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Van de redactie
tla eindelijk! Datzal vast wel

de reactie zijn van

velen onder u op het breedtesport-plan. Immen
dit plan geeft aan hoe er iets te doen is aan het
fenomeen rekreatie-schermer. Misschien dat
Henk Smit (de opsteller van dit plan) daar anders over denk, maar ik vind dat je die zaken
niet los kan zien. Immers de relaeatie-schermer
is de schermer waar je het van moet hebben. De
top-sporter, de tegenhanger van de rekreatieschermer, kan alleen zijn voortgekomen uit de
basis. En die basis wordt gevormd door de genoemde rekreatie-schermer. Zoals altijd geldt
ook hier weer, je kan niets bouwen zonder een
solide basis.

Rob Goudvb

lijking met andere sporten. Wat wel duur is, is
het materiaal. Want als je je gehele uitrusting
volgens de normen van de bond moet hebben,
ben je wel een lieve duit kwijt. Dan wijk le dzar
toch vanaf, zal men zeggen. Dit is olie op het
vuur gooien. De diskussie over veiligheid laait
weer

wolijk op.

Om mijn steentje daanan bij te dragen, het volgende. Ik kan mij vinden in de stelling dat een
halve veiligheid niet bestaat. Maar ik mij ook
vinden in de opmerking dat toen ik zelf nog
actief schermde (meer dan l0 jaar geleden) mijn
materiaal wel als veilig te boek stond en waarom zou dat dan nu niet meer veilig zijn? Waren
wij in die tijd allemaal met ons leven aan het
spelen? Vast niet!

dw leg ik wel de vinger op de zere plek.
Die basis is voor vele besnrurden het grote probleem. En dan vooral de breedte van die basis. Een andere zaak is het zich meten mer gelijkgeEen smalle basis kan geen hoge top opleveren! stemden. Veel van de rekreatie-schermers willen
Dus om die hoge top te bereiken, en dat is het op hun tilt best naar een wedstrijdje gaan. Maar
streven van de KNAS, en dus ook van ons allen, hoe moet dat? Het aantal wedstrijden dat voor
moet je wat doen aan de basis. Het belangrijkste deze mensen geschikt is, is op de vingers van
punt daarbU is hoe hou je de nieuwe leden vast. 66n hand te tellen. Om dan maar niet te spreken
De instroom is er wel, hoewel dat namurlijk ook over te af te leggen afstand. Volgens mij moet
wel beter zou kunnen zijn, maar dat is echt niet dit probleem heel eenvoudig op te lossen zijn.
het meest in het oog springende deel. Het kuns- Maar of dat in de praktijk ook zo is, valt ten
tstuk is om die nieuwe leden te binden aan de stelligste te betwijfelen. Teker geldt op de vele
sport. Dat behoeft niet noodzakelijkerwijs de ei- opmerkingen die elke ledenvergadering gemaall
gen vereniging te zijn! Het schermen in Neder- worden. Daar is de schreeuw om dit soort
land is er bij gebaat dat een lid blijft schermen. wedstrijden bijzonder grool Echt€r het resultaat
Een vereniging is er natuurlijk bij gebaat, dat blijft uir Want er komen geen nieuwe rekreatiedat lid bij de eigen club blijft, maar voor ons al- wedsrijden bd!
len maakt het nies uit.
Als afsluiting kan je stellen, dat de schermsport
Dus hoe houdje nu deze leden? Door een goed wel degelijk de potentie heeft om te groeien,
en aantrekkelijk produkt te leveren. Maar dan maar dat het heel veel inspanning van ons allen
moet je wel weten wat dat is. Zo'n goed en aant- zal kosten om daar echt iets aan te doen. En
rekkelijk produkt zal niet voor iedereen het znlf - wellicht dat met de instelling van de commissie
de zijn, maar er zijn wel grote overeenkomsten.
breedtesport daar dmdwerkelijk iets aan wordt
Een van de zaken van aantrekkelijkheid zijn de gedaan. Ik hoop dan ook van ganser harte dat dit
kosten. Nu zijn de kosten voor de training over initiatief niet doodbloedt, immers dat is een lot
hetalguneen nietzo hoog, zeker niet in verge- dat vele voorst€llen in ons wereldje bedreigr
lvIafr
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Wijzigingen betreffende verenigingen
s.v. Casgogner

nieuwe secretaris

s.v.

O.K.K

B. Leijen
W. Pyrmontlaan 12
H.S.V. Cyrano

Chrysanplein

EV

2565

Bergen
nieuw adres secretariaat:
1862

Trompsraat 42
l27lTB Huizen

s.v. Pallas

tel.: 070 - 3ffi166
nieuwe secretaris:
Mw. Marian Schulkes

NC Breda

4834

050 - 313627r

tel.:076 -'5610168

nieu* telefoonnr:

s.v. Hoc Habet

nieuw telefoonnummer:
040 - 2810843

a4

s.v. Pallos

nieuw telefoonnr:

s.v. Rana

nieuwe secretaris:

030

-3554498

Hoc Habet is:
tudenten Sportcentrum
van de T.U.E.
S

O.L. Vrouwestraat I

AW Eindhoven
nieuw adres secretariaat:
Westlandseweg254
3l3l HX Vlaardingen
tel.: 010 - 4ffi3612
5612

-262327

Michiel Blom
Frans v. Mierisstraat 128 bv

NB.: het adres van

Iron Shell

19

Den }Iaag

nieuw telefoonnr:

s.v. Don Quichote

s.v.

BV

Tngvlietsnaat2T3

tel.:035 - 5250659
s.v. Donar

nieuwe secretaris:
Henk Veeneman

1071SB Amsterdam
tel.: 020 - 6797938
s.v. Scaramouche nieuwe secretaris:
Mw. A.C. v.d. Leer
Weldamlaan 18
6825 BX Arnhem
tel.:0?5 - 3621089
nieuwe secretaris:
s.v. Des Villiers
JJ. Manche
Iobelialaan 146
2555 PM Den llaag
tel.:070 -3256870
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IN IOnMATIE/DISrE LtlNGEN
Croevemeurlaan @9
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Het adres van Pierre Peeters wordt per I maart:

Trompstraat 30
5463 GL Veghel

Zijn telefoonnummer blijft ongewijzigd.
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De rutionale kanpioensclappenflorct worden gelwuden op zondag 14 april in Haarlem. T)j worden georganiseerd door Taal Hazes.
** * *:t:t:t:ttt!tltrt ** *rt:trt********rt rt rt** * !t* *,t !t* **:trt !t !t** rt:l,t *tt:i !tt:t rl *tl:l!t**rl,t *,1!t !3,t *,t:t****,r*!t

In Memoriam
3l december
Geertruida Francina Zonligt - Gustenhoven

Ons bereikte het droeve bericht dat is overleden op

1995:

Mw Zonligt werd 79 jaar. Zij was lid van s.v. E.M.M.

Hulp voor de bestuurders
Ledenadministratie op de computer.
Computerprogramma's bieden vele mogelijkheden voor het voeren van uw leden-administratie.
Vaak zijn deze programma's zo uitgebreid dat
maar een klein deel wordt gebruikt. Jammer is
dat het overige deel als ballast aanwezig is en
soms als verwarrend wordt ervaren.

Nu is er een programma speciaal voor

schermverenigingen. Het geheel is zeer simpel,
menu-gestuurd en neemt bijzonder weinig
plaaa in op uw computer.
Gegevens van verenigingen en scheidsrechters
zijn al ingevoerd en te selectererVsorteren op re-

gio, wapen enz. de ledeninformatie dient

u

natuurlijk zelf in te vullen.
Als men een wedsuijd organiseert dan kan op
verzoek een selectie van verenigingen (regionaal) en scheidsrechters (specialisme) worden

gemaakt. Een sticker voor een uitnodigingsbrief, een sticker voor het retour antwoord en
een sticker met daarop: Ik kom wel / niet op de
wedstrijd van ......, worden dan automatisch gemaakt.

In een menu gestuurd programma worden de
categoriedn ingevoerd voor contributies van de
vereniging als ook de schermbond, leeftijd @u-

pil, Cadet, senior e.d.)
Het secretariaat wordt hier opgegeven.

Registratie van leden:
Ingevoerd worden naam, adres en woonplaats
gegevens, geboortejaar, bondsnummer, catego-

rie, betalingen. Aan de hand van de leeftijd zal
het programma automatisch de juiste categorie
en contributie invullen.

Henk

Bbver

In een apart bij elk lid op te roepen memo kan
men aanvullende informatie kwijt. Nadat de gegevens van de leden, e.d. zijn ingevoerd kan

men het volgende oproepen. Ledenlijsten,
naamstickers, individuele gegevens (compleet
met memo) per lid.
De computer kan een overzicht. presenteren van

de contributie betalingen. Daarbij kan hij op
verzoek aan diegenen die contributie achterstand hebben een brief voorbereiden waarin staat

wat de laatste betaling was en men wordt
verzocht enz. Indien een maand later nog niet is
betaald kan een zelfde soort brief maar met een
hardere tekst worden geprint.

Er zijn in het programma informatiebanken
beschikbaar voor leden, oud-leden, verenigingen, scheidsrechters, algemene adressen en oud
en huidige bestuursleden met de bijbehorende
taak. Per informatiebank kan een selectie worden gemaakt en uitgeprint op lijsten of bv alleen
adresstickers.

lid zijn afgevoerd worden op
verzoek op een lijst verzameld en kan aan het
eind van het jaar worden opgevraagd.
Een aantal verenigingen in Zuid Holland maken
reeds met veel genoegen gebruik van dit programma. Indien u ook belangstelling heeft
neemt u dan contact op met Henk Biever tel.
(0182) 530883. De kosten voor het programmaschijtje zijn maar t 50,= exclusief verzendkosten. Het programma is zelf ontwikkeld zodat
men niet bang hoeft te zijn voor illegale software o.i.d. en is virus vrij.
Een demonstratie is in overleg mogelijk.
Leden die als

OPROEP

De KNAS zit dringend verlegen om

een

persoon die de funktie van Pers & Propaganda
op zich wil nemen. Koert Kerkhoff stopt met
deze funktie.

15e Maccabiade

Wie voelt hier iets voor? Gaarne kontakt opnemen met het bondsbureau of een van de
bestuunleden.

in Isra0l

Van 14 tot 24 juli 1997 zal in Tel Aviv voor de Indien U geinteresseerd bent om zich voor
vijftiende keer de Maccabiade, de Olympische "SCHERMEN" op te geven, wilt U dan, onder
Spelen voor joodse sporters, worden georganiseerd. Ruim 6000 atleFn uit meer dan 40 landen zullen in 42 takken van sport strijden om
het eremetaal.

Ook in uw sport "SCHERMEN" zal
een sterk be2et toernooi worden afgewerkt.

vermelding van naam,
adres, leeftijd en klassesterkte, een briefje sch-

rijven naar:
Sporstichting Maccabi Nederland
Postbus 75555
1070 AN Amsterdam
waarna U verdere informatie zal worden toe-

gezonden.

Foto's WK op foto disk
Tijdens de wereldkampioenschappen schermen
voor senioren 1995 in Den Haagzijn door een
fotograaf foto's en dia's gemaakt.. Een groot
deel van deze foto's is op een foto CD geplaatst.
Ook is op deze CD een programma aanwezig
waarmee selecties kunnen worden gemaakt als:
geef alleen finale foto's of alleen foto's van de
Nederlandse deelnemers enz.

Op verzoek van een aantal mensen aanwezig op
de afscheidsreceptie van Bert v.d. Flier doe ik u

hierbij een gestaffelde prijs toekomen.
Met andere woorden hoe meer bestellingen hoe

Indien u belangstelling heeft zal ik de best€llingen bijeen tellen en de definitieve prijs vaststellen. Indien u over de definitieve prijs wil worden geihformeerd geeft u dan uw telefoonnummer op.

Informatie bij Henk Biever
tel: (0182) 530883 (na 19.00 uur)
teV

fax: (070) 3670 691

sc

Lindenhof

Definitieve bestellingen schriftelijk.
De eventuele verzendkosten worden apart afgerekend.

goedkoper de disk.

Bij bestelling van totaal:

I disk

3 stuks
5 stuks

stuks
15 stuks
l0

/
f
f
f
f

85,m
70,m

60,m
50,m

42,n

Algemene Ledenvergadering van de KNAS
l juni zal in de Lindenhof te Den
jaarlijkse ALV van de KNAS worden
gehouden. Deze datum is naar voren gehaald,
vroeger waren de vergaderingen in het najaar,
opdat de vergadering nog enige invloed kan
Op zaterdag

uitoefenen op het beleid in het lopende jaar. Als

Haag, de

je pas in septembr vergadert, is dat niet mogelijk. De ALV begint om 13.00 uur.

4

Noteer deze datum alvast in uw agenda!
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Politesse s.v.p.
Open brief aan het Hmfdbesour van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond.
Euen-lrur, l0 februari 1996

Mijne Heren,

Op 3l december j.l. overleed op 79 jarige
leeftijd Mevrouw G.F. Zonligt-Gustenhoven.

en tegenstanders van mensen of systemen rol-

Rotterdamsche
Schermvereniging "Eendracht maakt Macht",
houdster van de Eremedaille van K.N.A.S.,
draagster van de speld van Verdienste van de
K.N.A.S. en tot de laatste dag van haar leven

jongste nummer van Touch6 leest hoe mensen
op en naast de loper met elkaar omgaan ("De
Zwarte Kater') en wanneer men dan ook nog

In

leven erelid van de

lid van de K.N.A.S.
In de jaren '60 en '70 was zij een uitermate
bekende figuur in de Nederlandse Schermwereld, die zich graag en fanatiek inzette voor

lebollend door media gaan; als men in het

vaststelt dat het Bestuur blijkbaar niet over
voldoende goede manieren bbschikt om op
een overlijdensbericht te reageren kan men

"haar" vereniging E.M.M. en voor "haar"

slechts vaststellen dat beleefdheid en respect
binnen de K.N.A.S. vergeten grootheden zijn
en dat het met de toekomst van het schermen,
in ieder geval op het gebied van normen en

Bond, de K.N.A.S. Geen A.L.V. ging voorbij
of zij gaf acte de prdsence en leverde geduchte bijdragen aan de discussies, die toen
niet veel verschilden van die van nu. Haar
stokpaardje was altijd: "Alle schermers lid
van de Bond." De laatste jaren waren, door
haar bijzonder slechte gezondheidstoestand,
deze activiteiten echter allemaal niet meer
mogelijk.

Ondergetekende is ook al een kleine 30 jaar
onafgebroken lid van de Bond, maar is nu
toch tot de slotsom gekomen dat hij met een
sportbond waar het zo me& gesteld is geen enkele affiniteit meer heeft. Waarden en normen
betekenen voor hem, naast het genoegen aan
het bedrijven van sport, te veel. Wie zijn toekomst zeker wil stellen, zal zijn veileden niet

waarden, slecht gesteld is.

Omdat de overledene te kennen had gegeven
in alle stilte en alleen in de familiekring gecremeerd te willen worden, werden de overlijdensberichten en advertenties eerst daags na
de crematie verzonden c.q. geplaast.

vergeten.

Natuurlijk ging ook een kaart naar het bondsbureau van de K.N.A.S., zij was tenslotte nog

een organisatie waarvan de exponenten, zijn-

altijd lid en een, weliswaar uit het verleden,
bekende figuur. Wat schetst echter onze ver-

bazing dat tot nu toe (10 februari) nog niet
eens een bewijs van deelname bij de familie is
binnengekomen. Laat staan een andere reactie.

In onze tijd had de K.N.A.S. een voorzitter
genaamd : Van Oosten. Wanneer een A.L.V.
uit de hand dreigde te lopen door een conflict
(of interests) was een van zijn vaste uitdrukkingen: "Dames, Heren, politesse s.v.p.:" @ames, Her€n, beleefdheid a.u.b.). Wanneer men
in die tijd de schermsport propageerde, dan
vertelde men o.a. dat het een beleefde sport
was met respect voor de tegenstander.
Als men tegenwmrdig ziet en leest hoe voor-

Voor mij komt een einde aan een jarenlange
band met deze Bond. Niet met de sport en niet
aan de vele goede herinneringen aan personen
en gebeurtenissen. Wel aan het, steunen van

de het Hoofdbestuur, het blijkbaar te druk
hebben met hun eigen kleine besognes om bij
ontvangst van een overlijdensbericht even in
de ledenlijst te kijken, of om zich, als Bondsbureau, even af te wagen waarom een dergelijk bericht aan een Bond gestuurd wordt en
zich dan te bedenken dat een kleine benriging
van deelname voor de nabestaanden een grcte
betekenis heeft. Een ding weet ik zeker! In het
verleden was dit niet gebeurd.
Hoogachtend,

E,"rid

RJl;Y.b?ilfl

Ex Besururslid van de Afd. Rocerdam e.o.
Ex Lid van de

r" *",,lfrlll5i**$;
van de K.N.A.S.,

Ex Lid van de K.N.A.S.

NEDERLANDSE

KAMPIOEI\SCHAPPEN SBNIOREN 1995
HEREN DEGEN
I Olaf Kardolus (l)

Zaal Kardolus

2Robden Hartog

Des

3 Robert Dani0ls

Zaal Verwijlen
Zaal Kardolus

Arwin Kardolus
5 Stefan Damen
6 Stephane Ganeff
7 Heike Westra
8 Wouterden Ocer

DAMES DEGEN
I Pernette Osinga (a)

Zaal Kardolus

2 Rebecca van Emden

7-aallfazes

3 Ingrid vd Heuvel

Zaal Kardolus

Nicolette Tiedink
5 Alice vd Berg

7-aalllazes

Zaal Kardolus

6 Marijke Linke-Lugr

Zaa.lHazes

Heerenleed
Des Villien

7 7*hra Np
8 Ans Hom

Zaal Visser

Des

Villien
Villien

Equipe
I Zaal Kardolus

Stephane Ganetr(I7)

I Zaal Kardolus:

Koen Sizoo
Dobrotworski

2T,aalHazes:

George van Heerde
Thomas Vernon

Villiers:

ZaalYerwylen

Stefan Damen
Michel vd Klip
Wouter den Orer
Arjan van Viegen

Jos de Graaff(6)

Ingrid vd Heuvel
Sonja Tol
Pernette Osinga

Arwin Kardolus

3 Des

Villien

Equipe
:

Olaf Kardolus

2 Rapier :

Des

Alice vd Berg
Rebecca van Emden
Marijke Linke-Lugt-

3 Des

Villien:

Rachel de Liefde
Seline de Ridder

Nicolette Tiedink
Ruby de Wilde

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

Uhlmoilffi
scherm spo rta rtike len
Voor optimale veiligheid en
gegarandeerde kwaliteit.
Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland
Uhlmann schermsPortartikelen.
Schermcentrum Arrlhem centraal in Nederland,
voor advies en service
Koppelstraat 20,6832 EP Arnhem.
Verkooptijden dinsdag en woensdag 19.30 - 21.30 uur
Telefoon: rc261 321 33 60, fax 1026\ 32'l 42 44
voor informatie en verkoop buiten deze tiiden :
Gert en Dinie Meijer, telefoon (026) 351 26 39
7

HEREN FLORET

Equipe

I Paul Sanden (1)

TaalHnes

2 Jeroen Divendal

TerWeer

3 Arvid Oosween
Peter Sorber

Taal Kardolus

5 Nathan Ducastel

van Oeveren

6 ChakibZair
7 Flans Rijsenbrij

Zaal Kardolus
Zaal Visser

I Oscar Kardolus (9)
2 Anton Oskamp

8 Philip Anzion

Scaramouche

3 SefLaschek

Scaramouche

HEREN SABEL

Tijmen Ros

Equipe
I 7^al Visser:

2 Scaramouche

niet verschermd

:

Zaal Kardolus

Jeroen Korzelius (18)
Jonker Korzelius
Dani€l van Odijk
Hans Rijsenbrij

van Oeveren

6 Teun Plantinga
7 Paul Water

Zaal Kardolus
Zaal Kardolus

8 ReinoutRomijn

Scaramouche

Philip Anzion

I Zaal Kardolus:

Equipe

Boaz Aronson
Nathan Ducastel

2 Prometheus

George Taran
Etienne Van Cann

:

Stany Schrans

DAMES FLORET

3 Henne Liebrand-v.Es
Kristin Payne
5 Heleen Schipperheyn

6Iris

Cedee

7 Ans Hom
8 Simone v2n Fgmond

Edwin Edwin
3 van Oeveren

ANSC
Zaal Verwylen
Zaal Visser

KLM

Olaf Kardolus (15)
Oscar Kardolus
Teun Plantinga
Tijmen Ros

Jasper Meekels

I Indra Angad Gaur(3)
27nhn Alp

van Oeveren
les Faucons

5 Erik vd Ham

Arvid Oostveen
3 van Oeveren:

Tral Kardolus

:

Erik vd Ham
Anton Oskamp
Tony van Santvoord
John Sijmonsbergen

Contre Temps
Scaramouche

Taal Visser
Ter Weer

Sabelploeg trekt al strijdend door Europa
Tijtncn Ros

De afgelopen maanden is de sabelploeg met

trokken in totaal dertien (!) sabreurs en sabreus-

goed gevolg op toernee door Europa getrokken

es richting Kopenhagen. Deze

om NeOrlands eer te verdedigen. Graag wil ik
hier in de Touchd kort verslag doen van een
viertal wedstrijden die door leden van de sabel-

tweede van de serie om de 'Coupe du Nord',
een zestal wedstrijden in Denemarken, Duitsland, Nederland, Belgi€ en Engeland, waarbij
de resultaten van iedere wedstrijd tellen voor

ploeg bezocht zijn. Naast ploegleden zijn de
wedstrijden ook bezocht door andere Nederlandse sabreurs. Het gehalte Nederlandse sabreurs in het buitenland is naar rekordhoogte
gestegen!

Kopenhagen

(95:

213 december
met het
DIKS-busje helemaal vol en nog een auto erbij
8

wedsrijd was de

het 'Coupe du Nord' klassemenL
Op zaterdag 2 december werd een equipewedst-

rijd gehouden. Holland deed mee met drie equi-

pes. Holland I bestond uit Anton Oskamp,
Etienne van Cann en Tijmen Ros. Holland 2:
Oscar Kardolus, Sef Laschek en Teun Plantinga.

Holland 3: Edwin Wisse, George Taran, paul

Water en Annemarie Sachs. Er deden 13 equipes mee. Holland I bereikte na een overwinning

op Holland 2 de finale, waarna met 45-36
gewonnen werd van IJsland, dat verrassend
gewonnen had van Denemarken. Denemarken
werd derde en Holland 2 vierde.
Op zondag konden de schermers individueel
van start. In het redeli;t sterk bezeEe veld (toch
goed voor 34Vo) werd Sef l-aschek l5de, Anon
Oskamp l3de en Oscar Kardolus 5de. Tijmen
Ros, de winnaar van vorig jaar, verloor in de finale van de Deen Steen Hansen met 15-12 en
werd daarmee Zde. Etienne moest wegens
ziekte helaas in de eerste ronde opgeven. Oscar
staat in het tussenklassement om de 'Coupe du
Nord' momenteel eerste. Dat komt mooi uit,
want hij wil de coupe graag winnen.
Na het toemooi vertrokken we meteen richting
huis. Tegen die tijd had bijna iedereen het
griepvirus te pakken. Gelukkig waren twee
chauffeurs gespaard gebleven, zodat Nederland
weer veilig bereikt werd.

Nancy 9/10 december (95: de sabelploeg
bezocht voor de derde maal het A-toernooi in
Nancy. Het jaarlijkse toernooi, gesponsord door
BNP, staat te boek als het 'beste' of 'leukste' Atoernooi, aangezien hotel en eten door de organisatie betaald worden. Schermers en begeleiders worden een weekeinde lang getrakteerd op
de Franse keuken. De ploeg bestond uit Anton
Oskamp, Etienne van Cann, Teun Plantinga,
Reinout Romijn en Tijmen Ros. Willem Monshouwer ging als begeleider mee. Sef Laschek
kon wegens verplichtingen in Budapest niet komen. Een kapotte snelheidsmeter, sneeuw en
mist konden ons er niet van weerhouden om 's
avonds in Nancy aan te komen.
Het toernooi telde 123 deelnemers en was 877o
sterk. Helaas wist alleen Tijmen Ros de eerste
ronde te overleven. De anderen waren
waarschijnlijk nog herstellende van de griep.
Voor Teun en Reinout was dit hun eerste Atoernooi. Met I winstpartij brrchten beiden het
er nog goed vanaf. Tijmen won in de voorronde
3 partijen en verloor er tevens drie. Helaas kon
hij een 4-0 voorsprong in de laatste partu niet
verzilveren, anders was zijn uitgangspositie nog
mooier geweest. Door zijn resultaten in de voorronde stond Tijmen 32ste op het tableau en was
daarmee wijgesteld voor de eerste eliminatier-

onde. Na deze ronde moest Tijmen het opnemen
tegen de als 33ste geplaaste Spanjaard Falcon.
Deze nam Tijmen echter flink in de tang en liet

hem maar 6 treffers scoren. De teleurstelling
was grooL

Gelukkig was er 's avonds nog een receptie op
de BNP en vervolgens een diner in het oude
stadhuis van Nancy. Hierdoor werd de stemming weer een beetje opgekrikt-

Parijs 7 januari

(!16:

het eerste grcre roer-

nooi van het jaar was dit seizoen niet aan-

gewezen als verplichte wedstrijrt, omdat de aandacht verlegd is naar A-toemooien. De DIKSbus bleef thuis en iedereen trok op eigen gelegenheid naar Parijs. Enkelen maakten van de
gelegenheid gebruik om hun vriendin mee te
nemen en de wedstrijd te combineren met een

leuk weekeinde Parijs. Zo bouw je weer wat
krediet op!

l12 deelnemers maakten het oemooi op zondeg
6l%o sterk.'Starring guests' als het Roemeense
nationale team, vice wereldkampioen Felix Becker en Olympisch kampioen Bence Szabo ver-

grootten het aanzien van de wedstrijd. Sef
Laschek, Etienne van Cann en Anton Oskamp
wisten alle drie de beste 64 te bereiken . Zij verloren in de eliminatie om de 32 respecrievelijk
van Seguin, Ducheix en Peuch. Tijmen Ros
kwam nog een ronde verder door een goede
overwinning op de Franse junior No€l (15-ll).
Bence Szabo was echter een maatje te groot,
ook al was het een oude bekende uit Budapest.
Al met al een heel goed verlopen toernooi voor
de sabelploeg. De overwinning ging naar de
Fransman Touya.

696:
de raditionele wedstrijd om de Corble Cup vierde dir jaar
haar 50-jarige jubileum. Alhoewel het toernooi
normaal in London gehouden wordt, was het
deze keer verplaatst naar Guilford: een stad ten
zuid-westen van l,ondon, waar betere accomodatie beschikbaar was. Met de DIKS-bus door

London 27l2&januari

de kanaaltunnel was geen bijzondere ervaring:

alleen de tax-free aanbiedingen waren interessant. De rcis ging wel een stuk sneller.

In Guildford gaven

ll8

schermers acte de

pr6sence. De wedstrijd was hiermee 487o. Na
twee voorondes waarin niemand afviel, begon
de eliminatie. Helaas werden sommigen iets

sneller ge0limineerd dan de bedoeling was. Kan
gebeuren. Anton Oskamp werd 23ste, Etienne
van Cann 35ste, Sef I:schek 36ste, Reinout Romijn 37ste, Teun Plantinga 44ste en Roberto
Franchischini 60ste. Roberto haalde op deze
wedstrijd zijn eerste punten ooit en kwalificeer-

de zich daannee voor de Nederlandse Kampioenschappen in maart. Tevens wist hij het de

latere nummer twee knap lastig te maken: hij
verloor met 15-12 van de Fransman Williame.
Tijmen Ros bereikte doc een uitstekende overwinning op de Amerikaan Mike Lofon (15-13)
de finale, waarin hij met l5-10 verlmr van Williame. Hij eindigde als zevende. De Fransman
Galvez won het toernooi.

De Veteranen-Vriendenclub

EH.W.

Op zaterdag 13 aprit 1996 komt de "Vetera'
nen-Vriendenclub" voor de 31e maal bijeen.

Mocht u belangstelling hebben voor dit eve'
nement, dan kunt u zich rnelden bij

Er zal die dag, zoals gewoonlijk, op sabel worden geschermd. Niet electrisch, want dat zijn de

E. de Vos,

"oude knarren" niet gewend.
We komen om 12.00 uur die dag bijeen voor
het nuttigen van een kop koffie, terwijl om ongeveer 13.00 uur gezamenlijk de lunch zal wor-

t

den gebnrikr

Daarna

(t 14.00 uur) zal de wedstrijd

beginnen.

Coornhertstraat 2'
2332 AR Leiden,
tel.071-760365.

Leden van de "Veteranen-Vriendenclub" moeten tenminste 45 iaar oud

Er zijn geen afvallers. Iedereen schermt geduzijn.
rende het hele ournooi.
per iaar,
Aan het eind van de wedstrijd blijven traditie- Het lidmaatschap kast 25,getrouw de deelnemers nog enige tijd bijeen alles inbegrepen, dw ooti deelnarne aan
voor e€n uitgebreide prijsuitreiking onder het de wedstrijd en lunch.
genot van een drankje en hapje. Altijd gezellig!
Het feestelijk gebeuren zal plaats vinden in het
schermcentrum "Lindenhofl' aan de Eras-

f

musweg 868 te Den Haag.

l0

SCHERMEN, GEZE'LLIG!!

Lindenhof toernooi 1995

Dat het schermcentrum Lindenhof is Den Haag
gezelhg is, weten velen.
Dat dat de oorzaak ervan is dat er steeds meer
schermertjes mee willen doen aan deze wedstrijden horen we ook. Toch heb ik in de "kantlijn"
via geruchten gehoord dat met name lerarerVinstructeurs wel kritiek hebben op de in het Lindenhof georganiseerde wedsrijden. Te klein, te
smal, te rommelig, gevaarlijk, en nog meer van
die kreten. KRETEN, ja, kreten, want u snapt
dan niet waar het om gaal Of bent u misschien
jaloers? Zoveel succes is eigenlijk ook iets om
jaloers op te worden.
In mijn welkomstoespraak heb ik het ook benadrukt deze wedstrijden zijn voor de jeugd met
als doel hen aan de sport te binden. Het. moet

Henk. Biever O.K.K.

UITSLAG
Cadetten meisjes
I Krista Marcoen
2 Denise Bos
3 Judith v.d. Togt

I Jasper Meekels
2 Siebrun Tigchelaar

Scaramouche

3 Rogier Smit

[-es Faucons

Pupillen meisjes
I Ikista Marcoen
2 Christina Willems
3 Myrthe Veeneman

2 Ischa Mooren
3 Arnaud Holstege

Benjamins meisjes
I Laura v. Gijlswijk

Wij zullen doorgaan omdat jullie met zo velen 2Petra Marcoen
komen. Dit keer 90 inschrijvingen. Veel ouders, 3 Anne Marie Versloot
grootouders, begeleiders en trainers waren erbij,
Benjamins jongens
gezellig met z'n allen.
Graag daag ik andere verenigingen uit om ook I Tommy Peterse
voor de jeugd wedstrijden te organiseren. Veel
dankbaarheid zal uw deel zijn.

sv O.K.K.

Cadetten jongens

gezellig zijn, rommelig (niet steriel) snelle Pupillen jongens
wedsrijdverwerking en goede scheidsrechters. I Bas Verwijlen
Goed en goedkoop eten en drinken, wat te snoepen, mooie prijzen en daar heb je alle ingredi0nten om een geslaagd toernooi te organiseren.

Herckenrode (B)
sv. Putren

2 Raf Vandeweijer
3 Maarten den Visser

Verwijlen

Herckenrode

l,es Faucons
sv. O.K.K.

Verwijlen
Rana

Scaramouche

Herckenrode
Herckenrode
Rana

En Garde
Herckenrode

Verwijlen

STICHTNG TOPSCHERMEN DEN HAAG
uw leverancier van kwaliteit
let op ons nieuwe adres
Adres:

Beeklqon I90
2562 AR Den Hoog.
tel 070 3455454
for: 070 3603719

ol: mq, wo en do 20.00 - 22.00
Willemstrqqt 84
2514 HL Den Hoog

tel

070 3642743

ll

Wedstrijdverslag Haags Ooivaartje
Her*Biever OK.K.

Jeugd degen toernooi
op zaterdag 20januari 1996
Ook deze wedstrijd leverde w@r @n behoorlijk
aantal inschrijvingen op.

Waarschijnlijk omdat dit de laatste jeugdwedstrijd is voor het Nederlands kampioenschap. Heleas waren er maar net genoeg scheidsrechters
om deze wedstrijd te runnen. De aanwezige
scheidsrechters hebben hierdoor een zware dag
gehad. Daarom wil ik hen met name bedanken
voor hun inzet. Grote klasse.

Nicolaas
3 Joffrey Lugt

2 Jeffrey

Benjamins meisjes
I Linda van Duijn

Erckens

2 Wobke
3 Boudelot

Hermans

2 AJlatd van Erven
3 Hans Erckens

OKK
OKK
Kardolus

Venvijlen
Verwijlen
Verwijlen

Pupillen meisjes
I Rebecca Rmd
Cadetten jongens
Rogier Smit

Kardolus

2 Chris Roubos

I.es Faucons
Les Faucons

3 Paul v. Gellecum

Kardolus

1

De uislag is als volgt:

Benjamins jongens
I Sebastiaan Borst

Pupillen jongens
I Bas Verwijlen

Cadetten meisjes
I Ingrid Klaris
2 Cristina Willems
3 Melanie Vogel

Verwijlen
I-es Faucons

Kardolus

Kardolus
Verwijlen
Wezowski

INT
Voor al uw schermmateriaal
Leverancier van onder andere:
Willcmtnrt 94
251 4 HM Dcn Heag
tcl 070 3466887
hr 07O 3?56870
ol
rchcrmarl
Willcmstnrt 84
951 4 HL Dcn Hng

tcl O70 3642743

t2
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Nederlandse Jeugdkampioenschappen
Tljdens de Nederlandsejeugdkampioenschappen sEeden, verdeeld over negentien categoriegn, 300
jongens en meisjes om de eente plek. Hieronder volgen de uitstagen:

Floret

Degen

Benjamins

Sabel

9-ll jaar

Jongens

l. Borst Sebastiaan
2. Peterse Tom

o.K.K.

l. Borst Sebastiaan
Engarde
2. Nicolaas Jeffrey
3.Zwanv.d. Don
Scaramouche 3. Burgt vd Rob
4. Wersch van Geert Engarde
4. Wingens Peter
5, Visser Marten
Verwijlen
5. Visser de Maarten
6. Wingens Peter
Verwijlen
6. VeenstraTim
7. Tmren Jan Willem sv Putten
7. Lugt Joffrey
8. Bobbe Jeriel
Rana
8. Schellinx [,ex

Joost
Justin

o.K.K.
o.K.K.

Wezowski
Kardolus

l. Bekker
Pallas
2. Derop
Deropement
3. Barens Erik-Jan Scaramouche
4. Pol v.d.
Deropemenr
5. Overmeir Florian v. Deropement
6. Overmeir Wendeli v.Deropement
7. Derickx
D'Artagnm

Verwijlen

8. Wennekes

Verwijlen

Niel

Verwijlen
Verwijlen

Guus
Roy

Scaramouche

Meisjes

l. Gijlswijk

van l,aura A.N.S.C.

2. Versloot Anna-Maria
3. Erckens Wobke
4. Kroese Renate
5. Erven van Saksia
6. Borst Solange
7. Gijsbersen Astrid
8. Maas Jolanda

Rana

Verwijlen
Ter Weer

AN.S.C.

o.K.K.
Rana
sv Punen

Nederlands

konpien flora

deg e n benj ani ns j ong ens

Sebastiaan Borst

N e de r lands kanp io en

flo r e t

N e de r lands kanp ioenc llo ret

bnjanins neisjes
Laura van Gijlntijk /NSC

N eder lands katnp ioen degen

pupillen jongens

pupillcn jongens
Ar naud H o b te g e S c ar ano

en

uc he

Hans Erckzns Verwijlcn

l3

Floret

Sabel

Degen

Pupillen L2-L4 iaar
Jongens

l. Holstege Amaud Scaramouche 1. Ercke,ns Hans
2. Combe Sebastiaan Scaramouche 2. Erven van Allard
3. Verwijlen Bas
3. Verwijlen Bas
4. Jansen Walter
4. Mooren Ischa
Rana
Heerooms 5. Aggelen van Eli
5. Jongejan Menno
6. Pep'per Odin
6, Visser de Lauren
7. Moonen Bas
7. SpanhoffRudolph ter
8. Mees Rijkaert
8. Vries de Bram

Verwijlen
Verwijlen
Verwijlen

Verwijlen

La Rapibre

l. VroomMelle D'Artagnan
2.

Pahnke

Gerome D'Artagnan

3. Knitel Lucas Pdlas
4. Manhey Thomas Pallas

Des Villiers

Engrde
Weer

Verwijlen
D'Artagnan
Des Villiers

Oeveren

Meisjes
I. Willems Chritine lrs Faucons
2. Veeneman Myrthe O.K.K.
3. Gijlswijk v. Laura
4. Jansen Rosarrra
5. Bekker den Jessica
6. Kater
7. Blaauw Musetta
8. Masson Jessica

Eva

A.N.S.C.
La RapiEre

Verwijlen
Rana

Deropement

Z. Joska-Makk

N eder lands la np ioen

floret

cadettenjongens
J asper M ee kels Scar atnouche

N eder lands lannp ioen sabel

jongerc cadetten
D ider ik M

erdij

k

en

junioren

S cararnouc

he

N e de r lands kanp i oenc de g en

meisjes cadetten en junioren
R ac

hcl

C onen

D'

Artagrun

Cadetten 15-17 jaar
Jongens
Meekels

Jasper

2. Holstege

Amaud

l.

3. Smit

Rogier

t4

Roel

Engarde 4.SmitRogier [.esFaucons4.BemsenMichiel Kardolus
Sam Engarde 5. Ooms Jurgen Beau-Geste 5. Brinls Herman Deropement
Mathys Oeveren 6. Willemse Arthur Enre-Nous 6. Hooven v.d. Flori Pallas
Jaruen Tashunka O.K.K.
7. Dooren van Frans Wezowski 7. Remortel Joep D'Artagnan
Vinke Harry
P.S.V. 8. Erckens Hans Verwijlen 8. Vermeulen Sander Pallas

4.TuizengaThomas
5.
6.
7.
8.

Siebe Verwijlen l. Moerdijk Diderik Scaramouche
Verwijlen 2. Mqrshouwer Rob D'Artagnan
L,es Faucons 3. Benda-Beckman Al La Prime 3. Wijnkoop v. Jan Deropement
Scaramouche l. Tigchelaar
Scaramouche 2. Vugt van

Bouthoom
Rohlfs

Floret

Degen

Meisirs
l. Bunge Nicole

Scaramouche

Putteir

2. Bos Denise
w
3. Kater Martha
Rana
4. Klijnhout Simone Scaramouche
5. Heinen Eva
Les Faucons
6. Willems Chritina
[.es Facuons
7. Bloemandal Anne D'Artagran
8. Vermeer Wotienke Engarde

l.

Conen

2.
3.
4.
5.
6.

Klaris

Sabel

Rachel
Ingrid

D'Artagran
Verwijlen

Vliet van Marde Surtout
Bek*er den Jessica Verwijlen
Bel Esther
L.a Prime
Jansen

Rossme

[^a

Rapi]re

Junioren 18-20jaar
Jongens
1. Denissen

Igor

l. Tigchelaar Sieb'ren Verwijlen l. Moerdijk Diderik
2. Daniels
Verwijlen 2. Bemdsen Martijn
3. Denissen
Verwijlen 3. Romijn Reinout
4. Gamier
4. Haverkamp Symke
5. Stam Niels
5. Wijnkoop v. Jan
6. Benda-Beckman
L:
6. Berndsen Michiel
7. Pynenburg Michiel Scaramouche 7. Brinks Herman
8. Rabbering Martijn A.N.S.C. 8. H.Remortel Joep

Verwijlen

Robert

o.K.K.

2. Jansen Tashwka
3. Leeuw de Davit

Igor
Bas Krdolus

Ter Weer
Oeveren

4. Rohlfs Mathys
5. Aronson Boaz
6. Danieb Robert

M.V.O.
Al kime

Visser

Verwijlen

7. Hol in 't Johann
8. Witde E.

La Prime
Ter Apel

Meisjes

Kardolus
Deropemear

Kardolus
Deropemeat
D'Arragnan

Rachel D'Artagrran l. Berg v.d. Marijke Deropemenr *
2. Mannessen Titia Vcrwijlen 2. Buys Astrid
Pallas*
3. AlpZnlva
Verwijlen 3. Hmven v.d. Eileen Pallas
4. Vliet van Maartje Surtout 4. Barens Merel Scaramouche
l.

Verwijlen
sv Putten

Titia

Verwijlen

4. Scholtz Melanie
5. Kater Martha

Conen

Ter Weer
Rana
5. Limburg Florence
Scaramouche

6. Klijnhout Simone
7. Klaris Ingrid
8. Heinen Eva

*

Scramouche

cadetteiljunioren

1. AlpZetua
2. Bos Denise
3. Mannessen

Scaramouche

Kardolus

L.U.S.V.

5. Molen v.d. Frouke Scaramouche
*nrs I en 2 na barrugc

Verwijlen
Les Farrcons

I(ASPER I(ARDOLUS
SCHBRMSCHOOL

*

SPORTCAFE * SCHERMSPORTARTIKELEN
*, PARTYCENTRUM *

*

voor redelijke prijzen, vakkundig advies en goede service
handschoen v.a.

-

W=

f29,- floret v.a. /49,-

vest v.a.

f

120,-

*""";;l;:1,1,ii,#Hffi

gen s arspraak

#
l5

Verenigingsbeker:
r25
l. Verwijlen
2. Caramouche 82
47
3.

D'Artagnan

Nationale sabeltoer:
toernooien jeugd sabel
Benjamins le Justin D€rop

E

Pupillen le Michiel

Berndsen

Cade[en le Diderik Moerdijk

Ddropement
Kardolus
Scaramouche

COUPE-LISETTE druk bezocht
N bo van B eek Wedsrijdsecretaris

Meer dan 150 schermers in de verschillende
categorie0n wisten ditjaar de weg naar de door
SV PUTTEN georganiseerde en door Kapsalon

De uitslagen waren:

LISETTE te vinden.

2 Bob van

Lisette uit Ermelo gesponsorde COUPE-

Nadat de vijfde editie voor het eerst opengesteld
werd voor de jeugd was nu ook de senioren recreatie wedstrijd opengesteld. Tevens was het
senioren recreatie sabel toegankelijk voor dames, wat tot gevolg had dat onderdeel nu 14

FLORET KUIKENS HEREN

Loerakker
Santen
3 Christiaan van Dongen
4 Mels van Gool
I

Jan

EN GARDE
EN GARDE

RANA
EN GARDE

FLORET BENJAMINS HEREN

I

Sebastiaan Borst

sv o.K.K.
EN GARDE

deelnemers kende waarvan 5 dames.

2 Tommie Petene
3 Geert van Wersch

Dit had tot gevolg dat de zaal gezellig vol was

4 Jeffrey Nicolaas

sv o.K.K.

met de vele schermers.

FLORET BENJAMINS DAMES
RANA
I Anna Maria Versloot
RANA
2 Asrid Gijsbertsen

Helaas moesten ook dit jaar weer categorie€n
samengevoegd worden. Dit kwam doordat verenigingen zich pas kort voor de wedstrijd melden met hun opgave, waardoor de categorie0n
reeds samengevoegd waren hetgeen op korte
termijn niet meer te veranderen is voor een or-

ganisatie. Hierdoor ontstond echter wel een
goede strijd tussen de schermers.
Ook dejury-presidenten hadden hun weg naar
het toernooi gevonden. Hoorje andere organisaties vaak klagen over het gebrek aan jury-presidenten, op de COUPE-LISETTE waren er voldoende. Hierdoor hoefde de organisatie zich ge-

lukkig niet streng te houden aan het gestelde
van I jury-president per 4 schermers.
Wij danken schermers

en jury-presidenten voor

hun komst en hopen iedereen weer te zien bij de

volgende editie.
16

3 Jo0lle van Gorp
4 Jolanda Maas

ENGARDE

RAPIER
SV PUTTEN

FLORET PUPILLEN HEREN

I

Sebastiaan ComM

2 Menno Jongejan
3 Odin Pepper
4 Rudolf Spanhoff

SCARAMOUCTIE

ZAAL TIEEROOMS
ENGARDE
SV TER WEER

FLORET CADETTEN HEREN
I Jasper Meekels
SCARAMOUCHE
2 Amoud

Holstege
Smit

SCARAMOUCHE

LES FAUCONS
4 Wojtek van Barneveld SV KLM
3 Rogier

FLORET CADETTEN DAMES
I Simone Klijnhout
SCARAMOUCHE
2 Eva Heinen
3 Denise Bos

LES FAUCONS
SV PUTIEN

4lvdyte Veeneman

sv o.K.K.

DEGEN CADEMBN HEREN

SABEL SEMOREN RECREATIE

GEMENGD

I

LaurensTeuben

2 Willem

SVPALLOS

Glimmerveen SV PUTIEN

Starreveld
Brinks

3 Anne
4 Gerard

GSSV DONAR

wEzowsKY

EQI.IIPE DEGEN RECREATIE

RAPIER
SV PUTTEN

l

3 RudolfTerscheggert

4 Jouri Festen

WEZOWSKY

I Frans van Dooren
2 Koen Kock

A.N.S.C.
(De Vaar/J.RabberingM.Rabbering)
2 S.V.PUTTEN 2

(Snatene/HoogendijWan Lm)

SABEL CADETTEN GEMENGD

I Jan Thijs van Mjnkoop
2 Herman
3 Marijke v.d.
4 Mauten van der Meijden

Brinks
Berg

DEROPEMENT
DEROPEMENT
DEROPEMENT
SV PUTIEN

l88l

DEROPEMENT

3MVOI
(BoekTE ngberd/De Haan )

4 K.O.O.S.
(DijkstraAil'agenaar/Ceek)

Gevonden op de Coupe Lisette
I mini floret, electrisch
I sabel
Te bevragen

bii de wedstriidsecretaris

(0317) 42t507

Actieweek Vrrjwilliger Voor Niks?
Drie miljoen wijwilligers zijn in ons land actief
zonder dat ze daarvoor worden betaald. Om het
werk te kunnen doen maken ze e*hter wel onkosten. En daar hoeven zeniet zelf voor op te
draaien, aldus de mening van de Tweede Kamer. Om organisaties en hun wijwilligers te informeren over de redelijkheid en de mogelijkheden van onkostenvergoedingen, start NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) de

voorlichtingscampagne'Vrijwilliger voor
Nil<s?'.

Onkostenvergoeding

van 18 tot en met 22
staat het informatienummer 068998600 open (40clm.). Iedereen die iets wil
In de actieweek

maart

weten over onkostenvergoedingen kan dan bel-

len voor informatie en advies. Ook kunnen
mensen tips en idee€n kwijt. Rond deze week
verschijnt een gratis lrant waarin alle financi€le
aspecten die met vrijwilligerswerk te maken
hebben aan de orde komen. De resultaten van
de actieweek zullen de basis vormen voor verdere actie richting overheden en politiek.
t7

Motie

Voorlichting en Advies

De Tweede Kamer heeft enige tijd geleden in

Om aan deze situatie iets te veranderen is be-

een motie laten weten dat zij er belang aan
hecht dat vrijwilligers hun onkosten vergoed
laijgen. Uit onderzoek naar onkostenvergoedin-

lig. Ten eerste dienen organisaties die met

gen in het vrijwilligerswerk is echter gebleken
dat deze in veel gevallen niet goed zijn geregeld, veelal door beperkte financiOle middelen
van de organisaties. Daarnaast wees het onderzoek uit dat er door creatiever gebruik van
bestaande middelen er vaak meer mogelijk is

dan vrijwilligersorganisaties denken. Ook

sloten een voorlichtingscampagne in het leven
te roepen. Het doel van de campagne is nreede-

wijwilligers werken, bewust te lvorden van de
mogelijkheden en de (fiscale) grenzen van het
geven van onkostenvergoedingen aan wijwilli-

gers. Ten tweede wil men vrijwilligers erop
wijzen dat het ontvangen van een vergoeding
voor gemaakte kosten niet meer dan redelijk is
en dat er in de fiscale sfeer mogelijkheden zijn

kwam naar voren dat de mogelijkheden voor het

om gemaakte onkosten als aftrekpost op te voe-

krijgen van onkostenvergoedingen, niet voldoende bekend zijn bij de vrijwilligers zelf.

ren.

Voor rneer infornutie kunt u bellen

nut

Wihna van K asberge n, public affairs,

TelefoonNOV:
Telefoonpriv6:

030 - X19

A4

030 -2713 244

Het internationale kampioenschap der

juristen
Zoals in elk jaar, had ook vorig jaar het juridische vaktijdschrift LA VIE JUDICLAIRE, op
l8 november in het Justicieel Paleis in Parijs
haar degentoernooi gehouden. Deze derde

een receptie in aanwezigheid van de schermers

uitvoering was de laatste in een rij van drie toernooien. In 1993 ging de beker naar de fransejurist voor ondernemingsrecht en ex-intemationale universiteits-schermer Piene Dagallier, en in
1994 naar de zwitserse professor voor kriminologie en Olympisch kampioen op degen, Andre
Kuhn.

Het begin van de volgende bekerronde (1996199E), die onder dezelfde voorwaarden wordt
gehouden, werd voor 16 november 1996 vast-

Als uiteindelijke overwinnaar ging tenslotte
Pierre Dagallier, na zijn overwinning in 1995
tegen de itraliaan Carlo Busi (procureur-notaris)
en voormalig internationaal floretschermer, met

melden bij

de beker strijken.

werd afgesloten, werd gevoerd door de president van de advokatenkamer en Olympisch
kampioen op floret, Rene Bondoux.

gesteld.

De schermers uit de wereld der rechtswetenschappen, die hieraan willen meedoen,
worden verzocht zich telefonisch of per Fax te
LA VIEJUDICAIRE,
41, rue de Richelieu,
75001 PARIS France,

In totaal namen 30 schermers aan deze be- tel.: fi) 33 I
kerwedstrijden deel. 9 van de deelnemers kwamen uit het buitenland, uit Duitsland, Nederland, Engeland, Belgie, Spanje, Italie en Zweden.

De halve-finales en de finale werden in bijzijn
van de hoogste persoonlijkheden uit de juridische wereld en door meer dan 200 genodigden bijgewoont.

De leiding van deze galavoorstelling, die met
18

Fax.: 00 33

42.96.23.54,
42.96.9139.,

|

om op tijd de noodzakelijke informatie te ontvangen.
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STAND PBR lJrnuerl 1996
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