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Geachte schermers, schermvrienden en andere
bela ngstel lenden,

Voor u ligt alweer de derde Touch€ van dit jaar,
ruim gevuld met allerlei schermzaken. Behalve
serieuze schermzaken, is er dit keer veel te lezen
over de jeugdwereldkampioenschappen in
Venezuela. ln de vorige Touche had ik u reeds
beloofd dat u hier meer over zou lezen. Behalve de
wedstrijdve rslagen is er ook een verslag over alles
wat naast en om het schermen heen gebeurt.
Eens een keer een andere kijk op het schermen.
ln de afgelopen maanden werd er weer fel gestreden om wie zich Nederlands kampioen mocht noemen. Alle prijswinnaars zijn vermeld, echter alleen
de organisatie van het NK Degen stuurde mij een
verslag van dit toernooi, zodat daar meer dan alleen
de uitslagen van de lezen zijn.0p zich vind ik het
jammer dat van de beide overige kampioenschappen
geen verslag te lezen is en ik u ook niet kan vertellen wie de equipewedstrijden hebben gewonnen,
omdat ik dat nergens kon vinden. Zeker het
NK floret, waar ik dan ook zelf nog eventjes heb
geschermd, we rd georganisee rd in de Grote Kerk en
voor de schermende en niet-schermende aanwezigen een mooi kampioenschap, zeker vanwege de
omgeving.
Wat kunt u nog meer lezen. ln ieder geval geen
afdelingsinformatie want die hadden niets te me lden of zijn volledig ter ziele. lk vraag me af of het
zin heeft zo'n rubriek te handhaven, want op een
enkele afdeling na is het elke keer weer een zoektocht naar kopij, terwijl dit wel het platform is om
dit soort berichten bij een grote groep mensen te
bre ngen. Maar gelukkig zijn er nog allerlei andere
zaken te lezen zodat u nu bijvoorbeeld weet hoe de
verhouding tussen de KNAS en de studenten is en
dat u moet oppassen voor vervalste FIE-klingen.
Zonde om zo'n dure Maraging kling te kopen die
dan niet echt blijkt te zijn.

En nu is het tijd voor vakantie, even geen schermen
en daarom ook geen Touche. Eind september verschijnt nummer 4 van dit jaar. Hopelijk vindt u allen
de weg naar het postadres van uw bondsblad zodat
we in het najaar er weer stevig tegenaan kunnen
gaan en er samen voor kunnen zorgen dat we een
goed geinformeerd en onderhoudend bondsblad
kunnen blijven maken.
Trouwens, informatie over de Touche kunt u ook
binnenkort lezen op de nieuwe homepage van de
KNAS e n de volledige tekst is ook te lezen op de
redactiehomepa ge (http ://www.bart.nl/-sm itpruml
Wat ons betreft komt u dit blad dan ook overal
tegen.

Namens de volledige redactie:
Eenieder een prettige vakantie toegewenst en
tot in septemberl

kopij voor het vierde nummer van 1998

v66r 30 september 1998
Redactieadres Touche
T.a.v. J(ohanna) Prummel
H.S. Trumanstraat l0

9728 SB Groningen
Tel.: 050-5262791 (voicemail)
Fax: 050-5262795

E-mail: smitprum@noord.bart.nl

Verhuisberichten/adreswijzigingen/wijzigingen
besturen
SV Surtout te Apeldoorn.
Het secretariaatsadres wordt:
J. Hoogerwerf, Anklaarseweg 482
7323 AH Apeldoorn, Tel:055 - 367 06 56
Het nieuwe secretariaatsadres van SV Contre Temps
is:

Mw. K. Westerweel, Rustenburgerstraat 140
1073 GJ Amsterdam, Tel:020 - 670 51 29
SV Rana wordt:
J. Dwarshuis, Valeriusstraat 91 -lll
1075 EP Amsterdam, Tel: 020 - 664 04 44
SV En Garde wordt:
K. Laan, Amstel 75
1018 EK Amsterdam, Tel: 020

-

620 07 27

Tot slot heeft SV Ter Apel ook een nieuw secretariaatsadres gekregen:
Mw. M. Goos, Wilhelminastraat 80b
7811 JJ Emmen, Tel:0591 - 611 650

KNAS-folder goedkoper dan u dacht!
ln het artikel in de laatste Touchd over folders is een
foutje geslopen.
Er stond daar dat de folder niet goedkoop was, want hij
zou f 0,75 zijn. Echter, dit blijkt niet te kloppen.
Zoals toen geschreven komen 2/3 van de kosten van de
folder ten laste van de "TV-rechten" en dat daardoor
maar 1/3 in rekening hoeft te worden gebracht voor
de gebruiker. Een snel rekensommetje levert dan de
volgende prijs op: 213 van f 0,75 = f 0,25.
En dus kosten de folders voor een vereniging een
kwartje per stuk. Te bestellen bij het bondsbureau.
Bestel de folder nu bij het bondsbureau!

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

UhlmclfiW

schermsportartikelen
Voor optimale veiligheid en gegarandeerde kwaliteit.

Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland
Uhlmann schermsportartikelen.
Schermcentrum Arnhem centraal in Nederland,
voor advies en seruice
Koppelstraat 20, 6832 EP Arnhem.
Verkooptijden dinsdag en donderdag 19.00 - 21.00 uur
Telefoon: (026) 321 33 60, fax: (026) 321 42 44
Voor informatie en verkoop buiten deze tijden:
Tamara Panjer, teleloon (026) 323 42 68
Christina Giesberts, telefoon (026) 381 94 62

fl

Vertaling reglementen
Sinds kort beschikt de KNAS over het nieuwe FIEwedstrijdreglement in het Frans. Omdat Frans
voor een groot deel van de schermers niet
echt makkelijk leest zou het bestuur graag
beschikken over een Nederlandse versie

van het wedstrijdreglement. Degenen die
in het verleden voor een vertaling zorgden
doen dat nu niet meer. Het bestuur is
daarom op zoek naar schermers met een
voldoende schermtechnisch niveau en een
goede kennis van het Frans, die bereid zijn om de
vertaling op zich te nemen. Belangstellenden kunnen
voor meer informatie contact opnemen met
Gert-Jan Bunck, telefoonnummer (O7O) 360 47 42.
De KNAS op internet
Ook de KNAS is online. Hadden we in de vorige Touchd
reeds aangekondigd dat de KNAS bezig was met het

opzetten van haar homepage. Nu kunnen we het heuglijk feit vermelden dat de KNAS-homepage geleidelijk
aan gestalte krijgt.
U kunt de homepage vinden op:
http ://www.knas.demon.n l/.
KNAS nu ook via e-mail bereikbaar
Behalve dat de KNAS een homepage gekregen heeft, is
ook de bereikbaarheid van het bondsbureau vergroot.
Al een tijdje is het bondsbureau te bereiken op het
volgende adres:
Bondsbureau@knas.demon.nl. Behalve dat het bondsbureau op deze wijze ook bereikbaar is geworden, zijn
ook de bestuursleden en de commissies op deze wijze
aan te schrijven.
Het bestuur:
voorzitter@ knas.demon.nl,

scheidsrechters@knas.demon.nl, het materiaal van de
KNAS op materiaal@knas.demon.nl, zaken betreffende
medische aangelegenheden hebben ook een eigen adres
medischezaken@knas.demon.nl en natuurlijk niet te
vergeten, uw Touch€ heeft er ook een e-mailadres bij
gekregen. Naast het u wel bekende adres (zie voorwoord)
kunt u nu ook kopij sturen naar het Touchd-bondsadres:
touche@ knas.demon.n l.
Notuurlijk kunt u ook gewoon blijven bellen, schrijven of
foxen.

)nder dit kopje kunt u ols lezer olle informotie vinden die
kwijt wil. Dit kon von olles

secretaris@knas.demon,nl,

de ofdelingen oon hoor leden

penningmeester@ knas.demon.nl,

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

topsport@ knas.demon.nl en
breedtesport@knas.demon.nl.
Het bureau van KNAS-lnternationaal is bereikbaar op
knasinternationaal @knas.demon.nl,
pers & publiciteit op pr@knas.demon.nl, aanvullingen
op de wedstrijdkalender kunt u sturen naar
knaswedstrijden @knas.demon.nl.
De scheidsrechterscommissie is te bereiken op

hoogte blijft von hetgeen de ofdelingen orgoniseren.

Afdelingen Midden-Nederlond, Noord-Nederlond,
Noord-Hollo nd, Zu id -Hollo nd en Zu id
Voor deze Touchd is geen informatie van deze afdelingen
bi n nengekomen.

Vermist!!!
"0p 31 mei jl. ben ik mijn masker van het merk Prieur
kwijtgeraakt tijdens het lnternationale Akademie Toernooi te Breda. De masker heeft een rode binnenkant en
een bijzondere sticker van een famillewapen achterop.
lk zou het op prijs stellen als de eerlijke vinder mij wil
bellen. Deze zal uiteraard beloond worden met een passende vergoeding voor het tijdelijk verzorgen van en
onderdak bieden aan mijn masker. Bij voorbaat dank"
Moortje von Vliet
Generool von Heutzloon 19
731 6 CD Apeldoorn

Tel:055-521 4669
De FIE heeft een nieuwe homepage
Zoals u heeft kunnen lezen is de KNAS nu helemaal
op de electronische snelweg vertegenwoordigd. U kunt
dus ook wel begrijpen dat de wereldbond daar niet bij
achter kon blijven. Al sindsjaar en dag had de FIE haar
eigen site, maar wanneer u die site bekeek, kon u met
mij constateren dat het niet allemaal even actueel was.
De FIE heeft zich daar schijnbaar iets van aangetrokken
en heeft de vernieuwing zeer rigoreus aangepakt.
Kijkt u maar eens op http://www.fie.ch. Niet alles doet
het nog, maar uw bezoek is zeer de moeite waard. Dat
geldt trouwens ook voor de homepage van de KNAS.
De KNAS en de studenten
Sinds de afschaffing van het studententarief (waardoor
studenten KNAS-lid met FIE-licentie waren voor f 10),
heeft het bestuur van de KNAS getracht met de
studenten te komen tot een oplossing. ln de ALV van
december 1996, waarin het tarief werd afgeschaft,
heeft het bestuur van de KNAS de studenten gewezen
op de overkoepelende rol die de NSSS (Nederlandse
Studenten Sport Stichting) zou willen spelen in het
contact tussen bonden en studenten. Na veel aandringen door het bestuur van de KNAS heeft er
uiteindelijk in november '1 997 een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de studenten
(er zou sprake zijn van een studentenschermorganisatie

in oprichting), de NSSS en de KNAS. 0mdat een
contributieverlaging voor studenten gezien de besluiten
van de ALV niet mogelijk is, is in dat gesprek met name
toekomstgericht gezocht naar oplossingen. Van de zijde
van de KNAS is aangegeven dat door middel van de op
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te richten studentenschermorganisatie mogelijk

een

oplossing kan worden gevonden waarbij niet alle studenten KNAS-lid hoeven te worden en waarbij onderlinge studentenwedstrijden gebruik mogen maken van
de KNAS-infrastructuur. Na dit gesprek is lange tijd
geen nader bericht van de studenten gekomen.
Wel bleek dat studenten, niet KNAS-leden, bleven deelnemen aan KNAS-wedstrijden zoals het Donartoernooi
in februari 1998. Het bestuur van de KNAS heeft daarop een klacht tegen Donar bij de tuchtcommissie ingediend (lnmiddels heeft de tuchtcommissie in haar uitspraak aangegeven dat Donar door het toelaten van
niet KNAS-leden in strijd met artikel 29 van het Algemeen Reglement van de KNAS heeft gehandeld). Vervolgens is op 31 maart 1998 naar de NSSS, die voor de
KNAS als eerste aanspreekpunt richting studenten
fungeert, aangegeven dat er een voor de KNAS onaanvaardbare situatie ontstaat als niet KNAS-leden deelnemen aan KNAS-wedstrijden, en als KNAS-leden deelnemen aan niet KNAS-wedstrijden. Daarbij is ook
gewezen op mogelijke problemen met betrekking tot
de Nederlandse Studentenkampioenschappen.
0m de organisatie van de Nederlandse Studentenkampioenschappen niet onmogelijk te maken, is op
initiatief van het bestuur van de KNAS op 1 2 mei 1 998
overleg gevoerd met de NSSS. ln dit overleg is door het
bestuur van de KNAS (via de NSSS) het volgende aanbod aan de studenten gedaan:

ln het zicht van een definitieve oplossing voor de studentenproblematiek zal de KNAS de organisatie van de
Nederlandse Studentenkampioenschappen ondersteunen. De nog op te richten studentenschermorganisatie
kan zich aansluiten bij de KNAS. Bij de studentenorganisatie kunnen verenigingen en individuele
studenten zijn aangesloten, deze hoeven geen KNAS lid
te zijn. Onderlinge studentenwedstrijden die onder
auspici€n van de studentenorganisatie worden georganiseerd zullen door de KNAS worden toegestaan.
0nderlinge studentenwedstrijden mogen gebruik maken
van de KNAS-infrastructuur zoals materiaal, scheidsrechters en dergelijke. Aan onderlinge studentenwedstrijden mogen KNAS-leden niet deelnemen. Een uitzondering bestaat voor KNAS-leden die student zijn,
zij mogen wel deelnemen aan onderlinge studentenwedstrijden. Aan KNAS-wedstrijden mogen alleen
KNAS-leden deelnemen.

De studenten hebben per briefvan 29 mei 1998 aangegeven nog niet te kunnen reageren op het, naar de
mening van het bestuur van de KNAS, redelijke aanbod.
Het bestuur van de KNAS betreurt dat zeer. Sinds
december 1996 is door het bestuur van de KNAS
getracht tot een samenwerking met de studenten te
komen. Dat heeft nog steeds niet tot enig resultaat
geleid. Het bestuur van de KNAS hecht er (ook nu nog)
aan om te komen tot een goede samenwerking met de
studenten. Omdat er echter nog steeds geen zicht is op

een oplossing voor de studentenproblematiek zullen de
statuten en reglementen onverkort moeten worden toegepast. Het bestuur van de KNAS zal er nauwlettend op
toezien dat de statuten en reglementen van de KNAS
worden nageleefd. Dat betekent dat alleen leden van de
KNAS mogen deelnemen aan KNAS-wedstrijden en dat
leden van de KNAS niet mogen deelnemen aan nietKNAS wedstrijden. Het door organisaties laten deelnemen van niet KNAS-leden aan KNAS-wedstrijden en
het deelnemen van KNAS-leden aan niet-KNAS-wedstrijden zal leiden tot tuchtrechtelijke maatregelen.

Schermen: nieuwe sport op de sportdag van de
Arbeidsvoorziening 1 999?
0p de sportdag van Arbeidsvoorziening, afgelopen
zaterdag 13 juni, is door enkele collega's een oproep
gedaan. Doel is om in 1999 een nieuwe sport aan de
sportdag toe te voegen.
0oit was het schermen al eens een demonstratiesport
op een sportdag van Arbeidsvoorziening.
Bij het zien van deze twee collega's werd voor menigeen al snel duidelijk om welke sport het ging.
Beiden waren gekleed in hun schermuitrusting.
De ddn droeg het wapen floret en de ander een degen.
0p verzoek van enkele bezoekers werd nog kort een
kleine demonstratie gegeven.
0pvallend was de derde schermer die beide volwassen
schermers volgde. Uitgedost met zwarte cape, hoed,

SCHERMEN

Oproep aan recreatie /wedstrijd Schermers
ln dienst bij arbeidsvoorziening of Start
Meld je oon voor de
Sportdog von Arbeidsvoorziening

-

van belang nu reeds te weten of hiervoor voldoende
interesse is. Ben je geinteresseerd neem dan contact op
met: Voor Floret: Dinie Meijer
Arbeidsbureau Arnhem-West
Postbus 9056
6800 GW Arnhem
Tel.:026 - 359 16 21
E-mail : D.Meyer@arbeidsbureau.nl
Voor Degen: Henk Uijting
Sollicitatie Centrum Overijssel
Postbus 61

8000 AP Zwolle
Tel.: 038

pa rtnerschermers,....................................

- 455 85 94

mail : H.Uijting@arbeidsbureau.nl

(Beide collega's, werkzaam bij verschillende RBA's zijn
lid van de grootste schermvereniging uit Arnhem;
Scara mouche)

De Duitse Fecht-Turnier Kurier van mei 1998 meldt

het volgende:
De laatste tijd zijn er Allstar-klingen met vervalste FIEstempels in omloop. Het betreft floret en degenklingen
BF Maragin. De vervalsing is herkenbaar door de volgende kenmerken:

_&-fl

masker en degen volgde deze Zorro van 5 jaar, de witte

0ud-schermers, wedstrijdschermers, recreatieschermers,

-

De wapens Floret en Degen (elektrisch)
Voldoen aan K.N.A.S. normen betreffende
kleding en wapens
De sportcommissie heeft positief gereageerd om het
schermen op te nemen, op de sportdag van 1999 van
arbeidsvoorziening. ln verband met de organisatie is het

Eisen:

schermers.

Allen deelden pamfletten uit met daarin de oproep.

in 1999

-

03-tt

t-l
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stempel "BF 97" (de stempel bestaat niet)
in de stempel is hetjaartal "98" gestanst. Dit kan
niet daar de jaartal en maand buiten de FIE-stempel
gestanst behoren te zijn.
De gewraakte klingen zijn dus niet conform de eisen
gestelt aan goedgekeurde FIE klingen.

Coupe de la Montagne
Binnenkort zal de nationale sabelcompetitie van het
seizoen '98-'99 van start gaan. Equipes van de verschillende verenigingen kunnen voor de zevende keer strijden om de COUPE DE LA MONTAGNE.
Deelname aan de competitie houdt voor een equipe in
dat er ongeveer eens in de twee maanden een ontmoeting plaatsvindt met een of twee andere equipes. Deze
vindt plaats bij €dn van de verenigingen in onderling
overleg over locatie en tijdstip. Tijdens ontmoetingen
komen recreatieve en wedstrijdschermers elkaar tegen
in een ontspannen en vriendschappelijke sfeer. Het doel
van de competitie is dan ook recreatieve schermers
eens kennis te laten maken met schermers van andere
verenigingen. Ook jeugdige en beginnende schermers
kunnen zo wat ervaring opdoen. Wedstrijdschermers
krijgen de kans de sterkte van hun club te tonen.
De competitie wordt geschermd volgens een poulesysteem waarbij rekening wordt gehouden met geografische spreiding (in verband met reistijden) en sterkte
van de deelnemers, gevolgd door een tableau.

Eind augustus worden inschrijvingsformulieren rondgestuurd en in oktober zullen de eerste ontmoetingen
plaatsvinden.

in 1991 door A.S.V. Van der Berg ter beschikking gesteld, is al sinds 1993 in handen van Zaal Kardolus. lk verwacht dus dat er komend jaar met extra
inzet geschermd gaat worden. lk hoop dat er weer veel
verenigingen mee zullen doen zodat we er een mooie
competitie van kunnen maken.
De beker,

Voor informatie:
Reinout Romijn

Tel:015 2144053
E-mail : R.C.Romijn@wbmt.tudelft.n

Uitbreiding bestuur

I
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Het bestuur van de Nederlandse Akademie van Schermleraren is uitgebreid met Me. G.H. D6rop uit Zutphen.
Hij is secretaris a.i. T.C.

Deelnenters aan niet minder dan 4 Olvnpische Spelen (n meer dan 100 Ned. senioren kampioenen.

.Schermlessen
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.Toneel-schermlessen

Onze shop is de gehele dag en mo. di. v,o. do. - avond geopend.
(Pasgclegenheid cn gratis purkeergelegcnheid is ounv'e:ig)

REDELIJKE PRIJZEN, VAKKUNDIG ADVIES EN GOEDE SERVICE
D iv e rs e le uke aanbie ding e n, bijv o orbe e ld :
El. st'hernn'est jloret t'an
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Maraging kt..floret t'an f)ffi
St'hernn,est 3501800N t'an
Schermbroek 3501800N tan
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75,00
100,00

Bi.i eenheLtckaanon:e sholtteZoeterntt'et'5.rtrl.snaakteEler:trischeFloretklingenvanf/ef,A
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muar t'oor
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75,00

Speulderbos l3-1-5 2716 JW Zoetermeer
tel: 079 3 21 21 22 fax 079 3 52 08 22
portable: 06 54 79 2tt 22 e-mail: kardolu@euronet.nl
Visit our homepage: http://www.euronet.nl/-kardolus/

Jeugd

-

WK Venezuela

sobel en floret (Boudewijn Mooren)
De eerste dag (zondag) werd door iedereen gebruikt om
te acclimatiseren en de locaties te verkennen. Vanaf de
tweede daq werd er door de meeste schermers getraind
en/of gespard om te wennen aan het schermen bij
temperaturen ver boven het Hollandse gemiddelde.
Woensdags mocht pupil Laura van Gijlswijk haar kwalificatie bij de cadetten waarmaken. ln haar poule streed
zij o.a. met de latere wereldkampioene Solene Mary uit
Frankrijk. Die partij werd verloren met 5-3. Zij werd met
twee gewonnen partijen in haar poule 4e op indices.
Dit betekende voor haar een 33e plaats op het tableau
van 64. De daar op volgende eliminatie werd verloren
waardoor zij uit eindelijk 35e werd. Een prima prestatie.
Donderdags schermden de cadetten Sebastiaan Comb€,
Tashunka Jansen en Mathijs Rohlfs. Als voorbereiding
op de wedstrijd hadden de cadetten misschien wat

intensiever moeten trainen.
Door te veel last van spanning tijdens zijn eerste WK,
won Sebastiaan slechts €6n partij in zijn poule van 7 en
daardoor geen eliminatie voor hem en een 56e plaats
op de eindlijst.
Tashunka won ook slechts €€n partij in zijn poule van 6
en kwam op het tableau op de 47e plaats. Hij verloor

zijn 1e eliminatie.

tie werd verloren. Een plaats rond de laatste 40 was
zijn deel en een plaats op de wereldranglijst voor junioren zijn winst. Een zeer goede prestatie, met hoop voor
de toekomst.
Tashunka won slechts e€n partij in de voorronde en
mocht daardoor schermen voor een plaats bij de laatste
64. Helaas werd die eliminatie verloren.
Mathijs Rohlfs had een sterke poule en kwam op het
tableau op de 58e plaats. ln zijn 1e eliminatie moest

hij het opnemen tegen de nr. 7 van het tableau, een
Italiaan. Tijdens die spannende eliminatie kwam
Mathijs voor te staan met 14-8 in de eerste manche.
0ndanks drie schreeuwende ltaliaanse coaches kon de
Italiaan op dat moment niet schakelen. 0p aanwijzingen van zijn coaches kwam de ltaliaan in de 2e
manche terug naar 14-14. Mathijs zag toch nog kans
het laatste punt te maken en beslechtte daarmee de
voor iedereen zenuwslopende partij in zijn voordeel. Bij
de laatste 32 gekomen was zijn volgende tegenstander
geen enkel probleem. Zijn tegenstander bij de laatste
1 6, een Koreaan, was echter een maatje te groot, zodat
hij als 16e eindigde. Voorwaar een unieke prestatie.
Over het geheel genomen hebben onze schermers niet
slecht gepresteerd. Zij hebben laten zien dat Nederlanders op internationaal niveau wel degelijk kunnen

Mathijs Rohlfs won twee partijen in zijn poule van 7 en
kwam op het tableau op de 44e plaats. Hij won zijn 1e
eliminatie en eindigde bij de laatste 32.
Vrijdags sabel -Junioren met Symke Haverkamp en Jan
Thijs van Wijnkoop. De sabreurs hadden 4 dagen om te
wennen en te trainen, waar ze ook gebruik van hebben
gemaakt. De resultaten waren in verhouding.
Symke liep een ernstige blessure op aan zijn duim in
€dn van zijn partijen in de voorronde. Desondanks won
hij twee partijen en kwam op het tableau op de 43e
plaats. Hij verloor zijn 1e eliminatie.
Jan Thijs kwam door 3 gewonnen partijen op de 2Be
plaats van het tableau. Zijn 1e eliminatie werd verloren.
Een pluim voor deze goede prestatie van onze sabreurs.
Zaterdags Junioren Floret waaraan onze cadetten
jongens mochten deelnemen. De jongens hadden,

Het moet mij van het hart dat mij is opgevallen dat het
coachen langs de loper, tijdens de partijen op het WK,
bijna geen op- en/of aanmerkingen ontlokte aan de
scheidsrechters. Zelfs niet tijdens een finalepartij bij de
junioren jongens, waar televisie en een veelkoppig
publiek bij aanwezig was. Persoonlijk heb ik slechts

waarschijnlijk ook voor zichzelf, iets goed te maken na
hun relatief matig presteren op woensdag.
Bevrijdt van spanningen won 2e jaars cadet Sebastiaan
in zijn poule drie partijen ! De daarop volgende elimina-

6enmaal een opmerking gekregen.
ln Nederland moeten we misschien onze gedachten
er eens over laten gaan om, binnen redelijke normen,
soepeler om te gaan met coachen langs de loper.

schermen.
De definitieve eindresultaten van het WK zijn (nog) niet
allemaal bekend, daarom zijn niet alle gegevens compleet. Tijdens het WK verliep de verspreiding van de

resultaten van de verschillende disciplines zeer gebrekkig. De eindresultaten, ontvangen aan het eind van het
WK, bleven helaas in een taxi bij het vliegveld liggen.
P.5.

Degen (Roel Verwijlen)
De degen ploeg bestond uit:

lngrid Klaris - meisjes cadetten en junioren,
Allard van Erven, Michael Kroezen en Bas Verwijlen jongens cadetten en Siebren Tigchelaar - jongens
ju n ioren.
De eerste dag kwam lngrid Klaris

uit bij de cadetten.
Na een 14e plaats vorig jaar op Tenerife en een 12e
plaats bij de junioren EK, waren de verwachtingen hoog
9espannen.

ln de eerste ronde won lngrid vier van de zes partijen,
hierdoor mocht ze de eerste eliminatie overslaan, zodat
ze direct bij de laatste 32 geplaatst was. Hier trof ze de
Oostenrijkse Heinsel, die werd verslagen met 15-14.
Bij de laatste 16 was het Markowich die voor de tweede keer lngrid van een finale plaats afhield, in Gdansk
deed ze dat ook al.
Maar een 14e plaats is een keurige prestatie, een om
trots op te zijn, zeker als je in een eindexamenlaar ziL
waardoor nogal wat toernooien en trainingen werden
overgeslagen.

Winnares bij de cadetten werd de Koreaanse Lee.
De tweede dag waren de cadetten jongens aan de
beurt, Michael en Allard (Allard was helaas begonnen
met koorts en keelpijn) overleefden de eerste ronde met
twee overwinningen, maar werden in de eerste eliminatie uitgeschakeld door resp. een Amerikaan en een
Koreaa n.
Bas Verwijlen was op zijn eerste WK goed op dreef, in
de eerste ronde won hij van een Zuid Afrikaan en een
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Georgidr, maar ook van een Duitser en een ltaliaan,
vreemd genoeg verloor hij van de Belq Goffin. Maar
door dit resultaat kwam hij wel direct bij de laatste 32.
Zijn eerste partij was tegen de Koreaan Bong Woo Lee,
die ondanks een opqelopen armblessure met 15-11
gewonnen werd.
ln de volgende partij ging het gelijk op tot 10-10, maar
toen de kommen weer hard tegen elkaar kwamen, was
het gebeurd, de sterke Pool Sobieraj won met 15-12.
Door zijn goede eerste ronde was het eindresultaat een
mooie l1e plaats. Niet slecht voor een eerstejaars
cadet.
Over de tweede dag van lngrid Klaris kunnen we helaas

kort zijn, ze behaalde slechts den overwinning in een
sterke poule, met o.a. de regerend wereldkampioen
Logounova (Rus), de Duitse Tuhr en een sterke
Koreaanse (latere nr. 3), al deze partijen werden
verloren met 5-4. Een boven zichzelf uitgestegen
Venezolaanse was verrassend iets te sterk, alleen van
de Canadese kamploen werd gewonnen, maar dat was
niet genoeg om naar de tweede ronde te gaan. Maar
geen nood, van lngrid zullen we in de toekomst meer

gaan horen.
De laatste troef was Slebren Tigchelaar. Deze tweede
jaars junior was gebrand op een goede prestatie. Hij
begon ook heel goed in dit sterke veld met het grootste
aantal deelnemers. Vier van de zes partijen kon hij winnen in de eerste ronde.
Hierdoor kwam hij direct op het tableau van 64, daar

trof hij de sterke

Rus Slivka waar hij in een prima
geschermde partij met 15-10 van won.

Voor ol uw schermmoteriool
Leveroncier von ondet ondere

Bij de laatste 32 was de Ukrainer Karyuchenko de volgende tegenstander, deze was tot dan toe ongeslagen
en zou dat blijven tot en met de finale.
Dus verloren van de latere wereldkampioen met 15-11,
daar kun je vrede mee hebben zeker als hij gewoon een
beetje beter was. Dat betekende voor Siebren een 25e
plaats. Met twee schermers bij de laatste 16 en een bij
de 32, mogen we niet ontevreden zijn. Gezien de leeftijden van de schermers mogen we voor de komende
jaren nog veel moois verwachten.
Vonof de tribune (Betty Mooren)
Zaterdag 4 april's morgens op Schiphol was iedereen
op tijd aanwezig en nog wat stilletjes maar vol verwachting gingen we aan boord van het vliegtuig. De
sfeer zat er meteen goed in. Want met dezelfde vlucht

vertrokken niet alleen de Hollanders in het oranje, maar
ook de teams uit Hongarije, uit lran en ook uit Duitsland (sommigen met knalrood geverfde haren) naar
Venezuela. ln Caracas aangekomen viel de hitte als een
warme wollen deken om ons heen. Na wat oponthoud
vertrokken wij met een bus naar Valencia.
Hoewel je het wel eens op de televisie hebt gezien of er
over hebt gelezen, is het met eigen ogen aanschouwen
van de armoede, de krottenwijken en de vuilnis, die
overal ligt, een zeer schokkende ervaring.
De auto's op de weg hingen met touwtjes en plakband
aan elkaar en schoten ons links en rechts voorbij,
schijnbaar zonder zich om wat voor verkeersregels dan
ook te bekommeren. 0f ze stonden langs de kant van
de weg, motorklep omhoog met mannen tot hun mid-

del in het inwendige van het vehikel verdwenen. Eenmaal voorbij Caracas konden wij genieten van een
schitterend landschap. Na een lange rit arriveerden wij
bij hotel Las Cabacas in de buitenwijken van Valencia.
Het hotel was prima, met airconditioning op de kamers,
zodat er binnen een aangename temperatuur heerste,
maar iedere keer als je naar buiten ging sloeg de hitte
je in het gezicht.
Aanvankelijk waren er wat problemen, die lagen in de
sfeer van "Hollands tempo" en "op tijd is op tijd" en het
Zuid-Amerikaanse "no problem, morgen is vroeg
genoeg". Maar later in de week was dat toch wel veel
minder. En of dat nou kwam doordat wij ons aanpasten,
of dat de organisatie steeds gesmeerder liep.... dat zou

ik niet durven zeggen.
De offici€le opening op dinsdag was slecht aangekondigd en wij waren daarvan dan ook niet op de hoogte.
Sommigen van ons waren toevallig aanwezig en kon-

den genieten van volksdansen uitgevoerd door een
groep in schitterende kostuums geklede jonge mensen.
En natuurlijk Miss World met haar hofdames, die voor-

bij paradeerden!
Bij het hotel stonden bussen klaar, die ons op afspraak
vervoerden naar het sportterrein, alwaar 3 hallen ingericht waren met lopers voor de wedstrijden en een hal
beschikbaar was om te trainen en te sparren. 0p het
terrein zelf waren allerlei kraampjes ingericht met
t-shirts, vlaggetjes en buttons, schermartikelen en
etenswaren. Een kleurrijk en gezellig geheel. Er bleek
een enorme belangstelling te zijn voor de meegebrachte
speldjes die Herman van Gijlswijk had laten maken. Als
ruilobject of als dank voor bewezen diensten gingen ze
grif van de hand. Het is aan te raden om bij een volgend wereldkampioenschap minstens een koffer vol
mee te nemenl
Het is een overweldigende ervaring aanwezig te zijn bij
een dergelijk groot sportevenement, waaraan meer dan

50 nationaliteiten deelnemen. Sommige landen zijn
slechts met een paar deelnemers gekomen. Anderen
weer met een zeer uitgebreide groep, naast de schermers, diverse coaches, sportmasseurs, fysiotherapeuten
en technische mensen met een volledige uitrusting voor
materiaal reparaties.
Verschillen in uitrusting waren er natuurlijk ook. Wat
dat betreft waren de Hollanders duidelijk te herkennen
met fel-oranje tassen en oranje-zwarte trainingspakken.
Je pikte ze er gemakkelijk in de grootste drukte tussen-

uit. Een goed initiatiefvan de sponsors Herman en
Yolanda van Gijlswijk en zeer beslist een idee dat voor
herhaling vatbaar is.
0ok verschillen in het trainen waren opmerkelijk: het
razendsnelle voetenwerk van de schermers uit SaoediArabid, de pittige beenspier oefeningen van de lranidrs,
gedisciplineerde groeps warming-up bij de Hongaren en
de op het eerste gezicht nonchalante balspelletjes van
de Duitsers. Met alles op en aan gingen de Engelsen
altijd op het heetst van de dag aan de slag. En zo had
ieder land zijn eigen systeem.

Maar het meest wonderbaarlijke was toch wel het aanvangsmoment van de partijen. Want zodra de wapens
ter hand waren genomen, de maskers opgezet en het
"allez" had geklonken, vielen alle verschillen weg.
En voor iedereen - van perkamentbleek tot koffiebruin,
van witblond tot blauwzwart, van forsgebouwd tot zeer
tenger - bestond op dat moment slechts de strijd om
de winst volgens de regels van de schermkunst.
Dat sport verbroedert is dan werkelijkheid geworden.

De sfeer bij de Hollandse schermers was uitstekend.
Wie niet hoefde te trainen of een wedstrijd te schermen, zat op de tribune om de andere teamgenoten
luidkeels aan te moedigen. Teleurstelling vanwege verlies werd met elkaar opgevangen en vreugde om de
winst werd met elkaar gedeeld. De resultaten waren
over het algemeen dan ook naar volle tevredenheid,
zeker de voor onze begrippen benauwde en behoorlijk
warme weersomstandigheden in aanmerking genomen.
Wat dat betreft ook petje af voor de beide coaches Roel
Verwijlen en Boudewijn Mooren, die onvermoeibaar van

de ene loper naar de andere loper holden en soms van
de ene zaal naar de andere zaal om de schermers tijdens de wedstrijd terzijde te staan en aan te moedigen.
Het volgende moment weer de zware trainingsvesten
aan om nog wat te lessen met degenen die wilden trainen voor de wedstrijden van de volgende dag. Pierre
Peters als "chef delegation" was als een rots in de
branding. Problemen qing hij niet uit de weg en werden
op zijn eigen kordate manier aangepakt en opgelost.
De laatste dag voor ons vertrek had iedereen "vrij" en
zijn wij eerst met een bus naar de kust gereden en vervolgens met gammele bootjes naar een eilandje gevaren, alwaar gelegenheid was om lekker te zwemmen in
het heldere water en te rusten in de schaduw van
palmbomen op het strand. De dag was verzorgd door de
moeder van onze Venezolaanse begeleider en aanspreekpunt Jos€. Bijzonder gastvrije en hartelijke mensen die voor een heerlijke picknick en een onvergetelijke afsluiting van ons verblijf in Venezuela hebben
gezorgd. Maandag waren we toch allemaal wel blij dat

we weer naar huis gingen en na een voorspoedige
vliegreis landden wij op Schiphol waar de sneeuw en
temperaturen nauwelijks boven het vriespunt voor een
behoorlijke temperatuurschok zorgden. De warme en
hartelijke begroeting van familie en vrienden hielp ons
er echter snel overheen.

Veteranen vrienden club
Voor de 34e keer kwamen de leden van bovengenoemde club bijeen op 18 april 1998 om hun schermdag te
vieren. Het gevechtsterrein was wederom het scherm-

centrum'Lindenhof in Den Haag. Het deelnemersveld
was met 13 man niet groot, maar de sfeer was er niet
minder om. Er werd op sabel geschermd en in deze club
heeft men lak aan allerlei nieuwe bepalingen, zoals
geen kruispas, geen flash en niet electrisch.
Dus gewoon orthodox en onbevangen schermen.

De deelnemers schermden

in 1 poule, waardoor er toch

wel 78 partijen afgewerkt moesten worden. Oscar
Kardolus verzorgde het wedstrijdbureau en kreeg
daarbij assistentie van mevrouw Addie Vincent. De partijen werden berecht door eveneens Oscar en Marcel
Rancuret. Er werd geen wanklank gehoord. De chefhofmeester Jan den Dulk met assistentie van Henk Biever
zorgde voor een voortreffelijke lunch.
Verheugend was het, dat twee 'Belgen' de reis naar Den
Haag hadden aanvaard om het festijn mee te maken.
Bob Boutmy, reeds jaren woonachtig in Antwerpen,
werd ditmaal vergezeld, zij het apart door Egmond van
Rijn die sinds kort een militaire functie heeft in Brussel.
De voornaamste prijzen, waarom zoals gewoonlijk
gestreden werd, waren de Ad Vermolen-trophee en de
Vincent/Labeij wisselprijs. De eerste kwam in handen
van Henk Kenter, die maar eenmaal een partij aan zijn
broek kreeg, namelijk van Jaap Bierhoff (5-4) en de
tweede prijs ging naar Ton Vermolen die tweemaal het
hoofd moest buigen, namelijk voor Bob Boutmy (5-1)
en Henk Kenter (5-2). Derde werd Bob Boutmy met 9
gewonnen partijen.
Na afloop was er, zoals steeds, een gezellige borrel. De
prijzen werden uitgereikt door mevrouw Lies Vermolen,

terwijl haar zoon Ton een en ander op een prettige
manier aan elkaar praatte.
lndien u zich wilt aansluiten bij deze club, gaarne, want
we hebben vers bloed nodig. U dient tenminste 40 jaar
oud te zijn. Het lidmaatschap van deze club kost slechts
f25,-- perjaar. U kunt dan bovendien meedoen aan de
wedstrijd en de lunch. Eigenlijk geen reden om je niet
aan te melden bij Henk Biever, Ridder van Catsweg 699,

2804
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20ste Hemelvaartstoernooi 1998 in Veldhoven
(Leo Rutten)
Het recreatieve Hemelvaartstoernooi werd dit jaar verschermd op donderdag 21 mei. 0mdat het de twintigste
keer was en tegelijkertijd de vereniging 20 jaar bestond,

besloot het bestuur van de Schermvereniging Courage
het toernooi open te stellen voor alle verenigingen in
Nederland.
Het toernooi was reeds aangekondigd verleden jaar
november en er was een brief uitgegaan naar alle verenigingen in maart dit jaar met de mededeling dat
reeds 20 jaren snel voorbij waren gegaan, vervlogen!
Het bestuur had dan ook gerekend op een deelname die
de 1 50 deelnemers dicht zou benaderen. De zaal was

ingericht met 20 lopers waarvan er direct negen electrisch inzetbaar zouden zijn. Er waren 30 scheidsrechters spontaan aangemeld en inzetbaar. Een beetje jammer was dat er 120 aanmeldingen waren waaryan er
102 daadwerkelijk schermden.
Dit feit is dan ook het enige dat men zou kunnen
opvatten als negatief. Het toernooi op zich is geruisloos, snel en rimpelloos verlopen met een tribune die
goed gevuld was met vrienden en bekenden, vaders en
moeders, opa's en oma's en enkele andere belangstellenden. De aangetrokken troubadours verzorgden met
hun zang en muziek een beetje het Bourgondische element hetgeen goed paste bij het geheel.

0m 17.00 uur werden de prijzen uitgereikt aan alle
deelnemers van het toernooi door de wethouder van
sportzaken van de gemeente Veldhoven. De eerste drie
van de A en B-poule kregen een mooie beker en iedereen kreeg een oorkonde op naam gesteld met de
gehaalde plaats. Verder kregen alle deelnemers een
heri nneri ngmedai I le.

Nadat alles opgeruimd was hadden de leden van
Courage een tevreden en goed gevoel over het toernooi.
'We waren allemaal doodopl
Uitslagen van alle A-poules
Nlet-e/ectrisch
David

1990-1989-1988

Michalik (Jarnac,

B)

Niet-electilsch 1987-86
Kevin Debeuf (Jarnac,

(PSV)
Houben (PSV)

B)

Inge Compter

Ronda Folker (La Rapiere)

Sander

Eart de Eoer (ASVD)

Nie*.electrisch t98s:84

Heren codetten, electtisch 1983- 82

Roland Eckhart (Trefpunt)

Frank van Waveren (P5$

Kirsten Cuijten (Courage)

Jochem van Leeuwen (Courage

Roel van der Pot (Trefpunt)

lwan Groeneveld {Trefpunt)

Heren pupillen, electrisch 1,985-

Niki Zaman

84

(Rapier)

Heren senioren, niet-electrisch <1981
l\4ari Donkers (PSV)
Robert Wijn (Courage)
Eronne Pot (Gascogne)

Heren codetten, niet-e/ectr6ci,
Rachid Coldenhoff

1983:82 Domes senioren, niet-electrisch <1981

(Troubadours)

Nederlandse cadetten blijven internationaal presteren.
(Boudewijn Mooren)
lnt. A-Jugend Turnier Recklinghausen 22 mei 1998.
Er waren 95 deelnemers uit 11 landen: onze 7 jongens,
32 Duitsers en 15 Polen, ook nog Zweden,Oostenrijkers,
Russen, 0ekrainers, Hongaren, Tsjechen, lsraeliErs en
een Amerikaan. ln dit zeer internationale deelnemersveld moesten drie voorronden geschermd worden om

op het eliminatie tableau van 32 schermers te komen.
Bij de laatste 32 schermers waren er nog slechts 4
Duitsers te vinden. De eerste 12 plaatsen werden
beheerst door 4 Russen, 6 Polen en 2 Duitsers.
0p dit tableau van de laatste 32 bezette Tashunka Jansen de 14e, lscha Mooren de 17e, Sebastiaan Combe de
1Be, Arnaud Holstege de 27e en Rudolph Spanhoff de
30e plaats. Allen verloren hun eerste eliminatie ronde.
Duchtig wakker geschud begonnen zij aan de herkansing.
Bij de 1e herkansing moesten Tashunka en Rudolph
tegen elkaar elimineren wat in het voordeel van Tashunka eindigde (15-4). Bij de 2e herkansing verloor
Tashunka van een 0ostenrijker (B-15). Arnaud won 4
herkansingen van resp.2 Polen en 2 Russen.
Bij de laatste B gekomen moest hij het opnemen tegen
de nr. 1 van het originele tableau en uiteindelijk winnaar van het toernooi, de Rus Alexandre Najdenov (815). Sebastiaan won zijn 1e en 2e herkansing van resp.
een Zweed en een Tsjech. lscha van een lsra€li€r en een
Zweed. Hierna moesten zij het tegen elkaar opnemen
wat in het voordeel van lscha eindigde (15-13).
lscha mocht hierna met een oude Duitse bekende een
sportief appeltje schillen (1 5-1 2). Bij de laatste 8 gekomen moest hij het opnemen tegen een Pool, de nr.2
van het originele tableau. Deze partij sloot hij winnend
af (15-12), om in de halve finale van de latere nr. 2, de
Rus Roman Demine, te verliezen (12-15).
Over het geheel genomen een uitstekende prestatie van
onze jongens op deze 1e Pinksterdag en met de vele
verdiende ranglijstpunten een eerste goede en grote
stap richting het JWK 1999 in Hongarije.

Uitslag lnt. A-Jugend Turnier Recklinghausen,

Tessa Hartog (PSV)

l\ilooren
Holstege

Axel Hartog (PSV)

Marianne Braaspenning (Troubadours)

lscha

Joris Gijsenbergh (La Rapiere)

8ie Nijens (Entre Nous)

Arnaud

Heren senioren, electrisch <1981,

Tashunka

Sebastiaan

<1981
lr.4ila Volf {l\4as lncontro)
Vera Tudyka (Mas Incontro)
llja Jongejan (Pallos)
Dones senioren, electrisch

Fons Tran Huu (l\4as

Spanhoff

Rudolph

8e

Sebastiaan

Eorst
Don van der Zwan

30e

ploots

41e ploots
64e

ploots

l8e ploots

lncontro)

Paul Peeters {Pallos)
Dries Braadenhuijzen

Combe

Jansen

ploots
ploots
l5e p/oots
3e

(Drie l\4usketiers)

Ter vergelijking: in 1997 was er 1 plaats bij de laatste
24 en 2 plaatsen bij de laatste 32.

Het lnternationale Akademietoernooi
(30/31 mei 1998)
(Me. Ad Mol, secretoris NAS)

Het lnternationaal Akademie Toernooi op degen,
georganiseerd door de Nederlandse Akademie van
Schermleraren (NAS), gehouden op 30 en 31 mei 1998
in de sportzalen van de Koninklijke Militaire Academie
(KMA) te Breda, kan wederom een flink succes
genoemd worden.
Op zaterdag 30 mei werd een internationaal toernooi
gehouden voor de jeugd in alle catergorie€n te weten:
kuikens, benjamins, pupillen, cadetten en junioren. ln

totaal werd door 66 jonge scherm(ste)rs uit Nederland,
Belgid en Duitsland
deelgenomen.
0p zondag 31 mei
vonden de internationale kampioenschappen plaats

15-11 van Alexander von Benda-Beckmann (Zaal Kardolus). De rde werd Michae I Kroeze (Les Faucons) die
met 15-11 de Duitser Philippe Karczewski (0FC Bonn)
versloeg. Deze prestatie was tevens goed voor de 1 e
plaats bij de cadetten (t0-tS jaad. ln totaal schermden
in deze catergorie 12 deelnemers.
0ok de meisjes cadetten en junioren schermden
gemengd. ln totaal deden 12 schermsters mee in deze
categorie. De overwinning was voor Rachel Conen
(d'Artagnan) die zeer nipt (15-14) wist te winnen van
lngrid Klaris (Zaal Verwijlen), die daardoor wel 1e werd
in de cadettencategorie. Derde werd Samantha Martin
(Bath Sword, GBR) die daarmee tevens tweede werd bij

n

9e!erlan!ge 9babemie

voor dames en
heren senioren,
schermleraren en
veteranen. Hieraan
deden in totaal 87
scherm(ste)rs mee afkomstig uit Nederland, Belgid,
Duitsland, Zwitserland, Engeland en Kazakstan.
Zoterdog 30 mei 1998
Bij de benjamins en kuikens gemengd (behalve de
categoriedn schermden ook de meisjes en jongens
gemengd) was Bart van Oorschot (Zaal Verwijlen) derde
achter Martin Vincentz en Moritz Schmalback
(FC Krefeld, D). De beste Nederlandse meisje was Saskia
van Erven (Zaal Verwijlen), tweede werd Sophie-Charlotte Schmidt (Rohrbach, D) en derde was Djinn Geurts
(Pallas). Bij de kuikensjongens was de eerste plaats
voor Julius Maxim Schmidt (Rohrbach, D), voor Niek
van 0orschot (2e) (Zaal Verwijlen) en Emanuel Frierl
(3e) (Rohrbach, D). Er waren in totaal 24 schermers.

jongens pupillen was een Belgische aangelegenheid.
De 1 e tot en met de 3e plaats gingen naar: Jens Moens,
Tim Veenstra en Jeroen Maus van de SA Wezowski uit
Antwerpen. ln deze categorie schermden '11 deelnemers.
Bij de meisjes pupillen was een mooie derde plaats
weggelegd voor Jodlle van Gorp (TSV Rapier) achter
Angelica Kappen en Sabine Marchals van 0FC Bonn (D).
ln totaal schermden 5 meisjes om de titel.Tijdens de
strijd bij de jongens junioren en cadetten gemengd (1 620 jaar) won Siebren Tigchelaar (Zaal Verwijlen) met
De

$clJermlerure

n

de cadetten. De
derde plaats bij de
cadetten was voor
Lenalinn Hausen
(0FC Bonn, D).

Zondog 31 mei 1998
Wouter den 0tter
van de Haagse
schermveren

ig

ing

Villiers won voor de 2e achtereenvolgende keer de
Andrei Spitzer beker. ln de finale, die zinderde van
spanning en emotie, won hij buiten de reguliere
schermtijd van de Kazachstaanse kampioen Maxim
Zorkin (7aal Vissed met 9-8. Derde werd Stefan Damen
(Des Villiers) die de Bredase schermleraar van de KMA,
Me. Leo Sannen (KMSV) de baas bleef (1 5-10). ln totaal
deden 45 heren degen mee.
De Coupe Vandervoodt (dames degen) werd gewonnen
door Nicolette Tiedink, eveneens lid van Des Villiers.
Des

Ze versloeg de Duitse Meike Steger van OFC Bonn met

15-9. Derde werd lngrid Klaris (Zaal Verwijlen) door een
15-10 overwinning op de Duitse Miram Vieweg (0FC
Bon n).

Tevens werden de Nederlandse kampioenschappen

voor schermleraren gehouden. De 'le plaats was
voor Me. Roel Verwijlen (NAS), tweede werd
Me. Rorik Jansen (NAS) en de derde plaats was voor
Me. Rob van Winden (NVS).
Ook werd er gestreden om de Open Nederlandse
Kampioenschappen voor Veteranen. Kampioen werd
Henk Kenter (KLM), tweede werd Dani€l de Roeck
(Wezowski, B) en derde werd Laurens van Tiggele
(Omnisword, B).

Bevrijdingsbeker

(1

3-06-98)

snel in de wedstrijd toen Arwin een uitval deed en de
punt van de degen van 0laf brak. Punt van discussie
was of de treffer voor of na afbreken van de punt was
gemaakt. Toen de treffer geldig werd gegeven brak 0laf

(Bewerking verslog Gerord von Dom, journolist Zoetermeerse Couront)

De Bevrijdingsbeker 1998 is gewonnen door Tijmen Ros
van Zaal Kardolus door winst op zijn clubgenoot Symke
Haverkamp. Bij de dames won Henne Liebrand-van Es
(Zaal Vissed. De strijd om de Bevrijdingsbeker is enkele
jaren geleden door Me. Kasper Kardolus nieuw leven
ingeblazen en mag zich verheugen op een toenemende
belangstelling. 0p een enkele uitzondering na trad dit
jaar de gehele vaderlandse top aan op het toernooi. De
hoofdprijs van dit sabeltoernooi is een Majo-kacheltje,
een klein kacheltje dat in de jaren veertig in 6en van de
rlngen van het fornuis kon worden geplaatst en waarin
zelfs het kleinste houtsnippertje kon worden gestookt
om een pannetje te warmen. Het toernooi dreigde
enkelejaren geleden ter ziele te gaan en daarom had

in grote woede uit, niet alleen tegen zijn broer, maar
ook tegen de scheidsrechter en het publiek. Uiteindelijk
won Arwin de partij en werd Nederlands kampioen door
in de finale te winnen van clubgenoot Stephane Ganeff.
Bij de dames was Sonja Tol (Zaal Kardolus) vooraf de
grote favoriet. Concentratieverlies in de kwartflnale
tegen Rachel Conen (d'Artagnan) kostte haar echter
bijna de kop, ze wist maar tenauwernood te winnen

met 15-14. ln de finale werd Titia Mannessen verslagen, waardoor Sonja Tol zich een jaar lang Nederlands
kampioen degen mag noemen. Na de individuele kampioenschappen werden de equipewedstrijden verschermd.

Kardolus de bond verzocht dit toernooi in Zoetermeer
te mogen houden. Dames sabel mocht dit jaar 13 deelnemers begroeten. De verrassende overwinnaar was
Henne Liebrand-van Es, meestal uitkomend op het
wapen floret. 0m haar C-diploma te halen om maitre
te worden moest ze ook uitkomen op sabel. De finale
bij de heren was, net als bij de dames, zeer spannend
en mooi om naar te kijken. Verrassend tweede werd
Symke Haverkamp, die nog nooit van Oscar Kardolus
had gewonnen, maar er dit keer wel in slaagde. Pas in
de finale moest hij het onderspit delfen tegen zijn
ploeggenoot Tijmen Ros. Bij de prijsuitreiking sprong hij
echter een gat in de lucht. Voor Tijmen Ros was dit
toernooi een goede opwarmer voor het NK Sabel wat
een week later plaatsvond. Hij hoopte dat dit een goede
voorbode zou ziln voor de Nederlandse Kampioenschappen. Ter volledigheid:de derde plaats werd gedeeld
door Etienne van Cann en Teun Plantinga, beide uitkomend voor de Delftse schermvereniging Prometheus.
Voor de strijd om de Bevrijdingsbeker losbarstte, kwam
de jeugd in actie om in twee gemengde poules te strijden op de Wapens van Zoetermeer. Alexander Bloks
(Zaal Verwijlen) won bij de cadetten,

terwijl Guido
Revier (Zaal Kardolus) de sterkste was bij de pupillen.

dit keer waren de teams van Zaal Kardolus oppermachtig. St€phane Ganeff, Bas Garnier, Arwin en 0laf
Kardolus klopten het team van Des Villiers met 45-37,

Ook

terwijl het damesequipe van Zaal Kardolus, bestaande
uit Sonja Tol, Mari€tte van der Korput, Margreet Snaterse en Anke Peeters, een maatje te groot was voor het
team van Zaal Verwijlen. Zaal Kardolus won met 45-27.

a

3
Foto: Cert

|an

Letu',ten

Yan linfts naar rechts, Kasper Kardolus, Sonta Tol Anciu Kardo/us eu
lo Feqen, wethouder van 0.a. Sportzaften van de gemecnte Zleternleer.

Nederlandse Kampioenschappen Degen
(Bewerking verslog Elmer

Ton,

journolist Zoetermeerse Couront)

Hoffelijkheid en sportiviteit kenmerken sinds jaar en
dag de schermsport. Welhaast chique doet het aan,
maar op de Nederlandse Kampioenschappen Degen
(14 juni 1998) braken de broers 0laf en Arwin Kardolus
deze reputatie heel even af. De anti-climax kwam al

Ter volledigheid de prijswinnaars van het NK Degen
NK Degen

Heren
1.

Domes

Arwin Kardolus (Zaal Kardolus)

1. Sonla Tol (Zaal Kardolus)

2. Stephane Ganeff (Zaal Kardolus) 2. Titia N,,lannessen (Zaal Verwijien)
3. Siebren Tigchelaar (Zaal Verwijlen)3. Nicolette Tiedink (Des Viiliers)

3. 0laf Kardolus (Zaal

Kardolus)

3. Rachel Conen (d'Artagnan)

Uitslagen Nederlandse Kampioenschappen Floret en
Sabel 1 998
NK Floret

(t e mei 1998 Grote Kerk te Den Haag, Ter Weer)
U

its laqe

n

:

Domes

Heren

Foto: Cert van Leeuwen

1. Paul Sanders (Zaal Hazes)

1. lndra Anqad-Gaur (ANSC)

2. Aruid Oostveen (Ter Weed

2. Simone van Egmond (Ter Weer)

3. Hans Rijsenbrij (Zaal Vissed

3. Henne Liebrand-van Es (Zaal Visser)

3. Matthijs Rolhfs

3. Anyuta Kemmerling (KLM)

(Zaal Van 0everen)

NK Sabel
(20 juni 1 998 Zaal Kardolus Zoetermeer)

Equipe heren

- Zaal Kardolus
(Stephane Ganeff, Bas Garnier, Arwin Kardolus, 0laf Kardolus)

-

Des

Vil iers

U

itslagen:
Domes

Heren

1. Henne Liebrand-van Es (Zaal Visser)

Arash Hosseini

Equipe domes

1.

- Zaal Kardolus

2. Etienne van Cann

2. Rebecca van Emden (Zaal Hazes)

(Sonja Tol, Mari€tte van der Corput, l\4argreet Snaterse, Anke Peeters)

3. Erik van de Ham

3. Laurien Mooi.j (RANA)

Zaal Verwijlen

3.Oscar Kardolus

3. Sandra van Dalen (Zaal Kardolus)
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Renate
van
Elisa
Vliet, i/arleen van

Dames Degen Senioren

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sonja
Tiedink, Nicolette
Mannessen, Titia
Conen, Rachel
Hofmans-Clark, Jos
Klaris, lngrid
Snaterse, l\4argreet
Alp, Zehra
Bloom, Sonja
10 Corput, lvlariatte vd.
Tol,

s72
s68
s77
J80
564
c8r
565
J78
s73
s68

Kar
Dvi

Vwy
dAr
Kar

Vwy
Kar

Vwy
KNIS
Kar

2033

Vwy
dAr
Vwy

c81
J80
J78

Vliet, Maartje

Sca

)79

put
Vwy

Bos, Denise
Teerhuis, C
Huijser, Danae
8el, Esther

.J80

LP

)78
c82

Hrl

J79

633
601

482
320

2671

van

C8l
C82

Murawski, Sara
6 Breuning, Devika
7 Vugt, Mariecke v.
5

I

Visser, Sanne

9

Aarts, Yca

1r

887

6
7
I
9
I0

Liebrand-vEs, Henne
Egmond, Simone v.
Kemmerling, Anyuta
Westerweel. Kim
Gijlswijk, Laura v.
Klilnhout, Simone
0skamp, Liesbeth
Heinen, Eva
Payne, Kirsten

ANS
vrs
Twe
KLM
CT
Vwy
Sca
CT
Fau
KLM

Djinn
Visser, Sanne
Vugt, Mariecke v.
Geurts,

Kardolus, Arwin
Ganeff, Stephane
Damen, 5tefan
otter, Wouter den
Tigchelaal Siebren

3775
356

434

574

Gijlswijk, Laura v
Klijnhout, Simone
Heinen, Eva
Alp, Zehra
Bos, Denise
Klaris, lngrid
Veeneman, l\4yrthe
l\4eeuwisse, D
Hagebeek, Tina

)bu
S7l
S73

571
P84
C81

568
C81

V4O

ANS
Sca
Fau
Vwy
Put
Vwy
OKK
Ran
OKK

890

836
785
709
700
616

500
449

P84

1"t21

C81

1052

C81

J80

897
765
624
360
332
324

C81

168

)78
J80
C81

C83

Dames Floret Cadetten
1

Gijlswijk, Laura

2

Heinen, Eva

ANS

v.

5ca

P84
c81
C8r

OKK

c83

Fau

3 Klilnhout, Simone
4 Veeneman, [,4yrthe
5 Klaris, lngrid
6 Hagebeek, Tina
Glimmerveen, Astrid

C81

OKK

Put

c81
c81

2341

Gorp, Jo€lle van

ANs
Ran
Rap

804

K88
887
K87

489

887

472

K89
K88

332
328

886

180

09
532

396
249
83

P84
P84
P84

1748
583
517

564
559

Kar

7

Hol, Johannes in 't

8
9

Danitls, Robert
Rooda, Maarten

10

Garnier. Bas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
l0

Tigchelaar, Siebren
Hol, Johannes in 't
Verwijlen, Bas.
Benda-8eckman, A. von
Eruen, Allard v.
Kroezen, Michael
Beckhoven, Laurens van
Vugt, Roel van
Kock. Koen
Vredeveld, Niel

538
497

57+
435
36s

s71

Dvi
Don

3970

2593
'r839

s74

I

)79
568
)78
s77

1047
1045

458
't324
1073

926
876

561

Kar

s76

Heren Degen lunioren
)79
Don

J78

LP

c83
)79
c83

Fau
Sca

c8r
c8r

Rap
Sca

2639
1 305
1l

t8

98s
681

437

372

J80
c81

328

lla

324
320

C83

201 5

C83

1

Heren Degen Cadetten
Eruen, Allard v
Verwijlen, Bas.
Kroezen, lVichael
Bloks, Alexander
Jansen, Walter
6 Beckhoven, Laurens van
7 Kock, Koen
8 Erckens, Hans
9 Barneveld, Wojtek van
10 Revier, Guido

Vwy
V*y
Fau
V*y
Lra
Sca
Rap
Vwy
KLt\,1
Kar

C81

C83
C82
C81

C8l
C82
C81

P85

653

11

64

493

435
396
356
264
147
76

Heren Degen Pupillen

1r

Dames Floret Pupillen
Gillswilk, Laura v
Versloot, Anna Maria

407

1

K88
K88
K89

Pal

Vwy
Vwy

Kar
Dvi
Dvi

Bijkel Peter

4645
962

Dames Floret lunioren

1
2
3
4
5
6
7
8
9

887
886

Dames Floret Kuikens

57

474
332
328
324
320

Dames Floret Senioren
Angad Gaul lndra

201

2324

6

Vwy

Vwy
Eng
Pal
OKK
Eng
TWe
Vwy
Vwy
Vwy

Eruen, Saskia v.
Veen, Maud
Geurts, Djinn
Borst, Solange

Dames Degen Beniamins
Eruen, Saskia

Sur

Heren Degen Senioren

Vwy
LP

Klaris, lngrid
Huijser, Danae

Sca

462
332
328

Dames Floret Beniamins

990
906
809

Dames Degen Cadetten

1
2

P84
887
P85
P85

TWe

Vwy

1381

Dames Degen lunioren
Klaris, Ingrid
Conen, Rachel
Alp, Zehra

Kroese,
Eruen,Saskia
Comb€,

3310

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Visser, Nlaarten de
Revier, Guido
Veenstra, Tim
Borst, Sebastiaan
Zwan, Donovan vd.
Burgt, Rob vd.
Oorschot, Bart van

Kar

Wez
OKK
Sca

Perez, Jose

Moerman, Boudewijn

Fau

P84
P85
P84
P84
P84
886
886
P84
P85

721

602
491

400
380
332

328

324
144

Heren Degen Beniamins
Oorschot, Bart v
Burgt, Rob vd
Hofhuizen, Tom
Nistelrooij, Marc van
0orschot, Niek v
Vugt, Ruud v.
Wolk, Tim vd.
Grinsven, Stijn v.
Kirkels, Laurens

BG

886
886
886
887

't438
't374

K88

680

Tommie
Mehmet
Kenter, Pascal
10 Ouwehand, Tim
7
8
9

Varekamp,

Eng

Korkmaz,

Ara

813

7)q

886
887
886
886

KLM
OKK

887
886
886
K89

905
891

787
555

Heren Floret Kuikens
0uwehand, Tim
Oorschot, Niek v
Aarden, .Jeremy

651

458
328

OKK

Vwy
Ara

K89
K88
K88

653

384
360

161

Heren Sabel Senioren
Heren Degen Kuikens
oorschot, Niek

v.

Vwy

Arash
Ros, Tijmen
Cann, Etienne v
Ham, Erik vd
Laschek, Sef
Romijn, Reinout
Oskamp, Anton
Hosseini,

K88

837

568

3081

S70

2202

566
575

1216
1066

573
J78
562

967

C81

936
934
842

Heren Floret Senioren

5
6

7
I
9

l0

Haz
Twe
Twe
Twe
Oev
Vis
Vis
Oev
Haz
Oev

Sanders, Paul
Oostveen, Aruid
Divendal, Jeroen
Nonhebel. Floris
Ducastel, Nathan
Aronson, Boaz
Rijsenbrij, Hans
Rohlfs, Peter
Sei.jlhouwer, Eric
Sorber, Peter

Wijnkoop, Jan Thijs v.
I Plantinga, Teun
10 Massoumi. Sharam
8

10

Jansen, Tashunka
frooren lscha
Holstege, Arnaud
Barneveld, Wo.jtek
Spanhoff, Rudolph
Vinke, Harry
Borst. Sebastiaan

0ev
Vis

563

569

v

c81
J78

v
Symke
Balasz
Hooven, Floris vd
Eerndsen, irlichiel
Derop, Justin
lvleesters, Tjerk
Jaquet, Jeroen
Wi.jnkoop, Jar Thijs
Haverkamp,

609

1

235
11 50
1

Sca
OKK
Ran
Sca
KLM

c82

Twe

c82

988
860

PSV
OKK

J80
P84

769
641

c81

c82
c82

1107
1035
1017

Rohlfs, N4atthijs
Mooren, lscha
Holsteqe, Arnaud
Jansen, Tashunka
Combe, Sebastiaan
Barneveld, Wojtek v
Spanhoff, Rudolph
Pepper,Odin
Borst, Sebastiaan
Voort, Joren vd.

Oev
Ran
Sca
OKK
Sca
KLI\4
Twe
Eng
OKK
Oev

c81

C81

2920

C82
C82

2757

C81

2680
2656

C82

25Q4

C8I

1526

C82
C83
P84
C83

't272
1184
1079

432

Heren Floret Pupillen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
l0

Borst, Sebastiaan
Wersch, Geert
Loerakker, Ben

OKK
Eng
Eng

Navest, Maarten-Dirk
Zwan, Donovan vd
Spanhoff, Frederik

0ev

Koops, Thomas
Bobbe, Jeriel
Ankersmit, Laurens
Visser, Maarten de

Sca

Twe
Eng
Ran

Twe

P84
P84
P84
P84
P84
P84
P85
P8s
P84
P84

1

11

s74

1098

Don

s73

1072

q.l

J80

1424

Kar
Gas
Pal
Kar

)78

11

929
912

905
886
665

477
464
387

328

Der
Pal

MdF

Hooven, Floris vd

Pal

Vajta Balasz
D€rop, Justin
Berndsen, Michiel

Gas

Klaassens, lvo
Jaquet, Jeroen

PSV
t\4dF

s71
56s

117

I

58

c81
c81
c81
P84
J78
P84

41

498
372

360
328
40
38

Der
Kar

c81
c81
P84
c81
P84
P84

61 5

535
504
396
135
38

Heren Sabel Pupillen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Justin
Jeroen
lvo
Joost
Sebastiaan
Mark
Guus
vd.
vd.
10 Strobel, Rene
Ddrop,

laquet,

Klaassens,
Bekken,
Borst,
Compter,
Derckx,
Heuvel, Daan
Pol, Niels

Der
MdF
PSV
Pal

OKK
PSV

dAr
PSV

Der
Sca

P84
P84
P84
P85
P84
P84
P84
P85
886
886

884
474
455
404
400
370
332
328
130

124

Heren Sabel Beniamins

407

Heren Floret Beniamins

1
2
3
4
5
6

.J80

1

Heren Sabel Cadetten

Heren Floret Cadetten

1
2
3
4
5
6
7
8
I
l0

Der
Kar

567

1

Heren Sabel lunioren

944

Heren Floret lunioren
Rohlfs, Matthijs
Aronson. Boaz
Comb€,Sebastiaan

576
572
s65
s67

952

Vajta,

1
2
3
4
5
6
7
I
9

820
565
1443
1 392
1322
1292

Oev
Kar
Pro
Oev
Fau
Pro
Oev

1
2
3
4
5
6
7
8
9

der
Rene
Bernard
Thierry
Jurre
Johan
Strobel, Steven
Bongartz, Joris
Kirkels, Laurens
Pol, Niels van

Der

Strobel,

Sca

Dooper,
Derop,
Slender,
Koot,

dAr
Der
Der

dAr
Sca

dAr
BG

886
886
887
K88
887
886
K87
886
886

6s2
504
490
487

456
437

328
324
s7

Heren Sabel Kuikens
Gool, Mels v
Loerakkel Jan
Nistelrooy, Marc
Aarden, Vurgill

Eng
Eng
v.

Spee, Koen

Merjenburg, Dani€l

f,

Ara
Eng
Eng

886
886
887
887
886
886

I

355
4
978

111

951

927
916

1 Derop, Thierry
2 Strobel, Steven

Der
Sca

K88
K89

524
361

Dames Sabel lunioren

Dames Sabel Senioren

1
2
3
4
5
6
7
I
9
l0

Emden, Rebecca
Mooi.j, Laurien

v

s66
J80
s74
s75
s66
s58
s68
s60
s66
c8r

Haz
Ran
Pro

Holierhoek, Jessica
Purmer, Marianne

Pos

Pro

Stam, Jean-l,4arie
Dalen, Sandra v.
Broek, Katinka v.d.
Liebrand-van Es, Henne
Ellerbrock, Anja

Vis
Kar

Buys, Astrid

Pal

Kar
Fau

1052
1031

966
756
702
687
592
550
447
267

1
2
3
4
5

Laurien
Buys, Astrid
Hooven, Eileen v.d.
Berg, Marijke v.d.
Alp, Zehra
Mooij,

J80
c81
)79
J80
)7A

Ran
Pal
Pal

Der

Vwy

1118

457

408
317
1

66

Dames Sabel Cadetten

I

Buys,

Astrid

Pal

c81
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Schermlaan I 7. Rotterdam.
Iedere woensdag- en vrijdagavond tussen 19.30 en 21.30 uur.
Tel.: 010-4762797 oJ maak een afspraak met ons vorn' een andere
dagl tij d : 070 -4 I 40406.

Suppliers of:

+

Equipment
Leon Paul

tg

Largest Manufacturer of
Fencing Equipment in the World
O.fficial suppliers to tlte

. I989 & 1990 WORLD FENCING CHAMPIONSHIPS
. 1991 WORLD STUDENT GAMES
. 1993 WORLD YOUTH & CADET CHAMPIONSHIPS
. 1996 OLYMPIC GAMES - ATLANTA

@r00
tlantal996
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$pectal Off*r,

Thesa reyolutionary new blades are now,available at the special pt'ice of

&

f

150,-

for maraging blades (hothfully wircd and complete).

f

75,-for non-maraging

. Designed for safety and long life, with new peened surface finish.
. Lightweight.
. The F.l.E. blades are available in different flexibilities. The weight and flexibility is engraved on each blade.
. The production method ensures the almost total elimination of flaws introduced during forming and/or forging.
. For 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 greater 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 fencers over two years offencing.
. Tested and approved by the F.I.E.
. Patented in Europe and America.

Voor informatie en bestellingen:
Riposre sthermsportartikelen, Linnaeusstraat 224 ,2522
E-mai I : te un @ri poste.demon.n I
I nte rnet
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GZ's Gravenhage,Tel.lfax; 070-4140406

