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Van de redactie

Rob Goudvls

-B944\tie.adres:DeSteenzagerl-5506GEVeldhoven'tel.040.2542423
Eindelijk
begin ik hu te begrijpen. U vindt was. Ik had het wel eens beter gedaan, maar ik
natuurlijk ook dat dat wel lang heeft geduurd.
Maar ja, als je het zelf aan den lijve ondervind,

betrapte mij toch niet op grote fouten (ik zal

scheidsrechter.

minuten kwam hij terug. Het wedstrijdbureau
@ierre Peeters) liep wel in de zaal, maar sprak
mij niet aan. Toen Frans terugkwam vroeg ik
hem in de stelling te gaan staan. Na een herhaald verzoek (hij bleef weigeren) gaf ik hem de
gele kaart. Na nog een verz@k, dat hij niet inwilligde, kwam de rode kaart, tevoorschijn. Ik

best wel eens iets fout hebben gezien!). Na een
dan vallen opeens alle surkjes van de legpuzzel p:nr uur rof ik in een eliminatie-partij als scherals een wonder in elkaar. Ja, dan gaje enig be- mer Frans Posthuma aan. Na een aantal treffers
grip tonen voor al diegenen, dieje voor zljn ge- tegen, meende hij dat ik zijn wering niet zag.
gaan. Nu vraagt u zich af, waar heeft hij het nou Nou, die zag ik inderdaad niet, want hij maakte
over? Als je een beetje thuis bent in de die niet of niet goed. Voor Frans w:ts op een geschermwereld, (wie van onze lezers is dat niet?) geven moment de maat vol. Hij zei tegen mij: ik
dan weet je dat het gaat over de jury-presi- wil een andere scheidsrechter; ik ga naar het
denten. Of moet ik tegenwoordig zeggen: wedstrijdbureau. Dat stond ik toe. Na een paar

Laat

ik nu altijd gedachr hebben dat een

scheidsrechter toch enig relatie heeft met het be-

grip "recht". Dan doel ik op recht-spreken en
recht-doen. Nou, wat mij onlangs overkwam

valt daar zeker niet onder.
Even een beetje achtergrond. Enige maanden
geleden heeft de scheidsrechtercommissie in not€erde een strafueffer. Hij zei toen, dat er een
waarnemer zou komen. Dat kan, maar ik ben
haar wijsheid besloten om mij uit te nodigen
niet genoodzaakt daar op te wachten. Dat zei ik
voor de nationale floret-kampioenschappen. Ik
hem ook, en vroeg hem weer om in de stelling
vond het wel vreemd dat ik die kaart thuis
te gaan sraan. Dat wilde hij niet tot de waarnekreeg. Immers, ik had al meer dan I jaar geen
mer kwam. Toen haalde ik voor het eerst (en
enkele floret-wedstrijd meer geleid. En op die
juist
tijd speelde
de zaak van de voetbal- laatst) in mijn carribre als scheidsrechter de
zwwlekaart uit de zak. Exit Posthuma. Althans
scheidsrechter Jol. Die man, vroeger floot die
dat dacht ik.
elke week een wedstrijd, werd enkele maanden
op non-actief gesteld. Toen die periode voorbij Op dat moment kwam Pierre mij vertellen dat er
was, vroeg men zich af, of hij nog wel een een waarnemer kwam, en dat hij mij dat niet
wedstrijd zou kunnen fluiten. Misschien moest hoefde te vertellen. Dat klopt. Maar ik mocht
hij zrlfs nog weer een examen doen, voordat hij aan de zwarte en de rode kaart niet vasthouden.
Omdat ik geen rel wilde, deed ik dat maar.
op de22 voetballers werd losgelaten.
Maar als in onze wereld iemand een jaar niets Na afloop van de panij, die overigens door Postdoet, wordt een degelijke vraag niet gesteld. huma werd verloren, vroeg ik aan Peeters of hij
Overigens heb ik deze onzekerheid gedeeld met mij nog wel wilde inzetten. Omdat dat nog wel
vele anderen, voor aanvang van de betreffende zou gebeuren bleef ik wachten. Na anderhalf
wedsnijd. Maar goed, ik besloot toch maar ge- uur wachten kreeg ik een verloren damespartij
te jureren. Ook na deze prtjj woeg ik of ik nog
hoor te geven aan die oproep.
wel nodig
Ik vind dat ik die dag redelijk aan het leiden

was. Ja beslist, was het antwoord.

Tenslotte kreeg ik een ontmoeting uit de equipe-

wedstrijd. En welk equipe? Jazeker, dat van

sprak een scheidsrcchter die net examen had gedaan. En wat blijkt. Mijn belevenissen was een

Posthuma. Na verder weinig problemen bcn ik
na die ontmoeting naar huis gereden.
Onderweg dacht ik na over het gebeurde. En
nam het besluit om te stoppen met jureren. Want
zo is er geen lol aan. De keuze was voor mij, of
veel vaker jureren of helemaal niet meer. Omdat
vaker voor mij niet goed uitkomt, was de keuze
niet meer moeilijk.

echte 'case' op het examen. En wal blijkt ook;
ik krijg daar wel gelijk (natuurlijk, want ik ken
mijn reglement wel).
Wat is nu de moraal van dit verhaal. Je bent als
scheidsrechter de pias, de clown, de joker of
hoe je het maar wilt noemen. Je moet het wel
iedereen naar de zin maken, maar ondersteuning

Ik schreef een brief

missie) moet je niet verwachten. Daarom heb nu

aan de voorzitter van de
scheidsrechter-commissie, Rob Wolthuis, w.u[in ik het bovenstaande uitlegde. Ik stuurde ook

mijn scheidsrechter-kaartje terug, maar ik
mocht tot op heden geen reactie ontvangen.

(scheidsrechtercommissie

of

wedstrijdcom-

ook ik de handdoek in de ring geworpen. Ik
wens de generatie scheidsrechters na mij veel
succes, en ik hoop dat deze wel voldoende
plezier aan hun aktiviteiten zullen beleven.

Grappig is hetgeen wat mij later overkwam. Ik
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Algemene Bapalingen.

Art. I
D!- vclcniging draagt de naarn: UTRECHTSCH STUDENTEN SCHERM- EN GYMNASTIEKGEZELSCHAP
,,OLYMPIA", onder de zinspreuk: ..Corpus robusturn vili
ornamentum".

Zij is opgericht I november 18'10.
Dc vcreniging heeft de status van Corpsgczelschap; de
Wct van het Utrechtsch Studenten Corps is op dc vcrcniging
als zodanig van tocpassing.

Art.

2

Het doel van het UTRECHTSCH STUDENTEN
SCHERM. EN GYMNASTIEKGEZELSCHAP ..OLYM.
PIA" is de lrr'ocfening d.'r Wapenen.

alsnredc die takken van

sport, rvelke dc Commissie rvenselijk oordeelr.

Art.

3

lessen rvorden gegeven in het schermen met floret,
clcgen en sabel, eu in anderc door de Comnissie tc bcpalen

Er zullen

takken van sport.

MOPS DE GUNST
OVERLEDEN
Ons bereikte het bericht" dat eind maart/begin april 1996 (de juiste datum is ons niet bekend)
is overleden mewouw C.J. Quartano - de Gunst. Destijds bekend als Mops de Gunst. De
overledene was nationaal kampioene in 1953 en 1957 op floret en maakte diverse malen deel
uit van vertegenwoordigende Nederlandse equipes op wereldkampioenschappen en A-toernooien. Bovendien deed zij veel aan de publiciteit van de schermsport. Zo was zij b.v. vaste
medewerkster van het Alg. Dagblad en het A.N.P.

Mops de Gunst was dastijds leerlinge van de maitres Vandervoodt en Abrahams Sr.

Zij was gehuwd met de Engelse schermer Ralph Quartano, toenmaals heel bekend in Nederland, en woonde reeds lang in Londen.

Zij ruste in wede.

Diepbedroef geven wij kennis dat plotseling van ons is heengegaan mijn innig geliefde man
en maatje, onze lieve vader, mijn dierbare vriend en schoonvader en onze opa

Gerardus Marinus van Oosterwijk
Rien
op de leeftijd van

Hippolytushoef:

Bloemendaal:

6l jaar

G.B. van Oosterwijk-Lmyestein
Yvonne en Henk van Dorp-van Oosterwijk
Suzanne, Christiaan

Toronto

(Canada):

1777 HH Hippolytushoef

Alice van Oostcrwijk

,7 maart1996,Belt24.

De heer G.M. van Oosterwijk was lid van MSV Zenmacht te Den Helder en scheidsrechter.

Wedstrij dkalender L996
23

juni

Den Haag

Lindenhof

I

september

8 september
15 september

"Haags Jantje"
Floret Jeugdtoernooi

wij
wij
Tilburg

"Koning Willem II toernooi
Intemationaal Hde./D<te.

22 september

Purmerend
Z. Heerooms

8e Int. "Waterlandtoernooi"
Jeugdfloresoemooi alle cat.

29 september

??

'Ztlvercn Degen"

KOOS

Dde./Hde.

RANA

5e Amsterdams/RANA toernooi
HIl./Dfl.AIsa. en Hsa.veter. niet elec.

6 oktober

Amsterdam

Landelijk trainingsweekend floret Jeugd
Van wijdagmiddag 30 aug t/m zondagmiddag I
sep 1996 wordt in de Lindenhof een landelijk

trainingsweekend gehouden voor floret jeugd,
in de groepen benjamins Vm cadetton.
De organisatie is in handen van Bert van Til. Er
zal enn groot aanbod van (scherm)activiteiten
zijn.

De kosten zijn f 100,- per deelnemer.
Vmr meer informatie kunt u zich wenden tot:

EJ. van Til
van der HooPstraat t6

I

1051VL Amsterdam
teUfax.: 020 - 6822568

In de maanden juli en augustus ziin wif gesloten.

Riposte

VAIYDERVOODT
scherrnkleding

Schermsportartikelen
\iExt(oo?
Schermlaan 17 Rotterdam

olo-4762797
GEO?T,ND

woensdag
vriidag

19.00 - 21.0O uur
19.00 - 21.OO uur

en volgens atsPraak

4

N IONMATIE/BESIELIINGT,N
Croevemeurlaan @9
2,523

CH 's4ravenhage

ter+fo<

070-7934999
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WREIZEN

Commissie Materiaal en Wedstrijdkalender
P.W. Peeters

a. Wedstrijdkalender
De wedstrijdkalender verschijnt drie maal per
jaar rw. MAART, JULI en NOVEMBER.
Om een wedstrijd op deze kalender te krijgen
gaat men als volgt te werk:
6

D.m.v. telefonisch kontakt met KNAS WEDSTRIJDEN een optie nemen op een of meer da[a.
Daarna binnen 14 dagen de gekozen datum

schriftelijk bevestigen. Ook de traditior.rele

wedstrijden b.v. Ter Apel of Vlaaientoernooi U dient er rekening mee te houden dat het ko.

Wedstrij- mende seizoen de huur voor materiaal verhoogd
op zal worden. Hoeveel is op dit moment nog niet
de kalender voorkomen. NATIONALE KAM- bekend.
PIOENSCHAPPEN en e.v.t. "A" WEDSTRUDEN gaan altijd voor op andere wedstrijden.
Het spreekt vanzelf dat, hoe eerder een wedst- KNAS wedstrijden
rijd wordt gemeld, hoe groter de kans dat de P/A/ TROMPSTRAAT 30
datum nog wij is.
5463 GL Veghel
Tel./Fax.0413-351703
b.
moet€.n op deze wijze worden gemeld.

den die niet gemeld worden zullen dus niet

Materiaalverhuur

Materiaal van de KNAS huren voor gebruik tij-

aan BEHEERDER KNAS MATERIAAL
P/A. DHR. HARTINGS
Bonenburg 12
materi- 7339 DX Ugchelen

dens wedstrijden kan d.m.v. toevoiging

bovengenoemde wedstrijdplanning of telefonisch bijv. KNAS WEDSTRIJDEN te Veghel.
Het aftalen enlerugbrengen van KNAS
aal wordt vanaf I april 1996 gecodrdineerd door
de heer J. HARTINGS te Ugchelen, daar het

TEL' 055'5426672

materiaal vanaf bovengenoemde datum niet
meer in Veghel maar Apeldoorn is opgeslagen.

STICHTING SCHERMCEN
HERMCENTRUM ARNHEM

+

Uhtmadff
sc h erm spo rta

rtike le n

Voor optimale veiligheid en
gegarandeerde kwaliteit.
Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland
Uhlmann schermsportartikelen.
Schermcentrum Arnhem centraal in Nederland,
voor advies en service
Koppelstraat 20,6832 EP Arnhem.

Verkooptijden dinsdag en Woensdag 19.30 - 21.30 uur
Telefoon: (026) 321 33 60, fax 10261 321 42 44
voor informatie en verkoop buiten deze tijden :
Gert en Dinie Meijer. telefoon (026) 351 26 39

Ingezonden brief
Na actie von tnevr. Angad-Gauer,Taal Hazes en
de heer Miclwel van der Klip heeft het bonds-

positief ingestelde trainers en schermers wel
h66l dichtbij, maar kennelijk niet in ieders

bestuur mij, overigens in miin afwezigheid
daarbij, menen le moeten ontheffen van miin

persoonlij l<c voordeel.

Graag wil ik bij dezen de groep tnensen die safunctie als voorzitter Commissie Topsport en dc men mct mij in goed overleg de zaak goed geCommissie vervolgens ontbonden. Mii werd
op de rails lubben willen zetten, van
vemolgens de functie Pers & Propaganda aan- fundeerd
harte bedanken voor hun sleun en inzel.
geboden.

nrci j.l. uit het bestuur ge'
stapt en lvb durbii tru&gedeeld in de huidige
constellatie niet van zins te zijn nog iets exlrct's
voor de KNAS te doen.

Ik ben durop per 15

Ik ben tot veel bcreid, maar ik laat niet over mc
lopen en ben ook geen joio.
Mijn uitgangspunt was te binden,

het potentieel

binnen de schermbond te bundelen om onze
sport een goede overlevingskans te bieden. Ik
was daar met behulp van een grote groep

g
Lhan/Esrrgr
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Lucien Joncl<crs
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Vacniging voor Sport fryOologi!

h trlcdcrLnd

Symposium
sportpsychologie en mentale training
L5 november 1996
Mentale training wordt gezien als de kern van sportpsychologie. Op het symposium van de
Universiteit van Amsterdam en Sportservice Noord-Holland wordt onder leiding van
dagvoorzitter Martin Simek dieper op de theorie en praktijk van mentale training ingegaan.
Mentale training is een verzamelnaam voor al- menten van mentale raining zijn: het beheersen
lerlei activiteiten die het verbeteren van sport- van emoties en wedstrijdspanning, aandacht en
prestaties tot doel hebben. Belangrijke ele- concentratie, visualisatietechnieken, go4lseuing
8

en teambuilding.

Tnwel (top)coaches als sporters benadrukken de
toegevoegde waarde van mentale training. Tijdens het symposium zullen mentale vaardigheden worden gedemonstreerd en bediscussieerd,
vanuit de invalshoeken van de sporter, de coach
en de mentale trainer. Daarbij wordt uitgelegd
wat er feit€luk gebeurr Tevens willen we bena-

drukken dat niet alleen de 'ultieme' topsport
mentale training gebruikt en er baat bij heefr
Trainers en coaches worden op verschillende
niveaus met men[ale training geconfronteerd.
Daarom is het interessant en vooral zinvol om

welke leeftijd wordt het toegepast, verschilt
mentale rraining per tak van sport, zijn er
bewijzen van het succes van mentale training,
verstoort mentale training de fysieke training,
wat is het verschil tussen mentale training en
mentale begeleiding?

Het zijn vragen waarop veel trainers
landse trainers-korps van harte uitgenodigd.

den. Sportfysiotherapeuten en verzorgers zullen
eveneens geinteresseerd zijn.

Sportpsychologie & Mentale Training
15 november 1996

Datum:
Locatie:
Organisatie:
Kosten:

Universiteit van Amsterdam @oeterstraaQ
Universiteit van Amsterdam en Sportservice Noord-Holland
Circa f 75,-per persoon

Inschrijving:

Sportservice Nmrd-Holland, Hugo Nelissen (023 531 94 75)

NT
Voor ol uw schermmoteriool
Leveroncier von onder ondere:
Let op: Nieuw adres
van Neckstraat 31
2597 SB Den Haag
tel 070 3249181
fax 070 3256870

L'rc

Rollbags

voor slechb

Du

geldt ook voor studenten die sportopleidingen
volgen en opleidingsfunctionarissen van bon-

genuanceerd over mentale training te praten. Op

Symposium:

het

antwoord willen weten. Daarom is het Neder-

* ttliru"o

t1"t[6 fl 1 39'BooN voor

Ter Weer goes Venice
Om dit jaar flink voorbereid op het NK'96 floret te verschijnen , hebben Jeroen Divendal,
Arvid Oostveen (a, voor alle mensen die dat
nog niet wisten: Arvid schermt tegenwoordig
bij Ter Weer!!) en Floris Nonhebel zich verdiept
in de interessante kanten van Italie. Afgezien
van het feit dat de Italianen overheerlijk kunnen

koken, bleken ze ook nog lekker te kunnen
schermen.

Als decor voor deze uitspatting is gekozen voor

het 'Giethoorn van het zuiden' bij jullie
misschien beter bekend als Veneti€. De
schermvereniging Mestre, waar voormalig wereldkampioenen Borella en Numa groot zijn
geworden, verleende een welkome aanvulling
op hetgeen Frans Posthuma ons bij brengt. De
Italianen zijn een voorbeeld van het internationale schermen waarbij de aanval terug gebracht
wordt tot een enkelvoudige aanval. De aanvallen worden vanuit een lage positie of een positie
buiten het trefvlak ingezet. De klassiek Franse
centrale puntvoering leidt tot teveel initiatief-

overnames. Deze aanvallen zorgen ervoor dat
het spel heel lang open blijft, omdat pas op het
laatste moment duidelijk wordt waar de punt
geplaatst zal worden. Het karakteristiek van
schermclub Mestre is dat grote bewegingen gecombineerd worden met steken, dit in tegenstelling tot het gebruikelijke slaan.
Samen rhet Jasper Meekels en Arnoud Holstege
van Scaramouche is er den week lang getraind
bij de Italiaanse club. Deze week was zeer
enerverend en zal op de lange termijn ook zeker
zijn vruchten afwerpen. Voor de Ter Werianen
werd de week afgesloten met deelname aan het
zeer sterke A-toernooi, "Coppa de la citta Venezia". Daarbij was ook Nederlands sterkste
florettist, Paul Sanders, aanwezig. Omdat deze

week van schermen, plezier en culinaire
hoogstandjes uitermate goed bevallen is, zal er
alles aan gedaan worden volgend jaar opnieuw
acte de prdsence in Veneti€ te geven.

NK Sabel '96
Na intensieve voorbereidingen in de vooraf- publiek
gaande maanden, was het dan zondag l0 maart
eindelijk zover. Schermvereniging Prometheus
uit Delft bestaat dit jaar 30 jaar en vierde dit

door de organisatie van het Nederlands Kampioenschap Sabel op zich te nemen.

Om half tien 's morgens lagen de lopers klaar in
afwachting van de wedstrijd. Vijfentwintig heren en vijf dames meldden zich aan voor de strijd om de beker. Dit jaar was er voor het eerst
ook een dames sabelkampioenschap, dat
gewonnen werd door Rebecca van Emden van
zaalHazes uit Haarlem. De belangstelling van
het publiek voor de strijd bij de dames was wat
gering door de t'elle strijd in de eindrondes bij
de heren. Van ons mag de belangstelling voor
het dames-sabel in de toekomst best wat groter

zijn.
Etienne van Cann wist de feestvreugde bij Prometheus aanzienlijk te vergroten. Ondanks zijn
enkelblessure triomfeerde hij in het duel met
Oscar Kardolus en behaalde hij voor eigen
10

de eerste plaats.

De equipe-wedstrijd bij de heren werd gewonnen door zaal Kardolus uit Zoetermeer.

KNAS-voorzitter GJ. Bunck reikte aan het eind
van de middag de prijzen uit. Zoals ieder jaar
werd ook deze keer de lron-Shell Eresabel uit-

gereikt aan de jongste finalist. Rudi Oudijk,
schermleraar van SV. Prometheus, overhandigde deze prijs aan Siemke Flaverkamp vanZaal
Kardolus.
Naast de NK was er ook een recreatief toernooi
voor equipes op alle wapens georganiseerd. Dit
werd gewonnen door het gelegenheidsteam met
de toepasselijke naam Ad Hoc.

De Lustrumcommissie van Prometheus hdankt
schermers, scheidsrechters, sponsors en een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van deze dag.

@el -r
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N.K.Satul

Het eerste NK Sabel voor f)ames
Rebeccavan

btdcn

Eindelijk is het dan zo ver: de KNAS heeft de moeten
s[ap naar dames-sabel gezet. Een historische
stap, waar al jaren op werd aangedrongen door
enkele schermsters die in trainingsverband al regelmatig de sabel verkozen.
Evenals dames-degen, toen dat zo'n l0jaar geleden van start ging, was ook hier de opkomst

klein: 5 schermsters.
Nu kun je van schermsters

ook moeilijk

verwachten dat zn zich ergens helemaal op gaan
richten (zelfs misschien een definitieve keuze
maken) zonder serieuze wedstrijden en kam-

het nu nog wel allemaal in de juiste proporties blijven zien.

Dit is een begin!
In l0 jaar tijd is dames-degen naar een zeer
hoog niveau gestegen. Wanneer deze NK sabel
kan stimuleren om serieus de sabel op te pakken
met het vooruitzicht in l0 jaar een vergelijkbaar
niveau te bereiken, vind ik dat ik een deel van
mijn taak als schermlerares bereikt heb: er is
geen enkele reden dat 66n van de drie wapens

niet voor vrouwen toegankelijk zou zijn. Elk

wapen heeft zijn karakteristieken op fysiek, intellectueel en psychisch terrein en corresponIkzelf verkeer als schermlerares dan nog in de deert dus met de penoonlijkheid en het karakter
omstandigheden dat ik me op de WK voor van de schermer die voor dit wapen kiest.
schermleraren in 1990 en 1994 op dit wapen
!91 van de taken (en misschien wel de belangheb kunnen uitleven, maar 6ins in de 4 jaar is rijkste)
van de schermleraar is om met behulp
een beetje weinig. Ik vind het dan ook een hele van zijn kennis van de schermsport en menseneer om als eerste dames-sabel kampioene de kennis de schermer in die keuze te helpen.
pioenschapppen in het vooruiuicht

KNAS-geschiedenis

in te gaan, maar we

Bij de vrouwen is het aanbod van wapens

nu
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Siebren Tigchelaar fraai achtste bij
JWK L996 in Belgi€
Maar liefst 18 van onze jonge scherm(st)ers
hadden zich gekwalificeerd voor de Jeugd-We-

reldkampioenschappen '96, die van2tlm 8 april

j.l. in Tournai (Doornik) Belgi0 plaatsvonden,
en allen gingen. De Nederlandse delegatie
bestond verder uit maitre Roel Verwijlen (trainer), Hans Timmerman (fysiotherapeut), Alexander Heeren en Henk Smit (scheidsrechters),
wuurvan de laaste mij gedurende de eerste dagen als Chef de ddl6gation verving.

Gelukkig stond iedereen bij voorbaat met beide
benen op de grond. Gezien de laatste resultaten
zou immers alleen van Siebren Tigchelaar en
Rachel Conen, degen-cadetten die zich tevens
voor de junioren plaatsten, iets bijzonders te
verwachten kunnen zijn. De belangrijkste ervaring zou het meedoen zijn (goed betaalbaar deze
keer), het voelen hoe zo'n WK is, alles geven

je eigen niveau. Mits goed begeleid zeer
motiverend en dat bleek. Het vlammetje is goed
aangewakkerd. Iedereen deed al het mogelijke
zo goed mogelijk voor de dag te komen, daarbij

op

NJ K'
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96 S iebren Tigcllelaar in actie

geholpen door trainers en ouders, en presteerde
naar vermogen.

Echt vermeldenswaard zijn natuurlijk de finaleplaats van Siebren Tigchelaar bij heren degen
cadetten en de 18e plaats van Rachel Conen bij
dames degen cadetten.

Rachel, die na de voononde als 9e op het tableau sond, verloor bij de laaate 32 met 15-10
van de Hongaarse Kiskapusi. Was niet nodig
geweest, vond ze zelf achteraf.
Siebren schermde in de voorronde aanvankelijk

niet echt lekker. HIj zat vast, duidelijk gehinderd door de hoge verwachtingen die hij later
overigens volledig waarmaakte. Een 5le plaas
op het tableau was het resultaat. Siebren hervond zich echter en kwam in de eliminaties
schitterend terug, zij het met bloedstollende partijen (3x 15-14). De laatste partij in de kwartfinale tegen de Italiaan Michele Partanni, de

uiteindelijke nummer 2, was zeer afwachtend

van aard. Beiden waren zeer aan elkaar
gewaagd. Na 9 minuten was het aantal treffers

minimaal en de stand gelijk. In de extra tijd Junioren.
scoorde de Italiaan de eerste treffer en werd de
stand in zijn voordeel opgehoogd tot l5-14.

Rachel Conen.
Titia Mannessen.
Siebren Tigchelaar.
Robert Dani0ls.
Igor Denissen.

46e degen dames
62e degen dames
42e degen heren
44e degen heren
7le degen heren

Een prachtig resultaat voor Siebren, maar ook
voor zijn trainers: eigen trainer Roel Verwijlen
en maitre Jansen uit Bonn, waar hij dit jaar stage loopt. Jammer eigenlijk, dat zo'n resultaat zo
weinig kranten haalt ook al stuur je direct na de
finales het nieuws door aan het ANP.

Znker voor wat betreft de stimulerende invloed
die er vanuit is gegaan, een geslaagd JWK. Er
zit gewoon meer in.

De JWK-schermen op zich hebben vooraf wel

Een extra woord van dank nog

aan Hans Timde nodige regionale bladen gehaald, in het mernan, die als fysiotherapeut geheel
belangebijzonder daar waar de deelnemers vandaan loos is me€gegaan
en een belangrijke 'verbinkwamen. Een positief gegeven.
dende' rol speelde. Verder wil ik toch ook RegiDe overige behaalde resultaten staan hieronder na Bokel niet onvermeld laten, die net als bij de
vermeld (alleen als de eliminatie werd gehaald). WK in Den Haag weer een belangrijke spil bij
de informatie-voorziening van het, toernooi
Cadetten.
bleek te zijn en ons van daaruit op de achter-

Denise Bos.
45e floret dames
RachelConen.
l8edegendames
Siebren Tigchelaar.
8e degen heren
Alex von Benda-Beckmann. 45e degen heren
Roel van Vugt
56edegen heren
Diederik Moerdijk.
45e sabel

*

grond uitstekend terzijde sond.

I(ASPER I(ARDOLUS
SCHERMSCHOOL

*

SPORTCAFE * SCHERMSPORTARTIKELEN
* PARTYCENTRUM *

*

voor redelijke prijzen, vakkundig advies en goede service
handschoen v.a. f29,- floret v.a. /49,- vest v.a. f l2O,masker v.a. /95,- en vele andere aanbiedingen

-

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

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

1996

KTIIKENS

l.Loerakkerlan Eng l.BurgtRobvander Vwy l.Pol Niels vsr der Der
2.Durgen Ouistiaan va Rur 2.Vugt Rutrd van Vwy

BENJAMINS lSorstSebastiaan OKK l.BontSebastiaan OKK l.D6ropJustm
2.Peterse Tom
Eng 2.Nicolaas Jeffrey OKK 2.Bekken Joost
3ZwanDonovanvd Sca 3.BurgtRobvanderVwy

Geert

4.Wersch
5Naveg Maarten-Di*
6.Visser Marten de

PUPILLEN

DAMES FLORET

HEREN SABEL

HERENDEGEN

HERENFLORET

Eng 4.Wingens
Oev S.Veenstra
Vwy

Peter
Tim

6.Visser Maarten de

OKK
l.Gijlswifr.Lauravan ANS

Pal

2.Versloot Anna

Rsr 3.ErrenAllrdvan Vwy 3.PahnkeGerome
Sca 4.Ammerlaan Marc Kar 4.Knitel Lucas

Odin
6.Erveir A]lard van
T.Jongejan Menno

Eng S.JansenWalter LRa 5.BekkenJoost

8.Spanhoff Rudolph

TWe

S.Pep'per

Vwy
Hee

Marir

Renate
Wobke
van

Der 3.Kroese
PSV 4.Erckens
Sca 5.Erven Saskia
6.Pol Niels van der Der 6.Gijsbertsen Astrid
7.Gorp Joelle

3.OverneirFlorirnvan

Vwy 4.Klaassens Ivo
Wez 5.Wermekes Roy

Vwy

6.Terpstra Sylvain Kar 6.D€rop
T.Bloks Alexmder Vwy
8.Ouwerke* laurens Kar

Justin

DAMES DEGEN

dAr
Pal
Pal

Der

Maahijs Oev

van

6.Kater

Eva

3.Duijn Linda

l.Heinen Eva

van Kr

Vwy
ANS
Ran
Rap

LRa

l.Bekker Jessica den Vwy
2.Rood

Rebecca Kc

3.Willems Christina Fau

Wobke

4.Erckens
S.Hermans

Ran

Fau
Put

LConenRachel

dAr

2.Klaris

Vwy

2.Bos Denise
3.Klijnhout Simone

Sca

Ingrid
3.VlietMaartje

4.Meekels
S.Vinke
6.Tuizenga

4.KaterMatha

Ran

4.WillemsChristina

5.Bloemendal Anne

dAr

S.Vogel

Jasper Sca 4.Smit Rogier Fau 4.Bemdsen Michiel Kar
PSV 5.Roubos Chris Fau 5.Renrctel Jap van dAr
Harry
Thomas E tg 6.Dooren Frars van Wez 6.Brinks Herman Der
PSV
Wez T.Vinke Harry
T.Bameveld Wojtek van KLM T.Festen Youri
8.Hotstege Amaud Sca 8.Gellecum Paul van Kar 8'Kusters Manias PSV

JLJNIOREN l.RohlfsMatttrijs Oev
2,Jansen Tashrmka OKK
3.Aronson

Boaz

l.TigchelaarSiebren
2.Denissen

Igor

Vwy l.RomijnReinout

Vwy
Oev 3'Daniels Robert Vwy

2.Haverkamp

3.Bemdsen

Sca

Symke Kar
Oev

't LP 5Moerdijk Dederik Sca
LP 6.BerndsenMichiel Kar
TMeekelsJasper Sca T.StamNiels MVOT'WijnkmpJanThijsv Der
5.BameveldWojtek van

6.WitEricde

KLM 5.Hol Johrmes in

TAp 5.Bo&-BefurmAv

8.Denissenlgor Vwy 8.VredeveldNiel Sca
Kar
Haz LKardolus Arwin Kar l.Ros Tijmen
SENIOREN l.San&rs Paul
2,Ooswe€n Arvid TWe 2,Oaer Wouter den DVi 2.Kardolus Oscar Kar
3.Divendal Jeroeir TWe 3.Damen Stefsr DVi 3'Oskarnp Anton Oev
4zair Chakib
Kar 4.Klip Michael vd DVi 4.Van Carm Etienne Pro
Fau
5.Rijsenb'rij Hurs Vis S.Ganeff Stephane Kar S'Laschek Sef
6.Korzelius Ionker Vis 6.Driessen Michiel DVi 6Massoumi Sharam llrl
Kar T.Teuben Laurens Pos
T.Drrastel Nathan Oev T,Sizoo Koen
8.Toth Andries
Sca S.Ridder Bouke USV S.PlantingaTerm Kar

LBerg Mrrijke vur den Der

Sw
Fau

Melanie Kr

6.Willems Christina Fau
T.Bunge Nicole van Sca
S.Vermeer Wotienke Etg
l.Heinen Eva
2.Bos Denise

Fau

Put

vwy

Martijn Kar 3.AJpZetua

4.JongMarijnde 7E 4.GarnierBas Kar 4.HousseiniArash

Vwy

Bordelot Wez

l.Tigchelaar Sieb'renVwy l.Moerdijk Diederik Sca
2.JursenTashrmka OKK 2.VugtRoelvan Vwy 2.WijnkoopJanThijsv Der
3.SmitRogier Fau 3.Beodr-BalnrnnAv LP 3.MonshouwerRob dAr

CADETTEN l.Rohlfs

Vwy

TWe

Myrthe OKK

Rosarme

Wobke

2.Hermans Boudelot Wez

3.Gijlswijk Laura van ANS
4.Bekker Jessica den Vwy
S.Jansen

l.Erckens

Ran

l.WillemsChristina Fau
2,Vee,neman

DAMES SABEL

ANS

Der

TNicolaas Jeffrey OKK 7.Lugt Joffrey Kar
8.Ankersmit Lawers TWe
Sca l.Erckens Hans Vwy LVroom Melle dAt
l.HolstegeArnaud
Vwy 2.Venvijlen Bas Vwy 2.Mat0rey Thomas Pal
2.Verwijlen Bas
3-l\,looren Ischa
4.Combe Sebastiaan

van
2.Bont Solange
l.Erven Saskia

4.Scholtz Melanie
S,Kater Mrtha
6.Klijnhout Simone
T.Mannessen

Titia

8.Klaris Ingrid
l.Angad Gaur In&a
2.Liebnnd-v"qEq Herme
3.Egmmd Simone van

TWe

6.Bokel Regina

Kristin

8.Scholtz Melanie

Vwy

l.BagMarifievmden Der

dAr

Vwy
Vwy

Ran
Sca

vwy
vwy
ANS
Vis
TWe

4.Cedee kis
Sca
5.Schipperheijn Heleen CT
T.Payne

Titia
Rachel
3.AlpZelua
4.Klaris Ingrid
l.Marmessen
2.Conen

ko

l.Osinga

Pernette Ku

2.Emden Rebecca van Haz

3.Tol

Sonja

Kr

4.Hofrnurs€lark Jos ANS
5.TiedinkNicolette DVi
6.Berg Alice

vd
vd
Titia

KLM T.Heuvel Ingrid

Haz
KMS

TWe

Vwy

8.Mannessen

l.Daleir Sandra

vsr

Kar

2.Holierhoek Jessica AEW
3.Sachs Armemrie Oev
4.Emden Rebeccavan Haz
S.Starreveld Anne Don

-roucL+€ !
Officieel orgaan voor het
Nederlandse schermleven
Verspreiding aan KN.AS.-leden
gratis

Abonnementen op aanvraag
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