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Geachte schermers, schermvrienden en andere
bela ngstel lenden,

Het is alweer tijd voor de tweede Touche van 1998.

De lente is be gonnen en het schermseizoe n is in volle
gang. Wat kunt u allemaal verwachten deze keer.

Allereerst de zaken die u allen zou moeten weten en

in andere gevallen altijd we I interessant zijn om te
weten.
Daarbij is de aankondiging van de algemene leden-
vergadering op 9 mei aanstaande. lk hoop u daar
allen te zien, want het is eigenlijk de enige keer in
het jaar dat alle schermverenigingen in Nederland
hun woordje kunnen bijdragen in het bondsbele id.

Daarnaast zoekt de bond ook nog allerlei mensen die

iets willen doen in ee n commissie. De oproep staat
verderop in dit blad.
Behalve dat we gaan vergaderen is ook de tijd voor
de NK's aangebroken. Maakten we afge lopen jaar al

een aantal mooie finales mee op zo nog mooiere
locaties, dit jaar zal het niet anders zijn. Wilt u dus

een keer Nederlands topschermen zien op een ande-
re locatie dan een sporthal, dan zou ik u willen aan-
raden om eens een NK te bezoeken.

Verder in deze Touch€ vindt u de gebruikelijke zaken:

toernooi-aankondigingen (waarom krijg ik zelden

een vervolg hierop, ik wel best wel graag weten hoe

het met het aangekondigde toernooi in de Touche is

gegaan), wedstrijdve rslagen (waaronder de uitslagen
van de WK Jeugd in Venezuela, waarover in de vol-
gende Touche meer zal verschijnen) en andere bij-
zondere verrichti ngen.

Daarnaast besteden we deze keer ook eens aandacht

aan zaken die niet direct met schermen te maken

hebben maar wel zouden kunnen voorkomen, zaken

waarover we allemaal wel eens mogen nadenken:

zoals sexuele intimidatie en allochtonen in de sport.

Twee heel verschillende dingen, die volgens veel

mens€n ver van ons weg staan, maar dichterbij zijn

dan u vaak denkt.
Maar er zijn natuurlijk ook leukere dingen te melden.

Zoals een nie uwe sche rmkalender voor de rest van

1998 en de ouwe trouwe ranglijst. Die laatste was de

afgelopen keer niet zo oud en vertrouwd, want er
waren nogal wat fouten ingeslopen en dat had een

aantal oorzaken. Zo is de lijst van de l6e van de
maand een tussenlijst en daarin wilweleens een aan-
tal categorie€n ontbreken. Dat was jamme r, ze ker
gezien het aantal telefoontjes wat mij bereikte, van
zeer verontruste mensen tot zeer boze mensen. Dat ik
daar gevoelig voor ben moge blijken uit de ranglijst
in de Touche. Hierin vindt u de lijst van 1 april, dus
oud, maar wel vertrouwd. Aangezien vanaf de vol-
gende Touch€ de deadline verhuist naar het eind van

de maand, zal het oud verdwijnen, maar we proberen

het vertrouwd te handhaven.
Tot slot wil ik nog graag mij richten tot de adver-
teerders in dit blad. Mij heugt uw belangstelling
zeker, maar wil u iets veranderen in uw adverte ntie
of een geheel nieuwe advertentie, vindt u het for-
maat niet goed of wilt u groter dan nu (kleiner mag

ook), neem dan contact met mij op. lk ben zeer goed

bereikbaar ook al sta ik u niet altijd zelf direct te
woord, dan probeer ik er zorg voor te dragen dat uw
advertentie geplaatst wordt zoals u zelf wenst.
Weet u echter iemand die graag wil adverteren om
een groot publiek te bereiken dan kan hij of zij
natuurlijk ook altijd een advertentie plaatsen. Uit
eigen ervaring weet ik dat het voor toernooisponsors
best aantrekkelijk is. Wellicht een idee?

Tja, dat was het wel weer van mijn kant. lk zou zeg-
gen spring in de pen en help mee de laatste Touche

voor de zomer weer lekker op te vullen.
Dus voor iedereen:

kopij voor het derde nummer van 1998
v66r 30 juni 1 998

Redactieadres Touch€
T.a.v. J(ohanna) Prummel
H.S. Trumanstraat 10
9728 SB Groningen
Tel.: 050-5262791 (voicemail)
Fax: 050-5262795
E-mail : smitprum@noord.bart.nl



Verhu isberichten/ad reswijzi g in gen/wijzig i n gen

besturen
ln de vorige Touch€ was het nieuwe secretariaatadres
van Mas lncontro doorgegeven. Per abuis is toen het ver-
keerde telefoonnummer weergegeven.

Hier alsnog het juiste adres:

Mas lncontro te Maastricht
V. Tudyka

Lage Barakken 48-H01

6221 CK Maastricht
Tel.:043 3216594

Het secretariaatadres van SV Valiant is gewijzigd:

Mw. M. Speth - Brocheler

Lavastraat 26

8084 cP ',t Harde

Tel.: 0525-652467

Het postbusnummer van SV Trefpunt is niet in

Rotterdam maar in Vlaardingen. Het juiste adres van

SV Trefpunt is:

Postbus 41 70

3130 KD Vlaardingen

KNAS-lnternationaal op vakantie
ln de maand juli is mevrouw Angaud-Gaur op vakantie

en dat zou betekenen dat KNAS-lnternationaal niet
bereikbaar zou zijn. Echter, Anton Oskamp heeft zich

bereid verklaard om haar taken voor de maand juli waar

te nemen. Dus wanneer je in die periode naar het bui-
tenland wilt om te schermen, dan kun je je aanmelden
bij Anton 0skamp, telefoon/faxnummer 020-6697888.

WIN NIEUWE LEDEN MET DE \AA/-ACTIEFBON

Wat is de \Aly'-Actiefbon?
De Stichting Landelijke \Aly''s start een grootschalige

landelijke promotie voor actieve sportbeoefening mid-
dels de \AN-Actiefbon. Vanaf eind april 1998 kan iedere

Nederlander een \Aly'-Actiefbon kopen. Deze Actiefbon is

voor de gebruiker altijd minstens het dubbele waard en

kan verzilverd worden door te gaan sporten. Schermen

hoort daar natuurlijk bij!!!

Welk voordeel kan dit bieden voor uw vereniging?
Werving van nieuwe leden en vooral de landelijke reclame

voor de schermsport heeft ons doen besluiten medewer-
king te verlenen aan de actie \Aly'-Actiefbon. De KNAS

stelt uw vereniging in de gelegenheid om aan deze unie-
ke landelijke actie deel te nemen.

Grote publiciteitsvoordelen I

De \Aly' brengt grootschalig op radio, tv, via brochures en

posters schermen onder de aandacht van een breed

publiek. Alle WV-kantoren doen mee en ook de \Al/ bin-
nen uw gemeente. Uw vereniging wordt kosteloos in de

brochure vermeld. Zo werft u nieuwe leden en profiteert
uw schermvereniging maximaal van alle promotie.

Wat heeft u te bieden met de \Aly'-Actiebon?
U kunt bezitters van de Actiefbon het volgende aanbod

doen:

De \Al/-Actiefbon van f. 10,- kan bij uw vereniging

ingezet worden voor:

idn moond grotis kennismoken met schermen

Graag neemt de \Afu ook uw vereniging op in haar lan-
delijke promotie.

Het kost u niets, reageer snel en profiteer!!
en meldt uw vereniging aan bij het bondsbureau!

Nieuwe KNAS-schermfolder

0p veler verzoek geeft de KNAS weer een folder uit.

Het bestuur is van oordeel dat deze folder geschikt is

voor het geformuleerde doel: informatie voor mensen die
al enige belangstelling voor de schermsport tonen, om ze

op die manier meer naar ons toe te halen. Het gaat dus

nadrukkelijk niet om een zogenaamde strooifolder.

De folder is niet goedkoop:

de kosten bedragen f. 0,75 per stuk.

Zoals u waarschijnlijk weet ontvangt de bond geld op
grond van het contract inzake de uitzendrechten van

sportevenementen tussen de N05 en NOCNSF. Dat geld

is bedoeld voor promotionele activiteiten.



Vanzelfsprekend past het uitgeven van een folder als

deze in die doelstelling. Daarom heeft het bestuur beslo-

ten de productiekosten van deze folder voor 2/3 ten laste

van deze "W-rechten" te brengen. Dat betekent dat 1/3

voor de gebruiker in rekening wordt gebracht.

U kunt de folder bestellen bij het bondsbureau. U doet

dat door een schriftelijke of mondelinge opgave van de

verlangde hoeveelheid. U ontvangt de bestelde hoeveel-

heid, alsmede een rekening d f.0,75 per bestelde folder.

Daarnaast worden de verzendkosten in rekening

gebracht. Vanzelfsprekend vervallen de verzendkosten

wanneer de folders worden opgehaald. Dit is mogelijk na

afspraak met de bondsadministrateur.

Aankondiging Algemene Ledenvergadering KNAS

De Algemene Ledenvergadering van de KNAS zal plaats-

vinden op zaterdag 9 mei 1998 ten 13.00 uur in het

schermcentrum De Lindenhof, Erasmusweg 868 te Den

Haag. Verzoeke deze datum te reserveren en in uw agen-

da op te nemen.

Leden commissies
Binnenkort, 9 mei 1998, zal de Algemene Leden-

vergadering van de KNAS plaatsvinden. 0p de agenda

voor de ALV staat de benoeming van de leden van de

reglementencommissie, de tuchtcommissie en de com-

missie van beroep. Helaas is het Bondsbestuur er tot op

dit moment niet in geslaagd om voldoende kandidaten

voor deze commissies te vinden. Wij doen een dringend

beroep op iedereen om na te gaan of er kandidaten voor

de functies te vinden zijn.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij

Hans Wiersma, telefoonnummer (050) 311 86 93.

Vei ling schermapparaten
Als gevolg van de aanschaf van nieuw materiaal worden

de oude Prieu r-trefferaanwijsappa raten afgestoten door

de bond. Het gaat om werkende trefferaanwijsapparaten
zonder enrouleurs en enrouleurkabels. 0m een ieder die

belangstelling voor de overname heeft een gelijke kans

te geven worden de oude Prieur-apparaten door middel

van een schriftelijke veiling verkocht. ledere bij de KNAS

aanqesloten vereniging kan schriftelijk een bod op een of
meer van de apparaten indienen bij het bondsbureau. De

apparaten worden aan de hoogste bieder(s) gegund.

N.B.: Het gaat om oude apparaten die in het verleden

beperkt inzetbaar bleken, daarom wordt door de bond

geen enkele garantie gegeven.

0m in aanmerking te komen voor een apparaat moet aan

de volgende voorwaarden zijn voldaan:
. een bod kan alleen worden gedaan door een bij de

KNAS aangesloten vereniging;
. een bod moet voor 1 juli schriftelijk zijn ingediend

bij het Bondsbureau;
. een bod moet het aantal apparaten en de prijs

bevatten;

toegewezen apparaten moeten door de betreffende ver-
eniging worden opgehaald bij het materiaaldepot van de

KNAS in Velserbroek.

INTERN E

De KNAS op internet
Binnenkort zal de KNAS aangesloten zijn op lnternet. Het

is de bedoeling dat de KNAS daar met een homepage

verschijnt. Voor het maken en onderhouden van deze

homepage zoeken we een schermer of schermster die

bereid is deze taak op zich te nemen.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Hans

Wiersma, telefoonnummer (OsO) 311 BG 93.

htt p://



1nder dit kopje kunt u ols lezer olle informotie vinden 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 orq o n ise re n.

Afdeling Midden-Nederlad
Onze ALV van de regio Midden-Nederland is alweer ach-
ter de rug. Deze vond plaats op zaterdag 25 april. Een

ambitieus programma, hetgeen ten dele reeds gestart is,

werd aangeboden, te weten het doorgaan de succesvol-
le regiotraining.
(Tot nu toe hebben we nog nauwelijks enige reacties van

sparring partners buiten de regio vernomen, ze zijn van
harte welkom l)
Eveneens zijn we binnen de regio van plan de volgende
cursussen te organiseren:
o Wapenreparatie
o Wedstrijdbegeleiding, o.m. ook voor ouders
o Scheidsrechterscursus

Bovendien zullen wederom verschillende wedstrijden
worden georganiseerd, speciaal voor niet-wedstrijd-
schermers in onze regio.

Floret-competitie "Lancelot toernooi"
Het resultaat na 15e week ziet er thans als volgt uit:

Team

Scaramouche 2

Scaramouche 1 3

5V Pallos 3

SV Surtout 5

gespeeld gewonnen score
4 30-1 5

3 16-11

2 16-11

0 1 2-33
Helaas heeft de schermvereniging De Drie Musketiers
zich uit de competitie teruggetrokken. Dit was bijzonder
spijtig, maar het was niet mogelijk meer voor deze

kleine schermvereniging voldoende floretschermers op te
stel len.

Afd el i n ge n Noo rd - N ed erlo nd, N oord -H ol lo nd, Zu i d-
Hollond en Zuid
Voor deze Touche is geen informatie van deze afdelingen
bin nengekomen.

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

UhlmerrflW7t
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: (0261 321 42 44
Voor informatie en verkoop buiten deze tijden:
Gert en Dinie Meijer, telefoon (026) 351 26 39



Seksuele lntimidatie in de sport (HonsWiersmo)

Seksuele intimidatie komt overal voor, op school bijvoor-
beeld. Maar ook op sportclubs jammer genoeg. Ter voor-
koming van seksuele intimidatie zijn in de sport afspra-

ken gemaakt. De georganiseerde sport in Nederland is
het eens over de basisgrenzen die aan de omgang tussen

begeleider - in de ruimste zin van het woord - en spor-

ter kunnen worden gesteld. Deze basisgrensen zijn uit-
gewerkt in 11 gedragsregels:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en

sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (te
bewegen).

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te beje-
genen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid

aantast, in verder in het priv€leven van de sporter

door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk

gestelde doel.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksu-

eel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegen-

over de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de

begeleider en de jeugdige sporter tot 16 )aar zijn
onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd

als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze

aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aan-
raking naar redelijke verwachting als seksueel of ero-

tisch van aard zal ervaren, zoals dat doorgaans het
geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van

geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte ver-

bale intimiteiten.
7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden

en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de

sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt,

zoals de kleed- of hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te bescher-

men tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van

seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is

wie de belangen van de feugdige) sporter behartigt,

is de begeleider verplicht met deze personen of
instanties samen te werken opdat zij hun werk goed

kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materidle ver-

goedingen geven met de kennelijke bedoeling tegen-
prestaties te vragen. 0ok de begeleider aanvaardt
geen financiEle beloning of geschenken van de spor-

ter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelij-
ke dan wel afgesproken honorering staan.

10.De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels

worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is

betrokken. lndien hij gedrag signaleert dat niet in
overeenstemming is met deze regels, zal hij de

betreffende persoon daarop aanspreken.

11.1n die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct)

voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van

de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Deze gedragsregels zijn, met een toelichting, opgenomen
in een folder. Deze folder zal onder de bij de KNAS aan-
gesloten schermverenigingen worden verspreid. De fol-
der is ook aan te vragen bij het bondsbureau.

Van deze gedragsregels zal een preventieve werking uit-
gaan. De gedragsregels kunnen ook repressief werken.
Aan de Algemene Ledenvergadering van de KNAS van

9 mei 1998 wordt voorgesteld om de statuten en regle-
menten zodanig aan te passen dat overtreding van de

gedragsregels inzake seksuele intimidatie strafbaar
wordt gesteld. Als gevolg van de wijziging van statuten
en reglementen kan dan in de toekomst een overtreding
van de gedragsregels aanhangig worden gemaakt bij de

tuchtcom m issie.

Voor hen die zijn lastig gevallen bestaan er telefonische
hulplijnen. Voor hulp of advies over seksuele intimidatie
kunnen kinderen tussen 2 uur's middags en B uur's
avonds bellen met de Kindertelefoon 0800-0432.
Volwassenen kunnen bellen met 50S Telefonische hulp-
diensten 0900-2025590. Sinds begin dit jaar zijn een

aantal sportvertrouwenspersonen actief. Daardoor kan,

na de eerste opvang door de telefonische hulplijnen, op

verzoek worden doorverwezen naar een sportvertrou-
wenspersoon of adviseu r.

De Nationale Sportbibliotheek sluit!
Misschlen heeft u het al gehoord, de Nationale
Sportbibliotheek gaat sluiten.
.Jarenlang heeft de bibliotheek een ieder die daar
behoefte aan had voorzien van informatie over sport en

lichamelijke opvoeding, maar helaas zal de Nationale
Sportbibliotheek vanaf 21 mei geen diensten meer ver-
lenen aan het publiek.
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De bibiotheek zal niet helemaal van het toneel verdwij-
nen. Het recente deel van de collectie (maximaal 5 jaar

oud) gaat deel uitmaken van de collectie van een Kennis-

, lnformatie- en Documentatiecentrum (KlD) voor de

sport dat gehuisvest zal worden in het hoofdkantoor van

NOC-NSF. Hiermee wil NOC-NSF een centraal en herken-
baar punt inrichten voor de publieksvoorlichting voor en

over de sport. Dit informatiecentrum zal zich hoofdzake-
lijk presenteren via lnternet en niet zozeer fysiek toe-
gankelijk zijn zoals de Nationale Sportbibliotheek dat nu

wel is. Het oude deel van de collectie van de Nationale

Sportbibliotheek wordt in bruikleen gegeven bij de

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Overlast
Er moet nog veel werk verricht worden in de afbouwfa-
se van de Nationale Sportbibliotheek en de opbouwfase
van het KlD. Dit is van invloed op de aard en snelheid van

de dienstverlening van de Nationale Sportbibliotheek.

Vanaf 1 6 maart worden er gaan boeken meer uitgeleend

en de openingstijden zijn aangepast. De Nationale

Sportbibliotheek biedt haar excuses aan voor de eventu-
ele overlast.

Belangrijk! ln verband met de verhuizing leent de
Nationale Sportbibliotheek geen boeken meer uit
vanaf 16 maart
Wel kunnen de boeken van 1 6 maart tot 21 mei ingezien
worden bij de Nationale Sportbibliotheek. Het is altijd
mogelijk fotokopiedn te maken van boeken en tijdschrif-
ten.

Openingstijden tot 21 mei
De Nationale Sportbibliotheek is van maandag tot en

met vrijdag geopend van 09.00-12.00 uur.

Nieuw sportkader: Nieuwkomers aan de slag in de

Nederlandse sportwereld. Een voorlichtingsprogram-
ma voor allochtonen
'Nieuw Sportkader" is een vervolg op het in 1997 ver-
schenen voorlichtingsprogramma "Nieuwe Sporters'l ln
"Nieuwe Sporters" kunnen allochtonen kennis maken

met het functioneren van de Nederlandse sportwereld en

met de eigenaardigheden van het verenigingsleven. Een

van die eigenaardigheden is het vrijwilligerswerk.
Hoewel steeds meer nieuwkomers de weg naar een

sportclub vinden, zijn nog maar heel weinig allochtone

Deelnenrers aan nict minder datt 4 Olympische Spelen cn meer dan 100 Ned. senioren kampioenen.

voor de beste
.Schermlessen . S c he rms p o rtartike le n .Toneel-schermlessen

On:e shop is de gehele dag en ma. di. v,o. do. - arond geopend.
( P u s gr I t,qenheid e rt u rut i s parke erga I t, ge n heid i s aunu'e :i g )

REDELIJKE PRIJZEN, VAKKUNDIG ADVIES EN GOEDE SERVICE
Dive rs e le uke aanbiedinge n, bijvoorbe eld :
El. sche rmvest.tloret van f)M voor f 100,00

niet t'rxtr .fJ5*{lt maat't,oor f 75,00

Speulderbos l3-15 2716 JW Zoetermeer
tel: 079 3 21 21 22 fzrx:079 3 52 08 22

poftable: 06 5419 28 22 e-mail: kardolu@euronet.nl
Visit our homepage: http://wwweuronet.nl/-kardolus/

Schermt,ast 3501800N yan f2m voor f 150,00

Scherntbxrck 3501800N tan ffrtfTf voor f 75,00

Maraging kl.floret t'an f)ffi voor f 100,00

Bi.j een beLtck uan on:c sholt te Zoeternrcer'5 .srufr.r naakte Elet'trische Floretklingen van f}+fr0

q
t:



sporters als vrijwilliger actief bij een sportvereniging.

Het aantal allochtonen dat bijvoorbeeld helpt bij de ver-

koop van koffie in de kantine, bij het organiseren van

toernooien of bij het rondbrengen van het clubblad is

beperkt. Terwijl juist door nieuwkomers ook bij de orga-

nisatie van een sportvereniging te betrekken integratie

van allochtonen in de samenleving kan worden bevor-

derd. ln de praktijk is geconstateerd dat voor veel

allochtonen het Nederlandse verenigingsleven onbekend

is. Het is voor hen niet altijd vanzelfsprekend dat ouders

hun kinderen naar een wedstrijd brengen of een handje

helpen in de club. Werk verrichten voor een vereniginq

zonder eryoor betaald te krijgen is voor veel nieuwko-

mers niet gewoon.

Het voorlichtingsprogramma'Nieuw Sportkader' richt

zich op nieuwkomers door hen voorbeelden te laten zien

van allochtonen die op succesvolle wijze een sportver-

eniging ondersteunen. Zeven allochtonen, die als vrijwil-
liger hun draai binnen de sportvereniging hebben gevon-

den, zijn met de camera gevolgd. Zij vertellen vanuit hun

eigen ervaring over de vrijwilligerstaken die zij verrichten.

De videoband 'Nieuw Sportkader' kan een club goed van

pas komen bij de werving van allochtone vrijwilligers.

Hoewel bedoeld en gemaakt voor allochtonen, is het

programma ook voor autochtone kaderleden de moeite

waard. Het programma biedt hen de mogelijkheid enig

inzicht te verwerven in de verschillende culturen en ach-

tergronden van allochtonen. Kennis en inzicht zijn

belangrijk om zo een optimale persoonlijke begeleiding

te kunnen geven aan potentieel nieuw sportkader.

Hoe te bestellen?
De voorlichtingsprogramma's'Nieuwe Sporters' en

'Nieuw Sportkader' zijn gemaakt door de N0CNSF in

samenwerking met de Nederlandse Programma Stichting

(NPS). Begin oktober is in het Allochtone video circuit
van de NPS op Nederland 3 het voorlichtingsprogramma
'Nieuwe Sporters' herhaald en het vervolgprogramma
'Nieuwe Sportkader' voor het eerst uitgezonden.
o Beknopte schriftelijke handleiding behorende bij

bovenstaande programma's zijn verkrijgbaar bij

NOCNSF voor f. 5,- per stuk (inclusief verzendkosten).
. Een cassette met twee werkboekjes'Nieuwe Leden'en

'Nieuw Kader' biedt een praktisch stappenplan aan

verenigingen die werk willen maken van werving en

behoud van allochtone leden en allochtoon kader. Een

cassette met twee werkboekjes is verkrijgbaar bij

NOCNSF voor f .22,50.
o Videobanden van beide programma's zijn tegen kost-

prijs te bestellen bij NOCNSF. Een band van circa 30

minuten met e€n aflevering kost f. 27,50. Een verza-

melband van circa 120 minuten met vier verschillen-
de afleveringen kost f. 52,50. De genoemde bedragen

zijn inclusief handleiding en verzendkosten.

Handleidingen
r Handleiding 'Nieuwe Sporters'

o Handleiding 'Nieuw Sportkader'

Cassette

. Cassett€ met twee werkboekjes

'Nieuwe leden' en 'Nieuw kader'

bestelnummer 290

bestelnummer 363

bestelnummer 306

Videobanden
. Losse afleveringen 'Nieuwe Sporters' (circa 30 minuten)

. Nederlands

o Turks

o Marokkaans-Arabisch

o Marokkaans-Eerber

. Engels

. Duits

o Frans

o Video Huisbezoeken

bestelnummer 291

bestelnummer 292

bestelnummer 293

bestelnummer 294

bestelnummer 295

bestelnummer 296

bestelnummer 297

bestelnummer 377

bestelnummer 298

bestelnummer 299

bestelnummer 364

bestelnummer 365

r Verzamelbanden NieuweSporters' (circa 120 minuten)
o Nederlands, Turks, Marokkaans-Arabisch,

o Verzamelbanden'Nieuw Sportkodel (circa 120 minuten)
o Nederlands. Turks, Marokkaans-Arabisch,

Ma rokkaa ns-Eerber

o Nederlands, Engels, Duits, Frans

Ma rokkaa ns-Berber

o Nederlands, Engels, Duits, Frans

Bestellen van voorlichtingmateriaal kan door overmaking van

de verschuldigde bedragen en onder vermelding van de

betreffende bestelnummers, op gironummer 33 van N0CNSF in

Arnhem. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

N0f NSF Sportontwi kkeling, Robert Zwart (026-4834493)



Wereldspelen voor Medici 1998
Dit jaar worden voor de 19e keer de Wereldspelen voor
Medici (Jeux Mondieaux de la Medecine,.lMM) georga-
niseerd. Het is een sportief evenement voor artsen, spe-
cialisten, dlerenartsen, fysiotherapeuten, farmaceuten
en laatstejaars studenten in deze richtingen, waaraan
meer dan 2000 sporters uit 33 anden in 21 takken
var soort oeerremen. l*) */
De Wereldspelen voor Medici vinden plaats in !' "'tt '

Klagenfurt(Oostenrijk) van 27 juni tot en met 4 juli.
Geschermd wordt op alle drie de wapens en wel op
dinsdag 30 luni, woensdag 1 juli en donderdag
2 juli.

In Nederland is dit toernooi naqenoeg onbe-
kend; helaas. Het zou namelijk lammer zijn als

een arts met sport eve interesse dit geweldige
evenement zou moeten missen, omdat hij of
zij niet van het bestaan van deze wereld
spelen af weet.

Dus als je belangstelling hebt kun je je
aanmelden via KNAS-lnternationaal,
Bergse Maas 1, 2641 W Pijnacker,

tel/fax. 0153-640401.

\rn#
n,,l!!14 
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r{{#{w k&&ffi, ......:a,:.,.ry,

Voor ol uw schermmoteriool
Leverqncier von onder ondere

Lel op: Nieuw odres

Von Neckstroot 3l
2597 SB Den Hoog

Iel : 070-32491 81

Fox: 070-3256870



Friendship through Culture ond Sports

Nog ongeveer 31 lz maand en het is zover:
ln de week van 1 tot en met B augustus 1998 vinden de Gay Games Amsterdam 1998 plaatst. De Gay Games

Amsterdam 1998 is het grootste internationaal sport en cultuurevenement dat ooit in Nederland is georganiseerd. ln

de eerste week van augustus worden elke dag 15.000 deelnemers en minimaal 30.000 bezoekers per dag in Amsterdam
verwacht.

Gay Games Amsterdam is een homo- en lesbisch evenement dat toegankelijk is voor iedereen, ongeacht kleul sekse,

handicap of seksuele voorkeur. Het is de vijfde editie van een vierjaarlijks internationaal evenement, dat voor de eer-
ste keer buiten Noord-Amerika plaatsvindt.

Gay Games Amsterdam wordt ondersteund door de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de landelijke

overheid, N0CNSF, de Europese Commissie en een Comit6 van aanbeveling met vooraanstaande personen uit de poli-
tiek, bedrijfsleven, sport en cultuur. Het sportprogramma bestaat uit 30 competitiesporten,6 demonstratiesporten en

ddn invitatiesport.
0p vrijdag 7 augustus is het schermen een van de zes demonstratiesporten tijdens de Gay Games.

Een unieke gelegenheid om op schermgebied iets neer te zetten waarnaar de hele wereld kan kijken!!! Een unieke pro-

motiekans voor het schermen!!!
Er worden die dag drie lopers gelegd voor de Stopera, een unieke locatie voor het schermen. Dat betekent dat er bui-
ten geschermd gaat worden, iets waartoe je zelden de kans krijgt!
Naast een wedstrijd voor mannen en vrouwen op al de drie wapens wordt er gepoogd een drietal demonstaties te pre-

senteren die ca.20 minuten gaan duren. De invulling van de demonstratieprogramma's staat nog vrij maar in overleg

wordt er gepoogd een zo interessant mogelijk beeld te geven van het schermen aan de wereld.

Ben je geinteresseerd geraakt na het lezen van dit verhaaltje en wil je graag meedoen, dan ben je van harte welkom.
Je aanmelden kun je bij:
Henne Liebrand, B. Enthesstraat 9, 1067 NT Amsterdam, Tel. 020-61 36226
0f:
Ger Visser, Jaagpad 1 5, 1059 BN Amsterdam, Tel. 020-61 58829

Tot ziens op de Gay Games Amsterdam 1998!!!

Het lnternationale Akademie Tournooi
De Nederlandse Akademie van Schermleraren organiseert het lnternationale Akademie Tournooi op degen op zaterdag
30 mei en zondag 31 mei 1998 in de sportzalen van de Koninklijke Militaire Academie, ingang Kraanstraat te Breda.

Zaterdag 30 mei:
jeugd in alle categorie€n voor jongens en meisjes, inschrijfgeld f . 12,50

Categorie
Ku ikens

Benja m i ns

Pupillen

Cadetten
Junioren

1 986- 1 987

1 984- 1 985

1981-1983

r 978- 1 980

Jaargang Appil Aanvang
1988 en later tot 09.00 uur 09.30 uur

tot 09.00 uur 09.30 uur
tot 09.00 uur 09.30 uur
tot 11.00 uur 11.30 uur

tot 11.00 uur 11.30 uur



Zondag 31 mei:
dames en heren senioren, veteranen en schermleraren. lnschrijfgeld f. 15,-

o Maitre Andrei Spitzer beker - heren individueel
o Coupe Vandervoodt - dames individueel

Apptl tot 09.00 uur, aanvang 09.30 uur
Apptl tot 11.00 uur, aanvang 11.30 uur

. Open Kampioenschappen van Nederland voor
Veteranen dames en heren (geboren in 1962 of eerded Appel tot 13.30 uur, aanvang 14.00 uur

. Kampioenschappen van Nederland voor schermleraren
dames en heren individueel Appdl tot 13.30 uur, aanvang 14.00

lnschrijvingen
Deze dienen uiterlijk woensdag 27 mei 1998 gericht te worden aan het Buro NAS. Een inschrijfformulier is bijgevoegd
bij de uitnodiging.
De twee laatst genoemde wedstrijden kunnen een indicatie zijn voor de samenstelling van een ploeg schermleraren
respectievelijk veteranen voor het WK Schermleraren te Vichy (Frankrijk) en het WK veteranen in oktober 1998 in
La-Chaux-de-Fonds tegelijk met het WK voor senioren (geboortedatum 1948 of eerded. Behalve op degen wordt op
het WK veteranen ook dames-floret geschermd.

Leeftijdsgroepen l: 50-59 jaar en ll: 60 jaar en ouder.

Een ploeg bestaat uit maximaal 3 deelnemers per land, per categorie.

Stephane Ganeff bij de laatste acht
Stephane Ganeff heft bij het sterk bezette degentoernooi
in de Duitse plaats Heidenheim verrassend de laatste

acht gehaald. Het toernooi werd door 191 deelnemers
uit 29 landen bezocht. Stephane Ganeff, die schermt bij
Zaal Kardolus, verloo in de kwartfinale van de Duitser

Jiirg Fiedler.

Het toernooi werd gewonnen door de Fransman Remy

Delhome doordat hij in de finale wist te winnen van de

Rus Pavel Kolobkov met 1 5- 1 2. Kolobkov was de wereld-
kampioen van 1993 en 1995.

Ganeff, zelf deelnemer aan drie 0lymische Spelen (de

laatste keer in Seoul), preseerde prima door onder ande-
re in de directe eliminatie de internationaal hoog aange-
schreven ltaliaan Maurizio Randazzo (t5-t+) en de

Duitser Achim Bellmann(1 5-1 2) te verslaan.

Ganeff schermde tot vorig jaar nog slechts recreatief
maar momenteel traint hij onder de hoede van maitre
Kasper Kardolus weer behoorlijk serieus, evenals zijn
ploeggenoot Arwin Kardolus. Laatstgenoemde richt zich
op de 0lympische Spelen van Sydney in 2000.

Stephane Ganelf, glorieus achtste De winnaars van links naar rechts



Jeugd Wereldkampioenschappen in Venezuela

0p 4 april vertrok een delegatie met jeugdige schermers

en begeleiders naar Venezuela. Dit vertrek werd bege-

leidt door een tv-ploeq van de N0S die dezelfde avond

beelden van dit vertrek gecombineerd met een portret

van Laura van Gijlswijk liet zien in het Jeugdjournaal.

Aangezien de delegatie nog maar kortgeleden terug-
gekeerd is volgen hierna alleen de uitslagen van de deel-

nemers. ln de volgende Touch€ volgt een uitgebreider

verslag.

Voor zover bekend hebben de volgende schermers en

schermsters deelgenomen en de volgende resultaten

behaald:

Domes degen codetten

lngrid Klaris Zaal Verwijlen 14e

Degen domesjunioren
lngrid Klaris Zaal Verwijlen 59e

Floret Heren Codetten

Matthijs Rohlfs ZaalYan 0everen 28e

Sebastiaan Comb€ AS Scaramouche laatste 64

Tashunka Jansen OKK laatste 64

Floret heren junioren

Matthijs Rohlfs ZaalYan Oeveren 16e

Sebastiaan Combd AS Scaramouche 44e

Tashunka Jansen OKK 65e

Degen heren junioren

Siebren Tigchelaar Zaal Verwijlen 25e

Degen heren codetten
Bas Verwijlen Zaal Verwijlen
Allard van Erven Zaal Verwijlen

Michael Kroezen Les Faucons

11e

43e

44e

Floret domes codetten
Laura van Gijlswijk Zaal Verwijlen 35e

Sobel heren junioren

Jan-Thijs Wijnkoop SV Deropement 35e

Symke Haverkamp Zaal Kardolus 47e

Het 2e Arnhems Meisje toernooi
[Lex Helwes]
ln het weekend van 1B en 19 april jl. organiseerde AS

Scaramouche voor de tweede keer het Arnhems Meisje

Toernooi voor de jeugd in het Schermcentrum te

Arnhem.

Dit jaar waren eveneens uitnodigingen gestuurd naar

Duitsland, Belgi€ en Engeland. Het aantal deelnemers

voor floret bedroeg dit jaar 103, een voortuitgang ten

opzichte van vorig jaar met 47olo.

Voor de eerste keer kon men spreken over een interna-
tionaal toernooi, zij het nog bescheiden, maar er waren

in ieder geval Duitse schermers aanwezig.

De twee schermdagen verliepen uitstekend dankzij het

goede organisatieteam.

Zoals misschien bekend wijken we bij dit toernooi af van

de gebruikelijke medailles als prijzen.

Beschikbaar waren als:

1e prijs: een electrische floret (FlE)

2e prijs: een floret klinq (FlE)

3e prijs: een fil de corps,

en dit voor alle zeven categoriedn, die gedu-

rende deze twee dagen werden verschermd.

Opmerkelijk bij dit toernooi was dat we op zaterdag drie
'Junior"-scheidsrechters hebben ingezet. Bij 5V En Garde

is onlangs een aantal jeugdige schermers geslaagd voor

hun scheidsrechtersdiploma. Ze deden het prima, geen

klachten! Dit waren: Ben Loerakker, .lules op de Laak en

Geert van Wersch.

Het volgende jaar wordt het 3e Arnhemse Meisje

Toernooi georganiseerd op zaterdag 17 en zondag 18

april. We hopen dan wederom op een grote inschrijving.

Dan nu nog het resultaat en we geven dit per categorie
voor de eerste vijf plaatsen.

Benjamins jongens

1. Mels van Gool

2. Daniel Merjenburg
3. Vargill Aarden
4. Christoph Nobbe

5. Dominik Haug

Benjomin Meisjes
1. Saskia van Erven

2. Roxanne Merkl
3. Valerie 0sterman
4. Mareike Worthmann
5. Nadine Heuser

En Garde

En Garde

Aramis

0snabrucker

0snabrucker

Verwijlen

Bayer 04
0snabrucker S

Bremen

RSV Remscheid



Pupillen jongens

1. Sebastiaan Borst
2. Laurens Ankersmit
3. Don van de Zwan

4. Geert van Wersch

5. Ben Loerakker

Pupillen meisjes

1. Marta Nowakowski
2. lnga van Gessel

3. Marleen van Vliet
4. Rozemarijn Capiau

5. Elisa Combe

Cadetten jongens

1. Matthijs Rohlfs

2. lscha Mooren

1 Tol, Sonja
2 Tiedink, Nicolette
3 Osinga, Pernette
4 Hofmans-Clark, Jos
5 Mannessen, Titia
6 Conen, Rachel
7 Snaterse, lvlargreet
8 Klaris, lngrid
9 Emden,Rebecca v.

10 Berg, Alice v. d.
Hom, Ans

1 Klar s, lngrid
2 Conen, Rachel
3 Alp, Zehra
4 Bel, Esther
5 Vliet, l\,4aartje

6 Bos, Denise
7 Teerhuis,C
8 Huijser, Danae

1 Klaris, lngrid
2 Huijser, Danae

OKK

Ter Weer

5ca ra mouche
En Garde

En Ga rde

Osnabrucker S

Osnabrucker S

Su rto ut
Sca ra mouche

Sca ra mouche

Van Oeveren

Rana

3. Arnaud Holstege
4. Sebastiaan Combd

5. Don van de Zwan

Codetten meisjes

1. Larissa Merkl
2. Laura van Gijlswijk
3. Simone Kleinhout
4. Tina Hagebeek

5. Suzanne van Bergen

Junioren jongens

1. Matthijs Rohlfs

2. Sebastiaan Combe

3. Rudolf Spanhoff
4. lscha Mooren
5. Arnaud Holstege

I Angad Gaur, lndra
2 Liebrand-vEs, Henne
3 Heinen, Eva

4 Egmond, Simone v.

5 Scholz, Melanie
6 Gijlswilk, Laura v.

7 Oskamp, Liesbeth
8 Payne, Kirsten
9 Westerweel, Kim
10 Belt, [.4argot v.

Sca ra mouche
5ca ra mouche
Sca ra mouche

Bayer 04
Verwijlen

Scara mouche
OKK

PSV

Van Oeveren

5ca ra mou ch e

Ter Weer

Ra na

Sca ra mou che

(Noot von de redoctie)
ln verband met de klachten omtrent het niet volledig zijn van de lijst in de vorige Touch€ is in overleg besloten dat vanaf dit nummer van de Touche de
rang ijst per eerste van de maand vermeid wordt. Dit houdt in dat iedereen die op de ranglijst voorkomt ook daadwerkelilk vermeld staan. Echter voor
dit nummer van de Touchd betekent dat deze ranglijst niet up-to-date is. Wie wil weten hoe de ranglijst per 1 6 april wai kar de homepage van 0scar
Kardolus bezoeken. Daarnaast kan elke vereniging zich abonneren op de ranglijst bij het bondsbureau.
Aangezien de volgende Touche 30 juni als sluitingsdatum kent voor de kopij-inzending is dan de ranglijst weer wel actueel.

Dames Deqen Senioren Dames Floret Senioren

Kar
Dvi
KN/S
AN5

dAr
Kar

Haz
Haz
Vis

Dames Degen lunioren

Dames Degen Cadetten

Dames Degen Beniamins

1 Heinen, Eva
2 Gij swijk, Laura v.

3 Bos, Denise
4 Alp, Zehra
5 Klijnhout, Simone
6 Klaris, lngrid
7 Veeneman, l\4yrthe
8 Meeuwisse, D

9 Hagebeek, Tina
10 Jansen, Roseanne

Gijlswi.jk, Laura v.

Heinen, Eva
Klijnhout, Simone
Veeneman, [,4yrthe
K aris, lngrid

ANS
Vis
Fau
Twe
TWe

CT

KLI\4

CT

Pos

Dames Floret lunioren

Fau
ANS
Put

5ca

OKK
Ran
OKK
LRa

Dames Floret Cadetten

s74
s60
c81
571
s77
P84
568
v40
s77
s73

C81

P84
J80
)78
c81
c81
c83
J80
c81
c83

PB4
CBl
CB1

CB3
cB1

AN5
Fau
5ca
OKK

s72
s68
s67
564
s77
JBO

568
c81
s66
568
s64

c81
J80
J78
)79
J79
J80
)78
c82

c81
c82

dAr

LP

5ur
Put

LP

LP

3052
177 5
1470
1 392
1 061
964
669
445
400
370
370

2496
2269

792
377
366
332
328
324

3 730
356

356

4645
1 052
837
834
726
713
542
449
467

1145
11 25
854
818
768
360
332
324
r08
r00

2373
'r873

11 80
652
3961 Eruen,

w

Saskia van 887



6 Haqebeek, Tina OKK
7 Jansen, Roseanne LRa

8 Glimmerueen, Astrid Put

Dames Floret Pupillen

1 GijlswUk, Laura v.

2 Versloot, Anna Maria
3 Gorp, Joelle van
4 Kroese, Renate
5 Eruen, Saskia van
6 Comb€. Elisa

I Erven, Saskia v
2 Borst, Solange
3 Veen, [,laud
4 Breuning, Devika
5 Geurts, Djinn
6 Vugt, N4ariecke v.

7 Visser, Sanne
8 Murawski, Sara

1 Visser, Sanne
2 Geurts, Djinn
2 Vugt, Mariecke v

1 Kardolus, Arwin
2 Damen, Stefan
3 Sizoo. Koen
4 otter, Wouter den
5 Bijker, Peter
6 Tigchelaar,Siebren
7 Ganeff, Stephane
8 Ridder, Bouke
9 Garniel Bas
10 Hol, Johannes in 't

1 Tigchelaar, Siebren
2 Hol, Johannes in 't
3 B€nda-Beckman, A. von
4 Verwijlen, Bas .

5 Kroezen, Michael
6 Erven, Allard v.

7 Hickman, Jurjen
8 Vredeveld, Niel
9 Beckhoven, Laurens van
l0 Roubos, Chris

ANS
Ran
Rap
TWe

Sca

Dames Floret Beniamins

Dames Floret Kuikens

Heren Degen Senioren

Heren Degen lunioren

7 Burgt, Rob vd. Vwy
I oorschot, Bart v Vwy

Heren Degen Beniamins

Heren Degen Kuikens

Oorschot, Niek v Vwy K88

Heren Floret Senioren

Sanders, Paul
Oostveen, Arvid
Divendal. Jeroen

4 Nonhebel, Floris
5 Toth, Andries
6 Sorber, Peter
7 Ducastel, Nathan
I Rijsenbri.j, Hans
9 Seijlhouwel Eric
10 Combe, Sebastiaan

Heren Floret lunioren

1 Rohlfs, lilatthi.js
2 Combe, Sebastiaan
3 lvlooren lscha
4 Barneveld, Wojtek v.

5 Aronzon, Boaz
6 Spanhoff, Rudolph
7 Jansen, Tashunka
I Holstege, Arnaud
9 Vinke, Harry
10 Tigchelaar, Siebren

Heren Floret Cadetten

886 332
886 328

c81 r 89
c83 100
c8] 83

Don
LP

Fau

Ran
Sca
Sca
Fau

Heren Degen Cadetten

0orschot, Bart v
Burgt, Rob vd
Vugt, Ruud v
Hofhuizen, Tom
Nistelrooij, Marc van
oorschot. Niek v.

Grinsven, Stijn v.

Wolk, Tom v.d.

1 Rohlfs, Matthijs
2 Jansen, Tashunka
3 Combi, Sebastiaan
4 Holstege, Arnaud
5 Mooren, lscha
6 Barneveld, Wojtek v
7 Pepper,Odin
8 Spanhoff, Rudolph
9 Borst, Sebastiaan
l0 Boer, Sanne de

1 Borst, Sebastiaan
2 Navest,i/aarten-Dirk
3 Wersch, Geert
4 Zwan, Donovan vd
5 Loerakker, 8en
6 Spanhoff, Frederik
7 Visser, Maarten de
8 Koops, Thomas
9 8obbe, Jeriel
l0 Ankersmit, Laurens

1 Gool, [/els v.

2 Nistelrooy, Marc v
3 Loerakker, Jan
4 Korkmaz, Mehmel
5 Aarden, Vurgill

0ev
OKK
Sca
Sca
Ran
KLM
Eng
Twe
OKK
Hee

Heren Floret Pupillen

OKK
0ev
Eng
Sca
Eng
Twe

Eng
Ran
Twe

Heren Floret Beniamins

886
886
886
886
887
K88
886
887

P84
P84
P84
P84
887
P85

'1750

719
517
504
332
328

1 397
677
630
370
360
332
328
320

3638
2248
1 950
1 633
1437
1234
1217
11 75
1138
101 6

2540
1270

931
847
s90
514
489
427
174

361

2371
181r
11 43
655
4r3
396
369
365
264

't4t5

1 378
651
580
538
494
328
320

651

2721
r 943
1 369
'r160

949
937
904
902
899
852

1 576
1194
1110
1098
994
968
935
877
796
588

3234
2502
2196
2064
1 963
1 585
1241
1066
'r013

357

1370
1066
1033
937
829
653
328
324
309
272

1 335
1140
1141

Vwy 887
OKK 887
Eng 886
TWe 887
Pal K88
Vwy K89
Vwy K88
Eng K87

Haz 568
Twe 570
Twe 566
Twe S75
Sca S58
Twe S75
Oev S73
Vis 562
Haz 563
Sca C82

Vwy K88 435
Pal K88 396
Vwy K89 356

Oev C81

Sca C82
Ran C82
KLM C81
Vis J78
Twe C82
OKK C81

Sca C82
PSV J8O
Vwy J19

Kar 564
Dvi S71

Kar )bJ
Dvi 574
Dvi 568
Vwy J79
Kar S59
USV 569
Kar J76
Don J78

1 Eruen, Allard v
2 Verwi.jlen, 8as .

3 Kroezen, Michael
4 Jansen, Walter
5 Bloks, Alexander
6 Eeckhoven, Laurens van
7 Terscheggert, Rudolf
8 Kock, Koen
6 Erckens. Hans

Fau
LRa

Sca
Put
Rap

Heren Degen Pupillen

Kar
Wez
OKK

Sca

I Visser, Maarten de
2 Revier, Guido
3 Veenstra, Tim
4 Borst, Sebastiaan
5 Perez, Jose
6 Zwan, Donovan vd.

'r018

999

c81
c81
c82
c82
c82
c81
c83
c82
P84
c82

P84
P84
P84
P84
P84
P84
P84
P85
P85
P84

886
887
886
886
887

Eng

Eng
Ara
Ara

J79
J78
)79
c83
c8r
c83
)79
J78
c81
J80

c83
c83
c8r

c83
c81
C81
c8r
c82

P84 721
P85 526
P84 484
P84 400
P84 396
P84 380



6 Varekamp, Tommie Eng
7 Merjenburg, Daniel Eng

8 Kenter, Pascal KLNI
9 Spee, Koen Eng
10 Thomas, Rutger vdW

Heren Floret Kuiftens

1 ouwehand, Tim oKK
2 Oorschot, Niek v Vwy
3 Aarden, Jeremy Ara
4 Laarhoven, Jos v Pal

5 Unger, Patrick Sca

Heren Sabel Senioren

1 Hosseini, Arash Oev
2 Laschek, Sef Fau
3 Cann, Etienne v. Pro
4 oskamp, Anton Oev
5 Ros, Tijmen Kar
6 Ham, Erik vd Oev
7 Romijn, Reinout Pro
8 Massoumi,Sharam Don
9 Plantinga, Teun Kar
10 Kardolus,0scar Kar

1 Mooij,

fl

887 885
886 876
886 802
886 677
886 565

K89 459
K88 264
K88 212
K88 210
K89 180

c81 568
c81 477
c81 396
P84 361

2 Emden, Rebecca v Haz
3 Stam, Jean-l\4arie Pro

4 Purmer, Marianne Pos
5 Sachs, Annemarie Oev
6 Dalen, Sandra v Kar
7 Holierhoek, Jessica Pro
8 Broek, Katinka vd. Fau
9 Buys, Astrid Pal

10 Hooven, Eileen vd. Pal

Dames Sabel lunioren

1 Mooi.j, Laurien Ran
2 Buys, Astrid Pal

3 Hooven, Eileen v.d. Pal

4 Berg, Marijke v.d. Der
5 Alp. Zehra Vwy

566 783
s66 773
575 114
s69 709
s68 641
s74 434
s68 31 6
c81 267
J79 228

J80 870
c81 457
J79 408
J80 317
)78 1 66s76

s67
s65
s6s
s72
Jb/
s77
s73
s74
v56

J78
J80
C81

c81
c81
P84
)19
J78

1 535
141 5
1 303
1 300
1 281
1276
1161

1119
1076
887

1049
1 032
408
370
360
328
108
40

Dames Sabel Cadetten

1 Buys, Astrid Pal C81

Heren Sabel lunioren

Haverkamp, Symke Kar
Wijnkoop, Jan Thijs v. Der
Hooven, Floris vd Pal

Vajta, Balasz Gas
Berndsen, lrlichiel Kar
Derop, Justin Der
Moerdijk, Diederik Sca
Meesters, T.jerk Pal

Heren Sabel Cadetten

Hooven, Floris vd Pal

Vajta Balasz Gas
Berndsen, Michiel Kar
Ddrop, Justin Der

D€rop, Justin
Compter, l\ilark
Jaquet, Jeroen
Bekken. Joost

5 Borst, Sebastiaan
6 Derckx, Guus
7 Klaassens, lvo
8 Heuvel, Daan vd.
9 Kirkels, Casper

Heren Sabel Pupillen

Der
PSV

[/d F

Pal

OKK
dAr
PSV
PSV
BG

Heren Sabel Beniamins

P84 891
P84 444
P84 436
P85 404
P84 400
P84 399
P84 396
P85 328
P84 74

886 691
887 460
886 410
886 380
K88 370
887 332
K87 328
886 324
886 57

K88 407

K89 361

1 Pol, Niels van der Der
2 Dooper, Bernard dAr
3 Koot, Johan dAr
4 Strobel, Rene Sca

5 Ddrop, Thierry Der
6 Slender, Jurre Der
7 Strobel, Steven Sca

I Bongartz, Joris dAr
9 Kirkels, Laurens BG

Heren Sabel Kuiftens

1 Derop, Thierry Der
2 Strobel, Steven Sca

Dames Sabel Senioren

Laurien Ran



Datum

1 6/0s/eB

1 TiosleB

211051s8

3o-3 1 /os/98

o6-07/06/e8

1 3/06ie8

1 3/06/e8

1 4/06/e8

2oio6le8

21 /06ie8

i2loslsB

20/0e/s8

27losleg

03/10/s8

03/ 1 o/eB

04/ 1 0/e8

NaamlWapen

NK Floret 1998 / Floret dames, heren individueel

NK Floret 1998 / Floret dames, heren equipe

20e Hemelvaartstoernooi / Floret dames, heren Et jeugd

Academietoernooi /
Degen jeugd / senioren / veteranen

Nederlandse Studentenkampioenschappen 1998

Degen/sabel/floret dames tt heren

Bevrijdingsbeker /
5abel dames ft heren

Wapen van Zoetermeer /
Degen Jeugd

NK Degen 1998 /
Degen dames, heren ind. Et equipe

NK Sabel 1998 /
Sabel dames, heren ind. tt equipe

1 7e Haagse Jantje /
Floret jeugd

0pen Kampioenschappen Zuid-Holland /
Sabel dames ft heren

9e lnt. Waterlandtournooi /
Floret jeugd

Koning Willem ll tournooi /
Degen dames ft heren senioren

Zilveren Floret /
Floret dames ft heren senioren

Zilveren Sabel /
Sabel dames & heren senioren

Zilveren Degen /
Degen dames ft heren senioren

PlaatslOrganisatie

Den Haag / Grote Kerk

KNAS/Ter Weer

Den Haag / Grote Kerk

Li nden hof

Veldhoven / Courage

Sporthal Den Ekkerman

Breda KMA

NAS

Leiden / LUSV

Zoetermeer

Kardolus

Zoetermeer

Kardolus

Zoetermeer

Zaal Kardolus / KNAS

Zoetermeer

Zaal Kardolus / KNAS

Den Haag

Lindenhof 0KK

Den Haag

Lindenhof / KNAS afd. Z-H

Purmerend

Zaal Heerooms

Tilburg

Ra pier

Soesterberg / Kamp van Zeist

KSMV

Soesterberg i Kamp van Zeist

KSMV

Soesterberg / Kamp van Zeist

KSMV

Opmerking

Nat.

Nat.

Recr.

I nt.

Nat.

Studenten

I nt.

I nt.

Nat.

Nat.

ln t.

I nt.

I nt.

ln t.

I nt.

I nt.

I nt.
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RIPOSTE
SCHERMSPORT
Schermlaan I 7, Rotterdam

Iedere woensdag- en vrijdagavond tussen 19.30 en 2L30 uur.

Tel.: 010-4762797 of maak een afspraak met ons voor een andere

das/rijd: 070-4 110406

Suppliers of :

Leon Pa

Voor informatie en bestellingen:

Riposti schermsportartikelei, Linnaeusstraar 224 , 2522 GZ's Gravenhage, Tel'/fux: 070-4140406

E- mail : teun @ ri po st e. demut.nl
Intenrct : v'ww.riPoste.demon.nl

a

Equipment
Largest Manufacturer of
Fencing Equipment in the World

Official supplier.s to the

. I989 & I99O WORLD FENCING CHAMPIONSHIPS

. I99I WORLD STUDENT GAMES

. 1993 WORLD YOUTH & CADET CHAMPIONSHIPS

. 1996 OLYMPIC GAMES - ATLANTA

gpecia/Off*r,
These ret,olutionary netr blades are now' ayailable at the special prit'e of f 75,- Jbr non-muraging

& f 150.- fur ntaraging bludes (both .fullt'wirde ond t'omplete).

. Designed fbr safety and long life, with new peened surface finish.

. Lightweight.

. fni nt.g. blades are available in ditferent flexibilities. The weight and flexibility is engraved on each blade.

. The production method ensures the almost total elimination offlaws introduced during forming and/or forging

. Fur any given radius bend of the blade the Leon Paul blade is up to 2.49 times less stressed than traditional blades.

. The wall thickness at the weakest point is up to I .59 greater than traditional blades.

. Available in sizes 5, 3, 2,0. For griater safety the children's sizes, although more flexible, have an identical

cross sectional area to the size 5 blades.
. Tested and refined by world class t'encers over two years offencing'
. Tested and approved by the F.l.E
. Patented in Europe and America
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