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Geachte schermers, schermvrienden en andere
belangstellenden,

Voor

u ligt het

eerste echte nummer van

plan ben mijn persoonlijke mening op deze plaats
te ventileren, ook al heb ik dat nu net wel gedaan.
Als ik die behoefte al zou hebben dan doe ik dat
op persoonlijke titel of namens mijn vereniging
maar niet als redacteur.

de

Touch€ nieuwe stijl. Een ruime maand geleden
heeft u reeds kennis kunnen maken met de nieuwe Touch6, maar toen spraken we nog van een
nulnummer. Over deze opzet is door mij goed
nagedacht omdat ik daarmee kon voorkomen dat

ik te veel zou worden overvallen door zaken
ik niet voldoende op de hoogte was.

waarvan

Daarnaast wilde ik ook iedereen eerst laten zien
waartoe wij in staat waren, alvorens van u te ve rwachten dat u bereid zou zijn kopij te sturen.
Terugkomend op mijn eerste opmerking: in dit
eerste nummer is het colofon aangepast zodat u
nu ook allemaal weet dat de heer Peeters lid van

verdienste is.
Daarnaast wil ik nog even terugkomen op een
opmerking die ik in het vorige voorwoord in de
eerste alinea had geplaatst, namelijk het woord
"schijtpapier'i lk heb begrepen dat bij sommigen
onder u dit verkeerd is gevallen, vandaar dat ik op
deze plaats iets wil rechtzetten. Deze opmerking
komt van de laatste ALV. Daar was ik aanwezig
namens mijn vereniging en werd ik tevens door
het bondsbestuur voorgesteld als €€n van de twee
mensen die zou gaan proberen de Touch€ nieuw
leven in te blazen. Toen werd ik geconfronteerd
met deze, ook naar mijn gevoel, zeer smakeloze
opmerking, dat de Touch€ niets voorstelde en
eigenlijk alleen goed genoeg was als "het u nu
wel bekende woord'i Vandaar mijn opmerking in
dat voorwoord. Wellicht is het niet terecht om
dat zo te doen, maar daarmee wil ik wel duide lijk
stellen dat ik het soms betreur hoe negatief verschillende mensen tegen onze sport aankijken en
dat lijkt mij niet de bedoeling. Dat is ook niet de
bedoeling van het heruitbrengen van de Touch€.
Ook wil ik u melden dat ik als redacteur niet van

Als redacteur echter wil ik eenieder

bedanken

voor zijn bijdragen voor deze Touch€. Zoals u ziet
is het een rijk gevulde Touche geworden, die naar
ik hoop door iedereen met veel plezier gelezen
wordt.
Zoals ik in de vorige Touch€ heb gemeld wil ik
iedereen wederom vragen zoveel mogelijk kopij te
sturen. Zo zijn wij zeer geinteresseerd in toer-

nooiverslagen

en -uitslagen. Bijvoorbeeld:

nu

ontbreken de gegevens van Willem ll en Zilveren

floret, sabel en degen. Daarnaast ben ik de regio's
zeer erkentelijk voor hun bijdragen. lk hoop dat
zij ook in de toekomst hun kopij blijven opsturen
zodat de Touchd kan die nen als een nieuwsplatform voor de regio's zelf maar ook voor de rest
van schermend Nederland, want de Touch€ is
van schermend Nederland,
v66r schermend Nederland
Dus mensen, klim in de pen en stuur uw kopij

v66r 1 5 december 1 997 naar onderstaand adres,
fax nummer of e-mailadres. Ook uw advertenties
kunnen naar dit adres gestuurd worden.

Met een vriendelijke schermgroet,
Uw redactie
Redactieadres Touch€
T.a.v. J. Prummel
H.S. Trumanstraat 10

9728 SB Groningen
Tel.: 050-5262791
(b.g.g. s.v.p. inspreken op de voicemail)
Fax: 050-5262795
E-mail : smitprum @ noord.bart.nl

Adressen von leden
Na de verspreiding van de Touch€

blijkt dat er veel leden
adreswijzigingen door te geven.
Onqeveer een 35-tal Touchds werden door de PTT als
retour gezonden. Vaak was erop vermeld: onbestelbaar,
vertrokken of verhuisd.
Bij terugontvangst van een Touche wordt in de ledenadministratie het oude (niet meer juiste) adres geblokkeerd, zodat vervolgzendingen niet meer plaatsvinden.
Deze blokkade wordt eerst dan pas opgeheven wanneer
of van de betrokken persoon of van de ledenadministratie van zijn/haar vereniging een adreswijziging wordt

zijn die verzuimen

ontva ngen.
Dus als u gaat verhuizen geef

uw nieuwe adres zo snel
mogelijk door aan de ledenadministratie van uw vereniring of stuur een adreswijziging naar het bondsbureau.
De ledenadministratie blijft dan ook up-to-date en u
ontvangt uw bondsblad op uw nieuwe adres.
Ve

D,:

rh u

isberichten /o d reswijzi g i ngen /w ijzi g i n g e n bestu

familie Verwijlen is verhuisd. Hun nieuw adres is:

re n

Roel, Carry, Bas en Merel Verwijlen
Brabantstraat 16, 5341 NZ Oss
fel.: 0412 63 1 930
Fax:0412 650646
Tel. Schermzaal: 041 2 455758
S.V. Pallos te Utrecht heeft een nieuw telefoonnummer.
Vanaf heden kunt u deze vereniging bereiken onder
nummer 030 - 2546347.

De voorzitter van de Groninger Studenten Schermvereniging Donar 1 BBl deelt u met groot genoegen mee
dat de vereniging per 28 september 1997 een nieuw
bestuur heeft gekregen. Het bestuur voor het seizoen
1997/1998 is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Hans-WillemHeetebrij 050-3187815
Secretaris: Natalja Sarneel 050-3144349
050-5733212
Penningmeester: Mark Murkes
Wapenmeester: Margot van Mulligen 050-314'l 578
Wie heeft ........?
De KNAS is op zoek naar de Wisselbeker Floret DamesEquipe. Deze beker is voor het laatst verschermd in 1994
en is toen gewonnen door de equlpe van Zaal Visser.

RIPOSTE
SCHERMSPORT
Lat op: nieuv'e openingstijden & een nieuw telefoonnumnrcr!

Leverancier van o.a.

Leon Paul
Fencing Equipment
's werelds grootste fabrikant
Scherntlaan I 7, Rotterdam
Iedere woensdag,- en vrijdagavond
tusse

n

19.30 en

2l .30 uur.

Tel.: 010-4762797
oJ'maak een aJspraak met zns Noor
een andere dagl tijd : 070-4 I 40406

q
\

van schermsportartikele n

Voor infurmatie en bestellingen

(nieuv,adres)

Verzendingen door
de hele Benelux!!!

Riposte

sc he rmsportartike

Ien

Linnaeusstraat 224
2522 GZ's Gravenhage
Te l.lfa,v : 070 -4 I 40406

Sindsdien is echter de beker zoek. Wie weet waar de beker
is of hem in zijn bezit heeft gelieve contact op te nemen
met 0scar Kardolus. Hij is telefonisch bereikbaar op

(Gert-Jon Bunck, nomens het bondsbestuur)

079-3165541 of per e-mail: ojfkardo@worldaccess.nl.
Wijziging contributie per 1 jonuori 1998
Door de Algemene Ledenvergadering van 7 juni 1997
werd het voorstel tot wijziging van de contributie 1998
aangenomen. Met ingang van 1 januari 1998 wordt de
contributie als volgt gewijzigd:
Er wordt nog slechts onderscheidt gemaakt in leden en

wedstrijdleden, onderverdeeld in twee leeftijdsklassen,
namelijk jeugd tot en met 2O jaar en senioren vanaf 21 1aar.
De bondscontributie wordt per

1

jonuori 1998:

jaar
ouder

Leden Vm 2O

f. 20,00

21 jaar en

f. 45.00

Het bestuur maakt graag van de wedergeboorte van
Touche gebruik om de leden te informeren over hetgeen
het bestuur zoal bezig houdt. De laatste grote inspanning betrof de subsidieaanvraag voor 1998, die voor
1 oktober jl. bij NOCNSF en het Ministerie van VWS

ingeleverd moest zijn. Dat was dit jaar moeilijker dan
anders, omdat de subsidiemethodiek nu geheel en al
gebaseerd is op activiteiten. Die activiteiten moeten stuk
voor stuk worden beschreven, wil men kans maken op
een bijdrage. Verder moeten ze passen binnen een vastgesteld beleidskader, willen ze voor subsidiEring in aanmerking komen.
lnmiddels hebben we dat beleidskader. Het heet
"lntegraal Beleidsplan", en is op de ledenvergadering van
7

Wedstrijdleden tlm 2O
21 jaar en ouder

jaar

f.

4O,OO

f.

8O,OO

juni

'1997 gepresenteerd. Alle verenigingen hebben een

exemplaar ontvangen.
ln het kort iets meer over dat integrale beleidsplan.
Het is geschreven door het bestuur, dat daarbij dankbaar

Voor de bepaling van het contributiebedrag zijn benamingen als: tientjesleden, verenigingsleden, pupillen,
kuikens e.d. niet meer van toepassing.

gebruik heeft gemaakt van diverse leden uit diverse

De leden:

belangstellenden besproken.

o

Het inteqraal beleidsplan dient twee doelen: het
maakt onze bond, en onze activiteiten, inzichtelijk en
begrijpelijk voor externe relaties, waaronder vooral de
subsidiegevers. Daarnaast geeft het ons binnen de bond
houvast voor ons handelen. We hebben wat beter grip op
het heden, als we zicht op de toekomst hebben. Daarmee

krijgen het bondsblad Touche.
o zijn opgenomen in de collectieve ongevallen-

.

verzekeri ng.

mogen deelnemen aan Nederlandse wedstrijden,
m.u.v. de nationale kampioenschappen.
o worden niet vermeld op de nationale ranglijst.
De wedstrijdleden:
o krijgen het bondsblad Touche.
o zijn opgenomen in de collectieve ongevallenverzekering.
mogen deelnemen aan alle Nederlandse wedstrijden
(NK indien wordt voldaan aan de puntennorm).
worden vermeld op de nationale ranglijst.
krijgen een F.l.E.-licentie.

.
.
.
.

zijn gerechtigd om in het buitenland te schermen.

Met ingong von 1 jonuori 1998 komt het scheidsrechterfonds te vervollen.
Bijdragen aan het scheidsrechterfonds bij deelname aan
buitenlandse wedstrijden tot en met 3l december 1997
dienen nog wel te worden voldaan. Aan de scheidsrechtersregeling zelfveranderd verder niets. De eisen ten
aanzien van het aanmelden via KNAS-lnternationaal
blijven onverkort van kracht.

geledingen binnen en buiten de bond, die hebben mee-

gedacht. Het laatste concept is ook op een algemeen
toegankelijke brainstormavond op Papendal met diverse

hebben we een degelijke onderbouwing voor onze subsidieaanvragen, nu en in de nabije toekomst.
Het plan begint met een verkenning van de tijdgeest,
en probeert te ontdekken wat dat voor de (scherm-)sport
zal betekenen. Vier tendensen worden (wat meer uitgewerkt dan hier mogelijk is) beschreven:
1. De sporters beschouwen

zichzelf tegenwoordig steeds

meer als klant die iets komt afnemen, en steeds minder als lid die zich vereenzelvigt met de club.
2. De 24-uurs-samenleving raakt ook de sport. Hoewel
meer mensen per persoon meer vrije tijd hebben, zijn
de tijden dat iedereen tegelijk vrij is beperkter geworden. Mensen vinden het steeds normaler dat hun werk
in de avond en/of het weekend verricht moet worden.
3. Er is steeds meer concurrentie in het aanbod al die
vrije tijd te vullen. Niet alleen van andere sporten,
maar ook van allerlei alternatieve tijdsbestedingen.

Van cultuur,

tot een decoder die toegang geeft tot 98

den eigen maken. De traditionele schermopleidingen
hebben daarin nooit voorzien. Daarom geven we nu pri-

TV-ka na len.

4. De overheid bemoeit zich steeds minder met de sport
zolang het "slechts" om sport gaat. Sport wordt alleen
nog ondersteund in het kader van andere prioriteiten,
zoals maatschappelijke integratie
nieuwe
Nederlanders, of Meer bewegen Voor 0uderen.

van

oriteit aan een bijscholing "sport-management" van het
huidige lerarenbestand, liever dan weer subsidie voor
een of twee nieuwe leergangen A- of B-leraar aan te
vragen. Die opleidingen zullen er in 1998 dan ook niet
zijn.
De verandering

Het kon wel eens zijn dat er ook in de sport een
scherpere tweedeling ontstaat: aan de ene kant de echte
topsporter, die de topsport full-time moet beoefenen om
wereldwijd mee te kunnen komen; aan de andere kant de
liefhebber, die zich "zappend" door de recreatiewereld
begeeft. De kunst zal zijn deze potentiele klant blijvend
aan de schermsport te binden.
Wanneer vraag ontstaat naar een andere wijze van
sportbeleving dan de huidige schermzalen of schermverenigingen aanbieden, dan zullen die de verandering in de
vraag moeten kunnen herkennen, en er op in kunnen
spelen. Met name is dat essentieel voor de schermleraren, die toch in veel gevallen de spil van de verenigingen
vormen. Van die schermleraren wordt dus meer en meer
een vorm van marktgericht, of te wel klantgericht denken verwacht: hij/zij moet zich ondernemersvaardighe-

in sportgedrag heeft ook invloed op

de organisatie van de bond. Het bestuur heeft

tussen. Groot genoeg om de meerwaarde van samenwer-

king te bieden, maar nog altijd herkenbaar dichtbij.
Zowel een blik op de praktijk, als ook de reacties van de
over de conceptplannen meedenkende leden, hebben tot
het inzicht geleid dat het misschien af en toe zo werkt,
maar niet overal en altijd. We moeten ons gaan beraden
op andere organisatievormen, teneinde de verenigingen
optimaal te kunnen ondersteunen. ln het jargon van de
subsidieaanvraag: de sportinfrastructuur is aan herbezinning toe. Gevraagd is dan ook om subsidie

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

UhlmcldH

schermsportartikelen
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: (026) 321 42 44
Voor informatie en verkoop buiten deze tijden:
Gert en Dinie Meijer, telefoon (026) 351 26 39

q

lang

gedacht dat de afdeling het ideale schaalniveau is voor
samenwerking binnen de KNAS. Het bondsbestuur staat
immers te ver af van de dagelijkse gang van zaken in de
verenigingen, en dat is toch het niveau waar de sport
primair beoefend wordt. De afdelingen zitten daar mooi

teneinde een onderzoek onder de verenigingen te laten
doen (bijvoorbeeld door iemand die een afstudeerscriptie
moet schrijven) naar wat zij nu van de bond verwachten,
en hoe zij de samenwerking met anderen het liefst geregeld zien.
het
De topsport was
eerder beschreven
Topsportbeleidsplan van december '1996. De gedachtegang daarin sluit aan op het integraal beleidsplan. De
criteria die bepalen of iemand zich topsporter kan noemen, en zo ja, welke rechten en plichten dat met zich
meebrengt, zijn duidelijk vastgesteld en beschreven. Er is
een structuur geschapen van wapencoiirdinatoren, die
hun werk gebundeld zien worden door een topsportcodrdinator (Rob Wolthuis). Deze heeft weer een vast aanspreekpunt in het bondsbestuur (Anton Oskamp).

in

al

Tal van andere activiteiten zijn opgevoerd. Zonder
volledig te zijn, en in willekeurige volgorde, noem ik nog:
de introductie van een nieuwe doelgroep, namelijk de
"herintredende scherm(st)er"; een nieuwe benadering
van de cadettenproblematiek door middel van een project talentontwikkeling; bijscholing van scheidsrechters
door internationale experts; en een verkenning van de
mogelijkheden

tot professionalisering van de topsport.

Het kost te veel plaatsruimte hier uitgebreid op in te
gaan. Wie over het bovenstaande vragen of opmerkingen
heeft, kan altijd een bestuurslid benaderen.

Verder komt er georganiseerde inspraak, door de
instelling van een atletencommissie. Volgens de door de
bond en NOCNSF vastgestelde criteria heeft de KNAS
maar €€n topsportster, in de persoon van lndra Angad
Gaur. De meer gestructureerde manier van omgaan met
topsport heeft de eerste winst al opgeleverd: N0CNSF
hebben extra geld beschikbaar gesteld om voor lndra een

top-coach aan te stellen. Dat is de huidige wereldkampioen floret Sergei Golubitski geworden.

36:e/zb4/b%
voor de beste

.
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che

rmsportartikele n

. Schermlessen

. Toneel-schermlessen

redelijke prijzen, vakkundig advies en goede service
Onze schermsportartikelen-shop is dagelijks
geopend van 9.00 tot 17.00 uur en volgens afspraak.
Ook met openbaar vervoer zijn wij goed bereikbaar.
( Pasgelegenheid en grotis parkeergelegenheid is aanwezig)
Bezoek ook onze homepage : www.euronet.nll" kardolusl

Speulderbos I3-15

tel.: 079-321 2I 22
portable:06-54 79 28 22

27

I6 JW Zoetermeer

fa.r: 079-352 08 22
e -mai I : kardol u s@ euronet.nl

Nieuwsbrief:
Eind oktober zal deze nieuwsbrief voor de regio verschij-

1nder dit kopje zult u ols lezer vonof heden olle informotie vinden die de regio's oon hoor leden kwijt wil. Dit kon
von olles zijn, zools u nu reeds kunt lezen. De bedoeling
von deze rubriek is dot het ols een nieuwsplotform goot
dienen voor de regio's, zodot iedereen op de hoogte blijft
von hetgeen de regio's orgoniseren.

nen. De bestuursleden zullen deze persoonlijk bij de 13
regioverenigingen van Midden Nederland overhandigen.
Het is dan tevens de bedoeling dat op datzelfde moment
het bestuurslid van zijn vereniging een aantal schermers
meeneemt zodat de avond niet alleen met praten maar

ook met schermen kan worden opgevuld. ledere vereniging wordt vooraf hierover benaderd.

Regio Noord-Nederlond
Geen nieuws.
Reg i o M idd en- N ede rl o n

d

Regio Midden Nederland neemt hierbij de gelegenheid te

baat haar bestuur voor te stellen. Deze is als volgt
mengesteld:
Pieter Dings (Pallos), Manja van Wijnkoop (D€ropement),
Menno Verbeek (Pallos) en Lex Helwes (Scaramouche).

sa

Reg ion i euws N oord - H ol lo nd
Regio Noord-Holland organiseert op zondag 23 november wederom de Tilmanbeker-toernooi (floret jeugd alle
categoriedn, equipes) organiseert. De afgelopen jaren
werd dit toernooi goed bezocht door enthousiaste schermers en ook dit jaar hopen ze weer op een grote
opkomst.
ln tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de wedstrijd

om de Tilmanbeker gehouden in de Hoogendorphal in
Amsterdam.

Dit bestuur is ditjaar gestart de regio nieuw leven in te
blazen. Regio Midden Nederland bestaat uit 13 verenigingen die 180/o uitmaken van het landelijk aantal KNASleden. Dat de regio groeit blijkt uit de toename van het
aantal leden met 13 op 1 oktober in vergelijking tot het
ledenaantal op 1 januari 1997.
ln de regio worden de komende tijd de volgende activiteiten georganiseerd:
Regiocompetitie:

Reg

io

KNAS Zu

i

d

-Hol

lo

nd

Regio Zuid-Holland meldt geen activiteiten voor de
komende periode.
Regio KNAS Zuid
Bestuur regio KNAS-Zuid zoekt nieuwe bestuursleden.
Het voltallig bestuur van KNAS-Zuid heeft in een brief
d.d. B oktober 1997 aan de aangesloten verenigingen
aangekondigd te willen opstappen. Een aantal bestuurs-

op 10 oktober is op de vrijdagavonden (2 x per maand)

leden heeft een groot aantal jaren erop zitten en zien

de regiotraining van start gegaan in het Schermcentrum
te Arnhem onder leiding van Martin Aariaans en Arvid
0ostveen. De regiotraining is bedoeld voor pupillen tot
en met junioren. lnlichting kunt u inwinnen bij de secretaris van de regio op telefoonnummer: 026 - 4422225.

graag dat anderen hun functie gaan overnemen. Andere
bestuursleden zijn niet in staat meer om deze functie te
combineren met hun huidige werk.

Floretcompetitie:

hun eigen bestuur of rechtstreeks bij de huidige secretaris (R. Goudvis, tel.: 040-2542a?3]' of bij de huidige
voorzitter (F. Hoeberechts; 076-5300408) om informatie
vragen, dan wel hun kandidatuur bekendmaken. Er zijn
in totaal vijf bestuursfuncties vacant.

medio november wordt wederom gestart met het
"Lancelot-toernooi" voor gemengde senioren-equipes.
Dit betreft een regio-aangelegenheid. Voor inllchtingen
kunt u bellen naar Alwin Haages (026 - 3212127) enlof
Dinie Meijer (026 - 3512639).
Pepernotentoernooi:
dit is een jeugdtoernooi en zal plaatsvinden op zondag
23 november in Arnhem. lngeschreven kan worden bij
Nel v.d. Zwan (026 - 3116350).
Fl o re t re c reo n te

op

n toe r n oo i :

dit moment is er nog geen datum bekend, dat wordt

vermoedelijk

in

november-december bepaald. Wel zijn

hierover inlichtingen
(o3o

-

q
\

271 3101 ).

te

krijgen

bij Marianne Purmer

Mochten er KNAS-leden bereid zijn om of interesse
hebben in een vrijkomende functie, dan kunnen zij bij

Het huidige bestuur zou graag uiterlijk v66r 1 december
de bestuursoverdracht willen regelen. Mochten er geen
of onvoldoende kandidaten beschikbaar zijn, dan houdt
het regiobestuur de mogelijkheid open om een vergadering uit te schrijven om (de besturen van) de verenigingen te vragen naar mogelijke oplossingen voor dit
probleem.

wil ik het volgende onder ieder zijn of haar aandacht brengen:

Verder

Afscheidsrede? (Henk Smit)
Het antwoord hierop is bevestigend en tegelijkertijd ontkennend.

Bevestigend in de zin dat ik na de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 7 juni jl. uit het bestuur getreden
ben. Mijn besluit om af te treden heeft niets te maken
met de gehouden ALV. Het aftreden heeft te maken met
het feit dat ik niet meer overweg kon met de vele petten
die ik op had en dat men ook niet meer precies wist in
welke hoedanigheid mij moest aanspreken. lk merkte
tevens dat mijn professioneel bestaan als handelaar in
schermartikelen bemoeilijkt werd doordat ik bestuurslid
was. lk heb een tijdlang gedacht dat men zich hier over
heen kon zetten en het onderscheid in zakelijk en persoonlijk opzicht kon maken, maar dat mocht niet het
geval zijn.
Dit alles overdenkend heeft mij, met pijn en moeite in
het hart, doen besluiten om af te treden als bestuurslid.
lk wil dus hier benadrukken dat ik niet uit onmin met de
overige bestuursleden ben afgetreden, want ik ben het
eens met hun visie hoe het schermen binnen de bond
georganiseerd dient te worden.
Het is ontkennend in de zin dat ik actief blijf binnen het

schermen als scheidsrechter, zoals velen al hebben
mogen constateren tijdens de wedstrijden, en als schermer. Verder heb ik het bestuur aangeboden dat ze altijd
op mij een beroep kunnen doen mochten ze mijn hulp
willen gebruiken.

INT
Let op: Nieuw odres
Von Neckstroot

3l

2597 SB Den Hoog
Tel.: 070-32491 8l
Fox: 070-3256870

lk ben van mening dat het schermen zoveel mogelijk binnen de bond moet plaatsvinden en dat de bond derhalve
zo groot mogelijk moet worden. Zeker als je bedenkt dat
het voortbestaan van de bond in haar huidige vorm
bedreigd wordt. Wil de bond blijven bestaan in haar huidige vorm dan zal de ledenaantal per 31 december a.s
2500 leden of meer moeten zijn. Lukt dat ons niet dan
krijgt de bond over twee jaar geen ondersteuningssubsidie meer van het Ministerie van VWS en kan zij in haar

huidige vorm niet meer voortbestaan. lk denk dat de
bond dan zal opgaan in de bond voor kleine sporten, met
al haar moeilijkheden van dien.

Mijn oproep is dan ook dat een ieder meewerkt aan het
voortbestaan van de bond in haar huidige vorm, want
het schermen in Nederland is afhankelijk van de subsidies die zij ontvangt van de diverse subsidiegevers.
Het meewerken houdt volgens mij in dat het ledenaantal omhoog gaat, want zij is nu onder de 2500 leden (l)
en dat de sfeer binnen het schermen in het algemeen
verbeterd gaat worden (dat eindelijk maar dan toch eens
de kinnesinne overboord gezet gaat worden en men fatsoenlijk met elkaar omgaat). Dit alles lukt alleen maar als
iedereen zijn of haar beste beentje voorzet, want het
schermen is toch een te leuke sport om het zo ten onder

te laten gaan.

Voor ol uw schermmoteriool
Leveroncier von onder ondere

Zaal Kardolus viert honderdste kampioenstitel
0p 25 juni jl. vierde Zaal Kardolus een heuglijk feit,

namelijk

het

behalen

van
bij

honderdste kampioenstitel

de
de

Nationale Degenkampioenschappen.

Een unieke prestatie
in de schermsport!
Tijdens de druk bezochte receptie
in de schermzaal te Zoetermeer

ontving

manager-trainer-coach
Kasper Kardolus als dank voor zijn
inzet, coaching en training uit handen van Willem van Zijll de "Gouden
Degen" met briljant namens alle oude
en nieuwe kampioenen.
Topschermen in Amsterdam
Een aantal Amsterdamse schermverenigingen heeft de
handen ineen geslagen. ln voorgaande jaren zorgde S.V.

Rana

in oktober voor de

toren van de afzonderlijke toernooien tot nu toe. Met de
meer verkregen sponsoring wil SISTA de status van de
toernooien verhogen en een stevige basis leggen waarop
in de komende jaren de toernooien georganiseerd kunnen worden.

ln de iets verdere toekomst ten slotte ligt het in de
bedoeling de twee bestaande toernooien te koppelen
aan een nieuw, derde florettoernooi en aan de drie toernooien gezamenlijk een overkoepelend klassement met
interessante prijzen te verbinden.0f dit de Coupe

d'Amsterdam gaat heten, of misschien op zijn
Nederlands de Grote Prijs van Amsterdam, moeten we
nog beslissen, maar zeker is dat de galafinale van de
beste acht schermers van de drie toernooien een topfinale zal zijn.

Alle reden dus om de komende jaren weer naar
Amsterdam te komen. Zoals elders in deze Touch€ al
vermeld wordt, vond het RANA Schermtoernooi
lnternationaal dit seizoen al plaats, op 11 en 12 oktober.
Maar noteert u alvast in uw agenda:

organisatie van het RANA

Schermtoernooi lnternationaal.

US-Schermen organiseerde samen met S.V. Contre
Temps in januari het lnternationale Florettoernooi van
Amsterdam en A.S.V. Van Oeveren verzorgde meerdere
keren een Nederlands Kampioenschap.

Dit jaar zijn deze vier verenigingen een

duurzame

1O en 11 januari 1998:
het 12e lnternationale Florettoernooi van

Amsterdam.
Schermvereniging Courage te Veldhoven laat u het
volgende weten... (Moitre Leo Rutten)

samenwerking aangegaan in de Stichtlng lnternotionool

Schermtoernooi Amsterdom (SISTA).

Doel:

de

Amsterdamse toernooien verder uit te breiden zodat ze
voor de deelnemers nog aantrekkelijker worden, en verder het aantrekken van meer publiciteit en sponsoring.

Wot betekent dit in de proktijk?
SISTA, door de buitenlandse
contacten van de verschillende verenigingen samen te
voegen, meer buitenlandse schermers naar Amsterdam
te halen. We zullen hen meer dan alleen een toernooi
aanbieden en daarbij gebruik maken van de aantrekkingskracht die Amsterdam op veel buitenlanders toch al
heeft. 0m de aantrekkingskracht voor de deelnemers nog
verder te vergroten zullen onder meer als onderdeel van
de toernooien equipe-ontmoetingen georganiseerd worden. Schermers uit het buitenland, maar ook die uit
Nederland, kunnen dan een heel (scherm-)weekend in

ln de eerste plaats hoopt

Amsterdam verblijven.
Ook kan SISTA, doordat ze meerdere toernooien organiseert, potenti€le sponsors meer bieden dan de organisa-

De schermvereniging Courage werd op 21 september
1978 opgericht en bestaat in 1998 officieel 2O jaar.
Vanaf het begin is ook elk jaar het Hemelvaartstoernooi
door ons georganiseerd en verschermd. De eerste keer
vond plaats in de kazerne te 0irschot, de tweede keer
ook op dezelfde locatie met 175 deelnemers en het derde
jaar mochten we zelfs 230 deelnemers in alle categorie€n begroeten, die schermden op 32 lopers. Zoveel
deelnemers was even schrikken, want dat was hard werken voor onze eigen verenigingsleden om alles georganiseerd te krijgen. Daarna zijn wij overgestapt naar een
toernooi met alleen recreatieve schermers, die tot op de
dag van vandaag op invitatie deelnemen.
Natuurlijk is niet altijd alles even vlekkeloos verlopen,
maar alle deelnemers hebben zich altijd zeer sportief en
kunstminnend opgesteld en daar naar gehandeld.
Hun uitstraling en enthousiasme waren voor onze verenigingsleden een teken dat men door moest gaan met
het organiseren van het jaarlijkse Hemelvaartstoernooi.
Begonnen we met veel senioren- en weinig jeugddeelne-

mers, nu is de verhouding ongeveer de helft senioren en

de helft jeugd met een stabiel deelnemersaantal

van

rond de 100.
Omdat we volgend jaar 20 jaar bestaan en al 19 jaar het
Hemelvaartstoernooi voor floret hebben verschermd en
dan ook voor de 20ste keer organiseren, wil het bestuur

van de schermvereniging Courage het toernooi niet
ongemerkt voorbij laten gaan. De bedoeling is een ontspannen, gezellig en leuke, kortom een dag om van te
genieten te organiseren voor zowel de deelnemers als zij
die begeleiden of alleen komen kijken. Er zal een muziekband optreden en er staan u diverse verrassingen te
wachten. Het toernooi wordt gesteund door de gemeente Veldhoven en onze sponsors uit het bedrijfsleven en
niet te vergeten de ouders van onze jeugdleden die er
hard voor werken om het toernooi te laten slagen. Alle
deelnemers zullen ook een aandenken krijgen.
Omdat wij iedereen de tijd willen geven om mee te doen
aan ons toernooi, plaatsen wij dit artikel in de Touchd.
We hebben de beschikking over een sporthal van 40 bij
35 meter waarin met fatsoen 22 lopers gelegd kunnen
worden. Dat betekent dat we stoppen met inschrijven als
we het aantal van 1 50 schermers hebben bereikt.

Het 20ste Hemelvaarttoernooi zal op donderdag 21 mei
1998 verschermd worden en in tegenstelling tot voorgaande jaren mogen en kunnen alle verenigingen deelnemen. We spreken dan over verenigingen die lid zijn
van de KNAS en de inschreven schermers mogen geen
wedstrijdlid zijn. Het blijft namelijk een recreatief toernooi met een A- en een B-groep waarin evenveel prijzen
te winnen valt. Er wordt zowel elektrisch als niet-elektrisch geschermd. ln de leeftijdsgroepen van 7,8 en 9jarigen wordt alleen niet-elektrisch geschermd.
Medio februari 1998 worden de uitnodigingen verstuurd
aan alle verenigingen. De inschrijving sluit op 30 april
1998 (datum poststempel telt).
We kondigen ons toernooi vroeg aan met de bedoeling u
ruim de tijd te geven uw deelnemerslijst op te stellen en
voor 30 april 1998 klaar te hebben, want wij willen niemand de kans onthouden een lekker ontspannend te
schermen, ook voor prille beginners, bij onze jubilerende
vereniging 5.V. Courage. Ook de scheidsrechters raad ik
aan te komen omdat ook zij extra in de watten gelegd
zullen worden.
Alvast tot ziens

in 1998!

Lv.m. met het longdurig niet verschijnen von de Touch( heeft de redoctie besloten in dit eerste officiEle nieuwe nummer
von de Touche verslogen op te nemen von toernooien die vorig seizoen zijn verschermd.0p zich streven wij ernoor zoveel
mogelijk de octuele stond von zoken weer te geven, in onderstoonde gevollen moken we voor deze uitgove een

uitzondering en plootsen wij de ingezonden verslogen. (De Redoctie)
Uitslagen Bevrijdingsbeker 1997 (4-5-1 997)
0p 3 en 4 mei jl. werd in Zoetermeer geschermd om de

Hierna
winnaars:

Bevrijdingsbeker en Het Wapen van Zoetermeer.
volgen de uitslagen en foto's van de

De prtjzen werden uitgereikt door
Yice-voorzitter s.v. Z.K. Dominic van Egs.

Sabel gemengd senioren
1)

2)
3)
3)

Tijmen Ros
Anton Oskamp
0scar Kardolus
Sef Laschek

Sabel dames senioren

Zaal Kardolus

1)

Zaal Van Oeveren
Zaal Kardolus
Les Faucons

2l
3)
3)

Larien Mooy
Sandra van Dalen
Jean-Marie Stam
Annemarie Sachs

Rana

Zaal Kardolus
Prometheus
Zaal Van Oeveren
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Wapen van Zoetermeer (3/4-5-1997)

Toch wil ik hier een aantal veranderingen weergeven:
* Zo zal op het wapen degen per 1-10-1997 de dubbele treffers (coupe double) na 4-4 in de voorrondes en
14-14 tijdens de eliminatiepartijen niet meer geteld

Degen heren senioren

1)
2)
3)
3)

Siebren Tigchelaar
Koen Sizoo
Arwin Kardolus
Stephane Ganeff

Zaal Verwijlen
Zaal Kardolus
Zaal Kardolus
Zaal Kardolus

-

Dames degen senioren

'l)
2)
3)
3)

Margreet Snaterse
Mariette Corput

Zaal Kardolus
Zaal Kardolus

Sonja Bloom
Jos de Graaff

Zaal Kardolus

K.M.S.V.

Bart van Oorschot
Rob van de Burgt

Guido Revier

*

Zaal Verwijlen
Zaal Verwijlen
Zaal Kardolus

*

Degen pupillen gemengd

1)
2l
3)

Allard van Erven
Rebecca Rood

Alexander Bloks

Zaal Verwijlen
Zaal Kardolus
Zaal Verwijlen

*
*

Degen iunioren gemengd

1)
2)
3)

Michael Kroezen

Les Faucons

Rudolf Terschegget
.lurjen Hickmann

Putten

Allard van Erven
Michael Kroezen
Bart van Oorschot

eventueel de videoopnamen te kunnen gebruiken.

Verder zal getest worden of de scheidsrechters een
betere beoordeling kunnen doen als de blokkadetijd
van de melder verminderd gaat worden naar 200 msec
voor sabel en 350 msec voor floret.
Na de voorronde op A-toernooien telt het FIE-klassement bij gelijke indices om zich rechtstreeks te kunnen kwalificeren voor de laatste 16.
0p A-toernooien telt het FIE-klassement bij gelijke
indices voor de laatste 16 te kunnen bepalen.
Eveneens is bepaald dat alle schermers hun handtekening dienen te zetten op de poule-staten en de eliminatie-pa rtijpa pieren.

Rana

De WK
De delegatie die namens Nederland deelnam aan de

Degen ieugd zwaard

1)
2)
2)

0p floret wil het FIE proberen de "peche au lancer"
(aanval met gebogen arm) te voorkomen door de
scheidsrechters te dwingen er scherper op te letten
dat de aanval correct wordt uitgevoerd; de leraren te
confronteren met hun verantwoordelijkheid om de
correcte aanval aan hun leerlingen uit te leggen en te
leren, de koers van de punt proberen te verlengen en

Degen beniamins gemengd

1)
2)
3)

worden.

Zaal Verwijlen
Les Faucons

Zaal Verwijlen

De Wisselprijs voor de jeugd tussen de winnaars van de
verschillende categorieen om het Wapen van Zoetermeer
ging dit jaar naar Allard van Erven, die zijn beide tegenstanders Michael Kroezen 0uniod en Bart van 0orschot
(benjamin) in zeer fraaie partijen met respectievelijk 159 en 1 5-6 de baas bleef.

0p eigen kosten:

- Jeroen Divendal (floret

heren)

-

Nicolette Tiedink (degen dames)
- Stefan Damen (degen heren)
Als begeleider:
Als scheidsrechter:

WK Senioren Kaapstad (Zuid-Afrika)

-

Koen Sizoo (degen heren)
Patrice Masson

Rob Wolthuis
En Bert van de Berg ging mee als coach van Pernette

(Potrice Mosson)

ln de periode van 10 tot en met 22 juli 1997 werd

Wereldkampioenschappen was als volgt samengesteld:
0p kosten von de bond:
- lndra Angad-Gaur (floret dames)
- Pernette Osinga (dames degen)
- Sonja Tol (degen dames)
- Arwin Kardolus (degen heren)

in

0si nga.

de Wereldkampioenschappen
Senioren 1997 en het FIE-Congres gehouden.

ln het algemeen is het WK 1997 voor Nederland goed
verlopen. De sfeer in de ploeg was goed en dat alles werd

FIE-congres

in de hand gewerkt door het mooie weer en een goed
doch sober hotel. Echter, de resultaten kunnen met

0m met het laatste te beginnen: tijdens dit congres werden er geen belangrijke veranderingen in het wedstrijdreglement aangenomen.

gemengde gevoelens bekeken worden. Zo werden lndra
en Pernette in de laatste 64 geElimineerd, terwijl daar
iets betere resultaten van werden verwacht.

Kaapstad (Zuid-Afrika)

H

Arwin en Stefan haalden de laatste 64 niet en Koen en
Nicolette kwamen de eerste ronde niet door. Sonja haalde de laatste 64 en werd daar toen nipt uitgeschakeld
met 15-14. Jeroen haalde verrassend de laatste 64 en
werd toen door de nummer 5 van de wereldranglijst uitgeschakeld. Verder deed er een equipe mee aan de
equipe-wedstrijden voor heren degen. Het Nederlandse

heren-equipe werd, ondanks een goede onderlinge
samenwerking, door Columbia in de eerste ronde uitgeschakeld met 45-37.

Jeugdtoernooien in Duitsland (Roel Verwijlen)
Leverkusen

0p dit jaarlijks invitatie-equipetoernooi, waar Zaal
Verwijlen elk jaar wordt uitgenodigd, wordt deelgenomen door onder andere een aantal degenclubs uit het
Roergebied. Dit zijn zeker niet de eerste de beste clubs:
onder andere Scherminternaat Bonn, Krefeld en Bayer
Leverkusen zelf.

Dat de 0sse degenjeugd in dit gezelschap aardig kan
meekomen was in de vorige editie van dit toernooi al
duidelijk geworden, zodat we dit jaar bij de pupillen als
titelverdediger van start gingen. Met wederom veel succes. Het benjamins-equipe, bestaande uit Rob van der
Burgt, Bart van Oorschot en Peter Wingens, werd verdienstelijk tweede, nadat in de finale werd verloren van
een geheel linkshandig equipe uit Krefeld.
Bij de pupillen waren de Nederlanders oppermachtig. ln
de halve finale wonnen Bas Verwijlen, Allard van Erven
en Alexander Bloks met 5-0 van het equipe uit Bonn. ln
de finale werden ze geconfronteerd met een equipe van
VfL Bochum dat gemiddeld een kop groter was dan de
Nederlandse jongens. Toch moesten zij met 5-2 het
onderspit delven tegen de Nederlanders, waardoor het
pupillen-equipe vanZaal Verwijlen voor de tweede achtervolgende keer het toernooi wist te winnen. Volgens de
Arnd Schmid (ook niet de minste schermer, hij is diverse
keren wereldkampioen en Olympisch kampioen geweest
op degen) die de prijzen uitreikte, was dit een uitzonderlijk resultaat.
Recklinghausen
Het internationale cadettentoernooi van Recklinghausen
kent elk jaar een interessant deelnemersveld met vertegenwoordigers uit Denemarken, Noorwegen, Zweden,
Belgi€, Hongarije, Engeland en natuurlijk komen er ook
Duitsers. Verder was een behoorlijk aantal Nederlandse
deelnemers op het toernooi afgekomen. Dat ze daar aardig van zich lieten spreken vertellen de volgende resul-

taten:

bij de cadetten meisjes behaalde lngrid Klaris (zij werd
tijdens het WK op Tenerife l4e) een eervolle derde plaats
nadat ze in de halve finale nipt verloor van de latere
Hongaarse winnares.

Bij de jongens was Nederland vertegenwoordigd door
onder andere de twee pupillen vanZaal Verwijlen, Allard
van Erven en Bas Verwijlen. Beiden slaagden erin de
zware voorrondes te overleven en kwamen bij de laatste
acht. Vooraf aan deze finale werden de laatste acht
schermers voorgesteld aan het publiek. Dit leidde tot wat
hilariteit doordat de Nederlandse pupillen een behoorlijk
stuk kleiner bleken te zijn dan hun buitenlandse tegenstanders. Het lengteverschil was uiteindelijk ook de
reden dat Bas en Allard werden uitgeschakeld.
Met deze resultaten bij de degenjeugd ziet de toekomst
er aardig rooskleurig uit. Nu te hopen dat ook bij de
cadetten de talenten tot ontwikkeling kunnen komen.
(Noot von de outeur: Met deze drie degenspeciolisten ziet
de toekomst er bij de degenjeugd goed uit, jommer olleen
dot juist er zo'n tolent bij de codetten er niet zit, niet
olleen bij degen moor ook bij floret is er geen geld voor
deze leeftijdsgroep. lk hoop dot het bestuur snel met een
oplossing komt).
Arnsberg
De Nederlandse cadetten namen als opwarmer voor het
nieuwe seizoen deel aan een toernooi in Arnsberg. Dat er
talent zit in de cadettengroep blijkt uit de volgende uitslagen:
Meisjes floret:
Laura van Gijlswijk (pupil): 6e
Jongens floret:
Matthijs
2e
lscha
4e

Rholfs:
Mooren:
Tashunka Jansen:
Bas Verwijlen:
lngrid Klaris:

Jongens degen:
Meisjes degen:
Hagen

Dit toernooi betrof de strijd

op de

"Zanussi-Cup"

*.i:';i {}

nemer, te weten

or

juni-

Siebren Tigchelaar,

die echter verdienste-

lijk

presteerde door

de finale te

halen

waarin hij uiteindelijk verloor
van Stefan Glaudo uit Krefeld
met 15 tegen 14.

-l

6e
6e

le

Heren Degen
lndividueel
Olaf Kardolus

1)
2) Arwin Kardolus
3) Koen Sizoo
4) Stefan Damen

Zaal Kardolus
Zaal Kardolus
Zaal Kardolus
Des Villiers

5) Jos Baars
6) Maarten Rooda
7) Jan-Jaap Manche
8) Pieter Boonstra

Zaal Kardolus
Zaal Verwijlen
Des Villiers
Zaal Kardolus

Euipe

1l
2l
3)

/ Arwin Kardolus / 0laf Kardolus / Sizoo
: Damen / Den Hartog / Van Vliegen / Den Otter
: Danidls / Van de Goor / Rooda / Tigchelaar

Zaal Kardolus
Des Villiers
Zaal Verwijlen

: Ganeff

Degen-Kampioen individueel Heren:

ln

de fraaie zaal van het stadhuis te Haarlem

ln

het midden: Olal Kardolus.

Heren Equipe van links naar rechts:
Stdphane Ganeff , OlalKardolus, maitre Kasper Kardolus,
Koen Sizoo, Arwin Kardolus

Dames Degen
lndividueel

1) Rebecca van Emden
2) Jos Hoffmans-Clark
3) Alice v.d. Berg
4) Ans Hom

Zaal Hazes

s) Sonja Tol

A.N.S.C.

6)

Zaal Hazes

7l Titia Mannessen

Zaal Visser

8)

Equipe

1l Zaal Kardolus:
2l Taal Hazes :
3) Zaal Verwijlen:

Van de Corput / De Graaf / Tol
Van der Berq / Van Emden / Linke-Lugthart
Alp / Bok I Klaris I Mannessen

Dames E4uipe van links naar rechts:
los de Graaff , Sonia van Tol. Mariette ud. Corput, Gert-lan Bunck.

Nicolette Tiedink
Rachel Conen

Zaal Kardolus
Des Villiers
Zaal Verwijlen
d'Artagnan

'star
De Stichting Topschermen Den Haag heeft de volgende speciale
najaarsaanbiedingen:

Vest Allstar Athene 800 N

Broek Allstar Athene 800 N
Adidas schermkousen
Complete electrische floret, met Allstar kling

Complete electrische degen, met Allstar kling
Masker Allstar 1600 N
(met uitneembare en wasbare binnenvoering)

f 295,f 180,f 25,f 98,50
f 109,f

255,-

Onze winkel in Den Haag is iedere dinsdagavond geopend van 20.00 tot 21.30 uur.

Postadres

Kepplerstraat 253, Den Haag
Beeklaan 526,2562 BS Den Haag

Telefoon

07 0-363457

Bezoekadres

8 (antwoordapparaat)

010-4677262 (Wouter den Otter)
Fax

070-36037 r 9

E-mail
Internet

mvvdijk@xs4all.nl
http://www. xs4all.nl/-schermen

De Stit'hting Topschernten Den Haag verkoopt e.rctusieY dllstflf ,r'herntsportartikalen.
Boyenstaande prijzen zijn inc'lusief'BTW (175%) en geldig tot en met 3l dec.ember. 1997
Wnr inJbrmalie ot'er onze producten kunt u vrijblijvend (ontact met ()tts opnemen t,ia
bov

en
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s
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systeem. De partijen waren spannend, de sfeer 0nderling
leuk en de voorzieningen in de zaal en aan de bar mochten er ook zijn. Er was veel spontane medewerking van
Eerste invitatie-equipe-toernooi op degen georganiseerd door Beau Geste (Jon von den Elshout)
Al jaren werden we door verschillende verenigingen uit-

genodigd op hun toernooien waaraan we ook enthousiast hebben deelgenomen. Langzaam groeide echter het
besef dat het wel steeds dezelfde verenigingen waren die
het moesten organiseren.
Reeds geruime tijd leefde onder ons dan ook de wens zelf
ook eens een toernooi te organiseren waartoe onze
maitre Ad Mol uiteindelijk het initiatief nam. Dit bleek
minder eenvoudig als het leek. Het probleem was een
geschikte en betaalbare zaal te vinden in een bepaalde
periode. Veel sportaccommodaties zijn vaak reeds een
jaar van te voren gehuurd en betaald.
Het lukte eindelijk toch een datum te reserveren in de
Mervohal in Roosendaal voor eind september. Weliswaar
op een zaterdag, doch er was geen andere keuze.
Gehoopt en gerekend werd op een deelname van '15
equipes, maar dit bleek achteraf tegen te vallen. 0p 11
juli gingen 2B uitnodigingen de deur uit en daarna werd
het angstwekkend stil tot we vijf dagen voor het toernooi besloten alle aangeschreven verenigingen op te bellen. Voor velen was de uitnodiging te vroeg gekomen
- vlak voor de vakantie - en in vergetelheid geraakt. Na
de vakantie bleek de resterende tijd te kort om alsnog
een of twee equipes te formeren.
Uiteindelijk kwamen er zeven equipes, bestaande uit
twee heren en een dame. Van onze eigen vereniging drie

ouders en leden bij het inrichten en opruimen van de
zaal. Rond vier uur was het toernooi klaar en kon de
definitieve balans opgemaakt worden. Winnaar werd het
equipe van Rapier, gevolgd door Pallas en Beau Geste.
Maitre Ad Mol had voor de eerste drie een beker beschikbaar gesteld (het was ook eigenlijk zijn toernooi) en dat
werd door ons met dank aanvaard, want dat scheelde in
de kosten. We kunnen terugkijken op een geslaagde en
leerzame dag. Wel moeten we voor een volgend toernooi

attenter zijn op de promotie vooraf bij de verenigingen
zodat we op meer deelnemers kunnen rekenen. Daarmee
hopen we dat ons toernooi zal uitgroeien tot een populair jaarlijks terugkerend evenement.

RANA-Toernooi doverend succes (Michel Blom)

0p 11 en 12 oktober vond in

Amsterdam het door
Stichting lnternationaal Schermtoernooi Amsterdam
(Sl5TA) georganiseerde 6e RANA Schermtoernooi
lnternationaal plaats. Het aantal deelnemers oversteeg
dit jaar alle verwachtingen. Met meer dan honderd deelnemers alleen al op het wapen sabel was dit het grootste sabel toernooi van Nederland en voor dames waarschijnlijk zelfs het grootste binnen Europa. Dit was te
danken aan het zeer hoge percentage internationale
schermers ( Engelsen, Schotten, Duitsers, Belgen, Denen,
lJslanders en leren) en de uiterst snel groeiende bekendheid van dit toernooi binnen de Nederlandse schermwe-

reld. Voor deelnemers

uit

Groot-Brittanni€ gold dit

en van de verenigingen Pallas, MVO, Rapier en Zeemacht
ieder een equipe, zodat de wedstrijd wel doorgang kon

Coupe du Nord evenement tevens als een van de moge-

vinden. Het welkomswoord van onze voorzitter Sabine
Meiling leverde haar een spontaan applaus op, wat al

Gemenebestspelen.

lijkheden

om zich te

kwalificeren

voor

de

meteen een bemoedigend begin van de dag was.
Er werd geschermd volgens het zogenaamde estafette-

Evenals voorgaande jaren was ook het florettoernooi
sterk bezet. De Nederlandse top was zowel bij de dames
als bij de heren goed vertegenwoordigd.

De uitslagen in de verschillende categorie€n zijn als volgt:

Cotegorie Ploots

Cotegorie Ploots
Sabel

dames 1
2
3
3

Sabel heren

1
2
3

Noom
Louise

Bond-Williams

Stevenson
Charlotte Brown
Car

Helga

lvlaqnusdottir

Lond

Vereniging

Floret

dames

Engeland

Henne Liebrand-v.
Pern€tte

3

Lond

Vereniging

Es Nederland Zaal Visser
Osinga
Nederland K.lr,l.S.
Daniela Droste
Duitsland Blelefeld
Denise Bos
Nederland 5.V. Putten

1

2
3

Schotland

Noom

Engeland

Floret heren

ljsland

Tom Benny

Engeland

Dominic Flood
Anton Oskamp

Engeland

Nederland Zaal

1
2
3
3

Paul Sanders
Floris Nonhebel
Hans Rilsenbrij
Peter Sorber

Nederland Zaal Hazes
Nederland 5.V. Ter Weer
Nederland Zaal Visser
Nederland Zaal
van 0everen

van Oeveren

3

Nick Fletcher

Engeland

Sabel veteranen

I

Henk

Kenter

Nederland

KLM

Dames Floret Pupillen

Dames Degen Senioren

5
6
7
8
9

0singa, Pernette
Tol, Sonja
Emden,Rebecca v

KM5
Kar

Haz

567W
s72W
566W

3554
2892
2362

2
3

Tiedink, Nicolette
Heuvel, lngrid vd
Hofmans-Clark, Jos
Mannessen, Titia
Berg Alice vd

Dvi

S68W

1989

4

KI\,4S

s62w

ANS

S64W

Haz

577W
s68W

Conen, Rachel

dAr

JSOW

Kar

S68W

'10 Graaff, Jos de

157 4
490
1273
't084

955
682

4

LP

J78W
J79W

5
6

Vliet, Maartje
Kadouchina, Diana

Sur

l79w

Sca

JsOW

385
324
320

Bos, Denise

Put

l80w

148

C81W

3255

P84W

637

P84R

360

P84W

197

C81

W

dAr

JSOW

1

101 3

Vwy
Dames Degen Pupillen

Duijn, Linda v.
Luijken, Mirjam
Erckens,

Wobke

Kar
Dvi
Vwy

P84W
P84W

Ran

P84R

P84W

Ran

Vwy
OKK
Put
Vwy
Twe
Vwy

Erven,Saskia v.
Borst, Solange
Maas, Jolanda
Verwijlen, Merel
Breuning. Devika

Vugt, Mariecke v

B87W
B87W
B86R
B87W
887R
K89W

van

Vwy

BBTW

360

Dames Floret Senioren
Angad Gaur, lndra

7
8
9

10

Liebrand-vEs, Henne
Scholz, Melanie
Heinen, Eva
Egmond, Simone v
Alp, Zehra
0skamp, Liesbeth
Belt l\4argot vd

Schipperheijn,Heleen
Pieterse, Fabienne

ANS
Vis
TWe
Fau
Twe
Vwy
CT
Pos
CT
ANS

574W

4435

S60W
S77W
C81 W
571W
J78W
S68W
S73W
S68W

1062

573W

468

945
850
838
662

644

Vugt, l\,lariecke

van

2
3

4
5

6
7

8

Fau
Vwy
ANS
Put
Sca
V*y
Vis
Sca

Heinen, Eva
Alp, Zehra
Gi.jlswijk, Laura v
Bos, Denise
Klijnhout, Simone
Klaris, lngrid

Kate( Martha
Bunge, Nicole

v

C81W

Kardolus, Arwin
Sizoo, Koen
Damen, Stefan
otter, Wouter den
Eijker, Peter
Ridder, Bouke
Garnier, Bas
8 Daniels, Robert
9 Tigchelaal Siebren
10 Wagenaar, Julius

Gijlswi.jk, Laura v
Heinen, Eva
Klijnhout, Simone
Klaris, lngrid
Veeneman, Myrthe
Vermeer, Wotienke
Versloot, Anna Maria
Glimmerveen, Astrid
Hendriks, 0ndina

AN5

1143
1100

J78W
P84W 846
J80W 825
CSIW 551
CSIW 324
J79W 320
l80W 96

Fau
Sca
OKK
Eng
Ran

Put
Ran

P84W

c81w
c81w
c81w
c83w
c81w
P84W
c81w
P84W

437

427
332
328

Vwy

K89W

s64W
s63W
sTrw
574W
s68W
s69W
s76w
s77W
J79W
570W

Kar
Kar
Dvi
Dvi
Dvi

U5V
Kar

Dvi

10

Tigchelaar, Siebren
Hol, Johannes in 't
Eenda-Beckman. A.v
Vredeveld, Niel
Kroezen, N4ichael
Terscheggert, Rudolf
Hickman, Jurjen
Middeldorp, Edgar
Ooms, Jurgen
Kock. Koen

LP
LP

Sca
Fau

Put
Ran
OKK
BG

Rap

356
246
191

113

74
72

4087

2097
1889
1835

1784
1695
1 283

\201
1078
1056

J79W
J78W
J79W
J78W
c81W
c81w
J79W
c81W
J79W
cSrw

2547
1205

893
784
7r5
579
449
364
357

330

Heren Degen Cadetten

1 Verwijlen, Bas
2 Eruen, Allard v
3 Terscheqqert, Rudolf
4 Kroezen. Michael
5 Middeldorp, Edgar
6 Erckens, Hans
7 Kock, Koen
8 Bloks, Alexander
9 Jansen, Tashunka
t0 Barneveld, Wojtek

Put
Fau
OKK
Rap
OKK

KtM

c83w
c83w
c81W
cSrw
cSrw
c82W
c81w
c83w
c81W
c81w

1255

887
750
747

685
523
354
105

95
93

Heren Degen Pupillen
Perez, Jose

1956
1467
1093

36t

Heren Degen Junioren

I
2
3
4
5
6
7
8
9

Dames Floret Cadetten

1
2
3
4
5
6
7
I
9

870

560

Heren Degen Senioren

562
518

Dames Floret lunioren
1

629

456
309

Dames Floret Kuikens

Dames Degen Beniamins
Erven, Saskia

2206

Dames Floret Beniamins

1
2
3
4
5
6

832

Dames Degen Cadetten
Klaris, Ingrid

AN5

Kroese, Renate
Versloot, Anna Maria

2426

Klaris, Ingrid
Conen, Rachel
Alp, Zehra
Bel, Esther

1

Gijlswijk, Laura v.
Hendriks,0ndina

1

Dames Degen lunioren
2
3

1

Lugt, Joffrey
Hilferink, Jeroen
Steenenken, Robin
Veenstra, Tim
Borst, Sebastiaan

P84R
P84R
P84R

400
350
332
324

P84W
P84W

164
163

P84W
Kar

Put
Dvi

Wez
OKK

Heren Floret Kuikens

Heren Degen Beniamins
1.

2
3
4
5

oorschot. Bart
Burgt, Rob vd
Vugt, Ruud v

Vwy
Vwy
V*y
Kar
Vwy

v

Busselaar, Steven

oorschot, Niek

v

B86W
B86W
B86W
B87R
K88W

10

oorschot, Niek

Vwy

v

Haz
Twe
Twe
Twe
5ca
Vis

Sanders, Paul
oostveen, Aruid
Divendal, Jeroen
Nonhebel, Floris

284

K88W

Toth, Andries
Rijsenbrij, Hans
Seijlhouwer, Eric
Ducastel, Nathan

Haz
0ev

Combe, Sebastiaan
Mooren, lscha

Sca
Ran

STOW

2343
1 934

S66W

r

568W

569
1003

575W

956
904
834
892

S58W
S62W
S63W
S73W
C82W

747
721

c82w

10

Rohlfs, Matthijs

0ev

c81W

Combe, Sebastiaan
Mooren lscha
Barneveld, Wojtek v
ligch€laar, Siebren
Meekels, jasper
Holstege, Arnaud
Tuizenga, Thomas
Jansen, Tashunka
Spanhoff, Rudolph

Sca
Ran
KLM

C82W
C82W

Sca
Sca
Eng
OKK

1
1

c81w

928
924

J79W
J79W

708
653

C82W
C81W

604
490
490

c81W
c82W

9

l0

0ev
OKK
Sca
KLM
Ran
Sca

Twe
Eng
Eng
OKK

453

c81w 3302
c81w 2079
c82W 1817
c81w 1584
c82w 1339
c82W 1291
c82W 806
cSrw 765
c83w 515
P84W 384

Heren Floret Pupillen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Borst, Sebastiaan
Navest, Maarten-Dirk
Wersch, Geert
Ankersmit, Laurens
Zwan, Donovan vd
Loerakker, Ben
Visser, Maarten de
Spanhoff, Frederik
Gharib, Remy

I
2
3
4
5
6
7
8
9

Gool, Mels v.
Nistelrooy, Marc v

OKK

0ev
Eng

Twe
5ca
Eng

Twe
Ara

P84W

P84W
P84W
P84R
P84R
P84R
P84W
P84R
P84R

3
4
5

6
7
I
9
l0

Romijn, Reinout
Massoumi, Sharam
Kardolus,0scar

Eng

Mer.jenburg, Daniel

Eng

Korkmaz, Mehmet

Ara
Hoo
Ara

Thomas, Rutger
Aarden. Vurgill
Loerakker, Jan
Varekamp, Tommie
Kenter, Pascal
Laarhoven, Jos v.

Eng
Eng
KLM
Pal

210

r80

1468

770
651
481

481
401

280
161

r38

S65W 1380
S67W 1273
S72W 1269
S65W 1251
S67W 1119
S76W 1093
S74W 1047
S77W 1022

573W
V56W

994

974

Heren Sabel lunioren

1
2
3
4
5
6
7

v.
Symke
Moerdijk, Diederik
Hooven, Floris vd
Berndsen, Michiel
Vajta, Balasz
Meesters, Tjerk
Wijnkoop, Jan Thijs
Haverkamp,

Der
Kar
Sca
Pal

Kar
Gas
Pal

J80W
J78W
J79W
c81w
c81w
c8rw
J78W

975

972
540
535
328
320
102

Heren Sabel Cadetten

'l
2
3
4

Pal
Gas
Kar
PSV

Hooven, Floris vd

Vajta Balasz
Berndsen, Michiel
Kusters, Michiel

CBIW 668
CSIW 517
C81W 361
C81W 90

Heren Sabel Pupillen

1 D€rop, Justin
2 Derckx, Guus
3 Compter, Mark
4 Klaassens, lvo

Der
dAr
PSV
PSV

P84R
P84R
P84R
P84R

510

462
141

76

Heren Sabel Beniamins

1
2
3
4
5

Pol, Niels vd
Dooper, Bernard
Bosma, Elo
Koot, Johan
Leeuwen, Pim v

1
2
3
4
5
6
7
I
9
l0

Dalen, Sandra v.
5achs, Annemarie
Stam, Jean-Marie
Mooij, Laurien
Emden, Rebecca v
Purmer, Marianne
Hooven, Eileen vd
Broek, Katinka vd
Ellerbrock, Anja
Hout, Gonny van

1
2
3
4
5

N4ooij Laurien
Hooven, Eileen vd
8erg, Marijke vd
8uys, Astrid
Alp, Zehra

I

Buys, Astrid

Der

dAr
P5V

dAr
PSV

B86R
B87R
B86R
B86R
B86R

639

r76
r48
90
80

Dames Sabel Senioren

Heren Floret Beniamins

10

Oev
Oev
Kar
Pro
Fau
Oev
Kar
Pro
Don
Kar

Ham, Erik vd
Ros, Tijmen
Cann. Etienne v
Laschek. Sef
Hosseini, Arash
Plantinga, Teun

263
007

Heren Floret Cadetten
Rohlfs, Matthijs
Jansen, Tashunka
Combe, Sebastiaan
Barneveld, Wojtek v.
Mooren. lscha
Holstege, Arnaud
Spanhoff, Rudolph
Tuizenga, Thomas
Pepper,Odin
Borst. Sebastiaan

K88R
K89R

Heren Sabel Senioren
oskamp, Anton

Heren Floret lunioren

r
2
3
4
5
6
7
I
I

Pal

Sca

67
63

Heren Floret Senioren

1
2
3
4
5
6
7
I
9

Laarhoven, Jos
Unqer,

490

Heren Degen Kuikens

1

v.
Patrick

1074
'to42

Kar

568W

791

0ev

S69W
S66W

734
728
600
294
286
219

Pro
Ran

Haz
Pos
Pal

Fau

Kar
MdF

JSOW

S66W
S75W
J79W
S68W
S66W
S58W

164

162
160

Dames Sabel lunioren

B86W

1021

B87W 586
B86W 409
B86R 384
B86R 311
B87R 243
B86W 241
B87W 216
B86R 210
K88R 210

Ran

JsOW

Pal

J79W

Der

.J8OW

Pal

c81W
J78W

790
399
389
226
185

Dames Sabel Cadetten
Pal

c81W

226

Datum

PlaatslOrganisatie

NaamlWapen

221111s7

lnt. Degen Wedstrijd /

23111197

Tilman Beker / Floret equipe jeugd

231111s7

Spek- en bonenpokaal /

Degen dames,heren

ft jeugd

Putten / S.V.

Putten

lnt.

Amsterdam /
Van Hogendorphal

Floret senioren

/

KNAS N-H

/

Amsterdam

Recr.

Van Hogendorphal

/

KNAS N-H

O.K.K.

141121s7

Lindenhof Tournooi / Floret jeugd

Den Haag

1o/01/98

lnternationaal Florettoernooi / Floret equipe

Amsterdam / US / Contre Temps lnt.

lnternationaal Florettoernooi / Floret dames €t heren

Amsterdam / US / Contre Temps lnt.

11

/01

/98

17lO1ls8

Coupe Lisette

/

/

Putten

Ermelo / S.V.

24-2sl01lsB

9e Ne€rland Trophde / Degen dames cat. A

Zoetermeer / Zaal

07-08/02/e8

NKJ 1998

/

Degen/floret/sabel jeugd

Oss

14-15102198 22 lnternationaal Donartoernooi
Degen/floret/sabel dames

07l03le8

/

/

Open Kampioenschappen Zuid-Holland /

Den Haag

/

Floret jeugd t/m cadetten

Lindenhof

/

KNAS Zuid-Holland

FlorisV/Degenjeugd

Den Haag

/

Lindenhof 0.K.K.

Utrecht /

DoM-toernooi / Mixed-equipe

1

5/03/e8

DOM-toernooi / Floret/sabel dames

o4lo4lsB

os/04/s8

ft

heren

1

1

lnt.

KNAS Zuid-Holland

Pallos
Utrecht i Pallos

lnt.
lnt.

Purmerend

Open Kampioenschappen Zuid-Holland /

Den Haag /

Degen dames Et heren

Lindenhof

Open Noordhollandse Kampioenschappen /

Purmerend

Degen/floret/sa

KNAS Noord-Holland

be

I

Open Noordhollandse Kampioenschappen /

Ad Vermolen Beker / Sabel veteranen

/

/ Zaal

Heerooms

Degen/floret dames €t heren

e/04/s8 2e Arnhemse Meisjes Toernooi / Floret/sabel jeugd

8/04/e8

Nat.

9e Willem Eggert-toernooi /

Degen/floret/sabel jeugd
B-

1881/55G

Lindenhof

heren

4/03/s8

28l03le8

GSSV Donar

/

1

22l03lsg

/ Zaal Verwijlen

Den Haag

ft

lnt.

Groningen /

heren

Open Kampioenschappen Zuid-Holland /
Floret dames

22l02ls8

ft

Kardolus

Recr.

/ Sporthal de Ruivert

KNAS

21lo2ls8

Nat.

Degen senioren equipe

Degen/floret jeugd t/m cadetten, Sabel senioren

1

Opmerking

KNAS Zuid-Holland

Purmerend
KNAS Noord-Holland

Arnhem / Scaramouche
Den Haag

/

Lindenhof

/ 0KK

lnt.

Datum

NaamlWapen

Plaats/Organisatie

o2los/e8

Open Kampioenschappen Zuid-Holland /

Den Haag

Degen jeugd

Lindenhof

1o/os/e8
10/05/eB
1

6/0s/sB

t/m cadetten

Wapen van Zoetermeer

/

Degen jeugd, dames

ft

/

Opmerking

KNAS Zuid-Holland

Zoetermeer / Zaal Kardolus

I

nt.

Bevrijdingsbeker / Sabel heren tt dames

Zoetermeer / Zaal Kardolus

I

nt.

NK Floret 1998 / Floret dames, heren ft equipe

Den Haag

heren

/

Grote Kerk

KNAS/Ter Weer

21losls8

Nat.

20e Hemelvaartstoernooi / Floret dames, heren ft jeugd Veldhoven / Courage
Sporthal Den Ekkerman

06-07/06/eB Nederlandse Studentenkampioenschappen

1

998

Leiden

/

Recr.

Nat.

LUSV

Degen/sabel/floret dames Et heren
2

1

/06/sB

l2lOslsg

1

7e Haagse Jantje / Floret jeugd

Open Kampioenschappen Zuid-Holland /
Sabel dames

2oloe/eB
11/10/sB

31/10/e8

13l12lsg

ft

Studenten
Den Haag

/

Den Haag

/

Lindenhof

9e lnt. Waterlandtoernooi / Floret jeugd

Purmerend

/ Zaal

Heerooms

7e lnt. RANA-Toernooi / Floret/sabel dames ft heren

Amsterdam

Sabel veteranen

RANA

Open Kampioenschappen Zuid-Holland

Den Haag

Sabel jeugd

Lindenhof KNAS Zuid-Holland

t/m cadetten

Lindenhoftoernooi

1

I

nt.

Lindenhof KNAS Zuid-Holland

heren

998 / Floret jeugd

Den Haag

lnt.

lnt

/
/

Lindenhof 0KK

f,

/

0KK

:.
t''
.

:,:

officieel orgaan van de

KONINKLIJKE NEDERLANDSE ALGEMENE SCHERMBOND

Dc Koninklijkc Landrnacht toont zijn vcelz.ijdigheid op vele terreinen met de Mercccles
(i-

tc

rrcinwagcns.

De

maken de Mercecles (i-tcrreinwagen tot ])er pcrFecte

vocrtuig onclcr alle or.r.rstandighcdcn.
Merccclcs-lle nz

eigenschappcn als kracht,

ve

ilighcid,

kwaliteit. op

cle rveg

bewijst hiermcc dc top-

in in het oef'enterrcin.

economie en rijecdree worden door de Mcrcedcs

(l-scrie iederc clag in clc praktijk

beu'ez.en.

De geavancecrdc tcchniek gckoppclcl

comfort,

milicLrvricnde

liikheid en

aan

krvalite

it

\4erceJc'- llcrtz Ne.lcrl,rrrJ Il.\.
Reactorrvrq 25,354) A[) Utrecht
'Iblefbon 010-247 I 9l l

