
I

l=
$

<:+

KONINKLIJKE NEDERLANDSE ALCEMENE SCHERMBOND



&'sw
KONINKLI] KE NEDERLANDSE ALCEMENE SCHERMBOND

Opgericht 1 februari 1908
lngeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's- Gravenhage

onder nr. V 409378

Laatstelijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 15 oktober 1975, n0.41

Erelede n E.M.J. van de Flier

Drs. P. Kal

H. Kenter

E.H. Wolthuis

P.W. Peeters

J.G. Vandervoodt
D. van Winden

G.J. Bunck

Thomson plei n 33, 2565 KW's-G raven hage, Telefoon : 070-36047 42

J.S. Wiersma

Regentessestraat 3, 9717 ME Groningen, Telefoon: 050-3126830
P.A.R. Masson

Zwinglilaan 43, 1216 MB Hilversum, Telefoon: 035-6236323

Ambachtsweg 259,2222 AJ Katwijk
Telefoon/ fax 071-4081470 (ma-wo-vrij 09.00-15.00 uud

Lid van verdienste

De ortikelen in dit blod worden gepubliceerd onder verontwoordelijkheid von de redoctie enfof outeur
( wonneer ols zodonig vermeld ). Publicotie betekent niet dot de KNAS de inhoud ervon onderschrijft.
De redoctie houdt zich het recht voor zonder opgoof von redenen ter publicotie oongeboden moteriool
te weigeren don wel gewijzigd te plootsen.

Bronvermelding coverfoto: "Fencing, oncient ort ond modern sport" door C. L. de Beoumont
(Revisd edition published by Koye Et Word Limited, London, 1 978)

ISBN: 1381-8015

o KNAS 1998. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Dagelijks Bestuur

Voorzitter

Secreforrs

Penningmeester

Bondsbureou



nummer 1, ianuari 1998

EONDSORCAAN KONINKLIJKE NEDERLANDSE ALCEMENE SCHERMBOND

Geachte schermers, schermvrienden en andere
belangstel lenden,

Voor u ligt het eerste nummer van 1998. U heeft
al in het begin van ditjaar een Touche ontvangen,
maar dat was nog het laatste nummer van 1997.

Wanneer u dit ontvangt weet ik ook niet omdat
ikzelf dit keer wat later was, omdat ik ook nog

in de organisatie van het lnternationaal
Donartoernooi zit en dat toernooi vond net plaats
in het weekend waarin de deadline van deze

Touche viel. Dat was voor sommigen onder ons

wel handig want die konden nu nog wat kopij
leveren. lk moet hierbij wel zeggen dat dit niet de

bedoeling is en dat de deadline voor de volgende
Touch6 echt 1 5 april is.

Wat kunt u dit keer verwachten. lk kan u vertel-
len dat het weer een rijk gevulde Touch€ is met zo

langzamerhand de vertrouwde onderwerpen,
zoals de bondsmededelingen, afdelings- en ver-
enigingsnieuws, toernooiverslagen en -uitslagen,
ranglijsten en wedstrijdkalender. De meeste van

deze rubrieken lopen lekker, regelmatig onWang
ik daarvoor kopij en dat doet me zeer veel genoe-
gen. Maar zo draail de rubriek afdelingsnieuws
nog niet al te lekker. ls het nou echt zo rustig?
Verder ben ik nog steeds zeer geinteresseerd in
allerlei verhalen, meningen en artikelen over het

schermen in het algemeen en in het bijzonder.
Daarnaast zouden meer toernooiverslagen boei-
end kunnen zijn. Zo vinden toch regelmatig

toernooien plaats in Nederland en nemen

Nederlanders deel aan buitenlandse wedstrijden
en het zou best een keer leuk zijn er iets over te

lezen, dus geachte mensen, hierbij nodig ik u uit
om eens in de pen te klimmen en uw lezerspu-

bliek te verrassen met een leuk verhaal. 0mdat ik

natuurlijk vanaf deze plaats makkelijk iets kan

roepen, heb ik de gelegenheid waargenomen om
u een indruk te geven van hetgeen tijdens het
Donartoernooi is gebeurd.

Zo, genoeg gezeurd over de vulling van ons
bondsorgaan, want ik had deze keer niets te kla-
gen over de bereidwilligheid van de KNAS-sers
om iets te schrijven en ik dank hen hartelijk voor
hun bijdrage en hopelijk leest u deze Touch€ weer
met veel plezier deze Touch€.

Dus voor iedereen:

kopij voor het tweede nummer van 1998
v66r 15 april 1998 naar:

Redactieadres Touch€
T.a.v. J(ohanna) Prummel
H.S. Trumanstraat 10

9728 SB Groningen
Tel.: 050-5262791
(b.g.g. s.v.p. inspreken op de voicemail)
Fax: 050-526275s
E-mail : smitprurn @ noord.bart.nl



Verhuisberichten/adreswijzigingen/wijzigingen
besturen
Dat de schermwereld in beweging is moge duidelijk zijn.

Dat blijkt ook uit een aantal adreswijzigingen dat hier-
onder volgt. De volgende verenigingen hebben allemaal

een nieuw secretariaat gekregen met een daarbij beho-

rend nieuw secretariaatsadres:

SV En Garde te Amsterdam

H. Loerakker-Rijntjes,

Amstel 75, 1018 EK Amsterdam

fel.: 020-6200727

Zaal Joska Makk te Baarn

E. Greefhorst

Zwarteweg 66,1412 GE Naarden

Tel.: 035-6942965
Fax: 035-6280866

Mas lncontro te Maastricht
V. Tudyka

Lage Barakken 48-H01, 6221 CK Maastricht
Tel.: 043-321 6549

Sur Tout te Apeldoorn
H. Marse

Kruizemuntstra at 885,7322 ML Apeldoorn

SV Trefpunt
Postbus 4170,3130 KD Rotterdam

Tel.: niet gewijzigd

SV Elan te Roermond

J.H. Brink

Steegstraat '11, 6075 AC Herkenbosch

Te|.0475-531342

Het secretariaatsadres van SV Axionikos is verhuisd.

SV Axionikos
H. Banser

Nobelstraat 49, 6411 EL Heerlen

Telefoonnummer blijft hetzelfde

RIPOSTE
SCHERMSPORT
Let op: niewre openingstijden & een nieuw telefoonnummer!

Schermlaan I 7, Rotterdam
Iedere woensdag- en vrijdagavond
tussen 19.30 en2l.30 uur.
Tel.:0104762797
of maak een afspraak met ons voor
een andere dag/ tijd : 070-4 I 40406

Leverancier van o.a.

Leon Paul
Fencing Equipment

's werelds grootste fabikant
van sc hermsportartikele n

Verzendingen door
de hele Benelux! ! !

Voor informatie en bestellingen
(nieuv,adres)

Ripo ste s c he rmspor tartike le n

Linnaeusstraat 224
2522 GZ's Gravenhage

Tel.lfax: 070-4140406



Samenstelling bestuur NAS

Na de Algemene Lede nvergadering van de

Nederlandse Academie van Schermleraren (NAS)

op 26 januari 1998 te Utrecht ziet het bestuur er

als volgt uit:
Voorzitter: vacant
Secretoris: Me. Ad Mol, Dongen

Penningmeester: vacant
Technische Commissie: Me. Ger Baelemans, Breda

Me. Rorik Janssen, Bonn

Me. George D€rop,

Zutphen (a.i.)

Adres Secretorioot: Venusstraat 10

5101 VG Dongen

Tel/fax:0162-315855
E-mail:
g radon g @ word I on I i ne.n I

Door het terugtreden van Me. Louis Oost zijn de

functies van voorzitter en penningmeester vacant.

Aankondiging Algemene Ledenvergadering
KNAS

De Algemene Ledenvergadering van de KNAS zal
(onder voorbehoud) plaatsvinden op zaterdag
9 mei 1998 om 13.00 uur in het schermcentrum
De Lindenhof, Erasmusweg 868 te Den Haag.

Verzoeke deze datum te reserveren en in uw

agenda op te nemen.

Verzekering
Na een lange periode van onduidelijkheid is de

KNAS erin geslaagd een passende verzekering voor

de bij de KNAS aangesloten leden te hebben

gevonden.

De KNAS is per 1 februari 1998 voor alle aangeslo-
ten leden een NOC-NSF ongevallen- en aansprake-

lijkheidsverzekering aangegaan. Daarnaast heeft

de KNAS een bestuurdersaansprakelijkheidsverze-
kering gesloten. Hierover heeft de bond aan alle

aangesloten verenigingen een brief toe laten

komen. Dus wilt u meer informatie dan kunt u dat

bevragen bij uw secretariaat.

Afdelingsnieuws
Onder dit kopje kunt u ols lezer olle informotie vin-
den die de ofdelingen oon hoor leden kwijt wil. Dit
kon von olles zijn, wot met schermen te moken kon
hebben. De bedoeling von deze rubriek is dot het ols
een nieuwsplotform goot dienen voor de ofdelingen,
zodot iedereen op de hoogte blijft von hetgeen de

ofd e I i n ge n org o n ise re n.

Afdeling Midden-Nederland

Regio-wedstrijdtra i ni ng

Ook gedurende 1998 wordt weer op de vrijdag-
avonden getraind in 't Schermcentrum te Arnhem

onder leiding van Martin Ariaans en Arvid
Oostveen. De regio-wedstrijdtrainingen zijn al in
januari van start gegaan en vinden nog op de vol-
gende data plaats: 20 &.27 maart,3 Et 17 april, 1

tt 29 mei en 19 ft 26 juni.
Deze training voor wedstrijdschermers (pupillen tot
en met junioren) is van 19.00 tot 21.00 uur. Alle
wedstrijdschermers uit onze regio zijn van harte
welkom en wanneer andere jeugdschermers van

buiten de regio als 'sparring partners' willen optre-
den, dan verwelkomen we dit van harte. Neem

daarvoor dan contact op met Lex Helwes, secreta-
ris, telefoon : 026-4422225.

Floret-competitie het'Lancelot Tournooi'
Dit toernooi is voor het tweede jaar van start
gegaan en wij zijn blij te kunnen vermelden dat we
dit jaar gestart zijn met vijf equipes te weten: SV

Pallos, SV Surtout, Drie Musketiers e n twee equipes

van AS Scaramouche. Er wordt gesche rmd om 'Het

zwaard van Lancelot' met gemengde equipes. De

stand na zeven weken (eind mei is de laatste wed-
strijd) is als volgt:

Team Gespeeld Gewonnen Score
Scaramouchel 2 2 11-7

Pallos 1 1 6-3

Surtout 3 0 9-18
DrieMusketiers 1 0 3-6
Scaramouche2 3 2 16-11



(Anton 1skomp)

Het Congres te Koopstod
Het Congres van de FIE heeft in Kaapstad een groot aan-
tal beslissingen genomen. Een aantal daarvan stond al in
vorige Touchd's; hier volgt nog het een en ander.
r Voor deelname aan FIE-A-toernooien is een nieuwe

internationale licentie nodig. Het bedrag voor de licen-
tie voor het seizoen 1997-98 is 100 FF.

r De minimum leeftijd voor een scheidsrechter van de

FIE is 20 jaar.
o De jurering op de wereldkampioenschappen zal wor-

den gedaan door scheidsrechters die gekozen worden

door het bestuur van de FlE, op voordracht van de

scheidsrechterscommissie van de FlE. De reis- en ver-
blijfskosten van de scheidsrechters zullen worden
gedragen door de FlE, die daartoe en inschrijfgeld zal

heffen van de deelnemers aan de WK. De hoogte van

het bedrag wordt vastgesteld door het congres, op

voorstel van het bestuur. Voor het seizoen 1997-1998
is het bedrag 200 FF voor iedere deelnemer aan het

individuele toernooi, en 500 FF voor elk equipe. De

betaling van het inschrijfgeld wordt gedaan aan de FlE,

op hetzelfde moment dat de inschrijving definitief
wordt, en op zijn laatste B dagen voor aanvang van het
toernooi. Na deze termijn wordt geen enkele wijziging
meer geaccepteerd (behalve in het geval van een bles-
su re).

o Een scheidsrechter kan tijdens een partij niet worden
gewisseld, behalve in uitzonderlijke gevallen (bijvoor-

beeld bij fiTsieke ongesteldheid van de scheidsrechter).
ln dat geval, wordt de beargumenteerde beslissing
genomen door het DT (FlE-A) of door de afgevaardigde
van de scheidsrechterscommissie (WK's).

o ln de finales kan de scheidsrechter gebruik maken van

video-opnames om in het geval van twijfel de beslis-
sing te controleren.

. Het congres heeft de scheidsrechtersgebaren - zoals
die door de Braziliaanse bond zijn voorgesteld - over-
genomen (zie stuk Wolthuis in de vorige Touche).

r Hand- en terreinjury mogen de scheidsrechter erop
attent maken dat een schermer de achterlijn volledig
heeft overschreden.

.0p elk wapen wordt een WK junioren voor equipe in
het leven geroepen. Het kampioenschap - dat dezelfde
regels zal volgen als het WK senioren - vervangt het
equipe-jeugdkampioenschap (estafette op 5 wapens).

STICHTING
j---

SCHERMCENTRUM ARNHEM

UhlmeilCff
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

f,



. Het congres bevestigt het reglement voor het
wereldkampioenschap voor veteranen 1997. ln 1998

zal het congres besluiten over het definitieve regle-
ment van deze WK.

r Afschaffing van de 'Coupe du Monde Seniors par

Nationsl Deze prijs wordt voortaan toegekend aan de

winnaars van de wereldbeker voor equipes.
o Schermers mogen zich op de loper niet uitkleden, zelfs

niet voor het verwisselen van een fils de corps.
o Het aantal toegestane reclamelogo's op schermkleding

is 4.
. Het reglement wordt aangevuld met een verklarende

woordenlijst.
r De door de Russische bond voorgestelde definitie van

'point en ligne' (punt-in-de-lijn) wordt in het regle-
ment opgenomen.

. Voor de klassering van de equipes op het eliminatie-
tableau wordt uitgegaan van het klassement van de

wereldbeker (bij degen dames en heren senioren). Bij

floret heren, floret dames en sabel senioren, en tevens
voor de juniorenkampioenschappen, wordt de kracht
van de equipes bepaald op basis van de individuele uit-
slagen van de drie beste leden van het equipe bij het
toernooi voorafgaand aan de equipewedstrijd. De

plaats wordt per tweetal bepaald door het lot.
r ln het geval dat de volgorde in een equipe-ontmoeting

fout loopt, verliest het equipe, dat de fout veroorzaakt
heeft, de ontmoeting.

r ln de loop van het seizoen 1997-1998 wordt een ver-
andering van de blokkadetijd van het apparaat getest
(200 milliseconde voor sabel, 350 voor floret). Het
congres van 1998 zal zich vervolgens uitspreken over
dit onderwerp.

. Bij finales worden de nummers €en en twee en - door
het lot aangewezen - e€n van de nummers drie onder-
worpen aan een dopingcontrole.

. Vanaf l januari 1998 wordt bij het verlopen van de tijd
de werkelijke score op de poulestaat genoteerd.

o ln de poules worden bij een stand van 4'.4 geen coupe

doubles meer geteld.
o Het klassement na de poules wordt bepaald aan de

hand van het aantal overwinningen (V), het indice
gegeven treffers - ontvangen treffers (TD-TR) en ten-
slotte het aantal gegeven treffers (TD). Dat was altijd
het aantal ontvangen treffers.

o De keellap wordt geen geldig trefvlak.
o Alle schermers moeten de poulestaat tekenen. Na het

zetten van de handtekening kan niet meer geprotes-

teerd worden tegen de uitslagen in de poule.
o Tenzij anders aangegeven zijn de beslissingen per 1

oktober 1997 effectief.

Meer nieuwtjes van de FIE en de UEE
o De EK's voorjunioren en senioren worden vanaf 1998

niet meer gezamenlijk georganiseerd. De EK junioren
wordt gehouden in eerste week november, plaats nog
onbekend; EK senioren: in Varna (Bulgarije) 1-6 juli
1 998.

o WK senioren 1999: S€oul, Zuid Korea, oktober 1999.
. WK junioren en cadetten 1999: Keszthely, Hongarije.
o Wie de laatste 4 haalt op een Grand Prix, is verplicht

in de halve finale en in de finale een doorzichtig mas-
ker te dragen. Wie zich daar niet aan houdt, krijgt een

geldboete van de FlE, die in mindering wordt gebracht
op het prijzengeld dat de laatste 4 van een Grand Prix
krijgen (a000 FF).

Nog wat regeltjes
Deelnemerslijsten buitenlandse wedstrijden
1.De verscherpte regels ten aanzien van inschrijven en

afmelden voor buitenlandse wedstrijden, betekenen
impliciet dat je moet kunnen aantonen dat je er was.
Dus ook als er geen punten werden verdiend, toch een

deelnemerslijst inleveren bij Oscar Kardolus. Wordt er
geen lijst ingeleverd, dan moeten we eryan uitgaan dat
de betreffende schermer niet op de wedstrijd is

geweest. Met alle consequenties van dien.
2.0p eigen kosten naar WK's en EK's

Schermers die op eigen kosten wensen deel te nemen

aan WK's of EK's dienen zich uit eigen beweging te
melden bij Anton Oskamp. ln principe worden door de

KNAS geen eigen-kosten-deelnemers geworven. Hoe

eerder je je meldt, hoe prettiger dat in verband met de
organisatie is. Dus, als je nu al weet dat je - wanneer
je de limiet voor uitzending op bondskosten niet zal
halen - op eigen kosten mee wil, gelieve dat dan nu

vast te melden.

3.5cheid srechte rs

Het blijkt dat naar veel buitenlandse wedstrijden
tegenwoordig per drie deelnemers van een vereniging
een scheidsrechter mee gestuurd moet worden. Vanaf
heden dient derhalve bij de aanmelding bij KNAS-

internationaal voor buitenlandse wedstrijden per 3

schermers een scheidsrechter vermeld te worden.
Wanneer er onvoldoende scheidsrechters met de

schermers zijn aangemeld zal KNAS-internationaal
slechts zoveel schermers inschrijven als gezien het
aantal scheidsrechters mogelijk is. Bij het schrappen
van schermers, geldt de volgorde waarin de schermers
door de betreffende vereniging zijn aangemeld.

4.Hotels en Visa

Er worden steeds meer A-wedstrijden in "vreemde"

landen toegevoegd. Landen, waarvoor je zonder



bemoeienis/bemiddeling van de KNAS geen visum
krijgt en waarin je niet vrij bent een hotel te kiezen,

maar tegelijkertijd met de aanmelding een hotel
besteld kan/moet worden. Daar staat dan vaak ook

tegenover, dat er voor het vervoer van het vliegveld -
hotel - zaal v.v. gezorgd wordt.0m uw trip zo soepel

mogelijk voor te bereiden en te laten verlopen is de

volgende procedure ingesteld.
ln het wedstrijdbulletin wordt in voorkomende geval-

len door middel van een letter achter de plaatsnaam
van de wedstrijd aangegeven wat KNAS-lnternationaal
voor u kan en wil bemiddelen. Zie hieronder.

Dat betekent helaas ook, dat er een paar spelreqels

moeten worden toegevoegd aan de reeds bestaande.
r Van bedoelde toernooien wordt de inschrijftermijn

verlengd van 3 naar 4 weken.
. De afmeldreqel blijft qelijk, maar de schermer in kwes-

tie draait wel op voor de eventuele kosten, die uit het
afmelden mochten voortvloeien.

. Wanneer u van deze extra diensten van KNAS-

lnternationaal gebruik wilt maken (hotel, transfer, per-

soonlijke uitnodiging ter verkrijging van een visum),

wordt van u verwacht, dat alle benodigde gegevens bij

aanmelding worden overlegd. Dat betekent: nummer
paspoort, alle vluchtgegevens, soort hotelaccommoda-
tie (met wie).

r KNAS-lnternationaal belooft zich zodanig voor de

schermer in kwestie in te zullen spannen als redelij-
kerwijs verlanqd kan worden. Garanties worden niet
gegeven !

Let wel!. U geeft denmaal uw gegevens en wensen

door. Wijzigingen in vlucht, soort hotelkamer e.d. zul-

len niet worden verzorgd! Gegevens die niet bij aan-
melding worden toegevoegd, zullen niet worden nage-
vraagd ! Bij overschrijding van de inschrijftermijn ver-
vallen zoals gebruikelijk alle rechten.

Verklaring van de letters
T: Gratis transfer vliegveld-hotel na opgave vlucht-

gegevens. (Meestal in combinatie met hotel van de

wedstrijdorga nisatie).
V: Uitnodiging van organiserend land nodig ter verkrij-

ging van inreisvisum. VIER weken voor datum van het
toernooi uw persoonlijke gegevens bij KNAS-

lnternationaal inleveren. (De inschrijftermijn voor
deze toernooien zal ook 4 weken zijn en niet de

gebruikelijke 3 voor A-Toernooien !

H: Hotel via KNAS-lnternationaal te bestellen.

INT Voor ol uw schermmoleriool
Leveroncier vqn onder ondere

Let op: Nieuw odres

Von Neckslroot 3l
2597 SB Den Hoog

Tel.: 070-3249181
Fox: 070-3256870

%



Allemaal verzamelen
Nederland is een land van verzamelaars. Je kunt het zo gek niet bedenken of ergens is wel iemand die iets verzamelt.
Er zijn zelfs mensen, naar men zegt, die schermspullen verzamelenl En dan niet alleen schermwapens maar ook mas-
kers, kleding, boeken, affiches, beelden, medailles en prenten.
Zoals voor veel dingen geldt ook hier dat het geen kwaad kan om samen te werken met 'collega'si 0nderling kunnen
spullen, maar ook informatie, uitgewisseld worden. ledereen heeft wel weer een specialisme of zoekt net dat ene, wat
die ander weer laat liggen. Kortom: Bij deze een oproep aan iedereen die iets verzamelt op het gebied van schermen:

Geef uw noam, odres en hoe u verder te bereiken bent, somen met een indicotie von uw verzomelgebied(en), door oon
ondergetekende. /edereen die zich'oonmeldt' krijgt in ieder gevol een lijst met de odressen von de ondere verzome-
loors*. Afhonkelijk von de reocties en eventuele goede ideetn, die u notuurlijk mog meesturen, wordt gekeken hoe

don verder te goon.

Reacties kunnen gestuurd worden naar:

Maurice Donners

Montgomerylaan 299
5612 BG Eindhoven

Telefoon: O4O-2474945 (overdag), 040-2457442 ('s avonds), fax:040-2445619, e-mail: tgtvmd@chem.tue.nl
* indien u niet wil dot uw odres doorgegeven wordt oon de onderen, moor wel op de hoogte wilt blijven von de ontwik-

kelingen, moet u dot oongeven op uw reoctie.

Te koop aangeboden
Z.g.a.n. schermpak (maat 52), enkele floretten, sabel, masker en handschoen. Te bevragen bij de heer J. van Stijgeren,
tel 036-5316243.

'Bijzondere schermers,,..'
Dat de Touche niet alleen in Nederland gelezen wordt, blijkt uit de volgende bijdrage. Van de heer Van der Ven uit
Villais uit Zwitserland ontving de redactie een foto van Bruce Dickinson, zanger van de hardrockgroep lron Maiden,
die in een vorig leven een succesvol schermer was. Deze foto stond in het locale blad "Le Matin' in een artikel over
rockers en sport.

o Bruce Dickinson, zonger

von de bond lron Moiden, is

lid geweest von de Hemel

Hem psteod Fenci ng Clu b.

Hij wos kompioen von

Engelond en hij wos lid von

het equipe dot deelnom

oon de Europo Cup degen

in 1989. 0m de porollel

door te trekken kon men

stellen dot Bruce in de

ho rdrockscene doorgoot de

wereld met vuur en zwoord

te bestrijden.



. S c h e rm s p o rtartike le n
Schermlessen van Kardolus o.a.

Marian Rensink 5.r Ned. kampioen
Yrette Klrdolus 2.r Ned. kumpioen
Inrlra Angad Gauer l-t Ned. kantpioen
Arn'in Kardolus 2.r Ned. kantpioen
Aru,in Kardoltts "32" WA Parijs
Srlphanc Ganeff ltz .finalist WK sen.

Pcrnette Osinga 3e EK en -le WK
Master tl the u'orld
Finaliste WA u'ed.

Arv'in Kardolus 2x .finale J. WK
2e WA Bern
deelnemer O.S.

3e an 7e WA Parijs
7e WA Milaan

Stlphone Caneff 3x daelnemcr O.S.

2e EK.Finalc WK
Finalist WA

Olal Kardolus 2t Ned. kampioen
Eddy Han 3r Ncd. kanrpioen

deelnemer O.S.

Ostar Kardolus 9x Ned. kampioen
Tijmen Ros 2.r Ncd. kampioen

voor de beste

. Schermlessen

F Ioret
FIoret
FIoret
Floret
Floret
Floret
De,e,en

Degen
Degen
Deg,en

Degen
Degen
Degen
Degen
Degen
Degen
Dcgen
Degen

Sahel
Sabel
Sabcl
Sahel

. Toneel-schermlessen
Toneelschermlessen door Kardolus hij de toneelgroepen:

"Het Nationaal Tonecl", in cle stukken:
Romeo en Julia, met o.o.

Caroline Brouu'er en Gijs Scholten tan Aschat
De troonsafstand, met o.a
Anne Will Blankers en Quido de Mou'
Don Juan, me t o.a. Andri t'.d. Heuvel
King Lear, met o.a. Frcek de .longe
"Appel" in de stukken:

Hamlet, met o.a. Aus Greidanus
Centilehome, nrct o.a. Guusje E-,-bers
"Regentcs" in het stuk:

Hamlet, met o.a. Bing Wiersma

Equipe Kordolus verslaat bij Europa Cup
O, 5pvjet Unie mct 9-5 (Hcren degen)

Onze schermsportartikelen-shop is dagelijks
geopend van 9 .00 tot I 7 .00 uur en volgens afspraak.
Ook met openbaar verroer zijn wij goed hereikbaar.

( Pasgelegenheid en g,ratis parkeergelegenheid is aanwezig)

REDELIJKE PRIJZEN, VAKKANDIG ADVIES EN GOEDE SERVICE

Aanbiedingen Schermartikelen deze maand ! ! ! ! !
Electr. schermvest fI.
Schermvest 3501800N

Schermvest kind 3 501 B00N
Schermhroek 3501800N

Scherm T-shirt
Marating kl. fl.

Speulderbos l3-15
tel.:079-321 21 22

portable: 06-5419 28 22
Visit our

van f.l.X, ,oor
vQn ffi t,oor
van f246 voor
YQrt f)14 voot'
van f..f, voor
von f.fr, t,oor'

2'716 fW Zoetermeer
fax:079-352 08 22

f r00,-
f 1s0,-

f 120,-

f 7s,-

f s,-
f r00.-

e-mail : kardolus@euronet.nl
:ht ://www.euronet.nl/-kardolus/



DOM-Toernooi (Morgot von der Belt)
ln het weekend van 14 en 15 maart zal het 5e
lnternationale D0M-Toernooi plaatsvinden te Utrecht. ln
sporthal Zuilen worden op zaterdag door gemengde
equipes gestreden op floret en sabel. Zondags zullen op
dezelfde locatie de individuele wedstrijden op floret en

sabel voor dames en heren verschermd worden door
nationale en internationale schermers.
Het apptl is op beide dagen om 9.00 uur en de wedstrij-
den beginnen om 9.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt
f 1 7,50 per dag of f 30,- voor beide dagen. Deelnemers

zijn verplicht FIE-kleding te dragen.
Voor informatie en inschrijving kan men contact opne-
men met Liesbeth van der Woli tel. 030-2546347, of
Margot van der Belt, tel. 030-2540954.

SV Courage bestaat 2O jaar (Peter Schouten, voorzitte)
ln de vorige editie van ons bondsmagazine gaven wij
reeds te kennen dat onze vereniging Courage te
Veldhoven dit jaar haar vierde lustrum zal vieren. Wij
menen dat wij deze mijlpaal niet onopgemerkt voorbij
mogen laten gaan. Vandaar dat we voor dit jaar enige
feestelijkheden op onze agenda willen zetten.
Een van de zaken waar we dit jaar extra veel aandacht
aan zullen besteden is onze 20e Hemelvaart Toernooi.

Ooit begonnen als een kleine onderlinge competitie tus-
sen een paar zuidelijke verenigingen is dat toernooi in de

loop derjaren uitgegroeid tot een bijzondere gezellig en

internationaal spektakel voor recreatieve schermers.

Dit jaar willen we er een echte klapper van maken.

Natuurlijk staat het sportieve element, zowel electrisch
als niet electrisch schermen, voorop. Maar daarnaast
streven we er naar er een echt feest van te maken. Te

beginnen met een wel heel bijzondere, typische
Kempisch ontvangst, via muzikale intermezzo's naar de

finale waarbij iedere deelnemer een herinnering krijgt
uitgereikt. Voor de jeugdleden die vroegtijdig zijn uitge-
schakeld wordt een schitterende schermfilm (By the
sword) vertoont. Brabantse troubadours zullen regelma-
tig optreden en voor iedereen zijn er hapjes en drankjes.

Wij rekenen op een deelname van zeker 150 schermers,
jong en oud, mannen en vrouwen. Voor veel meer men-

sen zal er geen plaats zijn. Snel inschrijven dus!

Vanaf deze plaats willen wij al vast alle Nederlandse

schermverenigingen van harte uitnodigen haar niet

KNAS-wedstrijdleden in te laten schrijven voor ons toer-
nooi. De inschrijfkosten zijn absoluut minimaal gehou-

den, f 15,- voor jeugdleden en f 20,- voor senioren.

Verdere informatie zult u binnenkort per seperate post
ontvangen. Gezien het grote aantal te verwachten deel-
nemers willen wij hierbij ook graag een oproep plaatsen
voor scheidsrechters. We gaan er vanuit dat we over ten-
minste 30 scheidsrechters moeten kunnen beschikken.
Als sportieve lotgenoten willen wij u verzoeken deze
datum voor ons te reserveren en ons te helpen van deze
dag, voor een groot deel van schermend Nederland, een
niet snel te vergeten happening te maken.
Tenslotte staan we open voor tips, adviezen, ter beschik-
king stellen van materiaal, kortom, alles wat maar bruik-
baar is. Maar vooral uw medewerking bij het enthou-
siasmeren van uw leden en jeugdleden voor deelname
aan dit toernooi. Wij houden u verder op de hoogte!

Wereldkampioenschappen voor scherm leraren (Me.

Ad Mol, secretoris NAS./

ln 1998 wordt het WK voor schermleraren gehouden in
Vichy (Frankrijk). Dit zal zijn in de derde of vierde week
van augustus. Deze kampioenschappen worden georga-
niseerd onder auspicidn van de Academie d'Armes
lnternationale (AAl) door de Franse Academie van
Schermleraren. Zij staan open voor mannen en vrouwen
en wordt op alle wapens geschermd. Rebecca van Emden
verdedigt haar wereldtitel op degen en sabel.
Let op! Men dient wel lid te zijn van de NAS.

Voor informatie kan men zich wenden tot het bureau van
de NAS, Venusstraat 10, 5101 V Dongen, teUfax: 0'162-
31 5855, e-mail : gradong@worldonline.nl.

Schermvereniging Ter Apel
SWA orgoniseert in 1998 weer een
"Wo pen vo n Vl ogtwedde" !
Na lang wikken en wegen is de kogel nu door de kerk. Er

komt in 1998 weer een "Wapen van Vlagtwedde". Vorig
jaar is dit internationale florettoernooi niet georgani-
seerd. Reden hiervoor was de toenmalige onrust binnen
de vereniging. Zo was het ledenaantalsterk teruggelopen
en had er net een bestuurswisseling plaatsgevonden.
Eerste prioriteit was het formuleren van een overlevings-
strategie. Aangezien de organisatie van een dergelijk
evenementeen enorme inspanning vergt en er bovendien
geen enkel financieel risico gelopen kon worden, beslo-
ten we toen het toernooi niet door te laten gaan.

Waarom nu dan wel een "Wapen van Vlagtwedde"? Het

gaat met de vereniging weer hard voorwaarts. Het

ledenaantal is aanzienlijk gestegen, de sfeer binnen de

vereniging is prima en we doen er alles aan om het



imago van de schermsport in het algemeen en SWA in
het bijzonder, positief te beinvloeden. Deelname aan

allerlei activiteiten en evenementen staat hierbij cen-
traal. Het "Wapen van Vlagtwedde" is voor onze vereni-
ging altijd enorm belangrijk geweest. Het toernooi heeft
in de 26 jaar dat het heeft plaatsgevonden een zeer
goede naam opgebouwd. De organisatie van dit toernooi
past dus perfect in het nieuwe beleid van onze vereni-
ging. Dit jaar hebben we voor het weekend van 7 + 8

november gekozen. Voor het eerst wordt het evenement
dus niet in maart gehouden, Reden hiervoor is het feit,
dat we duidelijk voorrang geven aan het hebben van vol-
doende tijd voor een goede organisatie, boven het persd

houden van het toernooi in maart. Natuurlijk gaan we er

alles aan doen om in november een sterk toernooi neer

te zetten. We rekenen daarbij op jullie deelname!

Tot dan ! het bestuur von SWA

Koning Willem ll toernooi te Tilburg (5. Bolond)
0p 21 september is voor de tiende maal in Tilburg het
Koning Willem ll toernooi geschermd. Dit toernooi werd
gewonnen door Wouter den Otter en Titia Mannessen.

Zij warenn de sterkste schermers tijdens het vlot verlo-
pen toernooi van de Tilburgse vereniging Rapier. ln totaal
werd deelgenomen door 64 mannen en 19 vrouwen uit
Nederland, Belgi€, lerland en Frankrijk. De zware bezet-
ting van het toernooi leidde ertoe, dat de hele dag met
volle inzet en op een hoog niveau werd geschermd. Dit
leverde voor de deelnemers, maar ook voor de toeschou-
wers mooie en spannende partijen op.

Bij de dames vond de finale plaats tussen Titia
Mannessen en Nicolette Tiedink en werd beslist met een

stand van 15 - 12. De FranEaise Sandra Le Grand die uit-
kwam voor Rapier werd vierde.
Bij de heren werd de finale geschermd door Wouter den

Otter en Yves van Laecke. De eindstand was 15 -'13.
George van Heerde eindigde op de 20e plaats en was

daarmee de hoogst geplaatste mannelijke schermer van

de organiserende vereniging TSV Rapier.

Het Koning Willem ll toernooi is onder leiding van Pierre

Peeters soepel verlopen. Hierbij speelde de inzet van de

- voornamelijk Belgische - jurypresidenten en alle vrij-
willigers een belangrijke rol. Rapier bedankt hen en alle
deelnemers aan het toernooi voor hun enthousiasme en

hun inzet.

Resultaten van de junioren/cadetten selectie floret
(Boudewijn Mooren)
Ook in het nieuwe jaar halen de junioren en cadetten
weer mooie resultaten op diverse toernooien. Wij willen
u deze resultaten natuurlijk niet onthouden.
lnternationaal cadettentoernooi Bochum (BRD)

18 januari 1998
Sebastiaan Combe 1e plaats;
Matthijs Rohlfs 2e plaats;
lscha Mooren 5e plaats;
Wojtek van Barneveld 6e plaats;

(Er deden 45 deelnemers uit 2 landen mee)

Aardig detail bij deze uitslag: om bij de laatste acht te
komen moesten onze jongens tegen elkaar elimineren.
Via de herkansing tegen Duitse leeftijdgenoten kwamen
de drie verliezers toch nog terug bij de laatste acht.

lnternationales A-Jugend Oualifi cationsturnier
Osnabriick (BRD) 31 januarill februari 1998

Sebastiaan Combe 35e plaats; [130]

Tashunka Jansen

Arnaud Holstege
Joost Bosland

Matthijs Rohlfs

Arnaud Holstege
Tashunka Jansen

7e plaats;
8e plaats;

24e plaats;

13e plaats; [25]
22e plaats; [ ]
31e plaats; [70]

52e plaats; [43]
60e plaats; [138]

IKl ]'Vwy

Wojtek van Barneveld 91e plaats; [54]
0din Pepper 110e plaats; [ ]

(Er deden 199 deelnemers uit 5 landen mee)

Bij dit voor de Duitsers zeer belangrijke kwalificatietoer-
nooi bewezen de jongens dat ze als collectief nog steeds
vooruitgaan. Tussen haken de individuele plaatsing van

een vergelijkbaar sterk toernooi in Koblenz, dat aflopen
november werd verschermo.

lscha Mooren
Sebastiaan Borst

Uitslagen NJK 7 ft 8 februari te Oss

Degen jongens benjamins
'1. Burgt, Rob vd

2. Nistelrooy, Marc v
3. 0orschot, Bart v.

[5] Oorschot, Niek van

Degen jongens pupillen
1. Borst, Sebastiaan OKK

2. Zwan, Donovan vd Sca

3. Visser, Maarten de Vwy

w



Degen jongens ju nioren/cadetten
1. Tigchelaar, Siebren
2. Hol, Johannes in 't
3. Verwijlen, Bas [C1]

[5] Erven, Allard van [C2]

lzl Kock, Koen [C3]

Degen meisjes pupillen
1. Erckens, Wobke

Degen meisjes junioren/cadetten
1. Conen, Rachel

2. Klaris, lngrid [C1]
3. Alp, Zehra

[z] Huijser, Danae [C2]

[9] Erckens, Wobke [C3]

Floret jongens benjamins
1. Gool, Mels van

2. Kenter, Pascal

3. Spee, Koen

Floret meisjes benjamins
1. Ervens, Saskia van
2. Borst. Solange
3. Breuning, Devika

[4] Geurst, Djinn [Kl]

Floret jongens pupillen
1. Borst, Sebastiaan
2. Zwan, Donovan vd

3. Wersch, Geert van

Floret meisjes pupillen
1. Gijlswijk, Laura van
2. Kroeze, Renate

Don

Rap

D'Ar

Rap

3. Versloot,Anna-Marie

Floret jongens jun ioren/cadetten
'1. Combe, Sebastiaan [C1]
2. Rohlfs, Matthijs [C2]
3. Aronzon, Boaz

4. Jansen, Tashunka [C3]

Floret meisjes junioren/cadetten
1. Alp, Zehra
2. Heinen, Eva [C1]
3. Gijlswijk, Laura van [C2]
4. Klaris, lngrid [C3]

Sabel jongens benjamins
1. Pol, Niels vd

2. Strobel, Rene

3. Derop, Thierry

Sabel jongens pupillen
'1. Borst, Sebastiaan
2. Derop, Justin
3. Compter, Mark

Sabel jongens junioren/cadetten
1. Haverkamp, Symke

2. Wijnkoop, Jan-Thijs v
3. Vajta, Balasz [C1]
4. Berndsen, Michiel [C2]
5. Hooven, Floris v [C3]

Sabel meisjes jun ioren/cadetten
1. Mooij, l-aurien
2. Buijs, Astrid [Cl]
3. Berg, Marijke vd

Ran

Sca

0ev
Vis
OKK

Eng

KLM

Eng

OKK

Twe

Pal

Fau

Der

Sca

Der

OKK

Der

P5V

Kar

Der

Gas

Kar

PalOKK

5ca

Eng

Ran

Pal

Der

Twe

Het 22e lnternationaal Donartoernooi (Johonno Prummel,secretorr 55G/
Voorde22ekeerwerdhetlnternationaalDonartoernooigeorganiseerd. Vanafl9B9wordthettoernooigeorganiseerd
door de Stichting Schermsport Groningen in samenwerking met G55V Donar 1881. De stichting is in het leven geroe-
pen om de continuiteit van het organiseren van toernooien te kunnen waarborgen, omdat Donar een studentenver-
eniging is en elk jaar meestal een compleet nieuw bestuur krijgt. De leden van de stichting zijn weer door hun lid-
maatschap verbonden aan de Groningse schermverenigingen.
De afgelopen jaren leed het Donartoernooi onder een tanende belangstelling door onder andere het slechte weer, con-
currerende toernooien en carnaval. Ditjaar had het toernooi echter alleen te maken met het fenomeen Valentijnsdag
en dat bleek juist als stimulans te werken. Gedurende de twee toernooidagen mocht de organisatie 210 schermers
begroeten uit 1 2 landen waardoor het haar naam als internationaal toernooi weer veel eer aan mocht doen.

Behalve dat er bij Donar geschermd wordt is Donar natuurlijk vooral bekend als studentenvereniging (voor sommigen
ook als de Groningse maffia). Daarom werd dit jaar zeer gericht contact gezocht met buitenlandse studentenvereni-
gingen. Daarvoor werd een weekprogramma opgezet met als hoogtepunt deelname aan het toernooi zelf. We moch-
ten ons dan ook zeer prijzen met de grote belangstelling van buitenlandse studenten die in grote aantallen ons toer-
nooi bezochten en dat waren zeker niet de slechtste schermers. Een idee dat zeker de volgende jaren haar vervolg zal
gaan krijgen. Behalve deze noviteit kende ons toernooi dit jaar ondersteuning van een tweetal masseurs die zich gedu-
rende de toernooidagen over de vermoeide en soms geblesseerde schermers ontfermden. Het bleek een gouden greep

zeker gezien het aantal schermers wat zich neervleidde op de massagetafels.



Behalve deze randverschijnselen werd er natuurlijk ook veel geschermd.0p de eerste dag heren degen met als win-
naar Michael Krause van Bayer Leverkussen (BRD), beste Nederlanders waren Maarten Rooda en Siebren Tigchelaar,

beide van Zaal Verwijlen en beide derde. Verder schermden de dames op floret en sabel. De finale op floret werd na

een mooie strijd tussen Henne Liebrand-Van Es (Zaal Vissed en Annemarie Steger (Aachener FC) beslist in het voor-
deel van de laatste. Denise Bos (Putten) en Kirsten Payne (KLM) werden gedeeld derde. Dames sabel kende met 16

deelneemsters een sterk veld waar uiteindelijk Rebecca van Emden (Zaal Hazes) aan het langste eind trok, met in haar
kielzog Laurien Mooij [2e] (RANA), Katalin Biro (UTE Budapest) en Jessica Holierhoek (Prometheus). Daarmee werd de

eerste dag afgesloten en trok iedereen richting huis of kroeg. Na een groot "Valentijns"-feest werd zondagochtend
vroeg aangevangen met heren floret. Zo langzamerhand traditiegetrouw wint Andries Toth dit onderdeel. Dit keer was
Nathan Ducastel de verliezer. Het jeugdige talent Sebastiaan Borst (0KK) werd verdienstelijk derde samen met Eric

Seylhouwer (Zaal Hazes). Het dames degen toernooi kende een eenzijdige uitslag.Ondanks de aanwezigheid van een

redelijk deel van de Nederlandse top kwam, zag en overwon een delegatie van Steaua Bucaresti dit onderdeel door de

eerste drie plaatsen in beslag te nemen. Alleen Margreet Snaterse van Zaal Kardolus wist zich staande te houden in

dit geweld en belegde samen met een van de Roemeense dames de derde plaats. Winnares was Ana Virgininia Pavel.

Dat sabel een spectaculair onderdeel is en blijft bewezen de heren opnieuw. Na vier spannende kwartfinales en twee
spannende halve finales stonden in de finale de plaatselijke favoriet Sharam Massoumi (GSSV Donar 1BB1) en Sven

Rohrer (Koningsbacher(BRD)) tegenover elkaar. Nadat eerst de strijd gelijk op ging was de duitser uiteindelijk de ster-
kere en de verdiende winnaar van het sabeltoernooi. AI met al weer een zeer geslaagd toernooi, ondanks de 'gezelli-
ge' chaos gedurende de twee dagen. Dit jaar moesten voor het eerst op verschillende wapens zelf gejureerd worden
tijdens de voorrondes omdat er domweg te weinig scheidsrechters bereid waren om naar Groningen te komen of niet
konden komen. Zij die er wel waren hebben weer een mooie bijdrage geleverd aan ons toernooi en daarvoor ook onze

hartelijke dank. Daaronder zaten ook een aantal beginnende scheidsrechters die zeer bereid waren te jureren en goed

hun best deden. Dan is het toch jammer te moeten constateren dat een aantal onder ons deze mensen niet al te vrien-
delijk bejegenen. Een cursus "Hoe gedraag ik me op een toernooi ten opzichte van de tegenstander, scheidsrechter en

organisatie" zal zeker voor deze lieden op zijn plaats zijn.

STICHTING TOPSCHERA,IEN DEN HAAG

Bezoekadres
Postadres

Telefoon

Fax
E-mail
Internet

: Kepplerstraal 253, Den Haag
: Beeklaan 526,2562 BS Den Haag
: O7 0 -363457 8 (antwoordapparaat)

:010-4677262 (Wouter den Otter)
: 070-36031 19

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

De Srichting Topschermen Den Haag verkoopt exclusief AllStAl ,rnrrmsportartikelen.

Onderstaande prijzen zijn inc'lusieJ'BTW ( l7,57o). Voor informatie over onze producten kunt
u lrijblijvend contact met ons opnemen via bovenstaande adressen. Ook kunt u ons bezoeken

in onze u,inkel aan de Kepplerstraat op iedere dinsdagavond t'an 20.00 tot 21.30 uur.

Klingen:
Degen, BF Wit :

Floret, BF Wit :

Fils de corps:
Degen :

Floret :

Handschoen combi :

/ 208,- voor f l"/5,-

f 192,- voor f 162,-

.f 39,- voor / 31,-

.f 39,- voor / 31,-

f 59,- voor / 50,-

van
van

van

van
van '$tar

f,



Drie Plus Profiel b.v.

Een nieuwe kiik

HYPOTHEEK

Benodigde hypotheek:

lB besparing:

Uw DPP-adviseur zorgl voor afwerking van A

/ 200.000,-

f o,-

35 jaar

50%

tot Z incl. loonbeschikking

INFORMATIE:

Op afspraak met uw adviseur: K. van Dartel
N. van Lieshout
J. Vesters

Maatwerk. Service . Geen extra kosten

Drie Plus Profiel

D.P.P. Adviesgroep Plus

D.P.P. lnterim Management

D.P.P. Financidl Dienstverlening

Bruistensingel 218
5232 AD's Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 640 BO 59

Telefax: 073 - 640 86 60



ln elke aflevering van de Touch€ staan de eerste tien van
Nederlandse ranglijsten vermeld. Allemaal namen die

een heleboel schermers wel wat zeggen, zeker als ze er
zelf bijstaan of ontmoet hebben als tegenstander, maar
ook namen die niet bij iedereen een belletje doet rinke-
len.

0nlangs hingen in de busabri's posters van Randstad

Uitzendbureau die een aantal sporters had qeportret-

teerd om zo uiting te geven aan haar samenwerking met
NOC-NSF. lndra Angad-Gaur staat al geruime tijd op de

eerste plaats in het klassement van dames floret. Een

bekende naam die echter niet vaak te zien is op
Nederlands toernooien, omdat ze vooral in het buiten-
land haar geluk beproefd. 0mdat we toch eens wilden
weten wie ze was en hoe haar carriire tot nu toe verlo-
pen is, hebben wij het volgend portret samenqesteld:

Een portret von lndro Angod-Gour
lndro Angod-Gour werd op 4 moort 1974 geboren in 's-Grovenhoge. Ze is nu dus 23 joor.
0p vijfjorige leeftijd begon ze met schermen en volgde doormee het voorbeeld von hoor broer. Ze ging schermen bij Prometheus te
Delft en kreeg door troining von de heer 0udijk. Doornoost wos ze wedstrijdzwemmer bij D.Z.V.. ln het begin hod het zwemmen hoor
voorkeur tot ze de eerste serieuze successen behoolde bij het schermen.

1 985 Nederlonds kompioen floret tot 1 2 joor.
1986 ldem.
1988 Nederlonds kompioen floret tot 20 joor en lid von de seniorenequipes floret en degen die tevens Nederlonds kompioen

werden.
1989 Nederlonds kampioen floret codetten,junioren. ldem degen senioren. ldem equipe degen senioren.
1990 Nederlonds kompioen floret codetten, junioren, senioren. ldem equipe floret senioren.

Troiningsstoge oongeboden door L. v.d. Kor-sportfonds.6e op het EK codetten (floret).
Hierno volgde een uitnodiging om in Touberbischofsheim op het scherminternoot oldoor te komen. Ze ging hiernoor toe en verliet het
CLD te Delft no 4 W0. Gedurende hoor verbliif in Duitslond nom lndro geen deel oon de Nederlondse Konpioenschoppen.

l99l Duits kompioen equipe codetten. Met gemengd seniorenequipe winnoor Solinger Swert.
Duits kompioen equipe junioren.

1992 6e op het EKjunioren in lnnsbrAck. Deelneemster oon het jeugdkonp von de )lympische Spelen in Borcelono.
1993 Gesloogd voor het eindexomen Wirtschofsgymnosium en ingeschreven voor de studie Mootschoppijgeschiedenis oan de

Erosmusuniversiteit te Rotterdom. 7e bij het EK junioren in Portugol. 1 7e op het WK junioren te Denver.
Met ingong vdn ougustus 1993 ging lndro in Rotterdom wonen en sloot zich oon bij Rotterdom Topsport. Hoor licentie liep vonaf dot
moment vio ANSC. Bij "Finish '93" kreeg ze de oonmoedigingsprijs von de stod Rotterdom.

1994 Nederlonds kompioen junioren floret. 11 e bij het WK junioren in Mexico-Stod. Nederlonds kompioen senioren floret.
1995 Eerste seniorenjoor. Nederlonds kompioen floret.3e bij het "Tournoi du cose Escrime" in St. Etienne (FRA); in de kwortfi-

nole versloeg lndro met 15-5 de nummer 10 von de wereldronglijst, de Amerikoonse Ann Morsch.
Ploots bij de eerste 50 op de wereldronglijst.

1996 l4e bij het wereldbekertoernooi von Budopest (H0N); lndro schokelde door meervoudig 1lynpisch- en wereldkompioen
Anjo Fichtel-Mouritz (BRD) uit.3e bij het wereldbekertoernooi von Moskou (RUS). Nederlonds kompioen floret.
Winnores von het 0lympisch kwolificotietoernooi in Como (TA). 0ndonks de behoolde internotionole kwolificotie (l0C
en FIE) weigerde het N)C hoor uit te zenden noor de }lympische Spelen in Atlonto. 10e bij het wereldbekertoernooi in
Tunis.

1997 2e in St. Denis de l'Hotel (FRA).

1verige resultoten bij wereldbekertoernooien:8e in Hovono, l2e in Budopest, ge in Moskou, l3e in BuenosAires,6e in Solzburg,Te in
Athene, 13e in Tunis. 11e op de Universiode in Cotonio (Sicilid).

1998 Wereldbekertoernooien:7e in Hovono.
0p dit moment stoot lndro bij de eerste 20 op de wereldronglijst. Sinds hoor terugkeer uit Duitslond stoot ze nummer I op de
Nederlondse ronglijst bij dones floret.

Heb je nog vragen?
Deze vraag stel ik vooral aan alle jeugdige schermers (ook anderen mogen dit natuurlijk lezen en reageren). lk kan me
voorstellen dat je na het lezen van dit portret meer weet van lndra, maar dat je bijvoorbeeld nog meer vragen hebt,
bijvoorbeeld hoe ze traint, hoe ze school en schermen combineert, waarom ze naar Duitsland is gegaan en wat ze er
geleerd heeft en zo kan ik zelf nog veel meer bedenken. Maar hebje een leuke vraag en wil je graag een antwoord op
deze vraag, stuur hem dan naar het redactieadres van de Touch6 (staat vermeld in het voorwoord) en dan zorgt de
redactie ervoor dat je een antwoord krijgt van lndra op je vraag.
De poster zoals die op de busabri's te zien is geweest staat op de achterzijde van de omslag van deze Touchd!



Tol, Sonja
0singa, Pernette
Tiedink, Nicolette
Manressen, Titia
Hofmans-Clark, Jos

6 Emden,Rebecca v.

7 Conen, Rachel
8 Snaterse, [.4argreet
9 Klaris, Ingrid
10 Heuvel, Ingrid vd

I Klaris, lngrid
2 Conen, Rachel
3 Alp, Zehra
4 Bel, Esther
5 Vliet, Maartje
6 Bos, Denise
7 Teerhuis,C
8 Huijser, Danae

1 Klaris, lngrid
2 Huijser, Danae

Dames Degen Senioren

Kar
KMS
Dvi

ANS
Haz
dAr
Kar

Kt\,45

Dames Deqen lunioren

Vwy
dAr
VwY
LP

Sur
put

Vwy
LP

Dames Degen Cadetten

Fau
AN5
5ca
Put

OKK
Ran
OKK
LRa

Dames Floret Cadetten

ANS
Fau
Sca
OKK

OKK
LRa

Put

Gijlswijk, Laura u
Versloot, Anna Maria
Gorp, Joelle van

Eruen, Saskia v.

Borst, Solange
Geurts, Djinn
Vugt, Mariecke v
Visser, 5an ne

Visser,5anne
Geurts, Djinn
Vugt, Mariecke v

Kardolus, Arwin
Sizoo, Koen
0tter, Wouter den

4 Damen, Stefan
5 Bilke1 Peter
6 Ridder, Bouke
7 Tigchelaar, Siebren
I Ganeff, Stephane
9 Garniel Bas
10 Hol, lohannes in 't

1 Tigchelaar, Siebren
2 Hol,.Johannes in't
3 Benda-Beckman, A.v.
4 Verwijlen, Bas.
5 Kroezen, Michael
6 Eruen, Allard v.

7 Hickman, Jurjen
8 Vredeveld, Niel
9 Roubos, Chris
10 0oms,.Jurgen

Eruen, Allard v
Ve rwijle n, Bas.
Kroezen, [.4ichael
Jansen, Walter
8loks, Alexander
Terscheggert, Rudolf
Kock, Koen
Erckens, Hans

Dames Floret Pupillen

Dames Floret Beniamins

Dames Floret Kuiftens

Heren Degen Senioren

Kar
Kar
Dvi
Dvi
Dvi
U5V

Kar
Kar
Don

Heren Degen lunioren

Don
LP

Fau

Ran
5ca
Fau
8G

Heren Degen Cadetten

Heren Degen Pupillen

Heren Degen Beniamins

s72
s67
568
s77
564
566
180
s68
c81
s62

c81
J80
J78
)79
Jt9
lB0
J7B
c82

1

2
3
4

6
7

887

s74
s60
c81
s71
s77
P84
s68
s77
573
c81

CBI
P84
c8r
J80
)78
c81
c83
J80
c81
c83

P84
CBl
c81
c83
c81
c8r
c83
c81

9
IO

1

2

3
4
5
6
7
I

2968
2462
1782
1371
1218
982
790
669
445
+02

2452
2068

192
377
366
332
328
324

3684
356

356

4688
1062
848
786
749
574
549
467
448
401

't1 56
1097

907
864
818
360
332
324
108
100

2373
1873
1 310

571
396
189
100
83

ANS PB4
Ran P84
Rap P84

1 750
719
517

1 346
677
360
332
328

4327
1 950
1 938
1 845
1 653
1 +25
1234
1217
11 38
1016

2706
1270
893
847
s90
514
449
427
361
357

'r97 
5

17 57
885
65s
413
369
365
264

1 369
't3 59

Vwy 887
OKK 887
Pal K88
Vwy K89
Vwy K89

Vwy K88 436
Pal K88 396
Vwy K89 356

Vwy C81

LP C82

564
563
s74
s71
568
569
J79
ss9
J76
J7B

)79
)78
)79
c83
c81
c83
)79
J78
J80
i79

5
6
1

8
9
t0

Dames Degen Beniamins

Eruen, Saskia van Vwy

Dames Floret Senioren

Angad Gaur, lndra ANS
Liebrand-vEs, Henne Vis
Heinen, Eva Fau
Egmond, Simone v Twe
Scholz, lVelanie TWe
Gijlswilk, Laura v. Vwy
Oskamp, Liesbeth CT

Westerweel, Kim CT

Belt, l\4argot v Pos

Klijnhout, Simone Sca

Dames Floret lunioren

Heinen, Eva
Gijlswijk, [aura v
KliJnhout, Simone
Bos, Denise
Alp, Zehra
Klaris, lngrid
Veeneman, Myrthe
Meeuwisse, D

Hagebeek, Tina
Jansen, Roseanne

Gijlswijk, Laura v.

Heinen, Eva
Klijnhout, Simone
Veeneman, Myrthe
Klaris, Ingrid
Hagebeek, Tina
Jansen, Roseanne
Glimmerueen, Astrid

1

2
3
4
5
6
7

6

Vwy C83
Vwy C83
Fau C81

LRa C82
Vwy C83
Put C81

Rap C8l
Vwy C82

Vwy P84 555
Wez P84 484
OKK P84 400
Vwy P84 396
Sca P84 380
Vwy 886 332
Vwy 886 328

Visser, [/aarten de
Veenstra, Tim
Borst, Sebastiaan
Perez, Jose
Zwan, Donovan v.d
Burgt, Rob vd.
Oorschot, Bart v

Burgt, Rob vd

Oorschot, Bart v
Vwy 886
Vwy 886



Vugt, Ruud v.

Nistelrooij, Marc van
Oorschot, Niek v.

Grinsven, Stijn v
Hofhuizen, Tom
Wolk, Tom vd.

Sanders, Paul
0ostveen, Aruid
Divendal, Jeroen
Toth, Andries
Nonhebel, Floris

6 Ducastel, Nathan
7 Rijsenbrij, Hans
8 Seijlhouwer, Eric
9 Barneveld, Wojtek v
l0 Combe, Sebastiaan

1 Rohlfs, l/4atthi.js
2 Combe, Sebastiaan
3 Barneveld, Wojtek v.

4 Mooren lscha
5 Spanhoff, Rudolph
6 Jansen, Tashunka
7 Holstege, Arnaud
I Aronzon, Boaz
9 Vinke, Harry
!0 Tiqchelaar, Siebren

1 Rohlfs, lvlatthijs
2 Jansen, Tashunka
3 Combd, Sebastiaan
4 Holstege, Arnaud
5 Mooren, lscha
6 Barneveld, Wojtek v.

7 Pepper,0din
8 Spanhoff, Rudolph
9 Borst, Sebastiaan
10 Verwijlen, Bas

1 Borst, Sebastiaan
2 Navest, Maarten-Dirk
3 Wersch, Geert
4 Zwan, Donovan vd
5 Loerakker, Ben
6 Visser, [/aarten de
7 Koops, Thomas
8 Bobbe, Jeriel
9 Breukelen, Stefan v
l0 Heuvel, Daan vd.

1 Gool, Mels v
2 Loerakkel Jan
3 Nistelrooy, Marc v
4 Korkmaz, Mehmet
5 Aarden, Vurqill
6 Merjenburg, Daniel
7 Kenter, Pascal
I Varekamp, Tommie
9 Vugt, Ruud vd.
10 Doornebal, Bob

Haz
Twe
Twe
Sca
Twe
0ev
Vis
Haz
KLM
Sca

Heren Floret lunioren

0ev
Sca
KLM
Ran
Twe
OKK
Sca
Vis
PSV

Heren Floret Cadetten

0ev
OKK
5ca
5ca
Ran
KLI\4

Eng
Twe
OKK

Heren Floret Pupillen

Heren Floret Beniamins

Heren Floret Kuihens

1 oorschot, Niek v. Vwy
2 Laarhoven, Jos v. Pal

3 Unger, Patrick Sca
4 Aarden, Jeremy Ara

Heren Sabel Senioren

1 Laschek, Sef Fau
2 Cann, Etienne v Pro
3 Ros, Tijmen Kar
4 oskamp, Anton oev
5 Ham, Erik vd Oev
6 Hosseini, Arash Oev
7 Romijn, Reinout Pro
I Massoumi, Sharam Don
9 Plantinqa, Teun Kar
10 Kardolus,oscar Kar

Heren Sabel lunioren

1 Wijnkoop, Jan Thi.js v Der
2 Haverkamp, Symke Kar
3 Hooven, Floris vd Pal

4 Vajta, Balasz Gas
5 Berndsen, Michiel Kar
6 Moerdijk, Diederik Sca
7 lvleesters, Tjerk Pal

Heren Sabel Cadetten

1 Hooven, Floris vd Pal

2 Yajla Balasz Gas
3 Berndsen, Michiel Kar

Heren Sabel Pupillen

1 Compter, l/ark PSV
2 Jaquet, J MdF
3 Bekken, Joost Pal

4 Borst, Sebastiaan oKK
5 Derckx, Guus dAr
6 Klaassens, lvo PSV
7 Heuvel, Daan vd. PSV
I Kirkels, Casper BG

Heren Sabel Beniamins

1 Dooper, Bernard dAr
2 Koot, Johan dAr
3 Strobel, Rene Sca
4 Strobel, Steven Sca
5 Bongartz, Joris dAr
6 Kirkels, Laurens BG

Dames Sabel Senioren

1 Mooij, Laurien Ran
2 Dalen, Sandra v Kar
3 Stam, Jean-Marie Pro
4 Sachs, Annemarie Oev
5 Emden, Rebecca v Haz
6 Purmer, l\4arianne Pos
7 Holierhoek, Jessica Pro
8 Broek, Katinka vd Fau
9 Hooven, Eileen vd Pal

10 Ellerbrock, Anja Kar

Dames Sabel lunioren

1 Mooij Laurien Ran
2 Hooven, Eileen vd Pal

3 Berg, Marijke vd Der
4 Buys, Astrid Pal

5 Alp, Zehra Vwy

886 651
887 538
K88 494
886 328
886 324
887 320

K88
K88
K89
K88

c81 568
c81 477
c8r 396

264
210
180
131

141 5
1 303
't301

1 285
1276
1 233
1't70
1107
1077
937

1039
1020
408
370
360
108
40

Heren Degen Kuikens

Oorschot, Niek v Vwy K88

Heren Floret Senioren

748

2456
2009
r 500
1106
r046
923
902
899
829
787

1 552
1150
1098
1065
968
917
847
787
776
588

3234
2406
2196
2064
'r963

1 585
1247
1066
101 3
308

1 341
1066
980
861
649
325
324
237
141
96

1223
11 41

11 40
r081
899
843
707
616
415
358

s67
s65
s72
>b5
s67
s76
s77
s73
s74
vs6

s68
570
s66
558
s75
s73
s62
s63
c81
c82

c81
c82
c81
c82
c82
c81
c82
J78
J80
J79

c81
c81
c82
c82
c82
c81
c83
c82
P84
c83

J80 809
s68 79',1

566 777
569 734
s66 627
s75 575
sl4 320
s68 316
)19 228
s66 162

J80 870
)79 408
J80 311
c81 314
J78 160

OKK
0ev
Eng
Sca
Eng

Eng
Ran
0ev
PSV

Eng
Eng

Ara
Ara
Eng
KLM
Eng

Sca

P84
P84
P84
P84
P84
P84
P85
P85
P84
P85

886
886
887
886
887
886
886
887
886
887

J80
J78
c81
c8r
c81
)79
J78

P84 444
P84 436
P85 404
P84 400
P84 399
P84 396
P85 328
P84 79

887 460
886 410
886 380
K87 328
886 324
886 57

g



Datum

22l03ls'

2Bl03/e8

041041s8

os/04/e8

11lo4le8

1 8- I 9/04/s8

1 8/04/98

02/0s/e8

10/0s/e8

10/05/e8

1 6/0s/eB

21losls9

3o/os/s8

06/06/s8

1 3/06/98

1 4/06/e8

20/06/e8

21 /06/e8

NaamlWapen

9e Willem Eggert-toernooi /
Degen/floret dames & heren

Open Kampioenschappen Zuid-Holland /
Degen dames €t heren

Open Noordhollandse Kampioenschappen /
Degen/floret/sa be I

Open Noordhollandse Kampioenschappen /
Degen/floret/sabel jeugd

St. Servaes Toernooi /
Degen/floret dames ft heren

2e Arnhemse Meisjes Toernooi / Floret/sabel jeugd

Ad Vermolen Beker / Sabel veteranen

Open Kampioenschappen Zuid-Holland /
Degen jeugd t/m cadetten

Wapen van Zoetermeer / Degen jeugd, dames Et heren

Bevrijdingsbeker / Sabel heren Et dames

NK Floret 1998 / Floret dames, heren ft equipe

20e Hemelvaartstoernooi / Floret dames, heren Etjeugd

Academietoernooi /
Degen dames €t heren

Nederlandse Studentenkampioenschappen 1998

Degen/sabel/floret dames Et heren

Bevrijdingsbeker /
Sabel dames ft heren

NK Degen 1998 /
Degen dames, heren ft equipe

NK Sabel 1998 /
DSabel dames, heren €t equipe

1 7e Haagse Jantje /
Floret jeugd

PlaatslOrganisatie

Purmerend /
Zaal Heerooms

Den Haag /
Lindenhof / KNAS Zuid-Holland

Purmerend

KNAS Noord-Holland

Purmerend

KNAS Noord-Holland

Maastricht

MAS lncontro

Arnhem / Scaramouche

Den Haag / Lindenhof / OKK

Den Haag

Lindenhof / KNAS Zuid-Holland

Zoetermeer i Zaal Kardolus

Zoetermeer i Zaal Kardolus

Den Haag / Grote Kerk

KNASIer Weer

Veldhoven / Courage

Sporthal Den Ekkerman

Breda KMA

NAS

Leiden / LUSV

Zoetermeer

Kardolus

Zoetermeer

Zaal Kardolus/ KNAS

Haarlem

Zaal Hazes/ KNAS

Den Haag

Lindenhof OKK

Opmerfting

I nt.

Nat.

Recr.

Nat.

Studenten

Nat.

lnt

lnt
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