook de andere schermen werken hard aan
hun vorm en ik denk dat er best wel een paar
leuke resultaten te verwachten zijn.
Natuurlijk zullen er altijd wel lieden zijn die
vinden dat alleen de medailles tellen, maar bin-
nen het bestuur zijn we wat realistischer inge-
steld en weten we best dat het al moeilijk ge-
noeg is om bij de laatste 32 te komen. Ook wa-
ren er lieden die van mening waren dat je als je
niet zeker wist of je finalisten had de organisatie
maar naar een ander moest gaan. Daar is wat
voor te zeggen: maar dan zou je je ook niet
moeten beklagen als de WK's altijd maar in
dezelfde 5 landen worden gehouden want
buiten Frankrijk, Itali0, Duitsland Rusland en
Hongarije kan geen een land met zekerheid stel-
len dat men wel in de prijzen zal vallen. Boven-
dien wordt de afstand met die 5 landen dan al-
leen maar steeds groter.

Ook de instroom bij de hotels begint aardig op
gang te komen. Henk Kenter heeft zoals gebrui-
kelijk weer prima deals met de hotels gemaakt
en het buitenland maakt er graag gebruik van.

Henk Biever is ondertussen bezig om de werkv-
loer te voorzien van bekwame medewerkers en
ik begrijp dat hij er al zo'n 70 heeft, dus dat is
op een oor na gevild.

Zelf heb ik een prima afspraak kunnen maken
met de Amerikanen om de dopingcontroles daar
te laten uitvoeren. Scheelt ons ruim 15.000 gul-
den. De Amerikanen nemen de monsters mee
naar de Sates na afloop van het evenement.
( Douanier "hebt U nog iets aan te geven").

Het Directoire Technique is inmiddels ook be-
kend. Voorzitter is Chito Rodriques uit Portugal
(voorzitter Europeese Schermbond) , met als le-
den Sam Cheris USA (woont net als ik in
Denver), mijn Russische collega-Voorzitter
Youri Bytchkov, Welkenraedt organisator Henri
Janssen (Belgie) mijn collega-bestuurslid bij de
Europeese bond Mario Favia (Italie) en de Ja-
panner Yoshihiko Fujisawa die ik niet ken maar
w:ufvan ik heb begrepen dat hij erg goed werk
heeft gedaan bij de Asian Games. Z'elf zal ikna-
mens Nederland in het DT zitten.
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Violetta Katerinska (Bulgarije) heeft de leiding
van de scheidsrechterscommissie bij de WK. Ze
wordt bijgestaan door Max Geuter (Duisland),
Emmanuel Katsiadakis (Griekenland) en Arthur
Cramer (Brazilie).

De medische zaken worden behartigd door
Piero de Favento (Ita[e) en Raymond Crawfurd
(Engeland) terwijl de dopingcontroles worden
gedaan dou Marius Valsamis (USA).

De materiaalcontroles st2rn onder leiding van
het driemanschap Tibor Szekely (Hongarije),
Julius Kralik (Slovakije) en Marcello Baiocco
Gdie).
Relatief veel Italianen, maar dat komt omdat de
Favento de oorspronkelijk benoemde Paloma
Rodriques (Spanje) vervangt.

Er is momenteel veel (en goed) contact met de
Gemeente Den Haag en de Stichting Promotie
Den tlaag. We hebben wel wat last van de nare
bijsmaak die bij sommige lieden de financi€le
afloop van de Wereldruiterspelen hebben nage-
laten, maar het ziet er niet naar uit dat dit ons in
moeilijkheden zal brengen. Het maakt het alleen
allemaal wat onhandiger manouweren.

Inmiddels is er een contract gesloten met de
NOS waardoor uitzendingen worden gegaran-
deerd over alle dagen (20 minuten per deg plus
live op zondag). De Duitse TV heeft de beelden
inmiddels besteld en we weten dat de Italianen
en de Fransen de beelden in ieder geval zullen
overnemen. Dit biedt mogelijk wel wat ruimte
om nog iets leuks met bordreclame te doen.

Verder hebben we een goed contract met de
KLM kunnen sluiten waarbij zeer goedkope ta-
rieven aan het buitenland worden aangeboden
terwijl wij daarvoor van de KLM een soort van
commissie ontvangen.

Kortom....... U ziet het, er gebeurt een heleboel
en we zullen het nog druk genoeg krijgen, maar
het is best leuk om dit te organiseren. We hopen
dat er zoveel mogelijk van U naar de WK ko-
men, om te kijken of te helpen, dat maakt niet
uit, als U er maar bij bent.



WK'qS

Voor de Wereldkampioenschappen zijn toe-
gangskaarten beschikbaar.

Er zijn drie soorten.

1: Toegang voorrondes en eliminaties in de
Houtrusthallen.

Deze kaarten kosten 5 gulden per dag en
kunnen ter plaatse worden gekocht.

2: Toegangskaarten voor de finales in de Prins
Willem Alexander Zaal van het Congres-
centrum.

Deze kaarten kosten 15 gulden per avond en
dienen vooraf te worden aangeschaft.

3: VIP passepartouts voor de gehele periode.
Deze geven toegang tot beide zalen.

Deze kaarten staan op runm en dienen voor-
af te worden aangeschaft.

De prijs bedraagt 50 gulden.

Hoe bestelt men de kaarten?

1. Men stuurt een aanvraag voor de vooraf te
bestellen kaarten naar:

Org. Comite WK 95
p.a. Bieslook 9

1422RiN4 Uithoorn
(eventueel kunt U de aanvraag ook per fax
sturen 02975-66389)

NB:
Voor de VIP passepartouts dient men een
pasfoto mee te sturen.

Vermeld achterop de foto de naam van de
persoon.

2. Men maakt het totale bedrag van de bestel-
ling over op rek. nr. 88 05 90 556 t.a.v de
Nederlandse Schermsport Stichting, te 's

Toegangskaarten
voor de

Wereldkampioenschappen

Gravenhage met als afzender de naam van
degene die de bestelling heeft gedaan.

Vergeet vooral niet. om bij de aanvraag het
adres te vermelden waar de kaarten heen
dienen te worden gestuurd.

De capaciteit van de Prins Willem Alexander
Zaal is2500 zitplaatsen. Hiervan zal een ge-
deelte worden vastgehouden voor de deelne-
mers en begeleiding van de ploegen.

De resterende plaasen komen voor verkoop in
aanmerking.

De aanvragen zullen strikt in volgorde van bin-
nenkomst worden behandeld.

Als moment van binnenkomst gelilt het mo-
ment dat het geld op de rekening van de
Stichting is gestort.

Zodra de zaal voor een bepaalde avond vol is
dan stopt de verkoop van de passepartouts.

Betalingen die daarna nog binnenkomen voor
deze kaarten zullen worden gerestitueerd.

Voor de overige avonden zulllen dan alleen de
losse kaarten van 15 gulden kunnen worden be-
steld.

De kaarten zullen in de eerste week van juli
naar de aanvragers worden verzonden.

Aanvragen voor kaarten kunnen worden gedaan

tot 30 juni. Daama zijn in ieder geval geen VIP
passespartouts meer beschikbaar, doch kunnen
aan de zaalnog losse kaarten voor de bereffen-
de finale worden gekocht (indien nog beschik-
baar).

Het wedstrijdschema is inmiddels definitief
vastgesteld en is vrijwel identiek aan dat wat in
de vorige Touch6 is gepubliceerd.



Voor alle zekerheid nog even een herhaling van de finales.
Woendag 19 juli 18.45 uur: Opening gevolgd door Degen Dames en Heren Indivklueel.
Donderdag 20 juli 19.00 uur: Floret Dames en Heren Individueel.
Vrijdag 2l juli 19.fi) uur: Degen Heren Equipe, Sabel Individueel.
Zaterdag 22 juli 19.00 uur: F,quipes Floret Heren en Dames Degen.
T.ondag 23 juli 1730 uur: Equipes Ftoret Dames en Sabel.

Bericht van de NAS
De NEDERLANDSE AKADEMIE VAN (Acad6mie d'Armes Internationale) te ontvan-
SCIIERMLERAREN feliciteerc gen.

Maitre Piet A. Abrahams wegens het hem ver- l,eraren L.O. met de aantekening schermen kun-
leende lidmaatschap van verdienste van de Aka- nen A-tid van de Akademie worden.
demie Voor nadere inlichtingen en aanmelden: bureau
Willem de Lange en Fred Veer wegens hun van de Nederlandse Akademie van Schermlera-
nieuwe schermleraren status d.d. 8 april 1995 ren, Mimosadreef 14, 2631 llz Nootdorp, tele-
(resp. A. en C.) foon 01231-8527.
Het bestuur van de Akademie maakt tevens be-
kend, dat schermleraren A, B en C door hun lid-
maatschap van de Akademie in aanmerking ko-
men om het offici0le diploma van de A.A.I.

STICHTI NG SCH ERMCENTRUM ARN H EM

Uhlmorffi

VERKOOP

UHLMANN & ALLSTAR
Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland Uhlmann

schermsportartikelen. Ook voor Allstar kunt u bijons terecht.

Schermcentrum Amhem, Koppelstraat 20,6832 EP Arnhem. Ve*ooptijden dinsdag en woensdag 20.1Xt.22.fi1 uur
Telefoon: 085 213360 ilewouw C. Tiedink (buiten deze tijden 085 . 513132)
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De geboorte van een traditie rzl

Gaarne wil ik als ex-bondstrainer en gediplo-
meerd schermleraar reageren op het artikel van
Casper de Swarte (GSSV Donar 1881) in de
Touchd van februari 1995 met bovenstaande
aanhef.

Het doet mij zeker zeer goed dat er nog stu-
denten zijn die de kennis die zij tijdens hun stu-
dietijd vergaren, belangeloos ten dienste willen
stellen van het Nationale en eventueel Inter-
nationaal Schermgebeuren.

Het is het ei van Columbus om schermtoernooi-
en te houden in allerlei caf6's etc...Dit scheelt
natuurlijk een slok op een borrel voor wat be-
treft de huurprijs van een kompleet ingerichte
sporthal. Tevens is het voor de schermleraren
een uitstekende gelegenheid om eens goedkoop
een eigen zaal te runnen. Men hoeft geen dure
verbouwingen meer te bekostigen. Wil zo'n
schermleraar helemaal als zelfstandige gaan
opereren, dan behoeft hij in principe all66n een
horeca-vakdiploma te halen en een bar of cafd
te openen. Hij zal dan op twee fronten gegaran-
deerd binnenlopen. Enerzijds met de verkoop
van bier en anderzijds met verschrikkelijk veel
schermers die dan lid zullen worden van zijn
Scherm(bier)school. Ook voor wat betreft vesti-
gingsplaatsen zijn alle problemen opgelost; in
de allerkleinste dorpjes is altijd wel een caf6

aanwezrg.

Tevens is het een goed idee om alle toernooien
in de nacht te verschermen, zodat schermend
Nederland zich niet vol met koffie hoeft te laten
lopen zo vroeg in de morgen. Dit scheelt
natuurlijk in het deelnemersaantal. Wat er dan
meer ontvangen wordt aan inschrijfgeld kunnen
wij dan weer omzetten in heerlijk heldere gele
rakkers, zodat het mes aan twee kanten snijdt.
Echter, er is wel een organisatorisch probleem-
pje: mochten er per ongeluk 16 in plaas van 8
equipes deelnemen en er zijn maar 2 loper
aanwezig, wat dan? De schrijver van het stukje
zal wel intelligent genoeg zijn om daar tijdens
zijn studie ook een oplossing voor te vinden.
Een altematief had hij al: Je kon tijdens de rust-
periode je vol laten lopen met bier en ook nog
even een tukje doen. Ook kan je met bier door-
lopen ogen de wanprestaties van je tegenstander
bekijken. Je kunt er dan ter voorbereiding op je
partij nog snel een paar innemen, zodatje ster-
ker schermt dan deze tegenstander. De overwin-
ning zal je niet meer ontgaan.

Dat bier het schermpeil verhoogt is een stelling
waar de K.N.A.S. onmiddellijk haar voordeel
mee moet doen. Vele schermers hebben dit in
het verleden reeds geroepen, maar zij werden
altijd hardhandig op hun vingers getikt door hun

Me. Bert v-d. Berg

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

* PARTYCENTRUM *
voor redelijke prijzen, vakkundig advies en goede semi.ce

handschoen v.a. f29,- floret v.a. /49,- vest v.a. f l2O,-
masker v.a. /95,- en vele andere aanbiedingen

Onze schermshop is dagelijks geopend van 9.00 - 17.00 uur en volgens afspraak.
(pasgelegenheid aanwezig)

Speulderbos 15,2716 JW ZOETERMEER
Tel. 079 - 21.21.22 Fax 079 - 52.08.22
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trainers, die de gewoonte hadden de bagage van
hun pupillen grondig te kontroleren op de
aanwezigheid van geestrijk vocht. Hoe fout wa-
ren zij!! Alle problemen voor wat betreft se-
lekties en puntenlijsten zijn direkt opgelost. Je
gaat gewoon in de grote steden naar de treinstat-
ions en pikt daar de dakloze alcoholisten er uit
en selekteert degene die de meeste lege bier-
flesjes in zijn/haar wandel/winkelwagentje
heefr Het was mij heleas onbekend dat dit alle-
maal topschermers zijn. Hier ligt een markt
voor het geven van Work-Shops, bijscholingen
etc.

Ook de centrale-trainingen geven geen pro-
bleem meer. Er is nu de mogelijkheid om hele
degen en nachten te trainen. Ga gewoon naar de
kroeg en laatje vollopen.

Vervolgens is het natuurlijk een fantastisch idee
om tijdens de prijsuitreiking geen bekers maar
bierglazen en -laarzen uit te reiken. De prijsuit-
reiking is dan tevens een training en werkt dan
ook nog schermpeilverhogend.

Rest mij nog de waag hoe deze toernooien ge-
organiseerd moeten worden in de jongste
leeftijdsgroepen. Vragen wij b.v. hun ouders of
zij hun kinderen al vanaf hun geboorte kunnen
voorbereiden op een zeer bloeiende scherm-
loopbaan door hun flesjes te vullen met schui-
mend vocht i.p.v. melk en ze mee te nemen naar
allerlei drankgelegenheden; daar hebben zij dan
op latere leeftijd voordeel van!

Daarvoor zal de student Casper ook wel een op-
lossing hebben!

Ik moet eerlijk bekennen dat ik wel heb genoten
van het epistel van Casper en met mij denk ik
velen, maar of wij het nu jammer moeten vin-
den dat wij niet aan onze kleinkinderen kunnen
vertellen deelgenomen te hebben aan het eerste
Ranzig Studenten Toernooi waag ik te betwijf-
elen, evenzeer witzg ik te betwijfelen of dit toer-
nooi een reklame voor de schermsport is.

Verenigingslid (v/h tientjeslid)

Beste schermers van Nederland,

Hierbij wagen wij de aandacht voor het volgen-
de.

Eind 1993 werd bij de ledenwerfactie het zgn.
"tientjeslid" geintroduceerd. De bedoeling van
het tientjeslid, zoals bekend gemaakt werd in
Touchd no. 4 van 1993, was dfe leden als
bondslid aangemeld te krijgen, die bij de vereni-
gingen diverse functies vervulden, maar eigen-
lijk zelf niet schermden.

In de brief van 16 februari 1994, gericht aan alle
regio- en verenigingsbesturen werd e.e.a. nog
eens verduidelijkt. Wellicht ten overvloede
volgt hierna nogmaals de letterlijke tekst:

Het tientjeslid i.c. " Verenigingslid"
contributie: f 10,= (senioren)

f 5,= (iunioren)

Doelgroep:
clubschermers die niet aan wedstrijden deel-
nemen, waarbij een open inschrijving is toe

F.C.lIelwes

gestaan. Dus onderlinge ontmoetingen met
een andere club is wel toegestaan. Tevens be-
stemd voor clubleden die b.v. door leeftijd
niet meer actief sport kunnen beoefenen,
maar op andere wijze bij het (club)schermen
betrokken zijn (materiaalreparatie, jeugdbe-
geleider, bestuurslid, scheidsrechter, etc.)
(NB: voor internationale scheidsrechters
geldt dit niet)

Rechten:
men is lid van de K.N.A.S.;
men ontvangt het bondsblad (op verzoek);
men is verzekerd tegen ongevallen die op de
vereniging, dan wel bij de ontmoetingen
plaatsvinden;
men heeft recht op deelname aan door de
K.N.A.S. georganiseerde niet-wedstrijdact-
iviteiten (workshop, scheidsrechteropleidin-
gen etc.)
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In de praktijk is, nu we ongeveer anderhalfjaar
verder zijn, echter gebleken dat er diverse ver-
enigingen zijn die hun gehele en of gedeeltelijke
ledenbestand hebben overgeschreven naar de
categorie verenigingslid. Op dit moment zijn er
ruim 350 verenigingsleden en omgerekend in de
door de KNAS te ontvangen contributie is dit
een bedrag van ruim .f 7.000,= wat minder ont-
vangen wordt.

In de praktijk is verder ook nog gebleken dat
ook de categorie "verenigingsleden" volop deel-
neemt aan wedstrijden met een open insch-
rijving. Gezien de omschrijving zoals hierboven
is ditNIET TOEGESTAAN. Deze scherm(st)en
mogen dus wel deelnemen aan onderlinge ont-
moetingen tussen 2 of meer clubs, (invitatietoer-
nooien), maar niet aan open toernooien en
wedstrijden.

De controle hierop zal worden verscherpt en op-
gegeven scherm(st)ers welke zijn aangemeld als
verenigingsiid zullen niet meer worden toege-
laten. Iedere wedstrijdleider zal hierop dienen te
controleren. Alle scherm(st)ers beschikken over
een bonds-lidmaatschapskaartje. Hierop staat
vermeld in welke categorie betrokkene is inge-
deeld.

De wedstrijdleiding dient binnen een week de
volledige inschrijfl ijsten van de wedstrijden/

toernooien te zenden naar het bondsbureau,
alwaar deze gecontroleerd worden.

Mochten er dan toch verenigingsleden (niet-
bondsleden komen dus al helemaal niet voor!!)
zijn aangemeld dan zal de betreffende
schermvereniging worden benaderd teneinde de
scherm(st)er alsnog als volledig lid in te sch-
rijven. Dit lidmaatschap wordt verhoogd met
een boete van f 25,00 p.p.

De betreffende schermvereniging wordt in de
gelegenheid gesteld bovengenoemd bedrag te
betalen binnen 3 weken na het moment van
vaststelling. Indien deze termijn ventrijkt zal de
gehele vereniging uitgesloten worden van
wedstrijden.

Indien er bij uw vereniging thans onverhoopt
"verenigingsleden" zijn, die aan wedstrijden
deelnemen dan dient u van deze leden zo snel
mogelijk een mutatieformulier in te zenden voor
de categoriewijzi ging naar " recreatie-schermer"
of "wedstrijdschermer" indien over een FIE-li-
centie beschikt dient te worden.

Overigens zal de term "tientjes-lid" met ingang
van heden worden vervangen oor de naam "ver-
enigingslid". Dit is omdat in de sportwereld en
bij andere organisatie in den lande de term tien-
tjeslid een andere betekenis heeft dan in onze
bond.

F RANCE -LAME S - SCTIERMS E RVI CE

K. Fokkena-AnCeregg
Steenbraam 7

9551 DA Ter Apel
te1. 05995 - 2059
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S.V. P.S.V. in het geweer!

TnndagD jaul'vari werd voor het eerst sinds lan-
ge tijd bij een burger'schermvereniging een les
geweerschermen verzorgd. De les werd door
Mue. Peeks (op de foto rechsvoor) verzorgd in
de schermzaal van PSV in het Indoorsporrcent-
rum in Eindhoven. Er waren elf deelnemers die
achterafzeer enthousiast waren over deze tak
van de schermsport.

Het geweerschermen is een in de vergetelheid
geraakle afgeleide van het vechten met de op
het geweer geplaatste bajonet. In plaats van
deze combinatie wordt een speciaal scherm-
geweer gebruikt. Hierin veert een metalen staaf,
voorstellende de bajonet. Een treffer wordt
daardoor goed gedempt. De toegepaste regels

Mawbe Donturs

komen goeddeels overeen met die van het flo-
retschermen.

Het is de bedoeling dat vanaf nu regelmatig op
schermavonden en op demonstraties het geweer
ter hand genomen zal worden als vierde
schermwapen.

Vmr nadere informatie over het geweerscher-
men:

Maurice Donners 0/,0-4'57442 ('s avonds)
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Succes en tegenslag in Krakow
De EK senioren en junioren 1994
Van 9 tot 13 november werden in het Poolse
Krakow de Europese Kampioenschappen ge-
houden.

Nederland was op wijwel alle onderdelen verte-
genwoordigd. Alleen op Sabel Junioren en Da-
mes Degen Junioren had zich niemand
geplaatst.

Daar eerst de senioren en daarna de junioren
hun wedstrijden hielden werd apart aangereisd.

Op de eerste dag werd gestart met floret dames
en heren.

Floret heren telde 50 deelnemers uit 2l landen.

Peut- SeNoens had in een poule van 7 voldoen-
de aan winst op een Deen, een Sloveen en een
Portugees om zich veilig te stellen voor het ta-
bleau, waar hij een 3le plaats innam.

De eerste eliminatie betrof een tableau van 64
(met wat vrijstellingen) en Paul trof de Witrus
Alexander Petrushko. Deze werd met l5-8 vers-
lagen en daarna mocht Paul het bij de laatste 32
proberen tegen de Wereldkampioen van 2 jaar
geleden Alexander Koch. Dit was een te zware
opgave voor Paul en met 15-7 was voor Paul
het EK ten einde.

In de offici0le eindrangschikking nam hij een
29e plaas in.

De wedstrijd werd gewonnen door de Rus Di-
mitri Chevchenko gevolgd door de Duiser Uwe
Romer (2), Benny Wendt uit Oostenrijk en Pat-
rick L'Hotellier uit Frankrijk deelden de 3e
plaats. Alexander Koch werd 5e.

Bij Dames Floret deden 43 dames uit 18 landen
mee.

Wij hadden hier mee zullen doen met Indra
Angad Gaur en Henne Liebrand - van Es. He-
laas werd Indra ziek en werd haar inschrijving
teruggetrokken waarbij we de optie aanhielden
om haar wel met de Junioren mee te laten doen.

HeNNe Llsgneno-veN Es startte in een poule
van 7 en won daarin I partij, te weten van de
Portugese Isabella Santos. Daar er slechts 7 da-
mes afvielen bij de creatie van het tableau was
deze ene partij toch voldoende om in de elimi-
natie te kunnen starten. Hierin trof Henne de
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Griekse Christina Dendrinou die de partij met
l5-12 wist te winnen. Henne eindigde uiteinde-
lijk als 36e.

De wedstrijd werd gewonnen door Sabine Bau
Duitsland met de Roemeense Laura Badea di-
rect achter zich. Brons ging naar Giovanna Tril-
lini (Italie) en de Duitse schoondochter van de
Voorzitter van de Oostenrijkse bond Anja Fich-
tel-Mauritz.
De volgende dag waren Dames Degen en Sabel
aan de beurt.

Op sabel deden 37 man mee uit 15 landen.

TrrN{eN Ros kwam in een poule van 6 tot I
winstpartij (Matthias Moseler Duitsland) en
werd hiermee uitgeschakeld voor het tableau.
Hij werd uiteindelijk 33e.

ErrrNNr vnN Ceuu kon in het geheel niet tot
winst komen en finishte als 36e.

Dames degen was met 66 deelneemsters uit 28
landen zenr goeAbzeL

PenNsrrE Osnca was gezien haar hoge plaats
op de Wereldranglijst (5e) vrijgesteld van de
voorronde en de eerste eliminatie. Ze startte
derhalve bij de laatste 32 en won haar eerste
partij tegen Iouliana Vansovich uit Letland met
l5-10. Bij de laatste 16 gekomen trof ze een
zpnr zware tegenstandster in Oksana Jermakova
uit Estland.

In een uiterst spannende partij trok Pernette met
het kleinst mogelijke verschil (15-14) aan het
langste eind.

Daarmee hadden we onze eerste finaliste.

Pemette moest nu bij de laatste 8 tegen de Duit-
se Karin Meyer, deze bleef haar met l5-8 de
baas en Pernette finishte als 6e.

Alrce veN oeN Bsnc moest wel in de eerste
ronde s[arten en had aan 3 winstpartijen in een
poule van 7 genoeg om het tableau te halen.
Hier rof ze bij de laatste 64 de lokale favoriete
Magda Jeziorowska. Tot groot verdriet van alle
Poolse supporters ging de paflij met het nipte
verschil van l5-14 naar Alice. Bij de laatste 32
gekomen heette de volgende hindernis Tina
Hinrichs (Duitsland). Met l5-13 werd ook deze
horde genomen. Tiren vervolgens de Hongaarse



Timea Nagy ook met 15-13 aan de kant werd
gezet was het Hollandse feestje compleet.

Twee dames bij de laatste 8 is bij ons nog niet
eerder voorgekomen.

Katja Nass (nr I wereldranglijst) won bij de
laatste 8 van Alice met 15-11.

Alice werd in de rangschikking 8e.

Al met al een prima dagie voor Nederland.

Vermeldenswaard is de enthousiaste steun die
Alice naast de loper kreeg van haar echtgenoot
Jean Philippe Kraemer en van Henne Liebrand.

Europees Kampioene werd vrij verrassend de
FranEaise Sangita Tripathi met Kaja Nass als
tweede en de Duitse Karin Meyer en de
Zwitserse Gianna Burki als derde.

Ook heren Degen was deze dag aan de beurt
met74 deelnemers uit 30landen.

Anww Kennolus had aan 3 overwinningen in
een poule van 6 genoeg voor de plaatsing op het

tableau. In zijn eerste partij trof hij de Ier John
Twomey waar hij in de poule van had verloren;
nu won hij met 15-10. De volgende paflij was
tegen de nummer 1 van het tableau Marius
Szralka (Duisland). Toen het 9-2 voor Sztralka
stond gaf niemand meer veel voor Arwin's
kansen.4 minuten later hadden wij een fantast-
ische inhaalrace gezien en stond het 14-14. Dat
Arwin toch nog met l5-14 verloor was echt
jammer, ik vond dat hij de partij maakte. Wel
was het goed om te zien dat twee schermers die
ongelooflijk fel tekeer gingen meteen na afloop
als goede vrienden de armen om elkaar's schou-

ders sloegen.

Arwin werd uiteindelijk 3le.

StereN DnusN begon met 5 winstpartijen in
een poule van 7. In de eerste eliminatie werd de

Portugees Pedro Melo met 15-13 verslagen, in
de 2e eliminatie was Nicolas Burgin met l5-6
een stuk sterker.

Stefan finishte als 23e en dat is lang niet slecht.

Wouren nelr OmEn had natuurlijk al een reput-
atie als jeugdschermer met zijn finaleplaats bij
de IWK in Mexico City dit jaar.

Bij de senioren ging het ook goed. In de eerste

ronde won hij alle 6 partijen in zijn poule. Bij
de eerste eliminatie had de Litouer Aloyza Jed-

riskas met 15-7 weinig in te brengen. Vervol-
gens had bij de laatste 32 Wouter tegen de Wit-

rus Vladimir Pchenikin even weinig in te bren-
gen; ook 5-7.

Wouter finishte als 20e en dat is gelet op zijn
leeftijd een plaats die het predikaat "veelbe-
lovend" volledig rechwaardigt.

Het goud ging naar de Ukrainer Vitali Ageev
terwijl de Duitser Arndt Schmidt het zilver voor
zich opeiste. Brons werd gedeeld door een
tweede Duiser, Michael Flegler en de Italiaan
Paolo Milanoli die de zondag ervoor nog de
Airborne Trophy had gewonnen.

Hiermee was voor de senioren de koek op en
kon de entree van de junioren tegemoet worden
gezien.

Met de inmiddels van haar ziekte herstelde Ind-
ra Angad Gaur in hun midden vertrok de ploeg
onder leiding van Bert van Til van Schiphol.

Na goed 20 minuten vliegen bleek er ijsvorming
op de vleugels van het vliegtuig te ontstaan.
Daar dit wanneer het doorzet het draagvermo-
gen van de vleugel tot nul reduceert en het dan
lastig vliegen is besloot de captain om direct
naar de lagere luchtlagen (warmer) en Schiphol
terug te keren. Om een lang verhaal kort te ma-
ken, na een avontuurlijke tocht waarbij men
zowel Kopenhagen als Warschau aandeed
kwam men uiteindelijk pas s'avonds om 22.05
in Krakov aan.

Voor ons werd meegedaan door CHnls Gnlrs-
Loor en Boez AnoNson. Chris won I partij in
een poule van 7 terwijl Boaz in een poule van 6
in het geheel niet tot winst kon komen.

Op een totaal van 52 deelnemers uit 2l landen
finishte Chris als Me en Boaz als 47e.

De wedstrijd werd gewonnen door de Italiaan
Salvatore Sanzo die de Duitser Christiaan Sch-
lechtweg naar het zilver verwees. Brons werd
gedeeld door de Fransman Tristan Lefebvre en

de Rus Viatchesli Egorov.

De damesflorettisten betraden nu de loper; in
totaal waren er 47 dames uit 18 landen.

Zetnn Alp wist in een poule van 7 niet eenmaal
tot winst te komen, zij werd Me.

Inrs Cenee won I partij in een poule van 7 maar
compenseerde dat in negatieve zin door maar
liefst 4 partijen met 5-0 te verliezen.

Zij finishte als42e.

INonn ANceo Geun won in een poule van 7 in
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lotaal 3 partijen, dat is weliswaar niet bijzonder,
maar het bracht haar in ieder geval verder. Haar
Z2eplaats op het tableau bezorgde haar een
vrijstelling bij de laatste 64, maerr bij de laatste
32 was de Italiaanse Frida Scarpa met l5-5 dui-
delijk een maatje te groot voor Indra's vorm van
de dag.

Indra finishte als22e en dat is voor haar doen
verre van brilliant. Ze was er dan ook bepaald
niet blij mee. De wedstrijd werd gewonnen
door de Duitse Gesine Schiel met achter haar
Adeline Wuilleme (Frankrijk), Juliana Starosti-
na (Rusland) en Magdolin Madarasz uit Honga-
nJe.

De favoriete voor het goud, de Poolse Anna Ry-
bicka werd l0e.

Vervolgens waren de heren degenschermers aan
de beurt, 63 schermers uit 25 laanden.

Van Rosrnr DeNrst^s hadden wij (en hij) meer
verwacht dan I winstpartij in een poule van 7.
Hij werd 5?*. Igor Denissen kwam in een poule
van 7 in het geheel niet tot winst en werd 63e en
laatste.

Voor Bes GenNren begon de wedstrijd
moeizaam en hij won slechts 2 partijen in een
poule van 7. Dit was wel genoeg voor de door-
gang n:ur het tableau. De Belg Mathieu Brees

was hier zijn tegenstander en van gelijke
sterkte. Uiteindelijk werd her 14-14, de rijd was
voor bij en er werd getost voor het. voordeel
wanneer er in de laaste minuut geen treffer zou
vallen. Bas won de tos, hield het hoofd koel en
wachte op de onvermijdelijke aanval van de
Belg. Met een prima riposte zette hij de partij in
winst om.

Zijn volgende tegenstander, de Rus Alexander
Tchernikov was letterlijk en figuurlijk een maat-
je te groot voor Bas. Het werd 15-5 en Bas fi-
nishte hiermee als 3le hetgeen voor hem niet
onverdienstelijk is, al wordt er voor de toekomst
natuurlijk meer van hem verwacht.

Goud ging tot grote weugde van de organisato-
ren nzur de Pool Robert Andrzejuk die in de fi-
nale de Witrus Aleksei Murashko wist voor te
blijven. De Italiaan Alfredo Rota werd 3e sa-
men met de Noorse ex-cadetten wereldkam-
pioen (Denver'93) Claus Morch.

Op sabel en dames degen hadden wij geen parti-
cipanten, de uitslagen zijn als volgt. Dames De-
gen I Teresza Tesarova (Tchechi0) 2, Hajnalka
Toth (Hongarije) 3, Christina Cascioli en Silvia
Rinaldi (beiden Italie). Sabel 1, Domon Fer-
jancsik (Hongarije) 2,Hewe Charron (Frank-
rijk) 3 Dmiry Lapkes (Witrusland) en Michael
Herm (Duitsland).

Eenfeestelijk dileetje na de twee gehaalde fmleplaatsen bij de EK '94 te Krakoww te Polen.
V.l.n.rHervle van Es-Siebrand., Arwin Kardolus, Alice van den Berg Krarner, Vincent Kramer, Kasper Kardo-
lus en Pernctte Osinga Foto: Siebrand
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Zoals ik in de aanhef al stelde waren er suc-
cessen en tegenvallers in Krakov. De successen
zijn duidelijk" maar ik denk dat we vooral lering
dienen te trekken uit de tegenvallers. Als we be-
reid zijn om te denken dat goede klasseringen
door mensen die de limiet maar net halen een
reden kunnen zijn om de limiet te verlagen, dan
dienen we ook de moed te hebben om het om-
gekeerde te doen wanneer de resul[aten te-
genvallen.

Ik heb derhalve de Technische Commissie
verzocht om zich hierover te buigen en het
Bondsbestuur te adviseren omtrenf mogelijke
wijzigingen in de selectieprocedure die er toe
moeten leiden dat een onvoldoends lssulraat sp
EK ery'of WK tot de uitzorderingen zal gaan be-
horen.

NATIONALE JEUGDKAMPIOENS C HAPPEN
1995

WINT WEER DE
Ann"emarie Krchi

pioenschappen deel. De jongste schermers, ben-
jamins en vooral pupillen, zijn daarentegen ent-
housiast en geven in steeds grotere aantallen
acte de presence. Zlj zijn nu, in tegenstelling tot
vr@ger, in de meerderheid.

KNAS Verenigingsbeker
Bij de strijd om de KNAS Verenigingsbeker,
bestemd voor de vereniging met het beste
"overall" resultaat bij de Jeugdkampioenschap-
pen, bleek ook dit jaar SV Zaal Verwijlen uit
Oss oppermachtig. De schermers van de vereni-
ging wisten maar liefst bij 9 van de 18 wedstrij-
den beslag te leggen op de gouden medailles.
De specialiteit van SV Zaal Verwijlen ligt dui-
delijk in het degenschermen. Alle degentirels
( ) bij de wedstrijden voor jongens gingen naar
Oss. Vroeger kregen de schermers van de ver-
eniging voor elke gouden medaille nog een wa-
pen cadeau. Daar is men, na 7 titels vorig jaar,
vanafgestapt. Het succes kostte de verenigings-
kas te veel.

De eindrangschikking van de kopposities in het
verenigingsklassement was hetzelfde als vorig
jaar. SV Scaramouche uit Arnhem eindigde
weer op de tweede plaats en wist beslag te leg-
gen op 2 (sabel-)titels. SV d'Artagnan uit Venlo
werd derde met I (degen-)titel.

4&5 februari 1995

SV ZAAL VERWIJLEN

De Jeugdkampioenschappen 1995 vielen samen
met de nadagen van een historische gebeurtenis.
Bijna een kwart miljoen Nederlanders, die
noodgedwongen hun huizen verlieten door (dr-
eigende) overstroming van Maas, Rijn en Waal,
mochten voor het eerst weer naar huis. Arnhem,
wedsnijdlocatie van de Jeugdkampioenschap-
pen, had geluk en ontkwam net aan een waters-
nood. Op weg naar de wedstrijd werden auto-
mobilisten door radio Gelderland gewaarschwd
voor filevorming en chaos. Men hield rekening
met massaal "terugkerend evacuatieverkeer" en
ook nog een toestroom van "rampentoeristen".
In de omgeving van Arnhem zou het op de weg
echter meevallen.

Onder deze historische omstandigheden trok-
ken, eveneens in grote aantallen, schermers naar
Arnhem waar de Nationale Jeugdkampioen-
schappen 1995 op 4 en 5 februari in het sport-
complex Valkenhuizen werden geschermd. Het
aantal deelnemers lag fors lager dan de
uitschieter van vorig jaar. Toen verschenen
maar liefst 283 schermers aan de start en dat
aantal is tot nu toe het record voor de jaren '90.
Dit jaar was het deelnemersaantAl 237 hetgeen
meer overeenkomt met het beeld van de laa[ste
jaren. Hiermee is nog niet gezegd dat alles bij
het oude blijft en er niets veranderd. De Junio-
ren laten het steeds meer afweten en nemen in
steeds mindere aantallen aan de Jeugdkam-

VERENIGINGSBEKER
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Eindklassement KNAS Verenigingsbeker:
1995 l.SY Zaal Yenrijlen Oss 126 punten

2.SV Scaramouche Arnhen 8l punten
3.SV d'Artagnan Venlo 47 punten

1994 SV Toal Verwijlen
1993 SV Scaramouche
1992 SV Taal Verwijlen
1991 SV Scaramouche
1990 SV Scaramouche
1989 SV Schermkring Friesland
1988 SV Scaramouche
1987 SV Scaramouche
1986 SV Zaal Kardolus
1985 SV 7a^l Visser
In het volgende nummer van Touchd komen alle
senioren kampioenschappen en portretten van
de Jeugdkampioenen 1995 aan de orde. Het
wordt een kampioensnummer.

Wie tussentijds op de hoogte wil blijven van de
resultaten van de sterke schermwedstrijden in
Nederland, kan NOS Teletekst pagina 637 raad-
plegen. Overigens geldt dit alleen voor de seni-
orenwedstrijden.

Einduitslagen Nationale Jeugdkapioenschap-
pen 1995

Lreftijdsklassen:

- Benjamins : geboren 1983 en later
- Pupillen : geboren l98l en 1982
- Cadetten : geboren 1978,79,80
-Junioren : geboren1975,76,77

Einduitslag meisjes floret:
Benjamins:
l. Jessica den Bekker SV zaal Verwijlen
2. Myrthe Veeneman SV O.K.K.
3. Rosanne Jansen SV L,a Rapiere

Pupillen:
l. Eva Heinen
2. Wotienke Vermeer
3. Myrthe Veeneman

Cadetten:
l. Zehra Alp
2. Anne Bloemendaal
3. Denise Bos

Junioren:
l. Zehra Alp
2. kis Cedee
3. Titia Mannessen

Einduitslag meisjes degen:

Benjamins: geen wedsuijdkategorie
Pupillen:
Cadeften:
l. Rachel Conen
2. Ingrid Klaris

geen wedstrijdkategorie

3. Frouke Hummelman

Junioren:
l. Titia Mannessen
2. Iris Cedee
3. Martine Bos

SV L,es Faucons
SV zaal Visser
sv o.K.K.

g! Tqal Verwijlen
SV dAragnan
A.S.V.D.

SV Zaal Verwijlen
SV Scaramouche
SV zaal Verwijlen

SV dAragnan
SV Zaal Verwijlen
SV Scaramouche

SV zaal Verwijlen
SV Scaramouche
SV Scaramouche

INT
Voor al uw schermmateriaal
Leverancier van onder andere:

AJrc,
Willcmrnet 24
25r4 HM Dcn Htg
tcl O7O 3466887
hx 070 3?56870
ol
rhcrmnl
Willcmtnrt 84
251 4 HL Dcn Ha9
rcl O7O 364t743

ZoMER AANBIEDING:
MASKERS (BotrN) FL 14o,
FtL oE coRPs FL 38,
(GELDTG r/M 15-El-95)
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Einduitslag jongens floret:

Benjamins:
l. Bas Verwijlen SV zaal Verwijlen
2. Odin Pepper SV Zaal Visser
3. Allard van Erven SV O.K.K.
Pupillen:
1. TashunkaJansen SV O.K.K.
2. I4atrhijs Rohlfs ASV Van Oeveren
3. Bram de Vries ASV Van Oeveren

Cadetten:
l. Boaz Aronson ASV Van Oeveren
2. Rogier Smit SV I-es Faucons
3. Raoul Ksolhaas ASV Van Oeveren

Junioren:

Junioren:
l. Robert Dani0ls SV TaaI Verwijlen
2. Bas Garnier g! Taal Verwijlen
3. Siebren Tigchelaar SV Toal Verwijlen
Einduitslag jongens sabel:

Einduitslag jongens degen:
Benjamins:
1. Bas Verwijlen
2. Bas Mmnen
3. Tim Veenstra

Pupillen:
1. t{ans Erckens SV zaal Verwijlen
2. Tashunka Jansen SV O.K.K.
3. Edgar Middeldorp SV O.K.K.
Cadetten:

Benjamins:
l. Lucas Kniltel
2. Justin Derop
3. Joost Bekken

Pupillen:

SV Pallas
SV Deropement
SV Pallas

1. Herman Brinks SV Deropement
2. Michiel Berndsen SV Scaramouche
3. Floris Hooven SV Pallas

Cadetten:
1. Diederik Moerdijk SV Scaramouche
2. Rob Monshouwer SV d'Artagnan
3. Huub Hermsen SV Scaramouche
Junioren:
l. ReinoutRomijn SV Scaramorrche
2. Martijn Berndsen SV Scaramouche
3. Diederik Moerdijk SV Scaramouche

Overzicht Deelnemersaantalten

NK Jeugd1991-1995

1991 1992 1993 1994 1995
junioren 59 61 52 60 50
cadetten 71 61 63 83 6l
pupillen 51 4 59 74 7l
benjamins 51 34 44 6 55

TOTAN- 232 2ffi 218 283 237

RelVerwijbn

ze de Amerikaanse Zimmerman die in Bonn
traint bij onze landgenoot Rorik Jansen. Deze
partij werd door Zehra duidelijk verloren met
l5-8. Dit is niet zo verwonderlijk als je weet dat
Zimmerman later in Parijs Wereldkampioene is
geworden (proficiat Rorik).
De herkansing ging helaas ook tegen een Ame-
rikaanse met l5-13 verloren, eindklassering
25e.

l. Chris Galesloot
2. Floris Nonhebel
3.Boaz Aronson

l. Siebren Tigchelaar
2. Johanus in't Hol
3. Niel Vredeveldt

SV lrs Faucons
SV Ter Weer
ASV Van Oeveren

SV Tqal Verwijlen
SV d'Artagnan
SV zaal Wezowski

SV zaal Verwijlen
SV la Prime
SV Scaramouche

Diverse verslagen
Moers 415 maart
Op dit Duitse cadetten kwalificarietoemooi voor
meisjes floret waren 194 deelnemers uit 5 lan-
den. Als enige Nederlandse was Zehra Alp
(Zaal Verwijlen) naar Moers gegaan, om hier
eventueel punten te bemachtigen voor kwalifi-
catie voor het W.K. cadetten te Parijs.

Op zaterdag werden twee voorronden ge-
schermd, op zondag de derde poule voorronde,
en daarna de eliminatie van 32 met herkansing.
De eerste drie ronden kwam Zehra goed door,
dus een plaas bij de 32 was gehaald. Daar trof
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Arras 12 maart
Een Frans kwalificatietoernooi, fl oret cadetten
meisjes, 138 deelnemers uit 6 landen.

Ook hier was Zehra Alp aanwezig om de laatste
punten te bemachtigen voor het W.K. Na twee
uitstekende v@rronden (slechs een verliespar-
tij) kwam Zehra op het tableau van 63. De
eerste wedstrijd tegen een Frangaise was geen
probleem, de Belgische tegenscanders die daar-
na voor haar stond was al een stuk lastiger maar
werd ook gepakt door 7-etna, daama was de lat-
ere winnares uit Franlaijk te sterk.
Hetgeen wel betekende dat Zehra uiteindelijk
op de twaalfde plaats was geOindigd en vol-
doende punten had om op Bondskosten naar het
W.K. in Parijs te worden uitgezonden.

Luxemburg 18/19 maart
Het jaarlijkse jeugd degenroernooi in Luxem-
burg-stad, wordt al vanaf de eerste editie door
de schermers vanZaal Verwijlen bezocht.

Ook dit jaar waren ze weer twee dagen present,
en niet zonder succes. Dat de winnaar van dit
toernooi een degen ontvangt is natuurlijk een
extra stimulans om goed te presteren, maar ook
de deelnemers uit de omringende landen maken
het toernooi de moeite waard.

De uitslagen

Cadetten jon gens (3 I Vo)
- Siebren Tigchelaar lste
- Roel van Vugt 13e

Cadetten mebjes (12%)
- Ingrid Klaris 3e

Pupillen jon gens (27 Vo)
- llans Erckens l3e
- John van Lieverloo l4e
Benjamins meisjes (28 7a)
- Jessica den Bekker 3e
- Wobke Erckens ?nrcn&,
Benjamins jongens (287o)
- Bas Venvijlen lste

Chalons sur Marne 25126 maart
Voor het bekende cadetten kwalificatietoernooi
degen jongens had de organisatie een Europees
equipe kampioenschap gepland, waar ooli het
Nederlandse equipe aan deelnam. In het team
stonden Siebren Tigchelaar (Zaal Verwijlen),
Niel Vredeveld (Scaramouche), Johannes in't
Hol (La Prime) en als reserve Roel van Vugt
(Zaal Verwijlen).
In de voorronde werd iets te duidelijk verloren
van Zwitserland en Franlcrijk, maar er was wel
winst op Frankrijk twee. Door dit resultaat
moest ons team tegen Belgit! om de 5e en 6e
plaats schermen.

In een spannende ontmoeting met reserve scher-
mer Roel van Vugt in plaats van Niel Vre-
develd, wist ons equipe te winnen met 4542.
Dus onze ploeg mag zich de nummer vijf van
Europa n@men bij de cadetten.

Op zondag was er het individuele toernooi, met
154 deelnemers uit 6landen. Door prima scher-

V.l.n.r. Nederlands tean cadetten Chalons sur Marne
S ie bren Ti gc helaar, J o hanncs in' t H o l, R oe I v an Vugt, N ie t Vredev eld
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men kwamen alle Nederlanders door de eerste
en tweede ronde. Daama was het voor Roel van
Vugt afgelopen, hij haalde het tableau net nier.
Johannes in 't Hol haalde het tableau van 128 en
won zijn eerste partij, daarna verloor hij nipt en
werd uiteindelijk verdienstelijk 43e.

Niel Vredeveld schermde uistekend en was di-
rect gepl'Atst bij de &, dAil trof hij een lastige
Fransman die net iets meer ervaring had en met
l5-13 won, maar met een32e plaats op zo'n
toernmi kun je redelijk teweden zijn.
Siebren Tigchelaar was goed op dreef. Hij
kwam ook direct bij de 64, vrij gemakkelijk
ging hrj door naar de 32, daar trof hij een Frans-
man. In een superspannende partij waar hij re-
gelmatig voor kwam, werd hij pas in de laatste
fase door een aantal onoverzichtelijke situaties
verslagen met 15-14. Maar met de 20e plaats
had Siebren zoveel punt€n verzameld dat hij de
limiet voor de W.K. ruimschoots gehaald had.

Dinant 2 april
Siebren Tigchelaar en Bas Verwijlen gingen op
2 april samen naar Dinant voor een cadetten de-
gentoernooi en een floret benjamins toemooi.

Siebren had alleen Belgische tegenstanders,
maar dan wel de complete Belgische ploeg die
naar de W.K. ging Hij maakte alleen in de voor-
ronde een schoonheidsfoutje door van Matieu
Brees te verliezen. Maar dit foutje werd in de fi-

nale weer goedgemaakt, dus Siebren werd keu-
rig eerste. Bas Verwijlen had net als zijn clubge-
noot in de eerste ronde een verliespartij tegen
Fabio Sedran uit Belgie, maar ook dit werd in
de finale rechtgetrokken met lG2, dus twee Ne-

E.H.Wolthuis

1965, onze helaas inmiddels overleden vrienden
Ad Vermolen en Henk Vincent voor de club, die
geen offici€le status heeft maar inmiddels wel
30 jaar bestaat.

We hebben voor deze gelegenheid weer eens
een zeer toepasselijke tekening geplaatst van
Wim Wagemans, deelnemer van het eerste uur,
die ook helaas niet meer in ons midden is. Lang
geleden heeft deze geestige rekening in ons
bondsblad gestaan.

Om op het evenement zelf terug te komen; na
een voortreffelijke lunch, weer als altijd goed
verzorgd door het echtpaar den Dulk van
O.K.K., werd om 13.30 uur begonnen met een
voorronde van 2 poules waarvan per poule 3

De 30e Veteranenwedstrijd
Zaterdag 8 april j.l. waren de veteranen sa-
belschermers weer bijeen voor hun jaarlijkse
happening in het schermcentrum "Lindenhof' te
Den Haag.

Zoals steeds was het weer een gezellige dag. Er
werd goed geschermd, lekker gegeten en ge-
dronken. De sfeer was prima.

Het aantal deelnemende "oude knarren" was
echter teleurstellend en dan te bedenken, dat het
de 30e maal was dat het evenement werd ge-
houden.

Slechts 13 sabreurs meldden zich voor de strijd
(vorig jaar nog 2l), een dieptepunt in de
geschiedenis van de "Veteranen Vriendenclub".
Deze naam bedachten de initiatiefnemers in

2t
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schermers overgingen niutr de A-finale. De ove-
rigen vormden de B-finale, die ditmaal bestond
uit 5 sabreurs.

De uislagen luiden als volgt:

A-finale (Ad Vermolen-beker)
1. Rudyud Regout (Mjk btj Duuitede) 5 gew.part.

king (met drankje) zoals stceds verricht door
mevn)uw Lies Vermolen, bijgestaan door Joop
Verhoeve. Laatstgenoemde herdacht Huib
Boosten, vele jaren lid van de club, 6i" hglaes in
november 1994 is overleden.

Als scheidsrechten traden op Marcel Rancuret
en Henny ter Weer. Het wedstrijdbureau was in
handen van schrijver dezes.

De man die alles rchter de schermen codrdineert
is Eli de Vos, die veteranen graag noteert als lid
van dezn "Veteranen Vriendenclub". U moet dan
wel minstens 45 jau oud zijn. Koslen f 25,=per
jaar. Alles inbegrepen, dus ook deelname aan de
wedstrijd en lunch. Zijn adres luidt: Coorn-
hertstraat 2,2332 AR Leiden, tel. 071-760365.

We hopen op enige aanmeldingen want we heb-
ben wat fris bloed nodig.

2. Bill Sreeter (Soest)

3. Jaap Biertnff (Zeis0
4. Egmord van Rijn (Oegstgeest)

5. Fris Snijdewint (Den Haag)
6. Pim Huurman (Luen)

B-finale (Vincent/Labey-trophee)
l. Jan van de Hoek (Delft)
2. George Godefroy (Delft)
3. Oto Grijn (Katwijk)
4. Kees Roelofsen @ilthoven)
5. Jmp Verhoeve (Wassenaar)

J
2" " +1
2" " -5
2" " -5
l" "

49ew.put.
5

I " " -5
1 " " -6
I " " -8

JEUGDWERELDKAMPIOBNS CHAPPEN
1995

HenkSmit

kon op elk moment de verantwoordelijke
persoon aanschieten om de zaken te regelen of
om meer informatie te krijgen. De organisatie
werd dus niet met de Franse slag gedaan. Je kon
heel goed de invloed van de Nederlandse
voorzitter van de Directoire Technique merken -
dat was Bert van de Flier.

De eerste dng moest Boaz schermen in de disci-
pline cadetten heren floret. Je kon merken dat
hij herstellende was van een ziekte. Hij vocht
voor wat hij waard was, maar dat mocht helaas
niet baten. Hij overleefde de eerste ronde niet.

De Jeugdwereldkampioenschappen werden dit
jaar verschermd in Parijs, in de periode ll tot
en met 16 april. Voor dit kampioenschap hadden
de volgende vier schermers zich gekwalificeerd:
7,e,hra Alp (7aal Verwijlen); Rachel Conen (SV
d'Artagnan); Siebren Tigchelaar (Zaal Verwij-
len) en Boaz Aronson (SV van Oeveren).

Het was een zear goed bezocht kampioenschap.
Meer dan zestig landen en in totaal ruim 800
schermers hadden zich aangemeld voor dit kam-
pioenschap.

De organisatie was uitstekend te noemen. Je
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In deze discipline werd de Fransman Coutant
wereldkampioen, na de Venezolaan Rodriguez
met 15-6 verslagen te hebben.

De tweede dag moest Siebren schermen bij de
degen heren junioren. Hij moest schermen in
een zware poule - een van zijn poulegenoten
eindigde later als gedeelde derde. Siebren over-
leefde helaas de eerste ronde niet.
De finale was een "Russisch" onderonsje. In de
finale versloeg de Ukrainer Maliy de Rus
Tchernychev met 15-14.

Rachel moest bij de degen dames cadetten zich
zien waar te maken. Na de eerste partij die ze
helaas wat onnodig verloor won ze haar drie
partijen op een overtuigende manier. Je kon zien
dat ze er echt stond. Ze kwam als 33ste op de
tableau van 64. Dat houdt dan in dat ze tegen
een redelijk gelijkwaardige tegenstandster
moest schermen. Dat klopte ook, want de stand
in de eliminatiepartij ging redelijk gelijk op. Op
eefl gegeven moment had de tegenstandster het
antwoord gevonden op de acties van Rachel en
toen verloor Rachel de partij met 15-12. In de
finale versloeg de Hongaarse Takcas de Cana-
dese Wawryn met 15-6.

De derde dag moest Boaz schermen bij de heren
floret junioren enZ,ehra bij de dames floret cad-
etten.

Boaz was al veel beter dan de eerste dag. Je kon
het goed zien aan zijn schermen. Op een aantal
momenten zag je hem echt schermen en toen
won hij zijn partijen ook. Met twee gewonnen
partijen kwam hij als 69ste op het tableau van
128 en moest toen schermen tegen Benko. De
tegenstander had ongeveer hetzelfde spelletje
als Boaz, zodat de stand redelijk gelijk opging.
Echter op een gegeven moment had Benko het
antwoord op het spelletje van Boaz gevonden.
Boaz kon helaas niet meer zich instellen op een
ander spelletje en verloor toen de partij. Hier
werd de Italiaan Sanzo wereldkampioen na de
Duitser Schache met l5-8 verslagen te hebben.

Zehra kende een moeizame start in de eerste
ronde. Op een gegeven moment kreeg ze de
geest en begon ze te schermen. Zij won haar
twee laatste partijen en kwam daardoor als
48ste op het tableau van @. Ze moest toen te-
gen Iris Zimmerman die een maatje te groot
voor haar was. Zimmerman werd uiteindelijk
wereldkampioen na de ltaliaanse Granbassi met

l5-13 verslagen te hebben.

Siebren kende een moeizame start bij de degen
heren cadetlen. Deze moeizame begin duurde
net iets te lang, want hij kreeg net te laat de
geest. Hij versloeg op eien overtuigende wijze
zijn laatste legenstander en had net niet genoeg
gewonnen om de tableau te halen. Bij de cader-
en werd de Duitser Schmid wereldkampioen na
de Rus Stepanov verslagen te hebben met 15-
ll.
Rachel kende een voortvarende start en won
haar drie partijen bij de dames junioren. Hier-
doorkwam ze als 59ste op het ableau van 128.
Ze moest in een zeer spannende partij tegen de
Japanse Mizukami het onderspit delven met 6-
5.

Bij de dames junioren degen werd Koreaanse
Kim wereldkampioen door de Poolse Jakimiuk
met l5-7 terug te wijzen.

De dag daarna moest Zehm bij de dames junio-
ren floret meeschermen .7,e had enn rf,&r zware
eerste ronde - er zaten twee finalisten in haar
poule! Na een moeizame begin en ondanks een
vervelende rugblessure won ze haar twee partij-
en en kwam als 55ste op het tableatvan &.7*
moest tegen de Russin Katchanova die als tien-
de stond geklasseerd. De partij ging gelijk op
daar de Russin niet altijd antwoord had op de
acties van Zehra. Op het eind van de partij
kreeg de Russin andere instructies van haar be-
geleider en kon Zehraniet meer schakelen, zo-
datZ.ehra met 15-12 het onderspit dolf.
De sfeer in de ploeg was prima. Ik wil van deze
plaats dan ook de deelnemers en trainer Ruud
van Oeveren hiermee complimenteren en harte-
lijk bedanken voor de goede samenwerking en
prettig verblijf in Parijs.
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JlAlty r DA I uGt lttJ

HEREN FLORET HEREN DEGEN HEREN SABEL DAMES FLORET DAMES DEGEN
KIIIKENS I'NicolaasJeffrey OKK LNicolaasJeffrey OKK l.BekkenJoost Pal l.ErvenSaskiavan ANS l.WillemsNivis OKK

2.DongenChristiaanvan Ran 2.WillemsNivis OKK 2.HermansBoudelot Wez
BENJAMINS l.VerwijlenBas Vwy l.VerwijlenBas Vwy LKnitellucas Pal l.VeenemanMyrthe OKK l.VeenemanMyrthe OKK

2'ErvenAllsdvan ANS 2.BergenhenegouwenJvOKK 2.VroomMelle dfu 2.GijlswijkLauravan ANS 2.Bekkerlessicaden Vwy
3.Pe,pper Odin Vis 3.Erven Allard van ANS 3.Derop Justh Der 3.Bekker Jessica den Vwy 3.Erckens Wobke Vwy
4.Borst Sebastiaan OKK 4.Borst Sebastiaan OKK 4.Alberga Job PSV 4.Jaruen Rosanne LRa 4.Willems Nivis OKk
5.Peterse Tom Vis 5.Veensra Tim Wez 5.Henrichs Job Pal S.Blaauw Musetta Der
6.BagenhenegouwenJv OKK 6.NicolaasJeffrey OKK 6.BekkenJoost Pal 6.ErvenSaskiavan ANS
T.lkigerGuido Oev T.MmnenBas dAr T.KuyperMichiel PSV T.KosterCorrie Der
8.Voort Joren vd Oev 8.Hoogland Jair dAr 8.Poorten Stanley van Pal 8.Erckens Wobke Vwy

Oev l.Middeldorp Edgar OKK l.Berndsen Michiel Sca LHeinen Eva
OKK 2.Jansen Tashrmka OKK 2.Hooven Floris vd Pal 2.Klijnhout Simone
Sca 3.Erckens Hans Vwy 3.Veeger Casper dAr 3.Vermeer Worienke
Vis 4.Lieverloo J van Vwy 4.Brinks Herman Der 4.Willems Christina
Sca 5.Jansen Walter LRa S.Mauhey Thomas Pal 5.Klaris Ingrid
Ran 6.Mmnen Lw dAr 6.Knitel Lucas Pal 6.Veeneman Myrthe
Oev T.Ammerlaan Marc Kar T.Spiertz Josse PSV T.Putten Tessa vd
KLM 8.Visserlaurensde Vwy 8.KzeminskiKasper Pal

Oev l.TigchelaarSielren Vwy l.Moerdijk Diederik Sca l.AlpZefua
Fau 2.Vredeveld Niel Sca 2.Haverkamp SymkeKar 2.Bos Denise
Sca 3.Hol Joharmes in't LP 3.Monshouwer Rob dAr 3.Broekhuis Wendy
TAp 4.Vugt Roel van Vwy 4.Hermsen Huub Sca 4.Togt Judittr vd
Oev 5.Dooren Frans van Wez S.Bloemendal Anne
TAp 6.Smit Rogier Fau 6.Kater Martha
Vwy T.Vermeeren George Fau T.Bunge Nicole van
Vis 8.Ooms Jurgen BG 8.Cedee Jasmijn

DAMES SABEL

Fau LKlaris Ingrid V*y l.Buys Astrid
Sca 2.Willems Cristina OKK
Vis 3.Otter Marieke de V*y
OKK
v*y
OKK
Kar

V*y l.Conen Rachel dAr
ASD 2.Klaris Ingrid V*y
Fau 3.Hummeknan Froukje Sca
OKK 4.Bloernendal Anne dAr
dAr
Ran
Sca
Sca

PUPILLEN LRohlfsMauhijs
2.Jansen Tashunka
3.Combe Sebastiaan
4.Naumarm Ziggy
5.Holstege Arnaud
6.Mooren Ischa
T.Vries Bram de
8.Barneveld Wojtek van

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

JUNIOREN l.AronsonBoaz
2.Galesloot Chris
3.Nonhebel Floris
4.Meekels Jasper
5.Gnther Radboud
6.Koolhaas Raoul
7.Smit Rogier
8,Gamier Bas

SEMOREN l.Sanders Paul
2.Oosween Arvid
3zair Chakib
4.Sorber Peter
5.Rijsenb'rij Hans
6.Divendal Jeroen
T.Anzion Philip
S.Korzelius Jonker

Pal

Oev l.Dani6ls Robert Vw
Fau 2.Gamier Bas V*y
TWe 3.Denissen Igor V*y
Sca 4.Tigchelaar Siebren Vwy
Vis S.Vredeveld Niel Sca
Oev 6.Hol Johannes in't LP
Fau T,Dooren Frans van Wez
Vwy 8.Dijk Dirk van V*y
Haz LKardolus Arwin Kar
Sca 2.Driessen Michiel DVi
Kar 3.Otter Wouter den DVi
Kar 4.Ganeff Stephane Kar
Vis S.Sizoo Koen Kar
TWe 6.Damen Stefan DVi
Sca 7.Klip Michael vd DVi
Vis 8.Viegen Arjen van DVi

LRomijn Reinout Sca

2.Bemdsen Martijn Sca
3.Moerdijk Diederik Sca
4.Havatamp Symke Kar

l.Ros Tijmen Kar
2.Oskamp Anon Oev
3.Van Cann Etienne ho
4.Kardolus Oscar Kar
5.Laschek Sef Fau
6.Ham Erik vd Oev
T.Plantinga Teun Kar
8.Romijn Reinout Sca

l.AlpZelua
2.Cedee Iris
3.Bos Denise

v*y
Sca
ASD

4.Broekhuis Wendy Fau
5.Bloemendal Arure dAr
6.Vries Michelle de Hee
T.Kruidenier Marielle Fau
8.Togt Judittr vd OKK
l.Angad Gaur Indra ANS
2.Liebrand-van Es Henne Vis
3.AlpZelua Vwy
4.SchippaheijnHeleen CT
5.Payne Kristin KLM
6.Cedee Iris Sca
7.Sih Siok Hee
8.Bokel Regina ko

l.Maruressen Titia V*y
2.Conen Rachel dAr
3.Klaris Ingrid V*y
4.Cedee Iris Sca
5.Bloemendal Ame dfu
6.Franken Carien Sca
T.Dijkmans Emmy PSV

LOsinga Pemette Kar
2.Emden Rebecca van Haz
3.Heuvel Ingrid vd Kar
4.Hofmans-Cluk Jos Kar
5.Tol Sonja Kar
6.LinkelugthartMuyke Haz
7.Berg Alice vd Haz
8.TiedinkNicolette DVi

l.Dalen Sandra van Kar
2.Holiedoek Jcsica AEW
3.Starreveld Anne Don
4.Stam Jean Marie Pro

c.l






