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De bladeren vallen weer van de bomen, het wordt
weer kouder, ofwel het nieuwe schermseizoen is
weer begonnen. De eerste toernooien zijn al weer
verschermd (zie de toernooiverslage n elders in dit
blad) en er staat nog veel meer op stapel. Het is dus
wee r tijd voor actie en ziehier de vierde Touche ligt
alweer voor u.
We zijn nu al bijna een jaar bezig met het uitbrengen van de Touche nieuwe stijl en het blad lijkt
aan te slaan. Dat zou ook moeten, want ondanks
alle modere communicatiemiddelen zoals internet,
is dit lang niet voor iedereen toegankelijk en dan
doet deze uitgave toch nog goed zijn werk.
Wat kunt u allemaal verwachten in deze uitgave.
Natuurlijk allereerst de bondszaken die handig zijn
voor iedereen om te weten, afdelingsnieuws, alle rlei
zaken die direct of indirect met het scherme n te
maken hebben, toernooiverslag€n en interessante
zaken als de wedstrijdkalender en de ranglijst.
De laatste twee zijn niet van de meest recente
datum (1 oktober) maar van 16 september en dat
heeft te maken met het feit dat de verzorger van
deze gegevens geniet van een welverdiende
vakantie. Doordat dit een tussentijdse ranglijst is
kan het zijn dat er een aantal zaken niet volledig
zijn. ln de volgende Touchd zal weer de ranglijst
van de 1e van de maand staan ve rmeld.

Verder nieuws is er niet te melden van het
redactiefront. Wel dat ik u graag nog eens oproep
kopij te sture n, want het blijft leuk kopij te moge n
ontvangen en te plaatsen. U kunt het sturen naar
het u welbekende adres, met dien verstande dat het
faxnummer dat ik wel vermeld, maar dat ik u niet
een garantie kan geven dat uw kopij aankomt.
lk raad u ook aan het via Tante Post te doen of via
e-mail, want die zijn het meest betrouwbaar.

Mij rest nog u een prettig begin van het schermseizoen te wensen en hopelijk mogen we daarover
in de volgende Touche lezen.

De sluitingsdatum voor de

vijfde Touchd van dit seizoen is:

30 november 1998

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@bart.nl 6f

touche@knas.demon.nl

Schermkring Friesland
Binnen het bestuur van de Federatieve Schermvereniging Schermkring Friesland (FSSF) is een aantal
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ieuwe schermvereniging

Sinds kort is de Nederlandse schermwereld een

vereniging rijker. ln Noord-Holland is in Castricum de
schermzaal Castricum CASTA (afgekort SZC) actief met
12 senioren en 3 junioren.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
W. Tang, Plantenhove 25

vd Meulen, Epemastate 17,

Voorzitter:

D.

Secreta ris:

8926 MX Leeuwarden
mw. A. Hendriks, Oosterkade 63,

Schermvereniging Hoorn

8911 KJ Leeuwarden

Bij deze wil de schermvereniging Hoorn u op de hoogte
stellen van het feit dat de vereniging, die ruim een jaar

Pen ni ng

meester/

Ledenadministratie:

F.

vd Zee, Kleinzand 60,

8601 BK Sneek
Algemeen bestuurslid:H. Nijdam, Zwette 48,
8446 MJ Heerenveen
Algemeen bestuurslid:mw. T. Postema, Boeierstraat 8-c,
8937 BL Leeuwarden

1902 HH Castricum, Tel.: 0251 -653302

geleden overgegaan is naar sportschool Frits vd Werff,
weer als schermvereniging Hoorn verder gaat. De
samenwerking van de schermvereniging en de sportschool werd door beiden als niet bevredigend ervaren.
Tijdelijk secretariaat:
Rietzanger 28, 1628 LM Hoorn, Iel.:0229-234141

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM
*-

Uhlmei dffi

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, telefoon (026) 323 42 68
Christina Giesberts, telefoon (026) 381 94 62

Voor de KNAS geldt dat er geen beleid is geformuleerd.
Vooralsnog gelden er dus geen restricties.

KNAS-lnternationaal

0m misverstanden te voorkomen:
Er zijn twee manieren om je op te geven voor buitenlandse wedstrijden, namelijk: per fax (0t 5-3640401) en
de oude, vertrouwde Tante Post in de brievenbus op de
Bergse Maas 1,2641 W Pijnacker. Per telefoon aanmelden is alleen mogelijk, wanneer dit in het bulletin
nadrukkelijk staat aangegeven.
Dus g€€n wedstrijdopgaven per e-mail!l!

Schermtassen
Voor schermtassen zijn geen restricties ten aanzien van
het aantal en de omvang van reclameuitingen.

)nder dit kopje kunt u

Reclame op schermpak en aanverwanten
(Anton 0skomp)
Wij krijgen nogal eens vragen van schermers over de
regels ten aanzien van reclame op schermkleding en
aanverwante zaken. Hieronder volgen, in samenvatting,
de belangrijkste regels zoals die in de Code de la
Publicite van de FIE staan (uitgave november 1997).
De volledige tekst is te vinden in het reglement van de
FlE, waarvan de KNAS op dit moment een geheel ver-

hoogte blijft von hetgeen de ofdelingen orgoniseren.
KNAS ZUID

0p zaterdag 17 oktober 1998 wordt vanaf 10.30 uur in
de persruimte van het lndoor Sportcentrum aan de
Theo Koomenlaan te Eindhoven een vergadering belegd
van de afdeling KNAS Zuid. Een aantal verenigingen
zijn voor subsidie-aanvragen bij de KNAS afhankelijk
van een functionerend bestuur.0m te voorkomen dat in
de toekomst nog meer subsidies voor de verenigingen
in Brabant, Limburg €t Zeeland verloren gaan, zal een
nieuw bestuur geformeerd moeten worden. Gedurende

De Franse tekst staat integraal op internetpagina's van

de FIE: http://www.fie.ch

Merknamen van fabrikanten van schermartikelen
0p masker, vest, broek, kousen, schoenen, handschoen,

zijn er geen maxima gesteld aan de omvang van de
merknaam.

Schermkleding
0p de broek (linker- of rechterbovenbeen), op de mouw
van het schermvest (bovenarm van de ongewapend
arm) en op de schermkousen mogen logo's aangebracht
worden. Zo'n logo mag maximaal 50 cm' zijn. Het
maximum aantal logo's is vier. Deze kunnen identiek
zijn. Het totale oppervlakte van de logo's is maximaal

informotie vinden die

kwijt wil. Dit kon von olles

zijn, wot met schermen te moken kon hebben. De bedoeling von deze rubriek is dat het ols een nieuwsplotform
goot dienen voor de ofdelingen, zodot iedereen op de

nieuwde en herziene Nederlandse vertaling laat maken.

wapen en trainingspak mag de merknaam van de
fabrikant voorkomen. Deze moeten voldoen aan
bepaalde maxima, waar de fabrikanten zich normaalgesproken aan houden. Voor scherm- en sporttassen

ols lezer olle

de ofdelingen oon hoor leden

de vergadering zal onderzocht worden of er voldoende
interesse bij de aangesloten verenigingen bestaat om te
zorgen voor een nieuw regiobestuur. Voor de functie
van voorzitter stelt H. de Graaff (PSV -Eindhoven) zich
kandidaat, voor de functie van penningmeester stelt
F. Hoeberechts zich kandidaat. Voor de functie van
secretaris wordt nog naar een kandidaat gezocht.
Geinteresseerden en/of kandidaten voor deze functie
kunnen informatie inwinnen of zich opgeven bij
F. Hoeberechts. 0ok zij die zonder vaste omschrijving in
het bestuur actief willen zijn, worden gevraagd zich op
te geven en ter vergadering aanwezig te zijn.

200 cm2.
Agenda:

Trainingspak
0p het officidle trainingspak van een nationale bond
mag op de rug tussen de schouders een logo van maximaal 10 cm hoog staan, of van maximaal 1 5 x 1 5 cm.
0p WK's en op het podium bij FIE-toernooien mag
alleen het offici€le trainingspak worden gedragen.
0p alle andere toernooien gelden voor het trainingspak
slechts de restricties die de nationale bond oplegt.

-

Toelichting op de taken en mogelijkheden van
KNAS-Zuid

-

Kandidaatstelling
Bestuursverkiezing

Mocht er onverhoopt geen bestuur in functie kunnen
treden door onvoldoende kandidaten, dan zal ik mijn
kandidaatstelling voor de functie van penningmeester
i

n

trekke n.

KNAS-MIDDEN

Kosten voor deze 6 extra lessen f 60,- te betalen aan
KNAS-Midden.
Aanmelden en meer informatie: Lex Helwes.

Regiotraining in Arnhem

Andere activiteiten

Voor junioren is er het komend najaar weer een extra

Pepernotentoernooi voor de jeugd:
28 november 1998 te schermcentrum Arnhem.

ve ruo

I
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el i ngsn i eu ws

lesje te halen. Wie op 1 januari nog geen 20 was kan
meedoen. De komende trainingsavonden zijn:
2/10 (reeds geweest), 16/10, (reeds geweest),

6h1, 27 111, 4112 en

11 112.

Gezocht!! TRAINER
5.V. Pallas

uit Breda is een schermvereniging met zo'n

55 leden. Wij zijn op zoek naar een trainer (m/v) voor
onze junioren en/of senioren voor de donderdagavond

en/of vrijdagavond. Het gaat om minimaal 1 uur per
week en maximaal 3 uur per week.
Meer informatie kunt u krijgen bij:
Marian Schulkes, Tel.: 076-56101 68

Scheidsrechtercu rsus
ln het najaar

geval is. Een e-mail met een omschrijving van de
gewenste mogelijkheid voldoet.
Verenigingen die enige informatie willen aanbieden
kunnen die informatie doorgeven aan onderstaand
adres of via e-mail.
Bezoek eens de KNAS-site op http://www.knas.demon.nl

NOCNSF Hygi€necode:

Wettelijke eisen voor sportkantines
KNAS-site

0p 14 december 1995 is de nieuwe Warenwetregeling

Langzamerhand begint de KNAS-site enige inhoud te
krijgen. De vormgeving zal in de komende tijd aandacht
krijgen, zodat de leesbaarheid van de website zo goed
mogelijk is. Ook zal er aan gewerkt worden dat de
website er bij de verschillende browsers zo goed mogelijk uitziet. Dit vergt enige tijd, maar zal gedurende dit

Hygi€ne van Levensmiddelen in werking getreden.
Artikel 30 van deze regeling verplicht de horeca en
horeca-achtige bedrijven hun wijze van bereiden en
verkopen van levensmiddelen dusdanig onder controle
te brengen dat de veiligheid gewaarborgd is.
Dit voedselveiligheidssysteem moet gebaseerd zijn op
de beginselen van HACCP. Sportverenigingen met een
kantine waarin etenswaren bereid of deels bereid worden, zoals belegde broodjes, kroketten, soep, uitsmijters
e.d., vallen onder het begrip horeca en dienen dus te

seizoen wel zijn beslag krijgen.
Een aantal verenigingen is reeds op het World Wide
Web aanwezig. Zij hebben zich, sommigen meer
anderen minder, dusdanig gepresenteerd dat alle
belangrijke informatie omtrent de vereniging gevonden
kan worden.
De KNAS-site kan die verenigingen die nog geen Web
presence hebben, helpen door enige informatie over
contactpersoon, lestijden en schermzaal op te nemen in
een pagina die staat op de KNAS-site. De mogelijkheid

om logo's, tekeningen, emblemen en plattegronden op
te nemen wordt nog niet geboden om te voorkomen
dat door te grote bestanden de KNAS-site over haar
limieten gaat. Wellicht dat dat in de toekomst kan veranderen, maar er kunnen nu geen toezeggingen gedaan
worden.
De verenigingen die nu al een eigen website hebben,
kunnen aangeven of daar desgewenst rechtstreeks naar
gelinkt wordt of via een tussenpagina, zoals dat nu het

voldoen aan bovengenoemde Warenwetregeling.
ln artikel 31 wordt de mogelijkheid geboden voor
bepaalde branches om hygidnecodes op te stellen. ln
deze hygidnecodes staan bereidings- en behandelingswijzen en voorschriften aangegeven voor de processen
die gebruikt moeten worden. Deze codes voldoen aan
het HACCP-verplichting. Zo is het verboden in verband

met salmonella-besmetting een stuk rauwe kip naast
een broodje te leggen. ln de praktijk houdt dit in
dat door het correct toepassen van de voorschriften
uit deze hygi€necodes voldaan wordt aan de HACCPverplichting en dus aan artikel 30 uit de Warenwetregeling. lndien deze code worden nageleefd is het
vrijwel zeker dat de betrokken levensmiddelen voor de
consument geen gezondheidsrisico's bevatten.

De Hygi€necode van het Bedrijfschap Horeca met het
bijbehorende opleidingspakket is van zo'n omvang dat
deze voor de sportvereniging met een kantine vrijwel
onwerkbaar is.
NOCNSF heeft inmiddels een HygiEnecode ontwikkeld
die eenvoudig en duidelijk is. Deze code is goedgekeurd
door het Ministerie van VWS. Daarbij is afgesproken dat
de bijbehorende opleiding gegeven mag worden door
middel van een videoinstructie.
Het is een wettelijke verplichting voor iedere sport-

de aanwezige code, dan zal de kantine worden gesloten.
Dankzij een subsidie van het Ministerie van VWS kan
de N0CNSF Hygi€necode en instructiepakket inclusief
video aangeschaft worden voor f 165,- exclusief BTW,
doch inclusiefverzendkosten. Het betreft hier een
6€nmalige aanschaf per sportvereniging.

Dit pakket kan worden besteld bij de:
OVD Groep, Postbus 331,6710 BH Ede,
telefoon 0318-649999 (de heer G. Ebbers),
fax 031 8-640646.
Teneinde sluiting van de kantine te voorkomen dient u
ervoor te zorgen dat u zo spoedig mogelijk in het bezit
bent van het pakket.

vereniging met een kantine de N0CNSF HygiEnecode
en het instructiepakket, inclusiefvideo, te bezitten.
lndien de Keuringsdienst van Waren constateert dat
zulks niet het geval is, of niet gewerkt wordt conform
Belastingdienst maakt het leuker voor
de sportverenigingen
Let op!
Deze aanvulling voor 1998 geldt alleen voor de werknemersverzekeringen. Voor de loonbelasting en premie
vol ksverzekeri ngen bestaat een a pa rte aanvu in g.
Deze mededeling is een aanvulling op de brochure. Hier
vindt u de exacte bedragen van de vergoedingen die
uw vereniging in 1998 belastingvrij aan de werknemers

N eve n octivi teite n (bl z. 6)
Vrijstellingsgrens 0B

- voor het leveren van
- voor diensten

1

mag verstrekken. De bladzijdennummers tussen de
haakjes verwijzen naar de bladzijden in de brochure.

1

150.000,00
70.000,00

Ve rb I ijfskoste n, co nsu m pti es(b I z. 9)
Consumpties (per dag)
Lunch(al leen voor uitwedstrijden)
Contribu ti e, vo kl ite rotu u (blz. 20)
Vrijstellingsgrens(per jaar)

I I

Tobel reiskostenforfoit woon-werkverkee(blz.

qoederen

Feestdogen regel i ng (bl z. 2

1

1,10
10,00

175,00

)

Vrijstel i ngsg rens(per jaar)

300,00

I

8, 1 9, 24)

Enkele reis ofstond woon-werk

Meer don

t/m

1

dog per week

2 dogen per week

3 dogen per week

4 of meer dogen
per week

Per
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Per week
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Per week
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moond

0.00

f

0.00

f

0,00
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0,00
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27.57
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159,20
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0

10 km

f

0,00

f

0,00

f

0,00

f

0,00

f
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15 km

f

39,80

f

9,19

f

79.60

f

18,38

f
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20 km

f

49,17

f

il.35

f

98,34

f

22,70

f

147 .51

f

34,05

f
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96,68

f

45,40

f

67,50

f
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5.58

f

135,00

f

3r,16

f 202.50

f

46,74

f

270,00

f

62,32

20 km of meer

0verige reiskosten(blz. 9)
Belasting- en premievrije vergoeding per km f 0,60
1

1
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No

I
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Let op!
ln paragraaf 3.5 van de brochure wordt o.a. uitleg
qegeven van de fiscale gevolgen van uitbetalingen aan
vrijwilligers. Met ingang van 1 januari 1998 zijn de
bedragen van de belastingvrije vergoedingen aan vrijwilligers verhoogd. Gedurende maximaal 35 weken kan
belastingvrij f 40, per week worden vergoed tot een
maximum van f 1400,- per jaar.
Tobel onkostenvergoeding overige sporten(blz. 1 9)

Schermsport
Schermvest
Masker

f

Sabel (incl. klingen)
Degen (incl. klingen)
Floret (incl. klingen)

f
f
f
f
f
f
f
f
f

Totaal

f

Schoeisel
Sh

irt

Broek
Ha ndschoenen

Sokken

f

150,00
200,00
150,00

(afschr)

Besturen in de schermvereniging of een afdeling van
een schermbond is geen sinecure meer. Toenemende
regelgeving van de diverse overheden en een steeds
kritischer houding van de sportconsument vereisen een
gedegen kennis en ervaring van besturen. Het is dan

35,00
80,00
15,00

150,00

en/of

50,00
150,00

en/of

860,00
1

rondom dit onderwerp. De publiciteit richt zich op besturen
van sportverenigingen, moor ook (zools in dit gevol) op de
vrouwel ij ke ko nd idoten zelf.
Uit onderzoek blijkt nomelijk dot vrouwen eerder geneigd
zijn hun bestuurlijke copociteiten in de zorg of socioolculturele sector oon te wenden don in de sportsector. Wii
willen hen doorom wijzen op de mogelijkheden in onze
sportsector.

100,00

1

Sportbesturen zoeken vrouwelijke professionals
Achtergrond von dit ortikel
Sportservice Noord-Brobont streeft ernoor om het oontol
vrouwen in bestuurlijke koderfuncties te vergroten. Een
von de methoden doortoe is het zoeken von publiciteit

.1 8O,OO (afhankelijk van aantal wapens)

ook niet vreemd dat schermorganisaties moeite hebben
om vacatures in hun besturen in te vullen.
Uit allerlei onderzoeken blijkt echter dat zittende
bestuursleden slechts in een beperkt kringetje naar
kandidaten voor hun vacatures zoeken.

Deelnemers aan niet minder dan 4 Olympische Spelen en meer dan 100 Ned. senioren kampioenen.

.Schermlessen

.Sc

voor de beste
h e rm s p o rtartike I e n

.Toneel-schermlessen

Onze shop is iedere dag en ma. di. wo. do. - avond Seopend.
(Pasgelegenheid en gratis parkeergelegenheid is aanv'ezig)

REDELIJKE PRIJZEN, VAKKUNDIG ADVIES EN GOEDE SERVICE

Div ers e le uke aanbie dinge n.
Bij een bezoek aan onze shop
5

stuks naakte

te Zoetermeer
Electrische Floretklingen voor f 75,00

l3-15

2716 JW Zoetermeer
Speulderbos
tel079 3 21 21 22 fax:079 3 52 08 22
portable: 06 54 7 9 28 22 e-mail kardolu@euronet.nl

Visit our homepage:
http ://www.euronet.nl/-kardolus/

f,

Vrouwelijke professionals (managers of beleidsmedewerkers bijvoorbeeld) worden maar zelden gevraagd
voor een bestuurlijke functie. De reden daarvoor is
waarschijnlijk dat bestuursleden de achtergrond van
hun (vrouwelijke) leden niet kennen. De meeste leden
behoren niet tot 'het netwerk'. Gesproken wordt van
een 'old-boys-netwerk', waarbij het imago opdoemt van
'oude' mannen in grijze pakken met een sigaar in de
mond. Dit spreekt de werkende vrouw niet of nauwelijks aan. Maar er zijn ook steeds meer schermverenigingen en afdelingen die een actiever en meer open
imago uitstralen. Met name deze organisaties staan
open voor nieuwe geluiden in hun bestuur. 7ij zijn hard

0m verandering in deze situatie aan te brengen, heeft
N0CNSF en het ministerie van VWS aan onderzoeksbureau Diopter de opdracht gegeven om een periodieke
toets te laten uitvoeren op het Nederlands topsport-

op zoek naar professionals die enige kennis en ervaring
hebben op het gebied van besturen.
Bent u zo'n professional en lid van een sportvereniging?
Denk dan eens na over wat u voor uw vereniging kunt
doen. Uw vereniging heeft u namelijk hard nodig.
Het is niet nodig te wachten tot u 'gevraagd wordt',

gelijken met het klimaat in andere landen), kunnen de
beleidsverantwoordelijke instellingen hun topsportbeleid evalueren en zo nodig bijstellen. Met als doel:
optimale omstandigheden te cre€ren voor de topsporters
en hun begeleiders. De beleidsverantwoordelijke instellingen hebben de middelen om dit beleid uit te voeren.
Maar zij moeten wel weten welke investeringen de

want elk bestuur is blij met de aanmelding van een
professionele kandidaat.

Wat het bestuur van uw sportvereniging te bieden
heeft?
Een interessante functie in een actieve omgeving.
Natuurlijk kost het wat tijd, maar u krijgt er ook iets
voor terug. lnspraak in uw eigen vereniging, bijvoorbeeld of leuke sociale contacten en persoonlijke ontplooiing (die ook op een CV niet misstaat).
Dus vrouwen (en mannen): maak eens een vrijblijvende
afspraak met de voorzitter van uw schermvereniging!
Ook in de sport geldt immers:
"De maatschappij? Dat ben JIJ'i
Hoe staat het met topsportklimaat in Nederland?
(Moorten von Bottenburg, Edith von Dijk en
Su so

n Sm

it [0 n d erzoeksbu reo u Diopte r])

Het Nederlands topsportklimaat staat al langere tijd ter
discussie. Lopen we achter bij de andere landen of is
hier juist goed? Welke verschillen bestaan er tussen
de diverse sporten? Hebben mannen het beter dan
vrouwen of andersomT Welke beleidsmaatregelen
kunnen helpen om het topsportklimaat te verbeteren?
Voor topsporters, de topsportbegeleiders, de sportbonden, NOCNSF, het ministerie van WVS en eigenlijk
heel sportminnend Nederland zijn antwoorden op deze
vragen van groot belang. Toch wordt het topsportklimaat in Nederland niet regelmatig gemeten en is er
nooit een goede vergelijking gemaakt met het topsportklimaat in andere landen.

klimaat.

Wat die concurrentietoets behelst, leggen we graag uit
in dit artikel. Want voor dit onderzoek zullen wij de
medewerking van vele betrokkenen nodig hebben.
Alleen dan kan dit onderzoek slagen en de topsport in
Nederland verder worden verbeterd.
Dat een concurrentietoets van nut is, behoeft nauwelijks betoog. Door het topsportklimaat op een groot
aantal indicatoren te meten (en in de toekomst te ver-

hoogste prioriteit verdienen en welke beleidsmaatregelen tot de gewenste verbeteringen leiden.
Topsportbeleid is immers, zoals N0CNSF het in jaar
jongste beleidsplan heeft uitgedrukt, "een kwestie van
kiezen'i Ook voor het ministerie van VWS levert een
concurrentietoets onmisbare informatie op. De toets
sluit direct aan op een wens die het kabinet in 1996

heeft uitgesproken in de nota "Wat sport beweegt'i
Hierin werd opgemerkt dat het kabinet zich zal blijven
inspannen verder bij te dragen aan de verbetering van
het topsportklimaat: "Als uitgangspunt hierbij geldt dat
Nederlandse topsporters aanspraak kunnen maken op
een topsportklimaat dat minimaal kan concurreren
met vergelijkbare andere landen" (p. 26). Een concurrentietoets kan helpen dit uitgangspunt te
operationaliseren en het topsportbeleid te evalueren.
Uitvoering van een periodieke concurrentietoets ter
ondersteuning van het beleid is geenszins ongebruikelijk. Het ministerie van Economische Zaken maakt hier
al enige jaren vruchtbaar gebruik van. 0p initiatief van

voormalig minister Wijers is reeds tweemaal een internationaal-vergelijkende analyse uitgevoerd, die in kort
bestek een goed inzicht heeft gegeven in de kracht en
zwakte van de Nederlandse economie. Een zelfde
onderzoek gaat nu van start met betrekking tot het

topsportklimaat. Dit jaar zal het beperkt blijven tot
Nederland, maar het voornemen is om dit onderzoek
tweejaarlijks, in de 0lympische jaren, te herhalen en
steeds met een aantal landen uit te breiden.

Het topsportklimaat zal in de concurrentietoets van dit
jaar aan de hand van elf indicatoren worden gemeten:
(1\ de tndividuele beleefsituotie von topsporters,
(2) tolentontwikkeli ng

(31 orgonisotorische omgevtng,

(4)

sportspecifieke begeleidi ng,

(5)
(6)
(7)

wetenschoppelijke flonkering,
tro

i

n in

gsfocil itei

te

n,

topsportoccommodoties,

(B) dee/nome oon internotionole wedstrijden,

(9) bosis-infrostructuu r,
(10) medio-oondocht
(11) mootschoppelijke woordenng voor sport en topsport.
0m de benodigde gegevens te verzamelen heeft Diopter
een onderzoeksteam samengesteld, bestaande

uit

Edith

van Dijk (zelf topsporter met een A-status), drs. Susan
Smit en dr. Maarten van Bottenburg. Zij zullen in de
periode

tot eind december heel veel mensen 'lastig

vallenl Zo zal worden nagegaan in hoeverre de
Nederlandse bevolking waardering heeft voor sport en
topsport. Zo zullen er gesprekken plaatsvinden met
topsporters, topsportbegeleiders en bestuurders. En zo
zullen topsporters in de A-, B- en C-categorie, evenals
toptrainers en topcoaches, een enqJete ontvangen
(weer e€n? Ja, weer edn waar je je voordeel mee doetl).
De medewerking van al deze mensen krijgen we vanzelfsprekend alleen wanneer we duidelijk kunnen
maken waarom het onderzoek plaatsvindt en wat ervan
verwacht mag worden. Vandaar dat we veel publiciteit
aan dit onderzoek zullen geven. En vandaar dat we blij

zijn dat u dit artikel heeft gelezen!

Nederlandse Jeugdprijs Sport
De Nederlandse Jeugdprijs Sport wordt toegekend aan
jongeren die het beste plan hebben gemaakt om sport
en bewegen onder de jeugd in hun omgeving te
stimuleren. De landelijke winnaars ontvangen de prijs,
maximaal f 5.000,- voor de uitvoerlng en daarnaast
organisatorische ondersteuning, tijdens het Nationaal
Jeugd Debat van medio april 1999 uit handen van de

staatssecretaris voor Sport.
De Nederlandse Jeuqdprijs Sport is een initiatief van
de Stichting.Jeugd in Beweging, in
samenwerking met de Nederlandse
Jeugd Groep, de interprovinciale
Organisatle Sport en de twaalf
provinciale sportraden. De prijs
maakt in breder verband deel uit
van de Nederlandse Jeugd Prijs
die tot doer heeft om
&ESEG'lllG
IEUGB
maatschappel ijke betrokkenheid van de jeugd te vergroten.
Jongeren worden in de gelegenheid gesteld om samen
een uitvoerbaar plan te maken. Deze plannen worden

de

llt

beoordeeld doorJeugd in Beweging en de provinciale
sportraden. Plannen voor sport kunnen betrekking
hebben op bijvoorbeeld kennismaking met sport, het
"jeugdvriendelijker" maken van sportclubs of het
promoten van sport in de buurt. Naast een landelijke
winnaar is er in elke provincie een .leugdprijs Sport.
De provinciale winnaars worden bij de uitvoering
van hun plannen ondersteund door de provinciale
sportraden.

INT Voor ol uw schermmqleriool
Leverqncier vqn onder ondere
Let op: Nieuw odres
Von Neckstroot 3l
2597 SB Den Hoog

Tel.: 070-3249181
Fox: 070-3256870

q
\

Meedoen aan de Jeugdprijs Sport kan iedere jongere in
de leeftijd van 6-1 2 jaar en 1 2-1 8 jaar. Er is een
Nederlandse Jeugd Prijs Krant die meer informatie
verschaft over de prijs. ln deze krant is ook een
inschrijfformulier te vinden. Bovendien biedt het
stappenplan in de krant inzicht in de wijze waarop een
plan kan worden gemaakt. Het is de bedoeling dat de
Nederlandse Jeugd Prijs Krant bij zoveel mogelijk

jongeren terecht komt. De krant is in ieder geval vanaf
1 oktober te verkrijgen bij bibliotheken, provinciale
sportraden en jeugd- en jongerenorganisaties.
Sportclubs en jongeren kunnen de krant ook telefonisch
bestellen bij de provinciale sportraden en bij:
de Stichting Jeugd in Beweging
(tel.: ozo-+ag+u+e).

t6*
Tentoonsterrinssproject

%,/"

Het Sportmuseum Vloonderen, de Centrole Bibliotheek von de Kotholieke Universiteit Leuven en de Vloomse
Scherm Bond orgoniseren dit tentoonstellingsproject von 9 oktober tot 19 december 1998 in de expositieruimten
von de Universiteitsbibliotheek oon het Mgr. Lodeuzeplein te Leuven.
Uniek is de presentotie von topstukken uit de Britse Corblecollectie, die sinds 1949 geconserveerd wordt in de
ofdeling "Kostbore Werken" von de Universiteitsbibliotheek.
Nooit eerder werd deze schat oqn boeken en geschriften over deze bij uitstek Europese sport, en woorvon de
oudste teruggoot tot 1 500, oon een breed publiek getoond.

Het is donkzij deze rijkelijk geillustreerde meesterwerken dot het foscinerende schermverleden, met zijn
hoofse duels en mythes rond befoomde schermmeesters von Duitse, ltolioonse, Spoonse en Franse schermscholen gereconstrueerd kon worden.

in op de evolutie von de schermsport, von prille olympische discipline
hoogtechnologische sport von vondoog. De uitgebreide collectie von het Brusselse Musie
de l'Escrime "Chorles Debeur" stoffeert voornomelijk dit gedeelte.
Het rijke potrimonium von de Koninklijke en Ridderlijke Schermgilde Sint-Michiel von Gent illustreert het belong
von de schermgilden voor de ontwikkeling von de schermsport vonof de 16e eeuw. Sinds 1613 is deze schermvereniging hoost ononderbroken oon het werk gebleven in de lokenhollen van Gent; een unicum in de
Een tweede tentoonstellingsluik zoomt

in

1896

tot de

schermgeschiedenis!

0m deze typisch Europese sport tot leven te loten komen en ook octief te loten ontdekken, wordt de tentoonstelling aongevuld met educotieve, onimotieve en sportieve projecten.
Zo kon de bezoeker ook zelf een degen, floret of sobel honteren tegen een schermrobot of zich uitgebreider
Ioten initiEren door een schermmeester.
Gereloteerd oon de tentoonstelling vinden verspreid in Leuven historische evocoties, notionole- en interna ti o no

I

e sche rm toern ooi e n pl oots.

ln somenwerking met de Eritish Fencing Federotion wordt de "Corble Trofee" in het leven geroepen.

Een

scherminterlond voor de jeugd woorbij noost de sportieve ontmoetingen de cultureel-historische en toeristische
kennismoking met Vloonderen op het prcgrcmmo stoon.
Zorro, de Drie Musketiers. Cyrono de Bergeroc erl ondere duelhelden von het witte doek indochtig, worden in het
Vloomse Filmmuseum en -Archief von Leuven montel- en degenfilms voor verschillende doelgroepen uit het
onderwijs en het verenigingsleven geprogrommeerd.
Voor meer informotie kunt u contoct opnemen met Joak Jespers of Beo Voes von:
het Sportmuseum Vloonderen, tel.: +32(0) 1 6237272, fox: +32(0) 1 6201 595.

.--rri ,.
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Schermvereniging Ter Apel
(Morlolein Goos, secretoris SWA)
SWA verheugt zich op een spetterend
"Wapen van Vlagtwedde"! Sinds de eerste
vooraankondiging enige tijd geleden

D

in de Touche
is er natuurlijk

het een en ander gebeurd. De voorbereidingen

Want velen hebben juist hierdoor goede herinneringen
aan ons toernooi.
Rest ons erop te wijzen, dat de officidle uitnodigingen
eind september verstuurd zijn. We verheugen ons
er enorm op schermminnend binnen- en buitenland in
Ter Apel te ontmoetenl
De belangrijkste "Wapenfeiten" op een rijtje:

zijn in volle gang...

Waar?

We werken hard aan de herintroductie van dit van
oudsher zeer geliefde schermtoernooi. Belangrijk vinden
we het hierbij vooral de sterke punten van het toernooi
ook dit jaar weer te onderstrepen. ln 26 jaar tijd heeft

Wanneer?

het toernooi vooral een naam opgebouwd door een
breed en kwalitatief hoog deelnemersveld uit binnenen buitenland en de gezellige sfeer. Dit zijn natuurlijk
kenmerken om trots op te zijn en vooral om te
koesteren. Het neemt echter niet weg, dat wij het
ook belangrijk vinden daarnaast voor vernieuwing te
zorgen. Wij hebben als bestuur heel duidelijk voor
ogen welke richting we met SWA uit willen gaan.
Het Wapen van Vlagtwedde neemt hierbij een belangrijke plaats in. We willen met het Wapen een professioneel georganiseerd toernooi neerzetten. Bovendien proberen we ook nu de schermsport bij een breder
publiek onder de aandacht te brengen. We hebben er
daarom voor gekozen om het toernooi iets rulmer van
opzet te maken.
Wopen von Vlogtwedde nieuwe stijl?
Naast het afwikkelen van het toernooi zelf proberen
we ook aandacht te besteden aan activiteiten, die een
breder publiek aan zouden kunnen spreken. Zo zijn we
er bijvoorbeeld mee bezig van de opening en sluiting
van het toernooi iets bijzonders te maken. Verder willen
we op de zondag (de tweede dag van het toernooi) een
sabeldemonstratie organiseren. Dit ook mede in het
kader van de sponsoropvang. De promotionele

activiteiten zijn hierbij natuurlijk van groot belang.
We proberen zo veel mogelijk ruchtbaarheid aan het
toernooi te geven, waarbij media als radio en W
worden ingeschakeld. Natuurlijk weten we, dat voor de
deelnemende schermers vooral een professionele, soepele afwikkeling van het toernooi van belang is. 0ok
daar staan we voor.
De deelnemers kunnen ook rekenen op gezelligheid.

W
f

'.:"

Sporthal - Ter Apel
7 en B november
floret - alle categoriedn

Wapen?

Aankondiging St. Servaestoernooi 3 april 1999
Zoals inmiddels traditie is geworden binnen schermend
Maastricht zal ook dit jaar weer het internationale
St. Servaestoernooi door de Maastrichtse Academische
Schermvereniging Incontro georganiseerd worden. Dit
toernooi zal plaatsvinden op Paaszaterdag 3 april 1999.

0p het toernooi zijn zowel floret- en degenschermers
(m/v) welkom.

ctubkampioenschappen
Cl

ubko

m

RANA

pioe nscho ppen 1 998
Geen woord

Alleen het snelle ritmische geschuifel
De ijzers roken elkoor
M

et gecon trolee rde rege I moot
Het suizen von een

floret

Doorbreekt de stilte
Een noodkreet ols von een dier in doodsangst

Woor is de EHB0

?

Het spel goot verder, de sponningen lopen op
Don een vreugdekreet
Een

luchtsprong von puur enthousiosme

Een brede

loch, een troon van verdriet

De winnoor wordt gehuldigd

Het spel is voorbij
Anna Maria Versloot (3-5-1984) RANA

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van
Schermleraren stelt zich voor:
Voorzitter: Me. C. van Tol, Adr. de Grootstraat 12,
1785 NL Den Helder,

VoorzitterTC: Me.

C. Peeks, R. Reintjesstraat 51,
1785 EM Den Helder,

tel.:0223-633323
Lid

TC:

Lid

TC:

tel.:0233-635331

Secretoris:

Me. A.J. de Jong, Promenade 150,
2711 AI Zoetermeer,
Iel.: O79-3427073
Penningmeester: Me. Dr.ir. F. Veer, Bronckhorststraat 17
2612 XT Delft,

(Roel Verwijlen)

Bij het invitatietoernooi heren degen in Gent (Belgi€)
was ook een aantal Nederlandse schermers uitgenodigd,
te weten Stefan Damen, Wouter den Otter en Siebren
Tigchelaar. De gastheren hadden ook een aantal
Duitsers, Fransen, een Amerikaan, een Rus en uiteraard
de Belgen zelf uitgenodigd. Het toernooi telde dan ook
in totaal 40 deelnemers. Voor Wouter en Stefan waren
de medailles niet bereikbaar, maar voor junior Siebren
Tigchelaar was dit keer een hoofdrol weggelegd.
Bij de laatste acht schakelde hij eerst een Fransman uit,
bij de laatste vier schakelde hij de Russische juniorenkampioen Tjatjev uit. ln de andere halve finale won de
Belg Casaerk van zijn clubgenoot Yuri van Leacke.
Dus de finale werd een Nederlands-Belqische ontmoeting. Siebrens tegenstander Casaerk is bepaald geen
onbekende. Hij was olympisch deelnemer en stond bij
de WK in Athene bij de laatste acht. ln een mooie partij
bleek Siebren toch sterker en werd wel enigszins tot
zijn eigen verbazing winnaar van dit prestigieuze toernooi, zodat hij 10.000 Belgische franken rijker terug
kon keren naar

Oss.

Recklinghausen (30-05-1 998)
(Roel Verwijlen)

0p het zeer sterke degen cadetten toernooi van
Recklinghausen zijn de Nederlandse deelnemers er niet
in geslaagd hun prestaties van vorig jaar te evenaren.
Vorig jaar nog finalist, haalde Allard van Erven dit jaar
de tweede ronde. 0ok clubgenoot Alexander Bloks
haalde net niet de derde ronde.
Bas Verwijlen haalde wel de Iaatste 32, maar werd daar

tel.: 077 -3827872
Me. B. van Til, Vd Hoopstraat B6-h,
'1051 VL Amsterdam,

tel.: 020-6822568

Ereleden:

tel.:015-21402070

Gent (18-os-1998)

Me. W. Monshouwer, Molierestraat 168,
5924 AN Venlo,

Me. D. van Winden
Me. C. Peeks

kansloos verslagen door een van de aanwezige Russen,
de herkansing won hij wel van een Hongaar, maar de
tweede herkansing verloor hij weer van een andere
Hongaar, dus moest hij zich dit keer tevreden stellen
met een plaats bij de laatste 24.
Oorzaak van deze prestaties waren de aanwezigheid
van de volledige Russische ploeg (B deelnemers), de
volledige Poolse ploeg (12 deelnemers) en de Hongaarse, Zweedse en Noorse selectie en niet te vergeten de

Duitsers zelf.

Osnabr[ick (28-06-1 998)
(Roel Verwijlen)
Tijdens het degentoernooi van Osnabrlick hebben de
Nederlandse deelnemers het uitstekend gedaan.
Bij de dames ging de overwinning vrij gemakkelijk naar

lngrid Klaris.
De heren deden het ook prima met een eerste plaats
voor Siebren Tigchelaar, een derde plaats voor Allard
van Erven en een zesde plek voor Bas Verwijlen.

Wattenscheid Getrudiesturnier (OS-OS-t SSA)
(Roel Verwijlen)
Het eerste toernooi van dit seizoen was een veelbelovende start voor de degenschermers van
"Zaal Verwijlen'l

lngrid Klaris won vrij overtuigend dit toernooi waar
alleen Duitse tegenstanders aanwezig waren.
Bij de mannen was het weer Siebren Tigchelaar die
de eerste plaats voor zich opeiste. Bas Verwijlen wist
beslag te leggen op de derde plaats en Allard van Erven
was dit keer achtste. Alexander Bloks pakte de
14e plek.

Hagen Zanussi-Cup (1 3-09-1 998)

Desondanks is de uitslag leuk genoeg om vermeld te

(Roel Verwijlen)

worden:

Een groots opgezet degentoernooi met een grote
sponsor, de firma Zanussi, die voor de eerste prijs-

winnaars een koelkast ter waarde van ongeveer f 800,ter beschikking stelde.
Bij de heren leek het er lange tijd op dat Siebren
Tigchelaar de grootste kandidaat voor deze prijs zou
zijn, maar hij verslikte zich in de halve finale in de
Duitse routenier Bernd Klapps. Een derde plaats was

Meisjes: 1e plaats Laura van Gijlswijk (Zaal Verwijlen)
Jongens: 1e plaats Sebastiaan Combe (Scaramouche)
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

2e
3e
3e
5e
14e

Sebastiaan
Odin
lscha

Borst

Pepper
Mooren

(0KK)
(Engarde)
(RANA)

Arnaud Holstege (Scaramouche)
Don van de

Zwan

(Scaramouche)

uiteindelijk zijn deel.
Bij de dames draaide het uit op een Nederlandse finale,
waarin Titia Mannessen en lngrid Klaris tegenover
elkaar stonden. Titia was dit keer de sterkere en mocht

Uitslagen Willem ll Toernooi te Tilburg
0p 27 september organiseerde schermvereniging
TSV Rapier het Willem ll Toernooi op heren e n dames

de koelkast mee naar Nederland nemen.

degen.

Krefeld Lajos-Csire-Gedachtnisturnier

(1

9-1 9-1 998)

(Roel Verwijlen en Boudewijn Mooren)

Hieronder volgen de klasseringen van de eerste l0:
Heren degen:
'l) Siebren
Zaal Verwijlen

Tigchelaar

Stefan Damen
Wouter den Otter
Maxim Zorkin

0p dit bekende toernooi waren dit jaar iets minder
deelnemers dan bij de voorgaande edities, maar de

2)
3)

kwaliteit was behoorlijk.

4)
5) Stephane Ganeff
6) Johannes in 't Hol
7) Robert Daniels

lngrid Klaris en Siebren Tigchelaar waren bij degen
als titelverdedigers van start gegaan, hetgeen toch
altijd wat extra druk geeft. Gelukkig waren deze twee
schermers van Zaal Verwijlen tegen de druk bestand en
mochten voor de tweede keer de titel en een FIE-degen
in ontvangst nemen. Allard van Erven en Bas Verwijlen

Des
Des

Villiers
Villiers

B)

Zaal Visser
Zaal Kardolus
GSSV Donar 1BB1
Zaal Verwijlen
Sander von Benda-Beckman Zaal Kardolus

9)

George van

10) Michel vd

Heerde
Klip

TSV Raoier
Des Villiers

werden respectievelijk 5e en 6e.

werd ook floret geschermd.
Bij de cadetten heren was ook een mooi Nederlands
resultaat te bewonderen in de persoon van lscha
Mooren van RANA. De tweede plaats was voor
Sebastiaan Borst van 0KK. Bij de meisjes cadetten wist
Laura van Gijlswijk vanZaal Verwijlen beslag te leggen
op de 7e plaats.
Er

Wappen von Osnabriick (26-09-1 998)
(Boudewijn Mooren)
Dit traditioneel sterk bezette toernooi vond in de
afgelopen jaren plaats in november. ln 1997 deden er
naast Duitse schermers ook schermers mee uit
Nederland, Polen, Zweden en Denemarken (440lo).
Door een ingreep van de Duitse schermbond moest het
toernooi verplaatst worden naar bovenstaande datum.
Dit ging helaas ten koste van Duitse en internationale
deelnemers waardoor het deze keer een relatief zwak
toernooi werd. Slechts 50 deelnemers bij de jongens,

waarbij pupillen en cadetten samengevoegd werden

(t

250/o).

Dames degen

'1) Sonja Tol

2) Pernette Osinga
3) lngrid Klaris
4) Titia Mannessen
5) Sonja Bloom
6) Nicolette Tiedink
7) lngrid Klinger
B)

Zaal Kardolus
KMSV

Zaal Verwijlen
Zaal Verwijlen
KMSV
Des Villiers

Bremen

Rachel Conen
d'Artagnan
9) Ans Hom
Zaal Visser
10) lneke Knape
TSV Rapier
Bij de heren deden 42 schermers mee en
bij de dames 22

Schermen doe je overal

- Gay Games 1 998
(Liesbeth 0skomp)
Dat Amsterdam deze zomer het toneel is geweest van de Gay Games zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan.
Misschien niet zozeer vanwege de sportieve prestaties die er geleverd werden, maar dan toch door de indruk die de
15.000 sporters op de stad achterlieten, de ophef over het onderdeel kunstschaatsen en niet te vergeten, het breed
uitgemeten financi€le wanbeleid van het bestuur van de Gay Games.
Maar het zal u misschien wel zijn ontgaan dat er tijdens de Gay Games ook geschermd werd. Het schermen maakte
geen onderdeel uit van het officiEle wedstrijdprogramma, maar stond te boek als demonstratiesport. Bij de volgende
editie van de Games, in 2002 in Sydney, zal schermen wellicht ook wel op het officiele programma staan.
Henne Liebrand-van Es organiseerde het geheel: een toernooi op degen en demonstraties op sabel en floret.
Er was een prachtige locatie gekozen, namelijk de Nieuwmarkt in hartje Amsterdam.
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je nauwelijks voorstellen. Voor de Waag waren vier koperen lopers
uitgelegd en de daar opgebouwde tribune zat bijna de gehele dag vol [zie foto).
Het gemengde degentoernooi kende acht deelnemers die eerst een poule unique schermden en vervolgens een
tableau. De finale ging uiteindelijk tussen Henne Liebrand en Maxim Zorkin. Maxim was te sterk voor Henne en
mocht zich de eerste winnaar ooit noemen van het schermen bij de Gay Games. Nynke 0or werd derde (tweede in
het aparte damesklassement) en Geke Lensink vierde (bij de dames derde). De degenpartijen werden afgewisseld
Een mooiere locatie voor het schermen kun je

door een sabeldemonstratie door Arash Hosseini en Sharham Massoumi, terwijl Henne Liebrand, Nynke 0or en
Geke Lensink lieten zien hoe op floret geschermd kan worden.
Al met al een zeer geslaagde dag. Wie zich de eerste week van augustus kan herinneren, zal zich realiseren dat we
erg dankbaar waren dat het gedurende de hele dag droog bleef, waardoor het hele programma afgewerkt kon
worden. Door de locatie was er de hele dag aanloop van nieuwsgierige mensen die met een goede indruk van het
schermen weer vertrokken. Na afloop kregen deze mensen zelf de gelegenheid eens een wapen ter hand te nemen,

wat een aantal onder hen dan ook deed.
jaar worden de Gay Games in Sydney georganiseerd, welke Nederlandse schermer zal daar op de loper

Over vier
staa

n
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STICHTING TOPSCHERMEN DEN HAAG
Alleenvertegenwoordiger in Nederland van Allstar-Fechtsport en tfficieel importeur van
Adidas st'hermschoenen - Kepplerstraat 253 Den Haag

{r

allsnr
Voor al uw vragen en bestellingen zijn wij op werkdagen tussen 14.00 en 17.00 bereikbaar op ons telefoonnummer
070 - 3249522. U wordt vriendelijk verzocht uitsluitend van dit nummer gebruik te maken. Op dinsdagavond van
20.00 tot 2l .30 zijn wij aanwezig op ons verkooppunt aan de Kepplerstraat 253 te Den Haag. De Kepplerstraat is
een zijstraat van de Beeklaan. Onze prijzen en een routebeschrijving voor de winkel vindt u op onze intemetsite.
Telefoon: 0'10-3249522 o Fax:0182-689717 o Winkel:070-3634578

Email: mvvdijk@xs4all.nl

.

r Postadres:

Beeklaan 526,2562 BS Den Haag

Intemet: www.xs4all.nl/-schermen
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Dames Degen Senioren

Kar
1 Tol, Sonja
Dvi
2 Tiedink, Nicolette
Vwy
3 Mannessen, Titia
dAr
4 Conen, Rachel
Vwy
5 Klaris, lngrid
6 Hofmans-Clark,.Jos Kar
Kar
7 Snaterse, l/argreet
V*y
I Alp, Zehra
KMS
9 Bloom, Sonja
Kar
1O Korput, lvlariette vd.

I
2033
1

J80

990

952

564
565

846

S78
S73

60r
482
320

1
2
3
4
6
7
8

Klaris, lngrid
Conen, Rachel

Vwy

J81

2671

dAr

J80

Vliet, Maartje

Sca

)79

8os, Denise
Teerhuis, C
Huijser, Danae
Bel. Esther

Put
VwY

J80

2324
474
332
328
324
320

LP

)78
c82

Hrl

J79

Huijser,

Danae

LP

336

C82

Dames Degen Beniamins

1

Erven, Saskia

van

Vwy

434

887

Dames Floret Senioren
,]

Angad Gaur, lndra

Liebrand-vEs, Henne
Egmond, Simone v
4 Kemmerling, Anyuta
Westerweel, Kim
6 Gillswijk, Laura v.
7
Klijnhout, Simone
8 0skamp, Liesbeth
9 Heinen, Eva
10 Payne, Kirsten
2
3

ANS
Vis
Twe

s74

KLI\4

s73
s77

s60

s7l

CT

Sca

J81

Fau

J81

6
7
8
9
l0

KLI,4

v40

Gillswilk, Laura v
Klijnhout, Simone
Heinen, Eva
Bos, Denise
Klaris, lngrid
Veeneman, l,4yrthe

Meeuwisse,

D

Hagebeek, Tina

Verwijlen, Bas

Benda-Beckman, Sander von
Eruen, Allard v
Kroezen, N4ichael
Bloks, Alexander
Beckhoven, Laurens van
Vugt, Roel van
9 Kock, Koen
10 Hickman, Jurjen
t1
Roubos, Chris

C84
JBI

Eruen, Allard v.
Verwijlen, Eas

Alexander
.Jansen, Walter
Erckens. Hans
Revier, Guido
Bloks,

500
449

880
624
360
332
324
r68

C83

J80
J81

Guido

Burgt, Rob vd.
Oorschot, Bart van
Moerman, Boudewiln

1052

J80
JBI

Gijlswijk, Laura v.
Veeneman, Myrthe

van
Elisa
Marleen van

VwV
Sca

Vliet,

Sur

C83

2341
532

887
P85
P85

Sanders,
Oostveen,
Divendal,

v.d.

Murawski, Sara
Breuning, Devika

Vwy
Pal
OKK
Eng
TWe

887
K88

887
K87

887

I
9
10

Jansen, Tashunka

328
201

1

Paul
Aruid
Jeroen

Nonhebel, Floris
Ducastel, Nathan
Aronson, Boaz
Rijsenbrij, Hans
Rohlfs, lvlatthijs
Seijlhouwer, Eric

332

Dames Floret Beniamins
Eruen, Saskia v
Geurts, Djinn
Borst, Solange

S71

1

574

r

J79
568
578
577

't047

839
458
1324
1073

1045

561
C83

926
909

Vwy
Vwy
LP
Vwy
Fau
Vwy
Sca
V*y
Rap
Ran
Fau

)79

2639

C83

1l 55

)79

985

C83
J81

841

C83

400

.J8l

372

J80

328
324
280
280

437

J81

J79
.180

Vwy
Vwy
Vwy

c83
c83
c83

201 5
1

653

Vwy

c82

508
435
264

Kar

P85

76

Lra

Vwy
Vwy

Kar

P85
P86
P86

Fau

P85

602
332

328
144

Vwy
Vwy
Vwy

887
888
887

729
680
458

Heren Floret Senioren
C84

Dames Floret Pupillen
Eruen, Saskia
Combe,

3970
2593

Heren Degen Beniamins
Nistelrooij, Marc van
Oorschot, Niek v
Wolk, Tim

Vwy
OKK

564
559

Heren Degen Pupillen

1121

J81

365

Heren Degen Cadetten

Dames Floret Cadetten

1
2

Kar
Kar
Dvi
Dvi
V*y
Dvi
Don
Vwy
Vwy
Vwy

Kardolus, Arwin
Ganeff, Stephane
Damen, Stefan
otter, Wouter den
Tigchelaar, Siebren
Bijker, Peter
Hol, Johannes in 't
Danitls, Robert
Rooda, Maarten

Revier,

V*y
Sca
Fau
Put
V*y
OKK
Ran
OKK

K89

Heren Degen lunioren

Dames Floret lunioren

1
2
3
4
5
6
8
9

Vwy

Tigchelaar, Siebren

709
700
616

s68

332
328

Heren Degen Senioren

4645
962
890
836
785

c84
.T

v

Verwijlen, Bas

Dames Degen Cadetten

1

Vugt, i/ariecke

633

Dames Degen lunioren

K89
K88

Vwy
Vwy

Dames Floret Kuikens

381

J81

568

Visser,

r0

572
568
577

33

v.
Sanne

Vugt, l,4ariecke

Haz
Twe
Twe
Twe

0ev
Vis
Vis

s68
s70
s66
s75
s73
s78
s62

0ev
Haz

J81

OKK

J81

3081

2202
r 216
1066

967
9s2

944
936
934
885

s63

+O7

538
497

489
472

Heren Floret lunioren

1
2

Rohlfs, Matthijs
Jansen. Tashunka

0ev
OKK

J81
J81

1

640

1

439

3
4
5
6
7
8
9

10

Comb€, Sebastiaan
Mooren lscha
Barneveld, Wojtek v.
Holstege, Arnaud
Spanhoff, Rudolph
Vinke, Harry
Borst, Sebastiaan
Peppe( Odin

Sca
Ran
KLM
Sca
Twe
PSV
OKK
Eng

C82
C82

1t50
1069

988
969
860

J81

C82
C82
J8O

769

C84

705
608

C83

Heren Floret Cadetten

1
2
3
4
5
6
7
8
I

Mooren, lscha

Ran
Sca
Sca

Holstege, Arnaud
Combe, Sebastiaan
Spanhoff, Rudolph

Twe

Pepper,0din
Borst, Sebastiaan
Voort, Joren vd.
Gocer, Ali
Leeuwen, Dirk-Jan van

10 Verwijlen,

Eng
OKK

0ev
EN

Hee

Bas

c82
c82
c82
c82
c83

c84

27

Thomas
Jeriel
van
v.d.
van

Koops,
Bobbe,
Ees, Joeri
Heuvel, Daan
Gool, Mels

Eng
Ran
OKK
PSV
Enq

Nistelrooy, Marc v

6
7
8
9

l0

Vwy
Ara
Eng
OKK
Eng
OKK
Vwy
Sca
Twe
Ara

Tim

OKK

0skamp, Anton
Wijnkoop. Jan Thijs v

Oev
Kar
Pro
Oev
Fau
Pro
Oev
Der

Wijnkoop, Jan Thijs v
\,lajia,Balasz
Hooven, Floris vd
Berndsen, i/ichiel
Derop, Justin
Jaquet, Jeroen

Justin
lvo
Jeroen

Derop,
Klaassens,
Jaquet,

432
3s0
308

477
464

P85
P85

96
74

887
887
887

978
905
555
440

887
887
888
887
887

3
4
5

576
512
565

318

212

653

567
567

1

J81

J8r

Kar
Der
MdF

J81

820

1

567

1

443

1

392

1331

577
565

1292
11 78

J80

11

58

MdF

Koot, Johan

1112
'to72

c84
c84

1424
498
360
328
38

c84
c84
c84

504
1

35
38

P85
P85
P86
P86
P86

404
328

887
888
887

490

130

124
117

Heren Sabel Beniamins

1
2
3
4

dAr
Der
Der
Sca

Doope( Bernard
D€rop, Thierry
Slender, Jure
Strobel, Steven

487

K89

456
328

K89

36r

s66

1052

J80

1031

Heren Sabel Kuikens

1

Sca

Strobel, Steven

Dames Sabel Senioren

360

K89

J80

Pal

PSV

Strobel, Rene

381

B88

s73

Der

Pal
PSV
Der
Sca
dAr

951

K89

s74

Gas

Der

Bekken, Joost
Heuvel, Daan vd.
Pol, Niels vd.

887
P85
P86

Pro
Don

Heren Sabel Pupillen

372

Heren Sabel Senioren
Hosseini, Arash
Ros, Tijmen
Cann, Etienne v
Ham, Erik vd
Laschek, Sef
Romijn, Reinout

Teun
Sharam

Heren Sabel Cadetten

1184
1079

Heren Floret Kuihens
0uwehand,

Massoumi.

57

Heren Floret Beniamins
Aarden, Vurgill
Varekamp, Tommie
0uwehand, Tim
Schoten, Willem van
Ees, Joeri van
oorschot, Niek van
Doornebal, Bobby
Giessen, Thomas
Aarden, Jeremy

1
2
3
4
5
6

't272

c83
c83
c83
c83

Plantinga,

Heren Sabel lunioren

2680
2504

Heren Floret Pupillen

1
2
3
4
5

9
l0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Emden, Rebecca

v.

Mooij, Laurien
Holierhoek, Jessica
Purmer, Marianne

Jean-l\4arie
v
vd.
Liebrand-van Es, Henne
Ellerbrock, Anja
'10 Buys, Astrid
Stam,
Dalen, Sandra
Broek, Katinka

Sca
Ran
Pro
Pos
Pro

s74

986
756

Kar

575
566
s68
s68
s60
s66

Pal

J81

447
267

Ran

J80

1118

Pal

181

457

Pal

J79
J80

408

Kar
Fau

Vis

702
687
592

550

Dames Sabel lunioren

1
2
3
4

Mooi.j, Laurien
Buys, Astrid
Hooven, Eileen v.d
Berg, l\4arijke v.d.

Der

3r7

Datum

Naam[Wapen

24-25l1Ol98 Dutch Open /
Degen heren €tjeugd
3

1

/10/e8

07-08/11 /s8

14-1s/11/98

131121s8

Plaats/Organisatie

Opmerfting

Oss

I

nt.

I

nt.

I

nt.

I

nt.

I

nt.

Zaal Verwijlen

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

Den Haag

Wapen van Vlagtwedde /
Floret alle categorie€n

Ter Apel

8e Snaphane tournooi /

Schermcentrum Arnhem

Sabel veteranen, senioren, jeugd

Scaramouche

Lindenhoftournooi /

Den Haag

Floret jeugd

Lindenhof

Lindenhof

/

KNAS afd. Z-H

SV Ter Apel

/

OKK

a

RIPOSTE
SCHERMSPORT
hermlaan I 7, Rotterdam.
Iedere woensdag,- en vrijdagavond tussen 19.30 en 2l.30 uur.
Tel.: 010-4762797 of maak een afspraak met ons voor een andere
dagl tijd : 070-4 I 40406.
Sc

----

Suppliers of:

Equipment
Leon Paul

Largest Manufacturer of
Fencing Equipment in the World
Official suppliers to the

. 1989 & 1990 WORLD FENCING CHAMPIONSHIPS
. I99I WORLD STUDENT GAMES
. 1993 WORLD YOUTH & CADET CHAMPIONSHIPS
. I996 OLYMPIC GAMES - ATLANTA

$
@
nCICI

tlanlal996

I

gpectuloff*r,
These revolutionary new blades ore now,available at the special price of

&

f

150,-

for maraging blades (bothfullv wired 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 offlaws introduced during forming and/or forging.
. For any given radius bend ofthe 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 1.59 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 of fencing.
. Tested and approved by the F.l.E.

. Patented in Europe

and America.

Voor informatie en bestellingen:
Riposte schermsportartikelen, Linnaeusstraat 224 ,2522
E-ma

iI

:

I nternel

a

te

:

un@riposte.demon.nl
www.riposte.demon.nl

GZ's Gravenhage,Tel.lfax: 070-4140406

