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Van de redactie
Dit wordt de laatste maal dat ik u vanuit deze
plaats loespreek (of moet is zeggen toeschrijf?).
Ik weet best dat dat voor sommige onder u een
verademing zal zijn, want ik ben mij er goed
van bewust dat niet iedereen deze pagina van
Touchd leesL Maar de gewoonte die ooit eens is
ontstaan om op de eerste redaktionele pagina
van uw blad een bijdrage te leveren, is steeds
maar blijven bestaan, zonder dat ik daar echt behoefte aan had om dat te veranderen. Ik hoop
dat ik met deze stukjes echter wel een aantal leden kon bereiken, en dat ik daar mijn mening
over zaken betreffende onze sport kon weergeven. Soms kon dat in positieve zin, soms was
het niet te vermijden om kritisch te zijn.

Dat ik daarbij niet altijd het achterste van mijn
tong heb kunnen laten zien, is inherent aan het
feit dat dit blad ook op andere tafels beland, dan

Rob Gou.dvis

ambitie om er mee door te blijven gaan, hoewel
waarschijnlijk niet zolang als mijn voorganger.
Dit heeft het meer dan 25 jaar volgehouden,
maar dat zie ik mij nog niet doen. Nee de reden
heb ik al aangegeven in het vorige nummer van
Touch6. Uw blad gaat radikaal veranderen. U
zult het volgende nummer niet terugherkennen.
Hoe dat nummer er uit zal gaan zien weet ik nu
ook nog niet, maar dat het anders zal zijn, dat
weet ik wel.

Al jaren loop ik mct de gedachte dat Touchd
flink verbeterd moet wordcn. Maar ik miste de
steun om dat daadwerkelijk uit te vocrcn. Ik was
het ook meeshl eens mct mensen die kritick op

Touchd hadden. Het kon allemaal veel betcr,
maar ondertussen was ik toch maar de enige die
er voor zorgde dat uw blad 5x per jaar in de
brievenbus kwam. Nu heeft die steun zich aan-

in de vorm van toezeggingen

alleen bij schermers en schermsters. Omdat ik
toch graag zie, dat schermen als een volwassen
sport wordt geschouwd, is het niet verstandig
om alle vuile was buiten te hangen. Maar dat
heeft mij er nooit van weerhouden om toch hier
en daar misstanden aan te tippen, in de hoop dat
wij er van kunnen leren. En in de hoop, dat in de
toekomst alles beter en eenvoudiger kan verlo-

gediend

ogen zou zijn geweest.

beide initiatieven in het zeltde jaar plaatsvinden.

Maar nu genoeg gepraat over het verleden.
Waarom stopt deze invulling van deze pagina?

Achter beide zaken zitten vele jaren van plannenmaken, die toevallig in dit jaar hun beslag
krijgen. Met nadruk zij vermeld, dat u de Duel-

van

diverse mensen. Waar dat toe zal leiden is voor
ons allen nog een raadsel, maar het enthousiasme is er. En dat is heel veel waard.
Tenslotte nog een woord over de Duellist. De
verandering die er met Touch6 aan gaan komen,

heeft niets te maken met de komst van dit
nieuwe blad. Sterker nog de KNAS heeft
pen.
NIETS met dit nieuwe blad te makcn. Wij
Als ik zeg dat ik niet altijd het achterste van wensen Georgc D6rop veel succes met zijn
tong heb laten zien, bedoel ik daarrnee niet, dat initiatief, maar zijn niet van zins van eventucle
ik niet altijd de waarheid heb weergegeven aanbiedingen zijnerzijds gcbruik te maken.
(voor zover dat bij mij bekend is natuurlijk). Ik Ervaringen uit het verlcdcn met George lcidcn
heb altijd in alle oprechtheid mijn kijk op de za- tot de conclusie dat onze doelstellingen (hij
ken gegeven. Maar soms moest ik wel wat min- commercieel, wij een sportbond met vrijwillider scherp zijn, dan ik in een gesprek onder vier gers) niet samengaan. En het is zuiver toeval dat

Niet dat ik er mee ophoud als redakteur van uw
lijfblad. Dat zeker niet, ik heb nog voldoende

list NIET moet zien als vervanger van Touch6.

onze

heeft tot doel om zoveel mogelijk abonne-

doelgroep en funktie is geheel anders dan die

menten te verkopen (en moet daarvoor natuurlijk ook interessant zijn voor zijn lezers).
Rest mij nog u te danken voor de vele jaren dat
u mijn bijdrage heeft willen doorstaan. En ik zie
u graag terug in de vernieuwde Touch6.

Wij vinden ons geen concurrent, want

van Ddrop. Wij zijn een blad dat enerzijds officiOle informatie van de bond aan zijn leden
verspreid, anderzijds proberen wij een zo interessant mogelijk blad te maken, dat zich uitsluitend richt op de schermsporl En de Duellist
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bij ons niet bekend.

Per I

uit:

juli

1996 bestaat het bestuur van de NAS

Oost

voorzitter/penningmeester
Louis
Sav. Lohmanstraat 156
3904 AW Veenendaal

Tel.:0318 -526393
secretaris en buro NAS
Ad Mol
Venusstraat l0
5l0l VG Dongen
TeVFAX: 0162 - 315855

Ger Baelemans lid TC
Zomergemstraat 19

4826CW Breda
Tel.: 076 - 587539

Per 3

juni

1996 bestaat het bestuur van TSSV

Excalibur uit:

Horst
Smolders
Dijck
Mark
Ludmilla Tunjanan

Stefan van der
Jurgen
Maarten van
Eva van der

voorzitter
secretaris
penningmeester

activiteiten
activiteiten

Het corespondentieadres blijft:
tl.l.*

Per

Academielaan 5
5037 ET Tilburg

I augustus 1996 is het secretariaat

Elan:

Mw E. Hoogmans
Gr. van Hovellaan 8
5953 CV Reuver
tel.:077 - 4743614

van s.v.

BESTUURSMEDEDELINGEN
Tijdens de Algemene lrdenvergadering van 8 juni 1996 werden voorstellen met betrekking tot de
verhoging van huur KNAS-materiaal en het voorstel tot verhoging van de contributie algemene
stemmen aangenomen.

VERHOGING VAN DE HUUR KNAS.MATERIAAL
Met ingang van I januari 1997 wordt de huurprijs per loper en per aanwijstoestel verhoogd trot

f n,n.
Tevens is de wijstelling van huur voor o.a- de A-toernooien vervallen.

VERHOGING VAN DE CONTRIBUTIB
Met ingang van I januari 1997 worden de contributies verhoogd tot de volgende bedragen in guldens perjaar en per categorie:
recreatielid

wedstrijdlid

verenigingslid

kuikens
benjamins

25
25

pupillen
junioren

25
30
30

35
35
35
55

60

l0
l0
l0
l5
l5

senioren

40

75

20

cadetten

Het studentenlidmaatschap is vervallen. Studentenleden worden automatisch overgebracht naar de
categorie "recreatielid". Indien zij voor een FlE-licentie in aanmerking willen komen worden zij
ingedeeld als "wedstrijdlid". De betreffende verenigingen dienen hiertoe v66r I januari 1997 een
mutatieformulier in te zenden.

Wedstrij dkalender

199 6l L997

2e helft 1996
15 september

22 september

Tilburg

"Koning Willem II" toernooi

Rapier

Intemationaal DDM{DE

Purmerend

8e Int. "Waterlandtoern@i"
Jeugdfloret alle categorie€n

Z.
29 sepember

Heermms

K.M.S.V.

'Zilveiren Degen"

DDEI{DE
6 okober
3

okober

19

okober

Amsterdam

5e Internationaal RANA-toernooi

RANA

DFII{FL, HSA

en SA-Veteranen (niet-elec.)

vrij
Eindhoven

"oktobertoernooi"

Hoc-Ilabet

?if27 okn&r

Oss

Zl. Venvijlen

"Dutch Open"
HDE senioren en jeugd alle categonie€n

VBRSLAG ALV KNAS
ZATERDAG 8 JUNI 19!}6 TE DEN HAAG
S.Wiermu, Pcretaris

AANWEZIG:
bondsbestuur:
Gert-Jan Bunck
Hans Wiersma
Patrice Masson
Henk Smitcciirdinatc
Henk Crooijmans

voorzitter
secretaris
peruringmeester

commissie b'reedtesport

bondsadministrateur
schermverenigingen met resp. vertegenwoordrgers:
A.S.V.D.

d'Artaglan
w. Courage
sv. Deropement
GSSV Donar 1881

srt.7-nlHaz,es
srr.7-aal Kardolus

w. K.L.M.
sv. M.V.O.
w. MasquedeFer

J.J. Jasperssv.

G. Conen

H. Faber
M.T. vanWijnkoop

R. Oudijk
B.S. Mooren
F.C. Helwes
C.P. Boon

M.M. Rancruet
C.H.Hermans-Toutenburg

totaal22 van de 69 schermvereniging€n
aanwezig namens sv. E.M.M.: H. Vogelaar, doch
niet in het bezit van een geldige volmacht.

Verder waren aanwezig de volgende vertegenwoordigers van de afdelingen:

Noord-Holland:

G.C. Kardolus
H. Kenter
R.A.E. Oerlemans

A. Oskarrp
H. Biever,
O. Kardolus

Midden-Nederland:

P.

Dings

F.

Hoeberechts

P.

Kal,

H. Vogelaar

sv. O.K.K.

H. Veeneman
N. Ducastel
A. v.d. Ven

4

J. van Bemmel

Zuid-Holland:

R, Roosma

A.J. deJmg

w. P.S.V.

Prornetheus

N. Denis

P. Sanders

N.V.S.
Asv. VanOeveren

sv. Pallas
sv. Pallos
sv.
sv. Rana
sv. Scaramouche
sv. U.S.
sv. U.S.V.
sv. Wezowski

Zuid-Nederland:
alsmede de ereleden:

E.H. Wolthuis en
H. Kenter

AFWEZIG:
Bericht van verhindering werd ontvangen van:

,T ISPA.'S

ECHT

TIE

IVIET

WREIZEN

bondsbestuurcommissies

Peterleijtens

coiirdinatorcommissies
E.Angad-Garu KNAS-intemarionaal
G. Kleefstra reglementencommissie
E.J. Kal
commissie van beroep
N. van Wijk
commissie van beroep
R. Goudvis
redactiecommissie Touch6:
de gehele kascommissie
Bericht van verhindering werd ontvangen van het
erelid E.M.J. van de Flier en van het lid van verdienste D. van Winden.
Van de onderstaande verenigingen werd bericht
van verhindering ontvangen:
sv. A.E.W.
sv Beau Geste
sv, Bras de Fer
zaal Heerooms
Essv. Hoc Habet
uss & gg Olympia

Tsv Rapier

sv La Rapidre
Schermkring Friesland
sv. de Troubadours
zaal Verwijlen
sv de Vrijbuiters
sv. Ter Weer

Hetgeen betekent dat 22 verenigingen aanwezig

zijn
I vereniging zonder geldige volmacht

l3 verenigingen zich hebben afgemeld
33 verenigingen niets van zich hebben laten horen

met een overweging de verzending van Touch6

op een andere manier te laten plaatsvinden.
Deze brief zal behandeld worden bij agendapunt 3.6. Diversen Touch6

2. Een brief van Essv. Hoc Habet met opmerkingen over het voorstel contributie. Dezetriief zal
behandeld worden bij het agendapunt 4.1.
Voorstel contributieverhoging

3. Een brief van sv. De Vrijbuiters ook met opmerkingen over het voorstel contributieverhoging. Deze brief zal ook worden behandeld bij
het agendapunt 4. 1. Voorstel contributieverhoging.

1.4 Er zijn geen ingekomen agendapudten zodat de agenda formeel wordt

vastgesteld.

2.VERANTWOORDING
2.1.V_erslag Algemene Ledenvergadering
van 25 november 1995
Op blz. 5 punt 13 dient de vermelding bij A. Oskamp te luiden: afdeling Noord-Holland in plaats
van Asv, zaal van Oeveren, Er zijn geen verdere
opmerkingen en het verslag wordt met dank aan
de samensteller ge.rrresteerd.

2.2.Jaarverslag van de secretaris van het
bondsjaar 1995
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt
met dank aan de secretaris gearresteerd

69

De voorzitter merkr hierbij nog op dat het een

I.OPENING

moeilijke opgave was het verslag samen te stellen
daar de secretaris eerst op 25 november in deze

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom, in het bijzonder de ere-leden, de heren P. Kal, H. Kenrer en E.H. Wolthuis.
Een minuut stilte wordt in acht genomen voor de

overleden personen binnen de schermwereld,
Mevr. G.F. Zonligt-Gustenhoven, Dhr. G.M. van
Oosterwijk, Mevr. C.J. Quartano-de Gunst, en in
het bijzonder Dhr. Dijkstra, hoewel geen bondslid
zijnde, toch als wapenhersteller op allerlei toernooien en NK's heeft opgetreden.

l.l.Door

de secretaris wordt appbl nomi-

naal gehouden

l._2.I!gt.quorum wordt vastgesteld op
31,97o (van de 69 schermverlnigingeh
zijn er 22 aanwezig met een geldige iolmacht)

1.3.Er zijn 3 ingekomen stukken.

I
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Een brief van de Fed. Schermkring Friesland

functie werd verkozen.

In het verslag werd ook vermeld dat dhr. K. Kerkhoff de functie van PR-medewerker had overgenomen van A.M.C. Kochi, doch deze functie per I
januari 1996 heeft neergelegd, zodat het besruur
nog op zoek is naar een vervanger. Hij verzoekt de
vergadering eens rond te kijken voor een kandidaat.

2.3.Financieel jaarverslag 1 995

Er zijn geen opmerkingen en het financieel
jaarverslag 1995 wordt mer dank aan de penningmeester gearresteerd,

2.4.Verslag van de kascommissie
Daar geen van de leden van de kascommissie
aanwezig zijn leest de voorzitter de verklaring van
de kascommissie voor. Het voorstel de penningmeester, en hiermee het gchele bestuur, decharge
te verlenen wordl met applaus bekrachtigd.

3.LOPENDE ZAKEN
3.l.Aftreden en verkiezing bestuursleden
Volgens rooster zijn aftredend de secretaris Hans
Wiersma en de codrdinator commissies Peter kijtens. Er zijn geen kandidaten aangemeld. Er zijn
geen bezwaren en beide bestuursleden zijn herbenoemd.

32.Verkiezing leden kascommissie
Dhr. de Bloois is aftredend. Aangezien de kascommissie uit drie leden dient te bestaan dient er een
nieuw lid en een reserye te worden gekozen. Bereid om zitting te nemen in de kascommissie zijn
dhr R. Roosma en als reserye dtr. C.P. Boon

De kascommissie is voor 1996 dan als volgt samengesteld: dhr. P. Meijer (Ter Weer), mw. A.
Sachs (v.s. Van Oeveren), dhr. R. Roosma (Gssv.
Donar l88l) en als reserve dhr. C.P. Boon (U.S.
Amsterdam).

Prins uit de kring van de verenigingen, dln Monshouwer uit de kring van de leraren, en dhr, Oskamp, uit de kring van de schermers. Assistentie
van NOC*NSF zal worden gewaagd bij het opstellen van dit nieuwe plan, dat in een 2e ALV in
het najaar van 1996, aan de leden zal worden gepresenteerd

Er is geen afvaardiging van de KNAS naar

de

Olympische Spelen in Atlanta. De beoogde kandidaten hebben zich niet kunnen kwalificeren. Een
ingestelde beroepsprocedure i.v.m. het ontvangen
van zgn. "wildcards" voor Pernette Osinga en lndra Angad-Gaur, werd door de beroepscommissie
van NOC*NSF afgewezen.
Dlv. Helwes (Scaranorche) waagt of er e€n vacature is ontstaan na de terugtreding van Lucien
Jonckers. Als gevolg van het vertrek van Lucien
Jonckers ontstaat er wel een vacature. We weten
nog niet of de vacature wel opgevuld moet worden

gezien het nieuwe topsportbeleidsplan en de

3.3.Topsport

nieuwe bestuursstructuur.

De voorzitter legt de situatie uit welke is ontstaan
na de terugtreding uit het besruur van Lucien Jonckers. Henk Smit zal de lopende zaken van 1996 afhandelen. De aurgezoc,hte personen welke, o.l.v.
Hans Wiersma namens het bestuur, op korte termijn een nieuw topsport-beleidsplan dienen op te
stellen, zijn hiertoe bereid gevonden. Dit zijn dhr.

Dhr. Ducastel (Van Oeveren) vraagt welke

STICHTING

F

SC

randvoorwaarden er aan de werkgroep zijn verbonden. De voorzitter dat er in beginsel geen
randvoorwaarden zijn. Het plan moet wel financieel haalbaar te zijn en er mo€t draagvlak binnen
de KNAS zijn
Dhr. Helwes (Scaramouche) vraagt of in de 2e

HERMCENTRUM ARNHEM

Uhlmclrffi
schermsportartikelen
Voor optimale veiligheid en
gegarandeerde kwaliteit.
Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland
U hlman n schermsPortartikelen.
Schermcentrum Arnhem centraal in Nederland,
voor advies en service
Koppelstraat 20,6832 EP Arnhem.

Verkooptijden dinsdag en woensdag 19.30 - 2'1.30 uur
Telefoon: Q26l 321 33 60, fax 10261 321 42 44
voor informatie en verkoop buiten deze tijden :
Gert en Dinie Meijer, telefoon {026) 351 26 39

ALV ook andere Punten

aan de orde komen.

Dit

van de regeling,

zal het geval zijn.

Dhr. Dings (Midden-Nederland) vraagt naar de

Dhr Conen (d'Artagnan) vraagt of de afspraken
van 1996 blijven gerespecteerd. Dit is het geval,
maar budget-overschrijdingen zal worden

specifieke taak van de afdelingen' De afdelingert
dienen de verenigingen te enthousiasmeren en zijn
de hrssenschakel vereniging - hoofdbestuur.
Dhr. v.Asperen (Noord-Holland) vraagt naar de
taak van het bondsbesturu. Dit is o.a. optr€den als
bemiddelaar naar de subsidiegevers, provincie- en

bewaakt.
Voor de cadetten is geen geld beschikbaar, dezelfde regels blijven van kracht en afspraken gemaakt
met Lucien Jonckers worden in principe nagekomen.

Geld voor cadetten zullen in de werkgroep-topsport bij de subsidieaanvragen worden meegeno-

gerneentebesturen.

Een discussie ontstaat met als onderwerpen wat
het voordeel is voor verenigingen en waar het
materiaal blijft na einde van een project.

Dhr. Helwes (Scaramouche) zegt dat de jeugd de

Voordelen voor de vereniging kunnen zijn: een
beter zicht op het eigen ledenbestand, een beter

september, dus is snelheid geboden' De voor-zitter
antwoordt dat er op dit moment geen toekomst-beleidsplan aanwezig is.

den.

men.

toekomst heeft, Het nieuwe seizoen start in

Dhr. Conen (d'Artagnan) vraagt of er binnen de
KNAS geen geld wijgemaakt kan worden voor de
cadetten. De voorzitter verwijst naar de voorstellen betreffende contributieverhoging en verhoging
materiaalverhuur, Er is op dit moment geen speelruimte om gelden vrij te maken.

3.4.Breedtesport
Henk Smit geeft een korte uitleg over de projecten
m.b.t. de breedtesport. Voor 1997 zijn er twee
doelgroepen, nl. de jeugd van 12 tot 15 jaar, en de
"midlife"-sporters van 25 tot 45 jaar. Hij doet een
dringend beroep op de afdelingsbesturen want er
zijn voor 1996 nog weinig projecten aangevraagd.

contact met de Semeente, een aantal nieuwe leden.
Het materiaal kan na einde van een project ook bij
een ander project in de afdeling gebruik kan wor-

Dhr. Conen (d'Artagnan) vraagt naar het totaal
beschikbare budget. Het budget is ongeveer
J 15.000,-

Ook bij de breedtesport zal ondersteuning worden
gevraagd aan NOC*NSF bij het opstellen van
breedtesportproj ecten.

3.5.Budgetbewaking

De voorzitter verwijst naar de bijgevoegde brief
met dit onderwerp. De discussie die hierop volgt
spits zich toe op het scheidsrechterfonds. Er wordln diverse vragen gesteld door Mw. Kardolus
(Kardolus), Dhr. Ducastel (Van Oeveren), Dhr'Conen (d'Artagnan), H. Kenter (KLIO.
Per project is een bedrag van ca' "f 1500'=
Rob Wolthuis (voorzitter scheidsrechtercombeschikbaar. Per afdeling kunnen 2 projecten wormissie) geeft een uitgebreide uitleg over het
den n opgestart, Projecten moeten voor half auvan afkoop
aangemeld- scheidsrechterfonds, ook de procedure

gustus

bij Henk Smit

worden

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te
komen zijn:
- er moet een analyse van het ledenbestand van de
vereniging worden gemaakt;
- er moet een beschrijving van de opzet van het
project worden gegeven;

indien naar het buitenland, om wat voor reden dan
ook, geen scheidsrechter uitgezonden kan worden'
De hiema volgende discussie spitst zich toe op de
mentaliteit van de scherm(st)ers ten aanzien van
scheidsrechters. Aan het woord komen dhr' Ducastel (Van Oeveren) en Dhr. Jaspers (ASVD)'

- er moet worden aangegeven hoe de cursisten binnen de vereniging zullen worden opgevangen.

schermers en van de schermscholen m.b't. de problemen bij de scheidsrechter. De voorzitter beaamt
de problemen en verwijst o'a. naar de recente NK -

hr. H oeberechts (Zuid-N ederland) vraagt welke
afdelingen in 1996 een aanvraag hebben gedaan en
kururen projecten eventueel worden overgeheveld
naar een andere regio. Er zijn projecten aangevraagd door ade afdelingen Zuid- en Noord-NederIand en Noord Holland' Overheveling kan eventueel worden overwogen'
Mw. Kardolus (Zuid- H o lland) vraagt toezending

D
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Rob Wotthuis onderkent de mentaliteit van de

floret als een voorbeeld van hoe het niet moet,
doch verzoekt de ALV terug te keren naar het onderwerp, nl. bud getbewaking.
Dhr. Kenter (KLM) vraagt of de afdelingen niet
langer automatisch de KNAS-subsidies krijgen
Dhr. Hoeberechts (Zuid-Nederland) merkt op dat

de afdelingen reeds plannen hebben gemaakt en
reeds verplichtingen zijn aangegaan, nu niet weten
of zij nog over gelden kururen beschikken.
De voorzitter merlc op dat dit onderwerp reeds op
de vergadering met de afdelingen aan de orde is
geweest (ca. 6 weken geleden), de afdelingen zijn
dus reeds ge'rnformeerd.) en verwijst naar agendapunt 4.4 Voorstel bestuursstructuur, waar dit onderwerp aande orde zalzijn

Ook merkt hij dat er overgangsbepalingen nodig
zijn en eventueel aangegane verplichtingen dienen
nagekomen te worden.

3.6.Diversen - Touchd
Touch6 is een zeer grote kostenpost. Het blad
wordt als onvoldoende gekwalificeerd, m.a.w. het
moet anders en zeker goedkoper.
De ingekomen brief van de Schermkring Friesland
geeft een suggestie om enkele exemplaren Touch6
naar de verenigingen te versturen. En iemand die
hem persoonlijk wil ontvangen kan een abonnement nemen, Gedacht wordt aan verzending van
ca. I ex. per 5 leden.
Dhr. Peeters (comm. maeriaal) merkt op dat wanneer de oplage drastisch wordt beperkt er ook geen
adverteerders meer zullen zijn.
Dhr. E.H. Wolthuis (M.H.) merkt op dat hij (als

oudlid redactiecommissie) alle mogelijkheden,
Touch€ aantrekkelijk en leesbaar te maken en
goedkoper te werken, heeft geprobeerd, doch dat
alle irspanningen niet tot een verbetering hebben
geleid.
Dhr. Hoeberechts (Zuid-Nederland) waagt naar de
oonracten voor Touch6, zoals drukkerij etc.

De voorzitter deelt mee dat de drukker reeds is
meegedeeld dat contract met ingang van het
nieuwe seizoen niet langer zal worden verlengd,

Diversen - Opleidingen
De voorzitter verwijst naar gevoegde bijlage m.b.t.
opleidingen en merkt op dat uitbesteding van opleidingen aan de lerarenorganisaties alleen de op-

leiding tot schermleraar behelst. De scheidsrechtblijft in handen van Rob Wolthuis

eropleiding

(voorz. scheidsrechtercommissie).
De opleiding tot schemileraar dient ook te worden
aangepast aan de Europese nornen. Gedacht kan
worden aan een vonn van certificering @v 5 categoriedn i.p.v de huidige 3, tw.leraar A, B en C).
Fpn uitbesteding van opleidingen leidt niet rot besparing, kostenverhoging of budgetoverschrijdingen, Wel wordt groter rendement verwacht.

Diversen - TV-rechten
De voorzitter geeft uitgebreid de laatste stand van
de

ontwikkeling weer.

Vanuit de KNAS worden voorgedragen voor TVuitzending de Nederlandse Kampioenschappen (3
wapens) en de beide A-tournooien, deze laatste uiteraard in overleg met de cganiserende instantie).
De kosten voor de KNAS zijn nihil, de rechten
van het beeldmateriaal blijven bij de betreffende
bond.

Dhr. Ducastel (Van Oeveren) vraagt naar de ingangsdatum. De voorzitter antwoordt dat er op dit
moment nog geen contracten zijn afgesloten,
Dhr. Helwes (Scaramouche): In het verleden had
de FIE de rechten van A-toernooien. Hoe zit dat
nu met intemationale wedstrijden, kan de FIE het
contract met NOC*NSF ovemrlen? Nee,dat kan
niet.
Dhr. Kenter (K.L.M ) waagt wat e.e.a. oplevert.
Het kost de KNAS niets en het levert de KNAS
geen geldelijk gewin op. Wel kan eventueel onderhandeld worden met sponsors die eigen borden
neefzetten.

Diversen - Verzekeringen
Bijgevoegd is een aanvraagformulier voor een
brochure van NOC*NSF.

Het pakket verzekeringen van de KNAS wordt geanalyseerd Er zijn al verzekeraars die met aanbiedingen komen, doch het bestuur voelt meer voor
een verzekering in samenwerking met NOC*NSF.
Dit agendapunt zal de nodige aandacht blijven wagen'

4

TOEKOMSTPLANNEN

4.1.Voorstel contributieverhoging
In zijn inleiding met betrekking tot dit punt geefr
de voorzitter aan dat het huidig bestuur geschrokken is van de precaire situatie, dat er nu voor het
eerst sinds 8 jaar een voorstel tot contributieverhoging wordt gedaan, dit alleen al gezien de
prij sontwikkeling niet onredelij k is. Vervol gens
geeft hij aan dat het tekort moet worden gedekt en
dat er is geprobeerd de lasten zo redelijk mogelijk
te verdelen.

Daama schetst de penningmeester de situatie meer
in detail. Het reservefonds is gedaald van / 35.000
naarf 2A.N0, het materiaal heeft geen boekwaarde
meer en moet binnen 5 jaar worden veryangen.
Op basis van inflatie zouden we / 86.0fi) aan
contributie moeten ontvangen, we ontvangen
echter / 69.000,=

(Zaal Kardolns) om de verhoging met betrekking
tot een beperkt aantal categorie6n aan te passen.
De contributie voc wedstrijdleden junioren wordt
dan f 60,= en voor recreatieleden junior f 3O,=.
denaantal kan ontstaan. Dat baart ons allen znrgen Gezien de betrekkelijk geringe gevolgen kan het
in verband met het benodigde magische getal van bestuur hier mee leven
2500 leden om als zelfstandige bond te kunnen Het voorstel van mw Kardolus wordt met algemevoortb€staan. Ondanks dat moet er op korte ter- ne stemmen aanvaard,
mijn een oplossing komen voor de financidle problemen, Ook voor de studenten geldt dat een ver- 4.2.Voorstel verhuur materiaal
hoging onontkoombaar is. Voorzover zij geen De voorzitter maakt hierbij nog een kanttekening,
wedstrijden schermen geldt dat ook zij recreatielid gezien de al gemaakte afspraken dit niet geldt voc
kunnen worden,
de in 1997 in ons land te houden militaire wereld-

Er ontstaat een uitgeb'reide discussie met betrekking tot dit punt. De beide ingekomen brieven
worden ook aan de orde gesteld. Duidelijk is dat
door de contributieverhoging een druk op het le-

Dhr. de Jong (WS) vraagt de systematiek van de

kampioenschappen

contributies te veranderen.

Dhr. Conen (d'Artagnan): Is wel nagegaan of de
verenigingen deze verhoging aankunnen?. Deze

Dhr. Helwes (Scaramoucle) stelt voor het huidige
voorstel niet te accepteren en het bestuur te wagen
met een nieuw voorstel te komen. Omdat er oP
kote termijn toch een oplossing voor de financidle
problemen moet komen doet dhr. de Jong (NVS)
het volgende voorstel. De vergadering gaat accoord met de contributieverhoging zoals die nu
wordt voorgasteld maar vraagt het bestuur om op
de volgende vergadering te komen met een nieuw
voorstel. Het voorstel van Dhr. de Jong (NVS)
wordt in stemming gebracht. Van de in totaal 8l
uitgebrachte stemmen waren er 71 voor het voorstel en l0 tegen, hetgeen betekent dat het voorstel
is aangenomen.
Vervolgens kwam het voorstel van mw. Kardolus

verhoging kan er toe leiden dat er geen tournooien
meer worden georganiseerd, het probleem zit men
name bij de kleine toumooien.
De voorzitter merkt op dat er geen enqu0te heeft
plaatsgevonden en dat de reacties verdeeld zijn.
Voor kleine toumooien zal en creatieve oplossing
gezocht moeten worden,
Dhr. Peeters (comm.materiaal) merkt op dat kleine tournooien geen gebruik maken van KNASmaterieel, maar veelal materiaal lenen van andere
verenigingen.
Dhr. Ducastel (Van Oeveren): Is het vervallen van
de wijstelling voor het NK niet dubbel, omdat de
kosten voor NK's voor de KNAS komen.

NT
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(KW) q dhr. Helwes (Scaratrcuclw):
is er ieder jaar f 10.000,- voor de afdelingen

De voorzitter antwoordt dat dat alleen zo is als er
verlies wordt geleden door de organisatie van het
NK. Het voorstel wordt met algemene sternmen

Dhr. Kenter

aanvaard.

Port?

43.Begroting1997

Voorzitter: Voor de afdelingen is nuf 10.000.- voor
algemeen en J 10.000.- voor ropsport beschikbaar.
In de toekomst kan het meer of minder zijn. Wel is
een minimumbedrag voor de afdelingen voor apparaatskosten. De topsportgelden zitten er ook in,
hoe dat gaat is nog niet geheel duidelijk. Het hangt
mede afvan de voorstellen van de afdelingen.

Met betrekking tot de begroting worden een aanral
opmerkingen gemaakt.

Dhr. Faber (Courage) Hoe kan her dat

f

25OO,-

wordt afgeschreven op een materiaalbezit van

f

ua0,-.

De penningmeester antwoordt dat het om afschrijvingen gaat op nieuw aan te schaffen materiaal.
Dhr. Helwes (Scararnorche) waagt of de winst een
soort buffer is.
De peruringmeester antwoordt met: Nee, hiermee
moet het reservefonds groeien in verband met de
aanschaf binnen 5 jaar van nieuwe melders en lopers.

Dhr. Kenter (KLM) betwijfelt het realiteitsgehalte
van de begroting.

De penningmeester geeft aan dat de begrote inkomsten en uitgaven zo redel mogelijk zijn weergegeven.

beschikbaar? Hoe zit het met de gelden voor tops-

Dhr. Oskamp (afd. Noord-Holland): Is er een garanlie voor de afdelingen dat vaste activiteiten
georganiseerd kurmen blijven worden?

Voorzitter: goede activiteiten kunnen blijven
bestaan als deze zich hebben bewezen.
hr. O s ka mp ( afd. N o o rd - I I o I land) : De in g angsdatum van l-9-1996 is niet mogelijk i.v.m. aangegane verplichtingen en gemaakte afspraken.
D

Voorzitter: uiteraard geldt voor aangegane verplichtingen en gemaakte afspraken dat deze zullen
worden gehonoreerd
D

hr. H oeberechts ( afd. Zuid-N ede rlandJ.. Kunnen

andere organisaties plannen ontwikkelen met

De begroting 1997 wordt met algemene sterrrmen

passering van de afdelingen?

aanvaard.

Voorzitler: ja, dat zou kunnen gebeuren, maar dat
is niet de bedoeling. Plannen dienen via de afdelingen aan het bondsbestuur te worden overlegd.

4.4 Voorstel bestuursstructuur
De voorzitter legt uit dat het voorstel nog niet is
uitgekristalliseerd, het zalniet meteen leiden tot
een statutenwijziging. In het voorstel krijgen de afdelingsbesturen een belangrijke taak. Hun rol zal
Sroter worden.

Er ontstaat een uitgebreide discussie waaryan de
hoofdlijnen hieronder worden we€rgegeven.
Dhn Kenter (KLM): Hoe verloopt de besluitvormin
Voorzitter: Het bondsbestuur kent de ruimte binnen
de budgetten, die kennis wordt doorgegeven aan

de afdelingen, de afdelingen stellen hun prioriteiten en doen voorstellen aan het bondsbestuur.
Het bondsbestuur legt de voorstellen van de afdelingen naast elkaar en beslist overeenkomstig de
gemaakte beleidsplaruren. De beslissingen van het
bondsbestuur zullen uiteindelijk aan de ALV ter
goedkeuring worden voorgelegd

Dhr. Kenter (KLM): veel afdelingen organiseren
tournooien, hoe zit het met de continuiteit daarvan
in de nieuwe structuur?

Voorzitter: de afdelingen kunnen zelf prioriteiten
stelle,n.

Van een aantal kanten wordt aangedrongen op een

garantie-bedrag voor de afdelingen. Door de
voorzitter wordt aangegeven dat dit de nodige
flexibiliteit in de weg kan sraan. Ook wordt aangegeven dat er criteria ontwikkeld moeten worden
voor de toetsing van de plannen van de afdelingen.

Daarbij is een redelijke verdeling over land
noodzakelijk.

Uiteindelijk wordt besloren het voorsrel a:m te nemen. Met dien verstande dat er een nadere uitwerking door het bestuur met de besturen van de afdelingen dient plaats te vinden. Als er geen overeenstemming tussen het bondsbestuur en de afdelingsbesturen tot stand komt zal het voorstel opnieuw aan de Algemene lrdenvergadering worden
voorgelegd

s.RONDVRAAG
Alvorens te beginnen met de rondvraag dankt de

voorzitter de bondsadministrateur, Henk Crooijmans, voor zijn inzet en ondersteuning van het
bestuur. Als blijk van dank overhandigt hij een
vloeibaar geschenk.
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Dhr. Kenter (KLM): Hoe wordt de bestuurs-

nen zal aanwezig zijn. Gaat daar ook iemand van

structuw na het vertrek van Lucien Jonckers?

de bond naar toe?

Voorzitter: dat is nu nog niet duidelijk. Het hangt
af van het topsportbeleidsplan en de nieuwe

uit

werd gesteld dat subsidi€ring afhankelijk werd van
te voeren dopingcontroles. Is dat bij het bestuur

Voonitter: dit festijn vindt overdag plaats. Gezien
de werkkringen van de bestuursleden is het slechts
bij uitzondering mogelijk dit soort dagen te bezoeken. Van de bond gaat dit keer niemand. Wel stellen we prijs op terugkoppeling van degenen die dit
soort congressen hebben bezocht.

bekend?

D

Voorzitter: ja dat is bekend, echter NOC*NSF
weet nog niet hoe dit verder uitgewerkt zal worden. Dit punt zal waarschijnlijk in de planningssr

Kan dat geld misschien gebruikt worden voor de

bestuursstructuur.

Dhr. Biever (afd. Zuid-Holland):In het verleden

ructuur met betrekking tot het sportmedisch plan
aan de orde komen.

h r. H e Iw e s ( S c a r a na uc he) ; het breedtesportplan
richt zich voor 1997 op de jeugd van l2-15 jaar.

cadetten?

Voorzilter: nee, de leeftijdscategorie ligt vast.
Bovendien zijn de cadetten topsporters en geen

Dhr. Biever merkt nog op dat een kennis bij

breedtesporters.

Rotterdam Topsport hier nadere informatie over

Dhr. Ducastel (van Oeveren).' roept iedereen op
om ondanks de contributieverhoging toch lid te
blijven.
De voorzitter sluit zich uiteraard aan bij deze oproep, bedankt een ieder voor zijn of haar komt en
inzet en besluit de vergadering om 18.00 uur.

heeft.

Dhr. Rancuret (USV): Uit het jaarverslag blijkt dat
een aantal bedragen op een plus- en renterekening
staan, terwijl een kapitaalrekening een hogere

renteopbrengst geeft. Kan het bestuur hier eens
naar kijken.
Voorzitter: wij zullen hier aandacht aan besteden.

Dhr. Hoeberechts (afd.

Zuid-Nederland):

NOC*NSF organiseert een dag over talentscouting. Hij gaat daar zelf naar toe, ook dhr. Co-
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DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN
J.S.Wiersma
secretaris KNAS

Het komt regelmatig voor dat scherm(st)ers
deelnemen aan wedstrijden waartoe

zij niet ge-

rechtigd zijn, zelfs nemen scherm(st)ers deel
welke niet zijn aangemeld bij de KNAS.
Voor de goede orde volgen hierna nogmaals de
bijzonderheden van de betreffende categorieen
m.b.t. deelname aan wedstrijden:

1.de categorie-indeling
verenigingsleden:

verenigingsleden mogen alleen schermen in
clubverband en onderlinge wedstrijden tussen
bijvoorbeeld twee bevriende clubs. Verenigingsleden worden niet op de nationale ranglijst vermeld.
recreatieleden:
recreatieleden mogen deelnemen aan alle open
regionale en nationale wedstrijden, behalve
nationale kampioenschappen. Recreatieleden
mogen niet in het buitenland schermen en worden niet op de nationale ranglijst vermeld.

Pupillen

en

jonger mogen wel deelnemen

aan

de nationale jeugdkampioenschappen.

wedstrijdleden:
wedstrijdleden krijgen een FlE-licentie voor de
buitenlandse wedstrijden en mogen in principe
in Nederland aan alle wedstrijden deelnemen
(aan de nationale kampioenschappen beperking
aan de hand van de ranglijst). Wedstrijdleden
mogen aan buitenlandse toernooien deelnemen
en worden op de nationale ranglijst vermeld.

van een contributienota aan de secretaris van
een vereniging aangeboden.

Er kan dus heel gemakkelijk gecontroleerd worden of de inschrijvers gerechtigd tot deelname
aJn.

2. de maatregelen
Om aan bovenstaande ongewenste situatie een
eind te maken worden de volgende maatregelen
met ingang van I september 1996 van kracht
l. de wedstrijdorganisaries zijn verplicht de
deelnemerslijst binncn 66n week te zenden
naar het bondsbureau. Als hieraan niet. wordt
voldaan zal aan de organiserende vercniging
automatisch de hieronder vcrmelde adminislratieve sanctie worden opgelegd;

2.

als een schermer of schermster hecft deelgenomen aan een toernooi zonder daartoe gerechtigd te zijn wordt aan de inschrijvende
vereniging de hieronder vermelde administratieve sanctie opgelegd.

Ingevolge de bepalingen in hoofdstuk ll
van het t.uchreglement heeft het bondsbestuur de bevoegdheid administral.ieve
sancties te nemen, bij o.a. her nier. rijdig voldoen van de financiele verplichtingen en

ook bij het deelnemen aan wedstrijden van
een daartoe niet gerechtigde schermer. De
administrarieve sanctie bedraagt

f

25,00.

Met ingang van het nieuwe seizoen (l september 1996) zal er strenger worden gecontroleerd
op deelname door niet daartoe gerechtigde
schermers.

Organiserende verenigingen zijn gerechtigd bij
inschrijving het bondsnummer te vragen. Ieder,
bij de KNAS aangemeld lid, is in het bezir van
een lidmaatschapkaarde waiuop de categorie en

het bondsnummer vermeld is. Deze lid-

maatschapkaartjes worden voor elk jaar opnieuw aangemaakt en worden zo spoedig mogelijk
na I januari van eenjaar, ofbij tussentijdse aanmelding, zo spoedig mogelijk da n:u', vergezeld
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Studentenleed
Gerard van Dijnsen

Voonitter ESS.V. Hoc Haba
Geachte medeschermers,

Na het afgelopen toernooi deelde de ons allen

Sinds enkele jaren is onze studenten schermvereniging Hoc Habet uit Eindhoven lid van de

welbekende hr. Peeters onze toernooicommissie
trots mede dat hij persoonlijk de hr. Verwijlen
had aangeraden de datum waarop ons toernooi
ieder jaar wordt gehouden de komende 6(!) jaar
vast te leggen voor zijn eigen toernooi omdat de

KNAS. Ons lidmaaschap was voor een groot
deel te danken aan een kreet van onze schermbond om hulp van onder andere de studenten
schermverenigingen. De bond had immers extra
leden nodig om aan de zo begeerde subsidiegelden te komen. Als tegemoetkoming voor de
studentenleden hanteerde de KNAS een speciaal studententarief. Men verzekerde ons ervan
dat verenigingen die van deze regeling gebruik
maakten als volwaardige leden zouden worden
behandeld. In de afgelopen tijd is echter niets
minder waar gebleken! Laat ik U een paar voorbeelden noemen:

In het eerste jaar van ons lidmaatschap speelde
de KNAS het klaar om op onze (toch ruim op
tijd aan de KNAS medegedeelde en zelfs in de
wedstrij dkalender opgenomen) toernooidatum

een ALV te plannen. Zoals velen van U
waarschijnlijk weten, houden wij ieder jaar een
groot toernooi en deze verwikkeling maakte het
ons erg moeilijk nog aan jury-presidenten te komen. Van verzetten van de ALV wilde het
bestuur niets weten, en uiteindelijk hebben wij
jury-presidenten uit het buitenland moeten betrekken!
Ondanks het feil dat wij hebben aangegeven dat
ons toernooi een recreatietoernooi is en wij het
niet op prijs stellen wanneer aan ons toernooi
punten voor de competitie worden verbonden,
omdat dit het recreatieve karakter van het toernooi teniet kan doen, heeft de KNAS zonder
ons vooraf te informeren toch punten verdeeld
onder deelnemende competitieschermers.

Het afgelopen jaar werd er tot onze grote verbijstering weer een ALV gepland op onze toernooidatum! Na een zeer vinnig protest hebben
we deze ALV gelukkig wel weten te verzetten,
maar dezn herhaling van hetjaar daarvoor geeft
toch maar aan als hoe 'volwaardig' onze vereniging wordt beschouwd.
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opkomst dan beter zou zijn! Nu vraag ik U!!!
Nadat wij Pierre over deze, op zijn zachtst
gezegd, dubieuze handelswijze hadden aanges-

proken kregen wij te horen dat we tenslotte
'maar' studentenleden waren die'profi teerden'
van de KNAS omdat we een gereduceerd tarief
betaalden! Hij vond dus niet dat wij enig recht
van spreken hadden en hebben uiteindelijk ons
toernooi moeten verzetten.
Het bovenstaande en de aanstaande afschaffing
van het studententarief doet bij mij de volgende
vragen rijzen: Hoe lang wordt het gedrag van
sommige lieden binnen de KNAS door de leden
nog getolereerd? Denkt de KNAS de studentenleden met deze houding vast te houden? Voelt
de KNAS zich niet enigszins beschaamd dat de
leden die zich massaal hebben aangemeld om
de KNAS te voorzien van subsidies op deze manier worden bedonderd?
Hoe het antwoord op deze vragen ook zij, ons
besluit staat vast.

Hoc Habet heeft besloten haar lidmaatschap
bij de KNAS op te zeggen.
Het bestuur wenst de leden niet te belasten met
een hogere contributie dan de huidige! Dit zal
bij ons tot ledenverlies leiden. Wij benadrukken
hier ook dat onze belangen voldoende behartigd
kunnen worden door de Nederlandse Studenten
Sport Federatie en verwachten dan ook dat andere studentenverenigingen dezelfde weg zullen
kiezen.

Mijn dank voor Uw aandacht

FISCALE REGELING VOOR
VRIJWILLIGERS IN DE SPORT
ArdrbsT6th
Net als in (bijna) elke andere tak van sport in
Nederland spelen vrijwilligers in de Nederlandse schermsport een essentiele en vaak on-

misbare rol. Tegenover al deze vrijwilligers,
waardoor de sport in Nederland voor een belangrijk deel wordt gedragen, is dankbaarheid
beslist op zijn plaas

Vrijwilli gersregelin

g

In mijn praktijk als belastingconsulent krijg ik
vaak wagen over de fiscale aspecten in verband
met het uitbetalen van onkostenvergoedingen en
andere beloningen aan vrijwilligers die in de
sportwereld actief zijn. Een recente aanpassing
van de zogenaamde vrijwilligersregeling zoals
vastgelegd in een besluit van l0 maart 1993, nr.
DB93ll7 en gewijzigd bij besluit van februari
19!)6, nr. DB96/457M. inzake belastingvrije beloningen aan sportvrijwilligers leek mij

een

goede aanleiding om deze regeling eens kort samen te vatten. Bij vrijwilligers kan je bijvoorbeeld denken aan jurypresidenten, degenen die

sportwedstrijden organiseren, actieve ouders
van leerlingen, bestuursleden van de vereniging,
leden die de clubbar bedienen, etcetera

Maximaal vrijgestelde vergoeding
Deze wijwilligersregeling bepaalt dat onkostenvergoedingen betaald aan vrijwilligers - ongeacht de omvang van de werkelijk gemaakte kosten -onbelast zijn, indien de waarde van die vergoedingen doorgaans per persoon niet meer bedraagt dan 25,- per week en tevens maximarl
l2W; per jaar. Tot I januari 1996 wuen dezp.
bedragen respectievelijk f 20.- en 1000,-

f

f

f

Begrip vrijwilliger
Onder "wijwilliger" in het kader van deze regeling wordt verstaan degene die niet bij wijze
van beroep arbeid verricht ten behoeve van een

Deze definitie van vrijwilliger leidt er o.a. toe
dat degene die voor verrichte werkzaamheden
in het kader van zijn beroep als schermleraar
beloningen ontvangt in principe van toepassing
van de regeling is uitgesloten.

Privaatrechtelijke dienstbetrekking
Indien de onkostenvergoedingen aan de vrijwilliger de genoemde drempelbedragen (zie boven)
niet overschrijden, wordt geacht geen sprake te
z ij n van een privaatrec h telijke diensberekking.
Dit betekent o.a. dat deze inkomsten niet. als inkomsten uit arbeid in de aangifte inkomstenbelasting behoeven te worden aangegeven. Een
keerzijde van het ontbreken van een privaatrechtelijke dienstbetrekking is dat de vrijwilliger niet de weuelijke bescherming geniet die op
werknemers met een privaatrechtelijke dienstbetrekking wel van toepassing is. Dit verschil
blijkt bijvoorbeeld indien de vrijwilliger tijdens
de uitoefen ing van zij n vrij wi I I i gersw erkzaamheden een ongeval kiljgt. Dit risico is alleen gedekt, indien het betreffende lichaam voor haar
vrijwilligers een verzekering heeft afgesloten of
de vrijwilliger zichznlf heeft. verzekerd. De vrijwilliger valt bovendien niet onder de sociale
verzekeringswetten (WAO etc.)

Hogere vergoedingen.
Daarnaast is in geval van hogere onkostenver-

goedingen aan vrijwilligers goedgekeurd dat

deze eveneens onbelast zijn, onder de
voorwaarde dat de vergoeding de (naar redelijkheid te bepalen) door de vrijwilliger gemaakte
kosten niet overtreft. Tevens is vereist dat het lichaam dat de vergoeding verstrekt jaarlijks via
een belastingformulier 18-26 aan de belastingdienst opgave doet van de volledige aan deze
vrij wi ll igers ui tbetaalde bedragen. Zodra een

vrijwilliger, die doorgaan op ten minsre twee
doorgaans €€n privaatrechtelijk lichaam dagen per week zijn vrijwilligerswerkzaamhe(bijvoorbeeld een vereniging of een stichting) den verricht, een brutovergoeding ontvangt die
dat niet onderworpen is aan de vennootschaps- doorgaans over een week tenminste2/5 maal
belasting. Vennootschapsbelasting wordt ge- het wettelijk minimumloon bedraagt (op dit moheven over de winst van BV's, NV's en enkele ment2l5 van 2.184,f
= / 436,80), is de gehele
andere winstbeogende lichamen.

brutovergoeding aan de heffing van loonbelas-

l5

ting en premies onderworpen. In dat geval zal die graag tegemoet!
de vrijwilliger op normale wijze in de salarisadministratie moeten worden opgenomen.

Met sportieve groet,

Zijn er naar aanleiding van dit artikel over deze
materie nog vragen of opmerkingen, dan zie ik

Aldtsjerk, tel. 058-256117 6.

Andries T6th, Van Sminiaweg 70,

Commissie voor Opleidingen
Examens schermleraar Cat. A floret gehouden op 23 juni en 30 juni
De navolgende cursisten hebben met succes
vanaf december 1995 Vm juni 1996 de opleiding doorlopen en afgcslotcn.

Es

Henne Liebrand-van
Hans Mars6
Stephane Ganeff
Carlos Da Costa Gomez
Dirk Jaap van der Veer

Amsterdam
Apeldoorn
Zoetermeer
Rockanje
Wageningen

Eijck.

bondsvertegenwoordiger

was

de

bondsvoorzitter Gert-Jan Bunck tegenwoordig.
In zijn toespraak sprak hij zijn waardering uit
voor de inzet en resultaten van de cursisten gedurende de oplciding.
Daarna reikte hij de diploma's uit en sprak de
verwachting uit door de inzet en het werk van
de nieuwe grocp trainers een aantal nieuwe ledcn bij de bond te mogen inschrijven.
Vervolgens voerde de heer J.G. van Eijck het
woord namens het ministerie. Hij feliciteerde de
cursisten met het behaalde diploma. Tevens had

hij veel waardering voor het niveau van de
cursisten, wat belofte inhoudt voor de toekomst
en hij prees de deskundigheid van de examencommissie, welke bestond uit
mtr. John Heerooms voorzitter examencommissie
mE. dr. Jerzy Wyzowski lid cxamencommissie
lid examencommissie
mtr. Cor van Tol
lid examencomissie.
mtr. Cocki Peeks
Tevens maakte hij een compliment aan de opleiders Jerzy Wyzowski en Dick van Winden met
het behaalde resulhat van deze cursus.
Daarna volgde namens de Nederlandse Vereniging van Schermleraren mtr. Ab de Jong, die
met een korte en krachtige toespraak de ge-

l6
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slaagden een fles wijn overhandigde en met een

nog steviger handdruk de cursisten welkom
heette bij de NVS voor verdere bijscholing en
kwaliteitsverbetering via cursussen en workshops.

Als rijksgecommitteerde niunens het ministerie
van V.W.S. was aanwezig de heer J.G. van

Als

t

90&

Als opleider werd het woord gevoerd door mtr.
Dick van Winden, mede namens mtr. Jerzy
Wyzowski. Hij wees erop dat dit de eerste stap
is, maar dat de vorming van de lesgever op
praktische gronden rust, zijnlhaar instructieve
vaardigheid gepaard met theoretische kennis en
een goede didactische analyse vormt de attitude
van de leraar. Neem je verantwoording, denk
aan de veiligheid van je leerlingen, organiseer je

bij NAS of NVS voor

verdere en nieuwe

ontwikkelingen nationaal en intemationaal.
Verder feliciteerde hij drie cursisten die aan de
toets tot toelating van de Cat. B cursus hadden
voldaan t.w.
Henne Liebrand-van Es
Stcphane Ganeff
Carlos De Costa Gomez.

Tevens bedankte hij de organisatie van het
schermcentrum Lammert Huizinga voor de
service en de accommodatie en de aanwezige
vertegenwoordigers.
Namens de cursisten sprak Henne Liebrand-van
Es, die met een bloemenhulde de opleiders be-

dankte voor hun pauzeloze inzet, aangereikte
oefcnstofen het overbrengen van hun kennis.
Daarna volgde een gezellig samenzijn met een
hapje en drankje.

w
s\
\s

il
5,

I

L.g_

il

l.G. van Eijck (rijksgecom.), Carlos Da

Costa Gorncz, Stephane Ganeff, Harc Mars6, IIenrc LieJerzy Wyzowski (opleider), Dirk Jaap v.d. Veer, Dbk van Winden (opleider), John lleerooms,
voorzitter exannerconunissie, Cocki Peeks, lid exarnenconunissie, Cor v.Tol, lid exatnencorrunissie
V.l.n.r.

brand-van

Es,

Het 18e Hemelvaartstoernoot
Jan Ranekers

vurzitter

0p 16 mei vond in Veldhoven l8e

He-

melvaartstoemooi plaats. Dit door SV Courage
georganiseerde toernooi voor recreatieve schermers mag zich nog steeds verheugen in een
warme belangstelling bij de beginnende schermers maar ook bij diegenen die "het al jaren
doen" maar niet de moed enlof de tijd kunnen
opbrengen om in het wedstrijdcircuit mee te
draaien. Opvallend is het relatief hoge aantal "
mechanische" schermers in alle leeftijdscatego-

rie€n. Schermers die blijkbaar 6f nog geen
elektrisch materiaal hebben 6f dat veel te veel
gedoe vinden, ik weet het niet. Wat ik wel weet
is dat een aantal hoofdsecondanten het er toch

wel even moeilijk mee had, want dit vergt

SV COURAGE

natuurlijk toch wel meer concentratie dan zo'n
elektrisch apparaat. waarmee je je alleen maar
op de gevechtsgang zelf hoeft te concentrercn.

Behalve veel mechanisch ook veel jeugd deze
keer, zoveel dat met name de categorie pupillen
wat langer doorliep als gepland, maar ze kwamen om te schermen en dat hebben ze dan ook
gedaan.

Hoewel het sportieve treffen voorop stond, en
van sportief gedrag zijn meerdere voorbeelden
aan te dragen, was het natuurlijk toch ook
weer een aardige bijkomstigheid als je met zo'n
prachtige beker naar huis kon gaan. Nou dreigde het bij de prijsuitreiking even mis re gaan
door een foule plaatsingslijst maar mel vereende

t'l

krachten kon uiterndelijk toch de juiste man aan
de juiste beker geholpen worden. Omdat dit
toernooi ook mede georganiseerd werd in het
kader van het 75 jarig bestaan van Veldhoven
had de gemeente Veldhoven voor iedere deelnemer nog een aardigheidje in petto in de vorm

Jansen
Net
Echter

3 Rosanne

La Rapidre

4 Mark v.d.
5 Damen
6 Jeroen

Beau Geste
Scaramouche
Entre Nous
De Troubadours
De Troubadours
Entre Nous

7 Rachid

Offermans
Coldenhoff

Bock
Coenen

8 Denise de

van een gedenktegel.

9 Luc

Nadat iedereen zijn tegel en sommigen hun beker hadden gekregen en Maitre Baelemans zijn
dankwoordje richting de organisatie had uitgesproken kon de (verlate) thuisreis aangeYangen
worden.
Al met al kunnen we als organiserende vereniging weer terugkijken op een geslaagd toernooi.

Poule B
I Vericiano Fikki
2 Stijn Schrauwen
3 Merith de Bock
4 Rozemarijn v.d. Molen
5 Roger Cremers
6 Pieter Thissen

Uitslag
Heren electrisch

I Ron
2 Hubert

I Jerome Paul
2 Ran Haase

3 Willem van

Scaramouche

3 Toon l,ambrechts

d'Artagnan
Skirmjan

4 Nino v. Rhoon
5 Henri Faber
6Ivo Roessink

Scaramouche
Courage
Schermutselaers

Poule B

Courage
Willems
Uitdehaag Schermutselaers
3 Fris Snijdewint Courage
Courage
4 Bram Tops
lrs Faucons
5 Ton van Tricht

I Erik

2 Michiel

Dames electrisch

I Minka Verheul
2 Katinka van den Broek
3 Sonja Bok
4 Ellis Penning
5 Dinie Meyer

6 Boukje Hampel
7 Angela Brugman
8 Pera Verheijden
9 Lonneke Nillesen
l0 Nicole Boel

Scaramouche
I-es Faucons
Schermutselaers
Schermutselaers
Scaramouche
I-a Prime
Scaramouche
Pallas
Schermutselars
Pallas

Jeugd 80-Sl electrisch
(Gecombineerd met 82-83 verschermd)

I Kevin Roumen

2 Pieter Jobse

Entre Nous
I-a Prime

Jeugd 82-83 electrisch
Poule A
I Walter Jansen
2 Joost Bosland

l8

La Rapidre
Scaramouche

La Prime
De Troubadours

Rapier

Heren mechanisch

Leenen
Sits

Poule A

Rana
Beau Geste
De Troubadours

Oeveren

Pallos

P.S.V
P.S.V.

4 Giscard Monod de

Froideville
Dekkers
Poll

5. Gino
6. Patrick v.d.

Mas Incontro
P.S.V.

Pallos

Dames mechanisch
I Judith Jeuring

Mas Incontro
P.S.V.
2 Astrid Strijbos
3 Richel Leeuwen-van WeyMas Incontro
4 Charlotte Verhoeven Mas Incontro
Mas Incontro
5 Rachel Bruysten
Mas Incontro
6 Vera Tudyka
Mas Incontro
7 Reineke Vukkink
Mas Incontro
8 Denise Wethly
P.S.V.
9 Monique Vogels

Jeugd 80-83 mchanisch
Elan
I Bas Tielmans
LaPrime
2 Toine Jobse
3 Ewout Langemeijer De Troubadours
4 Nicolas Nizet
5 Jeroen Wamaar
6 Bart Veldhoven
7 Nicolas Demeestere
8 Hiram van Rossum

Elan
Pallas
De Troubadours

Skirmjan
De Troubadours

Jeugd 84-85 mechanisch
Poule A

I Donavan v.d,,Zwan
2 Sebastiaan van
3 Mamix van
4 Odina

Oyen

Hoeck
Hendrinks
5 Jeriel Bobe
6Ivo Klaassens
7 Roland Ekhafi

Scaramouche
Rana
Jong en Sportief
Rana
Rana
P.S.V.

Trefpunt

Poule B

Poule B

BartJonkers Courage
2 Thomas Schoonebeek Pallas
3 lvoPoppelaars Pallas
I

4 Wouter de Boer
5 Lnes van Wees

I Robson lambin
2 Bob Doornbal
3 Simon Vandeuren
4 Teun Vandeuren
5 Stephan Mulders
6 Laurens Piett0
7 Bj0m Dinslage

A.S.V.D.
Rapier

6JonathanMiddelbeek U.S.V.
Jeugd 86-88 mechanisch
Poule A
I Rick van laarhoven
Pallas
2 Yamminck Germeu
3 Pim van Leeuwen

4 Kevin Debeuf
5 Jolanda Maas

6
7
8
9

Scaramouche

Skirmjan
Skirmjan
Entre Nous
Entre Nous

Rapier

Skirmjan
P.S.V.

Jong en Sportief
Putten

Kenneth van Deutekom Rapier
Bart de Boer
A.S.V.D

Km Schlatmann
Michiel Bleus

10 Donald v.d. Zanden

ll

Skirmjan

Yves Gilbert

12 David

Michalik

13 Esther de Wit
14 Jos van Laarhoven

Courage

Skirmjan
Rapier
Skirmjan
Jong en Sportief
Courage
Pallas

Ros wint de Bevrijdingsbeker
Doveninstituut Effatha en Taal Kardolus waren

re erkennen in Ros: l3-15.

opnieuw de locaties waar gisteren de rraditionele wedsrijden om de Bewijdingsbeker werden
afgewerkt. Op de onderdelen sabel (heren en

Sandra Kardolus, zoals de naam reeds doet vermoeden eveneens lid van de organiserende vereniging, won het sabeltoernooi bij de dames. In

dames)

en degen

(dames, cadetten

en

benjamins/pupillen) kwamen tientallen schermers in actie, van wie Tijmen Ros de meest
aansprekende prestatie leverde. Ros, pupil van

maitre Kasper Kardolus en tweevoudig Nederlands kampioen op sabel, won zijn geliefde discipline door in de finale Anton Oskamp (Van
Oeveren) te verslaan. Oskamp gaf zich echter
niet zomaar gewonnen en maakte het zin rivaal
knap lastig.

Onder leiding van hoofdsecondant Cor van Tol,
die foutloos arbitreerde, ontspon zich een boeiende eindstrijd waarin Ros al snel op een l-5

de finale zette zij Jessi Holierhoek (A.E.W.)
eenvoudig opzij. De degenwedstrijden bij de
jeugd werden een prooi voor cadet Rogier Smit
(winst op Chris Roubos) en benjamin Laurens
Ouwerkerk, die Dani Waarsenburg afroefde.

Historie
De duels om de Bevrijdingsbeker hebben inmiddels een rijke historie. Vlak na de Tweede
Wereldoorlog werd dit evenement voor de
eerste maal gorganiseerd, maar prijzen waren er

toen niet beschikbaar. De statige Haagsche
schermclub De Vrije Wapenbroeders kwam
plotseling op het lumineuze idee om een oud

achterstand kwam. Via pijlsnelle aanvallen
maakte hij deze nadelige marge alsnog goed, kachelde, dat nog dienst had gedaan in de honmaar van een flitsende demarrage was hierna gerwinter, dan maar als fofee te laten fungeren.
geen sprake. Oskamp bleef geruime tijd in het Sinds dat moment hebben vele beroemdheden
spoor van zijn opponent, had zelfs uitzicht op uit de vaderlandse schermsporl., wier namen
winst, maar moest uiteindelijk toch zijn meerde- prijken op dit nostalgische kachelde, jaren achr-

l9
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achtereen gestreden om deze prestigieuze
kaal'. In het verleden wonnen Kasper Kardolus
en zijn zoon Oscar regelmatig de Bevrijdingsbeker. Inmiddels is het traditie dat elke editie van

dit toernooi inZaal Kardolus wordt gehouden.
Gisteren voegde ook Tijmen Ros zich bij de
lange rij van prominente schermers die hem
voorgingen. En dat was hem meer waard dan
menig andere pnjs...

Eindklassement Bevrij din gsbeker
Sabel heren:
I Tijmen Ros
2 Anton Oskamp
3 Oscar Kardolus
Teun Platina
5 Laurens Teuben
6 Pieter de Bruin
7 Arash Houseini
8 Jerarrel Spalburg
9 George Taran
l0 Henny Bolkenbaas

Zaal Kardolus

Sabel dames
I Sandra

Kardolus
Sachs
Astrid Buis
5 Jean-Marie Stam

Holiershoek

2 Jessi
3 Annemarie

Berg

Degen benjamins/pupillen

I Laurens Ouwerkerk Zaal Kardolus
2 Dani Waarsenburg Zaal kardolus
Zaal Kardolus
3 Rebecca

Rood
Terpsta
Boerlage

Van Oeveren

Zaal Kardolus
Zaal Kardolus

Degen cadetten

Pall6s
Pall6s
Van Oeveren

2 Chris
3 Job van

Promelheus

Van Oeveren
Pallas
Prometheus

Deropement
6 Marijke van der
7 Eileen van der Hooven Pallas

Sylvian
5 Raoul

Zaal Kardolus

Zaal Kardolus
AE.W.

Smit
Roubos
Duuren
Paul van Gelecum

I Rogier

5 Rudi

Terschegget

Zaal Kardolus

O.K.K.
Les Faucons
Les Faucons

Zaal Kardolus
Zaal Kardolus
Putten.

Zaal Kardolus

en tessica Holierloek' ws
Vl.n.r.: Tijmen Ros, Anton Odcanp, nrs I en2 Bevrijdkgsbel<cr, Satdra Kardolus
I-a urens OuwerBenjaninslPupillen,
Degen
winnaar
I en 2 Bevrijdingsbekcr Dames rnct op de voorgrond
kcrk
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Het akademie toernooi L996
Me.AH.Mol
Zaterdag2l en zondag26 mei 1996 bevolkten
Zaterdag werd traditioneel het jeugdtoernooi
verschermd in negen categorie€n met 9l deelne-

logeren dan bij leden van de Bredase schermvereniging Pallas. Een en ander was uitstekend
geregeld door ons Tc-lid Me. Baelemans.
Jammer blijft toch dat onze eigen NAS-leden
weinig tot geen belangstelling tonen voor dit, zo

men(sters).

langzamerhand raditionele, evenement.

l5l

schermers (sters) de sporthal van het Kas-

teel van Breda

Znndag werd door de mannen voor de

Zleker

Het wedstrijdsecretariaat was weer in bekwame

om de Andrei Spitzer Beker geschermd (37

handen van Oscar Kardolus. Verder

deelnemers) en door wouwen om de Maitre

graag, namens de organisatie van dit toernooi,
alle medewerkenden dankzeggen en in het
bijzonder Me. Leo Sannen van de KMA.

Vandervoodt Trofee (23 deelnemers) .
Deze trofee is echter lrclaas al enkele jaren bij
een vorige winnares uit Friesland, die nu niet
meer schermt. Inlichtingen omtrent de beker
zijn gaarnc welkom!

Deelname uit Nederland, Belgi€, Duitsland,

Ned. Antillen en de USA door

15l

deelnemers(sters). Helaas minder dan ons vorig
(ubileum) toernooi, maar kwalitatief zeker niet
minder. Helaas waren de Isra0li's wederom niet
aarwezig, ondanks hun toezeggingen. Vooral de

deelname van sterke Duitse deelnemers(sters)
uit Bonn en Krefeld bepalen de laaste tijd het
gezicht van het toernooi. Chapeau Me. Rorik
Janssen!

De mogelijkheid tot deelname iurn twee wedstrijddagen voor cadeuen en junioren is een aantrekkelijke formule. De buitenlandse deelnemers

*

wil ik

Uitslag
Degen Pupillen Meisjes
deelnemers)
l. BEKKER Jessica de
2. ROOD Rebecca
3. VANDUERENL
4. BECKER Janina

(ll

Degen Pupillen Jongens
(l 7 deelnemers)
l. VERWJLEN Bas
2. ERVEN Allardvan
3. SCI{EELE Mathias

4. HUSCI{ENS Dennis
5. TERPSTRA Sylvain

HOL
HOL
BEL

ALL

HOL
HOL

ALL
ALL
HOL

I(ASPER I(ARDOLUS
SCHERMSCHOOL

*

SPORTCAFE * SCHERMSPORTARTIKELEN
* PARTYCENTRUM *

*

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

f29,- floret v.a. f49,-

vest

t.a. f l2O,-

gensarspraak#

.ffi-="n"""*;f.:'":';ii'li$*'j;lJ,tffi
2l

6. OOMEN K
7. SCHAFER Benedikt
8. AMMERLAANMaTc

BEL

ALL
HOL

Degen JuniorcnlCadetten Meisjes
(17 deelnemers)
l.
EICKEN Suzanne
ALL
RIEDEN Barbara
ALL
HOFMANNJUtta
3.
ALL

Jl
2.12
J3
4. Cl
5.
6.

KLARIS Ingrid
ALP

7*bn

7.C2.

MANNESSEN Titia
STEGER Meike

8.

KNUPFER Stephani

C3

HOL
HOL
HOL

ALL
ALL

Degen JuniorenlCadetten Jongens
(29 deelnemers)
l.
TIGCHELAAR Siebr.
HOL

Jl
2.12 DANIELS Robert
3. J3 HOL Johannes In 't
4.CI HANSELAARJ
5.
HEEG Tobias
6.C2, WGTRoel van
7.C3 SMIT Rogier
8 C4 OOMS Jurgen

Degen Benjamin/kuikens
(17 deelnemers)
MOENS Jens
FORTMANN Christo
MYDLOWSKI Konrad
4.
MARCHAL Sabine

L
2
3.
Ml
5.

GURSKI Maxi

HOL

HOL
HOL

ALL
HOL
HOL
HOL

6.
7.1,I2
8.
9. KI

ALL
ALL
ALL
ALL

ERCKENS Wobke

ll. K2

VEENSTRA Tim
SCHMITZ
KAPPEN
BURGT vd

15.

HABERTGeorge

IO.

M3

K5
K6

BEL
HOL
HOL

ALL
ALL
HOL
HOL

12.K3 MOENS
14.K4 MEUDT

ALL
ALL
ALL

WELKERTim
MAESA
BEL
Maitre Andrei Spitzer Beker 1996
16.
17.

(37 deelnemers)

l. WIMMERS Ulrich

ALL

2. RIDDER Bouke
3. WAFFELAERTA.

HOL
BEL
HOL
HOL
HOL
HOL
HOL

4. WAGENAAR Julius
5. TIGCHELAAR Siebr.
6. DUK Marco van
7. BOONSTRA Pieter
8. SZOO Koen

Maitre Vandervoodt

tofee

(23 deelnemers)

l. TOL
BEL

WAMBEKES van

Sonja

HOL

2. HOFMANN Jutta
3. ALPT,ebra
4. TIEDINKNicolett

ALL

5.
6.
7.
8.

HOL
HOL
HOL

KLARIS Ingrid
EICKEN Suzanne
POPP Mirja

ALL
ALL

GRAAFF Jos de

HOL

Haags Jantje toernooi
23juni 1996
Het Haags Jande jeugdoemooi is toch altijd een
van de best bezochte wedsrijden in Nederland.

Dit jaar waren er ongeveer 20 minder inschrijvingen dan we gewoon zijn. Jammer want het
was weer een heel gezellig toernooi. Over de
prijzen hoef ik jullie natuurlijk nies te zeg5en.
Prachtige beeldjes van het JANTJE op een
mooie houten voet en met een graveerde tekst.
Dit jaar waren weer een aantal prijzen beschikbaar gesteld door "sponsoren". Me[ name onze
Nederlandse sponsor uit Belgi0 willen we heel
hartelijk danken. Mede door het beschikbaar
stellen van deze mooie Jantje beeldjes heeft dit
toemooi zo' n aantrekkin gskracht Natuurlijk wil
22

Henk Biever

ik alle medewerkers

zoals scheidsrechters,

wedstrijdbureau en de verzorging ook bedanken. Jullie bepalen voor een groot deel de sfeer
tijdens de wedstrijd. Grote klasse.

Uitslagen
Kuikens gemengd

l. Christof Treschow, KLM

Vugt,
Giesen,

2. Ruud van
3. Thomas

Benjamins jongens
Jeffrey

Z. Verwijlen
Ter Weer

Nicolaas, O.K.K.
Navest, V. Oeveren
Ankersmit, Ter Weer

Maarten
Laurens

Benjamins meisjes

Cadetten meisjes

Devika Breuning,
Solange Borst,
Pupillen meisjes

Ter Weer

Geilswij(
Mghe Veeneman,

ANSC

Elisabeth Koier,

Rana

I-aura

Bos,
Heinen,
Klijnhout,

0.K.K.

Denise
Eva
Simone

Putten
I-es Faucons
Scaramouche

Cadetten jongens
Mathijs

V. Oeveren

Sebastiaan

Scaramouche

Rohlfs,
Comb6,
Wojtek Barneveld,

o.K.K.

Pupillen jongens
Odin Pepper,
Sebastiaan Borst,

En Garde

Sanne de Boer,

Z. Heerooms

KLM.
Als ik goed ben geihformeerd heeft Ruud van
Vugt heeft zijn beeldje niet meegenomen. Hij

0.K.K.

moet m&tr een afspraak maken met iemand van
wij hem de prijs kunnen

de sv. O.K.K. waar
overhandigen.

Allemaal gefeliciteerd.

Seksuele intimidatie in de sport

Oproep
Bij NOC*NSF wordt gewerkt aan het ontwikkelen van beleid ter preventie
en bestrijding van seksuele intimidatie in de sport. Men is momenteel op
zoek naar sport(st)ers die dit zelf hebben meegemaakt en die bereid zijn mee
te denken over de onnvikkeling en uitwerking van het beleid.
U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de vormgeving van goede opvang
voor slachtoffers, de wenselijke omgang met dergelijke problemen door verenigingen en sportbonden ter preventie.
Sport(st)ers die het slachtoffer zijn geweest van seksuele intimidatie (door
trainer/coach, ander kader of medesport(st)er) en die een bijdrage willen
leveren aan een goed beleid op dit terrein, kunnen contact opnemen met:
NOC*NSF, sector Sportontwikkeling
t.a.v. Annemarie ten Boom

PERSOONLUK EN VERTROUWELIJ K
Postbus 302
6800

AH Arnhem

tel. 026- 483 M65/ 483 4466
Reacties worden strikt vertrouwelijk behandeld.
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Offtcieelorgaan voor het
Nederlandse schermleven
Verrspreiding aan K N.A.S.-leden

gratis
Abonnementen op aanvraag

