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De eerste sneeuwvlokken zijn alweer gevallen, sommi-
gen van ons hebben wellicht al op natuurijs geschaatst

en op schermgebied lijkt de winter ook ingevallen.
Zeker in Nederland want pas in januari 1999 wordt
weer het eerste toernooi verschermd.
Het is weer de tijd van lange en donkere dagen, en dan

is het prettig als je de tijd kunt doorbrengen met het
lezen van zaken die je interesseren. Wat dat betreft
hoop ik dat de laatste Touch€ van dit jaar uw brieven-
bus voor het eind van dit jaar zal vinden.
Het is weer een boeiende Touch€ geworden met leuke

wedstrijdverslagen, interessante informatie voor scher-
mers en zij die in het schermen geinteresseerd zijn, een

complete wedstrijdkalender voor 1999 en de laatste
ranglijst van 1998.

Wat dat betreft kunt u uw Iol weer op. Volgend jaar
gaan we weer verder met de Touch€ en dan zou het fijn
zijn als u eens een keer iets van uzelf zou kunnen
lezen. Dat kan natuurlijk altijd, maar daarvoor moet er

wel kopij opgestuurd worden. 0p zich sturen steeds

meer verschillende mensen kopij en dat maakt de

Touch€ ook leuker om te lezen, toch kan er nog meer

variatie in. Daarom wil ik iedereen aanmoedigen de

pen, typemachine of computer te pakken en op te
schrijven waaryan u denkt dat schermend Nederland
daar meer van zou moeten weten.

Daarom wil ik u ook de tijd geven om iets te schrijven
en u alvast op de hoogte brengen van de nieuwe en

eerste deadline voor 1 999. Dat zal zijn 28 februari
'1999 en u kunt uw kopij opsturen naar het onderstaan-
de adres.

Tevens is de Touchd online te lezen en ook langs deze
weg kunt u kopij opsturen.

Touche online:
http://www.ba rt.n l/-smitpru m

of u kunt deze pagina bereiken via de homepage van

de KNAS: http://www.knas.demon.nl

De sluitingsdatum voor de

eerstvolgende Touch€ is:

28 februari 1 999

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

9728 SB Groningen
Tel.: 050-5262791
(s.v.p. boodschappen achterlaten op de
voicemail, als u iets wilt melden of weten)
Fax: 050-5262795
E-mail: smitprum@bart.nl 6f

touche@ knas.demon.nl

En dan rest mij nog namens de redactie van de Touchd

u hele prettige feestdagen te wensen en een goed

begin van 1999, zodat wij elkaar op de loper en in de

Touch€ weer zullen ontmoeten.



Adreswijzigingen
Nieuw secretariaatsadres SV O.K.K.:

Huis te Landelaan 168,2283 5K Rijswijk

lnlichtingen: 01 82 - 530883

Het secretariaatsadres van SV Masque de Fer en van de

Nederlandse Vereniging van Schermleraren is gewijzigd:

Secretaris: A.J. de Jong

Nadinegang 49

2719 CZ Zoetermeer

tel.079 - 3622318

SV Pall6s heeft een nieuw bestuur
Per 1 november is het bestuur van SV Pallds als volgt
samengesteld:

Voorzitter: Pieter Dings, Nicolaasweg 207

3581 VH Utrecht, 030-2546347
Secretaris/: Saskia Hamer ,M.P.Lindostraat 45 Bis,

Vice-voorzitter 3532XG Utrecht,030-2941940
Penningmeester: Paul Peeters, Steve Bikostraat 424,

3573 BM Utrecht, 030-2720384

P.R.-Com missa ris: Ha ns Vasse, Ju I ia naweg 248,
3523 XH Utrecht, 0599-581432

Alg.Bestuurslid: Sergej Katus, 0udegracht 30A,

3511 AP Utrecht, O3O-24OO294

De postbus is opgeheven, het nieuwe secretariaatsadres

is: Steve Bikostraat 424,3573 BM Utrecht.

Royement

De 5V A.S.V.D. uit Dronten wordt van de lijst van

verenigingen afgevoerd wegens het niet nakomen van

financi€le verplichtingen.

Ranglijst
Wilt u een abonnement op de ranglijst, of heeft u al

een abonnement en wilt u dit in 1999 voorzetten, dan

wordt u verzocht voor 22 januari 1999 f 20,- over te

maken naar postrekening 144612 ten name van de

Koninklijke Algemene Schermbond te Katwijk, onder

vermelding van:"ranglijst 1999/ en uw naam"

Heeft u een abonnement en wilt u dit niet verlengen,

dan graag een berichtje naar het bondsbureau.

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNH M

Uhlmcrdffi
schermsportartikelen
Voor optimale veiligheid en gegarandeerde kwaliteit.

Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland
Uhlmann schermsportartikelen.

Schermcentrum Arnhem centraal in Nederland,
voor advies en service

Koppelstraat 20,6832 EP Arnhem.
Verkooptijden dinsdag en 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

W



Videobank!?
De scheidsrechtercommissie vraagt uw medewerking

voor het volgende: in het kader van het verspreiden

van kennis inzake schermen, wil zij een videobank aan-

leggen. Te denken valt onder andere aan WK's, EK's en

andere schermtoernooien, trainingsstages, etc. We

roepen een ieder op om deze beelden ons ter beschik-

king te stellen, zodat wij deze kunnen dupliceren en

opnemen in de videobank. Het spreekt vanzelf dat u uw

origineel zo spoedig mogelijk krijgt teruggestuurd.

ledereen die belangstelling heeft voor het lenen van de

banden kan deze tegen een kleine vergoeding opvragen

bij de redactie van de Touche (zie voorwoord). Tevens

zal binnenkort een lijst van beschikbare banden

gepubliceerd worden op de homepage van de Touche-

redactie. Maar eerst moet natuurlijk de videobank

opgebouwd worden: als u videobeelden ter beschikking

wilt stellen, neem dan contact op met:

He n k Sm it, te I efoo n : 050- 5262 79 1.

Statutenwijziging
Van de op Algemene Ledenvergaderingen aangebrachte

wijzigingen van de statuten is op 13 november 1998

een notaridle akte opgemaakt. De wijzigingen betreffen

de aanpassing van het quorum, het terugbrengen van

het ten minste te houden aantal Algemene Ledenverga-

deringen tot d€n per jaar, het vervallen van het vereiste

om Nederlander te zijn voor bestuurders, aanpassingen

in verband met de invoering van het dopingreglement

en aanpassingen in verband met de invoering van

gedragsregels ter voorkoming van seksuele intimidatie.
Een exemplaar van de nieuwe statuten zal naar de ver-
enigingen worden verstuurd.

Reclamemogelijkheden

Van diverse kanten is bij het bondsbestuur geinformeerd

naar de reclamemogelijkheden in/op bondsuitgaven.

Naar aanleiding van deze vragen zijn de reclame-

mogelijkheden door het bondsbestuur gelnventariseerd

en besproken. Uitgangspunt bij de vaststelling van de

tarieven is geweest dat er meer evenwicht diende te

komen tussen de kostprijs van het medium en de

opbrengst van reclame. Met ingang van 1 januari 1999

geldt de onderstaande regeling met betrekking tot het

maken van reclame in/op bondsuitgaven.
Reclame is mogelijk in/op de volgende bondsuitgoven:

1. Touch€.

2. De homepage van de KNAS.

3. De lidmaatschapskaarten.

I. PRIJZEN

1. Touch€
De oplage van Touch€ bedraagt ongeveer 2000 stuks.

De prijs voor €€n pagina reclameruimte in Touch€ is

vastgesteld f 350,-. De prijs van reclameruimte op de

omslag is vastgesteld op 1,5 x het tarief van ddn pagina

= f 525,-. Een jaarcontract (plaatsing in 6 nummers)
leidt tot een reductie van 100/0.

2. Homepage

0p de homepage van de KNAS is een beperkte ruimte
beschikbaar voor reclame doeleinden, een balk onder

aan de pagina van 530 bij 49 pixels. Naast deze directe
reclamemogelijkheid heeft de adverteerder de mogelijk-
heid om een link naar zijn eigen homepage te maken.

De prijs voor reclame op de homepage van de KNAS is

vastgesteld op f 250,- per kwartaal. Een jaarcontract

kan tegen een tarief van f 750,- worden afgesloten.

3. Lidmaatschapskaarten
Er worden ongeveer 2500 lidmaatschapskaarten uit-
gegeven. De achterkant van de lidmaatschapkaarten
kan voor reclame worden gebruikt. Een contract geldt
minimaal voor ddn jaar. Deze reclamemogelijkheid
wordt gegund aan de hoogste bieder. Als minimum
geldt hierbij de kostprijs van de lidmaatschapskaarten

vermeerderd met een bedrag van f 400.

II. VOORWMRDEN

1. Deterbeschikkingstellingvan reclameruimte
geschiedt op basis van een schriftelijke over-
eenkomst tussen de KNAS en de adverteerder;

2. ln de overeenkomst worden nadere voorwaarden

omtrent de aanlevering van de reclame-uiting
door de adverteerder opgenomen;

3. De reclameruimte is beperkt, de verdeling van

reclameruimte tegen vaste tarieven geschiedt

naar volgorde van binnenkomst;
4. De reclameruimte op de lidmaatschapskaarten

wordt gegund aan de hoogste bieder;

5. De adverteerder is verantwoordelijk voor een

tijdige aanlevering in het goede formaat van zijn
recla me-u itingen;

Voor nadere informatie of het aangaan van een

contract dienen belangstellenden contact op te nemen

met de secretaris van de KNAS. (zie colofon)



LEERGANG KWALITEITSVERBETERING IN DE SCHERMVERENIGING
Attertei pubticoties wijzen er op dot de georgoniseerde sport in een stroomversnelling tereeht is gekomen.

De vonzelfsprekendheden von vroeger verdwijnen, !eden ste//en steeds hogere eisen, vrijwilligers worden schoarser,

oan besturen en sporttechnisch koder worden steeds zwoardere eisen geste/d'

Om een antwoord te helpen vinden op de uitdagingen van de nabije toekomst organiseert de KNAS, in samen-

werking met het ministerie van VWS, de NVS, de Rijksuniversiteiten Groningen en Utrecht, en de Hogeschool

Windesheim, een leergang

KWALITEITSVERBETERING IN DE SCHERMVERENIGING

Stortdotum nog nader te bePolen

Onderwerpen die in de leergang aan de orde komen zijn:

- veranderingen in vraag en aanbod

- ontwikkelingen in de jeugdsPort

- de benadering van breedtesport en topsport

- ontwikkeling van verenigingsbeleid

Docenten zijn diverse deskundigen, onder meer op het gebied van vrijetijdswetenschappen, van diverse

gerenommeerde instituten, die ruime ervaring met het onderwerp hebben opgedaan.

Doelgroep zijn schermleraren en bestuurders van schermverenigingen. Het hoogste rendement wordt bereikt

wanneer €€n leraar en €6n bestuurslid per vereniging als koppel de leergang volgen.

Gelet op het intensieve karakter van de leergang bedraagt het maximale deelnemersaantal 16 personen'

Deelnemers dienen aantoonbaar actief te zijn binnen een schermvereniging.

lnrichting van de leergang:

- de leergang is modulair opgebouwd, en wordt in vier blokken aangeboden; gerekend moet worden met een

tijdsbeilag van 4 dagdelen per blok (het eerste blok op 12 december 1998, de overige data worden nader

bekend gemaakt);

- de leergang vereist actieve betrokkenheid, waarbij de deelnemers zelf opdrachten, uitmondend in een

presentatie, moeten vervullen;

- bij de leergang behoort een reader, die een introductie tot de lesstof bevat;

- bij votUoenOe participatie (dit ter beoordeling van de docenten) wordt een certificaat van deelname uitgereikt'

lnschrijving geschiedt onder de volgende condities:

- de eigen bijdrage van de cursisten blijft beperkt tot f 250,-, aangezien voor een aanzienlijk deel van de kosten

van de leergang door VWS een subsidie is toegekend;

- de datum waarin bovenstaand bedrag wordt bijgeschreven op de rekening van de KNAS (nr. 144612) bepaalt

de volgorde van inschrijving;

- deinschrijvingsluitop30novemberlgg8,ofzoveeleerderalserl6inschrijvingenzijnontvangen.

Locatie:
over het

Nadere

NVS (de

q
t,'

alle bijeenkomsten vinden plaats in het conferentieoord "de Eenhoorn" te Amersfoort, gelegen recht tegen-

NS Station.

informatie kan desgewenst via het Bondsbureau van de KNAS (071-4081470), of via het secretariaat van de

heer A. de Jonq, telefoon tot 11/11/98: 079-3427073, na 11/11/98: 079-3622318) worden ingewonnen.



)nder dit kopje kunt u ols lezer olle informotie vinden die

de ofdelingen oon hoor leden kwijt wil. Dit kon von olles

zijn, wot met schermen te moken kon hebben. De bedoe-

ling von deze rubriek is dot het ols een nieuwsplotform
goot dienen voor de ofdelingen, zodot iedereen op de

hoogte blijft von hetgeen de ofdelingen orgoniseren.

Midden Nederland

Programma 1999
'1 5 febr. Algemene Ledenvergadering Midden

Nederland Scaramouche Arnhem

20.30-22.3O uur

21 febr. Recreanten deqenequipe wedstrijd,

organisatle Pallos

17118 ap(il Arnhems Meisje Toernooi te Arnhem

24 april Finale Lancelot Toernooi
'14 nov. Midden Nederland Recreanten Toernooi

De-Sa-Fl (He + Da)

28 nov. Pepernotentoernooi voor de Regio

Midden Nederland jeugd

Regiotroining: Vrijdagavond, afhan kelijk van

het budget 2x per maand

Scheidsrechterscursus: januari-februari 1 999

Moterioolcursus medio februari-maart 1 999

Regiotraining (pupillen t/m junioren)

0ok gedurende 1999 wordt wederom op de vrijdag-

avonden een regiotraining gegeven. Gepland zijn B en

15 januari van 19.00 tot 21.00 uur. Afhankelijk van het

budget wordt ook na januarl deze trainlng 2 x per

maand gegeven. Wij nodigen de gevorderde jeugd van

alle regioverenigingen uit tenminste eens te komen

kijken op de vrijdagavonden.

Recreantentoernooi Midden-Nederland
senioren (da + he)

Dit toernooi werd zondag 22 november gehouden op

sabel, degen en floret. Het was een bijzonder geani-

meerde wedstrijd georganiseerd door Pallos Utrecht.

Het aantal sabel- en degen-deelnemers was nog aan de

magere kant, doch floret was zeer goed vertegenwoor-

digd (voor verslag zie Wedstrijdverslagen, red.).

Pepernotentoernooi 1 998
Dit jaar een grote inschrijving van 5 regioverenigingen:

Vailliant, Deropement, Surtout, Scaramouche en La Prime.

Er waren 13 sabel en 'l B floretschermers/sters. De

gehele dag werd geschermd in een poule-unique. Na

afloop van deze daq werden we verrast door de komst

van Sinterklaas en Zwarte Piet, die de prijzen aan de

winnaars uitreikten en alle deelnemers kregen van de

Sint een zak pepernoten mee naar huis.

Schermwereld twee maitres "rijker"
(Mtr. J. Heerooms, vzfsecr. Comm. 0pleidingen nomens

de KNAS)

0p woensdag 9 september 1998 vonden C-examens

plaats op een prachtige sportlocatie, namelijk de Van

Ghentkazerne te Rotterdam, waar SMJR der Mariniers

Mtr. F. Wijnants zijn werkplek heeft en de opleidingen

op een voorbeeldige wljze ten uitvoer brengt.

Zo zijn ook de voorbereidingen, organisatie en verzor-

ging van de examens tot in de puntjes geregeld.

De kandidaten waren:

Mw. Henne Liebrond-von Es en

KPL Morn. Dhr. W.P. de Longe.

\ii,i!lti,rrdrIaJ]li \1lrC rdITt]i-a\dD:!!,ii") \l:r Fii..'.,t1:-.::,ira\Lrrri,,l:.':1

ttlnttrrlrllilsjl, DJtr \\' l),t Lrir;df-a\nr)iar-",ir-.i.i,t.i \1'' !_ 1,.'i:\.if r'.i.r

Dirr F \\iltLirils-lt'rir,i'r i\.irl r:Lil.'f Dr:r R {.i l/.,:j .r'.i1..;.i'.1,rl i \ I S

\1tr H LifIrdri,i rn,' Ei a\!ri,,i r,rJ:.i,i.i.r:

Het examen werd op hoog niveau afgelegd, er was veel

parate kennis aanwezig. Een grote inzet en motivatie

sierden de kandidaten, zowaar een goede aanwinst voor

de schermwereld.



veruolg ortikel "Schetmwereld 2 moitres rijker"

Beide kandidaten hadden zich buiten hun lessen van de

opleiding goed verdiept in de schermmaterie:
. Mw. Henne Liebrand-van Es met een werkstuk

(schriftelijk betoog) "Kansarmen in de schermsport"

en een diepgaande stage bij haar leraar

Mtr. G. Visser
o Dhr. W.P. de Lange met een werkstuk als opleidings

overzicht en stage verslagen bij schermacademie

Wezowski (Zaal Vandervoodt) en bij 0FC Bonn

o.l.v. Mtr. Rorik Janssen.

Beide kandidaten nogmaals gefeliciteerd met hun

C- diploma. 0ok hun opleiders zijn persoonlijk namens

de examinatoren gefeliciteerd.

Mw. Henne Liebrand-van Es (voor velen een bekende) is

leerlinge van "Grand" Mtr. Ger Visser. Dhr. W.P. de

Lange, een leerling van Mtr. F.H. Wijnants, is misschien

binnen de "burgerschermwereld" niet bij iedereen

bekend, zij zijn beiden namelijk werkzaam in de militai-
re sector.

Tot slot is het goed te weten en te vermelden dat de

examens onder auspici€n van de KNAS plaatsvonden.

De marine, ja u leest het goed, is momenteel de enige

opleidingsinstantie in Nederland met als opleider dus

Mtr. F.H. Wijnants bij het korps mariniers in de rang

van sergeant-majoor. De opleiding is alleen toeqankelijk

voor militairen maar dat heeft u al begrepen. Waar is

onze burgeropleiding gebleven? lets om over na te

den ken ! !

Helpdesk Sport en Milieu
Wij hebben vernomen dat er onder de diverse sport-

verenigingen regelmatig vragen zijn over de nieuwe

wetgeving en/of over de overige milieuproblematiek in

relatie tot sport. lndien de KNAS wordt benaderd met

dergelijke vragen van de verenigingen kan ze de

vereniging doorverwijzen naar de "Helpdesk Sport en

Milieu." De "Helpdesk Sport en Milieu" is op werkdagen

telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur onder

telefoonn u m mer 026- 4834626.

Ook kunnen er vragen per e-mail worden gesteld.

Het e-mailadres luidt: helpdesk@sport-milieu.nl.
Daarnaast verschijnt er binnenkort een lnternetsite.

De naa m h ierva n I u idt : http ://www.sport-mi lieu.nl'

Deelncnters aan niet minder dan 4 Ol-,-mpische Spelen en

.Schermlessen
voor de beste

. S c he rms p o rtartike le n .Toneel-schermlessen

Onze shop is iedere dag en ma. di. wo. do. - avond geopend-
( Pusgelegcnhcid en g,rulis parkecrgelegenhaid is aatu e:ig,)

REDELIJKE PRIJZEN, VAKKUNDIG ADVIES EN GOEDE SERVICE

Diverse leuke aanbiedingen.
Bij een bezoek aan onze shop te Zoetermeer

5 slrrl.r naakte Electrische Floretklingett voor f 75,00

Speulderbos l3- l-5 21 16 JW Zoetermeer
tel: 079 3 21 21 22 tiax:0'19 3 52 08 22

portable: 06 54'79 28 22 e-mail: kardolu@euronet.nl

Visit our homepage:
http://www.euronet.n l/-kardolus/



Wereldkampioenschappen Schermleraren - Vichy
(Frankrijk)
(H e n ne Liebro nd -vo n Es)

lnmiddels alweer een hele tijd geleden (laatste week

augustus) maar goed, hier volgt een verslag van mijn

eerste ervaring bij het WK Schermleraren, dat eens in

de vier jaar verschermd wordt en dit jaar plaats vond in
het mooie Franse Vichy. De meeste leraren nemen geen

deel meer aan het wedstrijdcircuit, maar dat wil niet

zeggen dat zij minder fanatiek zijn (bijna het tegen-
deel).

De manier waarop geschermd wordt, hoe het scherm-

spel gespeeld wordt (technisch en tactisch) maakt het

geheel tot een ervaring die ik nooit had willen missen.

Zondagavond was er eerst een welkomstreceptie in het

sportcomplex, een hapje, een drankje, veel handen

geschud en Rebecca van Emden en George Ddrop ge-

excuseerd (zij konden door omstandigheden niet deel-

nemen aan het WK). Maandagochtend de openings-

ceremonie, met veel vlagvertoon, toespraken en een

mooie schermdemonstratie uit de vorige eeuw wat er

bijzonder fraai uitzag. 's Middag begon de sabelwed-

strijd. Het was een spannende strijd. De finale ging tus-
sen Susan Benney en Francesca D'Allessandri en werd

door Susan gewonnen. lk werd derde en daarmee was

de eerste medaille binnen. 0m 22.30 uur was de prijs-
uitreiking omdat alles in poule unique verschermd werd
(een lange dag, maar met een medaille om je nek vind
je dat niet zo erg). Dinsdag floret, mijn wapen, en ik
genoot van iedere partij. 0ok hier werd ik derde met

een goed gevoel.

Woensdag geen schermen maar het congres (wat ook

een bijzondere ervaring was). Er moest een nieuwe pre-

sident gekozen worden (AAl). Het werd de heer Du Bois

uit Belgi€. 's Avonds werden we door de burgemeester
van Vichy op het stadhuis ontvangen met een drankje.

Donderdag was de laatste schermdag met als hoofd-
onderwerp het wapen degen. De bezetting was waan-
zinnig sterk, het leek wel of de Franse damesploeg was

ingezet. Ze bezetten dan ook de eerste drie plaatsen.

Ook hiermee schermen was een goede ervaring, ook als
je verliest kan een partij je voldoening geven. lk werd
7e en dat betekende dat ik in het totaalklassement over
de drie wapens derde werd.

lk (en Huub ook) hebben genoten van deze dagen, veel

contacten gelegd en fijne herinneringen aan over

gehouden, finales gezien die een lust voor het scherm-

oog waren en ik hoop dat over vier jaar, als de WK

Schermleraren in ltalid plaatsvindt, er een grotere

Nederlandse afoaardiging zal zijn.

De uitslogen:

Dames

Sabel Floret

1 Susan Benney(GB) I Francesca d'Allessandri(lTA)

2 Francesca d'Allessandri(lTA) 2 Ursula Punzengruber(AUT)

3 Henne Liebrand-van Es(NED) 3 Henne Liebrand-van Es(NED)

Degen Totaal klassement dames

1 J€hanne Mazire(FRA) 1 Francesca d'Allessandri(lTA)

2 Brigitte Benon(FRA) 2 lsabelle Bouillot (FRA)

3 Catherine Potier(FRA) 3 Henne Liebrand-van Es(NED)

Heren

Sabel

1 Lucio Landi(lTA)

2 Morgan Fraboulet(FRA)

3 Paolo Eottari(lTA)

Degen
'l Frangois Wasquez(FRA)

2 Christophe ClimenIIFRA)

3 Christoph Noel(FRA)

Floret
1 Laurent Vincenty[FRA)

2 Jean-Marc Guenet(FRA)

3 Paolo Bottari(lTA)

Totaalklassement heren

1 Robert Blaschka(AUT)

2 James Flint(USA)

3 Robert Lindne(AUT)

DIJ MONDT DTS MAITRTS b,ARMESk#:;



Waterland Jeugdtoernooi is weer terug van

weggeweest
(John Heerooms)

Zo luidde de kop in de Nieuwe Noordhollandse Courant

van maandag 21 september 1998.

Zondagmorgen 20 september 1998 Sporthal De Gors in

Purmerend, de Big Ben slaat 9.00 uur, alle deelnemende

kinderen en hun ouders worden op loper 2 uitqenodigd,

alle jurypresidenten op loper 1. Maitre J. Heerooms

opent het 9e Waterland Jeugdtoernooi.
"Hartelijk welkom op het 9e Waterland Jeugdtoernooi,

ik ben erg blij en dankbaar weer in de situatie te verke-

ren om dit toernooi te organiseren en leiden. Vorig jaar

heb ik om medische redenen verstek moeten laten

gaan. Maar nu, vandaag, zondag 20 september, qaan

we alweer de 9e editie doen. 0p zondag 19 september

1999 willen wij jullie graag aliemaal hier weer begroe-

ten in deze sportzaal om het 10e Waterland -leugdtoer-
nooi te verschermen met misschien wel een speciaal

tintje, het is namelijk dan ook de oprichtingsmaand van

de vereniging, dan alweer 20 jaar geleden.

Vandaag hebben we, hoofdzakelijk om financidle rede-

nen ook de schermers en schermsters op het wapen

degen uitgenodigd. Slechts drie hebben zich ingeschre-

ven en deze drie hebben wij dus helaas moeten teleur-

stellen en af moeten bellen. De prijzentafel is half
gevuld, alle degenprijzen blijven in de doos, 24 stuks

helaas, een grote financidle strop.

Maar goed, jullie zijn er en dat is fijn en daar willen wij
ons voor inzetten en jullie een goed georganiseerd

schermtoernooi aanbieden.

Er staan vandaag drie groepen mensen totjullie
beschlkking, allereerst het wedstrijdbureau met de des-

kundige hulp van Oscar Kardolus. De tweede groep,

laten we zeggen de technische ploeg die lopers en alles

erop en erom heen in de gaten houden en daar hoort

ook het restaurantje bij. En dan de derde en niet als

laatste maar eigenlijk als eerste, een zeer belangrijke,

de jurypresidenten. Laatst hoorde ik iemand zeggen en

dat was vast als een qrapje bedoeld, de scheidsrechters

hebben altijd gelijk. Nou, dat is niet zo, maar wat wel
vast staat is dat zij hun 'vrije' zondag voor jullie
beschikbaar stellen, want zonder hun hulp is een toer-
nooi niet mogelijk. Daarom vraag ik jullie allemaal, ook

de ouders aan de zijkant van de loper om daar aan te

denken en respect te tonen voor hen, juist op die

momenten dat u of jullie het helemaal niet met hun

beslissing eens zijn.

Tot slot vraag en roep ik iedereen op tot een sportief
gedrag tegenover je tegenstander. Aan jullie jongens en

meisjes vraag ik een misschien moeilijke opdracht voor-
al als je verloren hebt, laat de stekker van de enrouleurs

alsjeblieft niet wegschieten, maar koppel je af bij de

enrouleur. Het materiaal is spiksplinternieuw en dat

willen wij lang zo houden.

lk wens jullie allen een fijn en sportief toernooi, scherm

met respect voor elkaar. Veel succes!!!"

Alle deelnemers aan dit toernooi (ook de ouders) wor-
den middels dit schrijven nogmaals bedankt en gecom-

plimenteerd voor hun sportieve gedrag jegens elkaar en

jegens de scheidsrechter, geen gele kaart is er getrok-

ken, geen onvertogen woord is er gevallen, fantastisch.

INT Voor ol uw schermmoteriool
Leveroncier von onder qndere

Let op: Nieuw odres

Von Neckstroot 3l
2597 SB Den Hoog

Tel.: 070-32491 8l
Fox: 070-3256870



Pupillen gemengd

Jongens

1 Jan Loerakker En Garde

2 Tom Koops En Garde

3 Jeriel Bobbe Rana

Cadetten/junioren gemen gd

Jongens cadetten

1 lscha Mooren Rana

2 Odin Pepper En Garde

3 Rudolph Spanhoff Ter Weer

Jongens junioren
'I Rick Jongbloed Zaal Heerooms

2 Hanie Vinke PSV

3 Jeroen Elswijk Zaal Heerooms

4 Matthias 0liveiro Zaal Heerooms

Meisjes

1 Maria Meijer En Garde

2 Marleen van Vliet Surtout

Meisjes cadetten

1 Renate Kroeze Ter Weer

De heer en mevrouw Heerooms mochten na afloop van

vele deelnemers, ouders en bestuursleden van andere

verenigingen de welgemeende complimenten ontvan-
gen en dan tellen alle tegenvallers zoals het wegblijven

van bijvoorbeeld de degendeelnemers niet meer.

"Bedankt, daar doe je het voor, graag tot volgend jaar!"

Uitslog

Floret benjamins en kuikens gemengd

Jongens Meisjes

1 Vurgill Aarden Aramis 1 Sara Murawski En Garde

2 Willem van Schoten En Garde

3 Thomas Giesen Ter Weer

Wat er allemaal in Amsterdam gebeurt!
Van een van onze waarnemers in het Amsterdamse
hebben we het volgende vernomen:
0p een rustige nazomeravond werd mijn aandacht
getrokken door een column in Het Parool over een echt
Amsterdamse schermster. lk besloot op onderzoek uit te
gaan. Aangekomen in het Frans Otten Stadion, alwaar
Schermvereniging van 0everen huist, trof ik op 26 sep-
tember een grote groep jeugdige schermers aan. Uitge-
laten vormden zij een erehaag om mevrouw van der Pol

te ontvangen. Nader onderzoek leerde me dat mevrouw
van der Pol sinds jaar en dag verbonden is als maitre

aan Taal van Oeveren. Al 50 jaar is zij een actief
schermster en daarbij is zij kortgeleden 65 jaar gewor-
den. Het feest waar ik middenin was beland, was door
de leden vanZaal van 0everen georganiseerd om dit
jubileum te vieren. Ruim 45 jeugdige Amsterdamse
schermertjes konden meedoen aan een speciaal voor
deze gelegenheid gehouden toernooi.

Aan het eind van het toernooi overhandigden de win-
naars de "Bep van der Pol trofee" aan de jubilaris die

voortaan door haar op het Tilman Beker toernooi uit-
gereikt zal worden. 0ngetwijfeld zal de trofee naar een

schermer gaan die ondanks winst of verlies de tegen-
stander hoffelijk en elegant tegemoet treedt, om hem

of haar daarmee een hart onder de riem te steken.

De trofee verbeeldt namelijk de snoeppot waaruit
mevrouw van der Pol na de schermlessen iedereen op
suikerhartjes trakteert. Enthousiast aa nvaa rdde

H. Liebrand namens KNAS Noord-Holland deze prijs.

Na "Leuven" en voorafgaand aan de beurs
in Mrinchen: dubbele titels uit een unieke
antiquarische collectie, waaronder:

BOEKIN: Thibault (lx), Angelo
( I x) , Olivier(3x), Lafaugdre, Rolando
Guzman, Robert, Edom, Barbasetti,

Greco (aile titels 1x), e.v.a.

GRAFIEK: Thibault, Rowlandson,
de Gheyn, F. Bol, A. Mathan, etc.

POSTERS: Ingebonden exemplaren
I'Escrime et le Tir, v.a. 1917-1965.

INFORMATIE:
Ger Visser, Jcogpod 15,

1059 BN Amsterdcm,

tel.020 - 5158829

WEGENS YERKTIINDE
rN oNs MAGAZTJN,

MOGETIJKHEDEN
AANGEBODEN:

60 Herenschermvesten (Cuissard)
maten 48 t/m 54, z.g.a.n. p/stuk f 65,-

p/10 stuks t 500,-

50 Schermmaskers v.a. / 50,- p/stuk

50 Antieke canvas herenschermvesten

INFORMATIE:
Ger Visser, Joogpcd 15,

1059 BN Amsterdom,

tel.020 - 5158829



veNolg ortikel "Wot et ollemool in Amstetdom gebeurt!"

Tegelijk met de trofee is een fonds opgericht waarmee

de continuiteit van de uitreiking gewaarborgd wordt.
Van een van de organisatoren hoorde ik dat aan de

oproep voor bijdragen aan dit fonds ruim gehoor is

gegeven. Na het toernooi werd ik meegesleept naar het
restaurant van het Frans otten Stadion voor de voort-
zetting van de festiviteiten. 0nder het genot van een

hapje en een drankje (schermen schijnt dorstig te moken)

werd uit volle borst gezongen hoe Bep zelfs de grootste

onbenul in een sierlijke schermer kan omtoveren.

Nadat mevrouw van der Pol was teruggekeerd van een

aangeboden diner werd 's avonds nog een aantal

demonstratiepartijen gehouden tussen oud-leerlingen

van haar. Dat niet alleen de jeugdige schermers zich niet

onbetuigd lieten bleek wel uit de komst van de heer

van de Flier, die speciaal vervroegd uit de Verenigde

Staten was teruggekomen voor deze gelegenheid. Het

werd een fijne avond met veel verhalen van vroeger

zoals dat bij een jubileum hoort. Tevreden met wat ik
had gezien besloot ik het feest weer onopgemerkt te

verlaten.

Het 7e MNA-toernooi groot succes

Zeer tevreden kijkt het bestuur van Sista (Stichting

lnternationaal Schermtoernooi Amsterdam) terug op

het zevende RANA schermtoernooi in Amsterdam van

10 en 11 oktoberjongstleden. Zowel organisatorisch als

sportief kan het toernooi een succes genoemd worden.
Het begon op zaterdag gelijk goed met een spannend

equipetoernooi dat uiteindelijk gewonnen werd door
Belgium I (St. Michielsgilde uit Gent), gevolgd door
England I (Salle Jakab) op een tweede en Nederland I

(zaal van 0everen) op een derde plaats.

Ook zondag was het de gehele dag spannend met name

door het sterke deelnemersveld. Tijdens de druk bezochte

finale ve rsloeg Laurie n Mooy (Rana) bij het dames sabel

Jessica Holierhoek (Prometheus) en won Laura van

Gijlswijk (Verwijlen) van de Duitse Sina Greinert uit
Bielefeld. De beide herenfinales waren ook zeker van

hoog niveau te noemen. ln de floretfinale wist Arvid
Oostveen met 15-12 te winnen van Gregory Chang uit
de VS, die het Rana toernooi enkele jaren geleden op

zijn naam schreef. Het sterk internationale deelnemers-
veld op sabel leverde uiteindelijk een finale op tussen

Tijmen Ros (Kardolus) en de Engelse 0liver Vernau.

Tijmen Ros wist het toernooi uiteindelijk met 15-B op

zijn naam te schrijven. Van dit laatste duel stond de

volgende dag een fraaie foto op de sportpagina van de

Telegraaf. SISTA, het samenwerkingsverband tussen de

Amsterdamse schermverenigingen Van 0everen, Rana,

US en Contre Temps heeft ook weer hoge verwachtingen

van het lnternationale Florettoernooi dat in het week-

end van 9 en 10 januari 1999 in Amsterdam (sportcom-

plex van de Universiteit van Amsterdam) georganiseerd

zal worden. 0p zaterdag zal voor de tweede keer een

jeugdtoernooi verschermd worden en een equipetoer-
nooi en zondag het traditionele florettoernooi voor

senioren. 0p zondag zal een bijzondere grand finale
georganiseerd worden.

Voor informatie over dit toernooi kan contact opgeno-
men worden met het wedstrijdsecretariaat:
pfo Suson Blom

Boterdiepstroot 37/1, 1079 ST Amsterdom

Te I efo o n : 020- 404 1 070, Fo x : 020- 4042 429

De Europese Kampioenschappen Junioren
(Alexonder Heeren)

Van woensdag 4 november tot en met zondag 8

november 1998 waren de Europese Kampioenschappen

Junioren Schermen in Bratislava (Slowakije).

Aan dit toernooi werd deelgenomen door een vijftal
scherm(st)ers, namelijk:
. Siebren Tigchelaar (degen);
. lngrid Klaris (degen);

r Rachel Conen (degen);

r Tashunka Jansen (floret);
r Jan-Thijs van Wijnkoop (sabel).

De Nederlandse delegatie bestond verder nog uit:
. Pierre Peters (Chef de D€legation);
o Roel Verwijlen (Trainer);

o Alexander Heeren (Scheidsrechted;
o De vader van Rachel Conen en de vader van

Tashunka Jansen.



Naast deze Nederlandse delegatieleden was er nog een

Nederlander op dit toernooi aanwezig, nameli.jk Bert

van de Flier. Hij was op dit EK namens de Europese

Schermbond in de functie van Chef de Protocole.

Dinsdag 3 november (de vertrekdag):
0p Schiphol verzamelden zich de Chef de Ddlegation,

de bondstrainer en de scheidsrechter zich voor de reis

naar Bratislava. Het vertrek was om 10:20 en we zouden

na een tussenlanding in Praag om 14:10 in Bratislava

aankomen. Vanaf het vliegveld ging de reis verder naar

het hotel, dat op loopafstand van de sportaccommoda-

tie lag. ln het hotel waren reeds een groot aantal deel-

nemers van de Nederlandse delegatie aanwezig. Siebren

Tigchelaar en lngrid Klaris waren al eerder aangekomen

na een week trainingsstage in Boedapest.

Tashunka Jansen en zijn vader waren er al vanaf het

voorafgaande weekend, toen Tashunka deelnam aan

een A-toernooi voorjunioren in dezelfde accommodatie

ln Bratislava. Rachel Conen en haar vader kwamen we

als laatste tegen, zij waren ook reeds eerder in het

hotel gearriveerd. Toen de gehele ploeg compleet was,

(.lan-Thijs zou later in de week komen) vertrok men

naar de schermzaal om zich aan te melden. Pierre

Peters verzorgde voor de deelnemers diverse zaken in

de sportaccommodatie. De schermzaal zag er netjes uit.

De ruimte tussen de lopers was weer als gebruikelijk

aan de krappe kant. Het aantal lopers bedroeg 1 finale
loper en 10 gewone wedstrijdlopers in ddn zaal en in

een andere zaal lagen nog eens een viertal lopers.

Verder was er een aangewezen ruimte met vier lopers

voor trainingen. Voor de trainingen was een evenredige

onderverdeling gemaakt van de lopers onder de diverse

la nden.

Woensdag 4 november (de eerste toernooidag):
De eerste dag van de Europese Kampioenschappen

diende zich aan. Gestart zou er worden met floret
heren individueel. Tashunka was hier onze eerste

Nederlandse schermer in een deelnemersveld van 73

man. Helaas zat het hem niet mee in de eerste ronde.

Hij was in een zware poule ingedeeld met zes andere

schermers, onder wie een ltaliaan, een 0ekrainer, een

Hongaar en een Duitser. Hij wist €dn partij in winst om

te zetten en haalde helaas net de volgende ronde niet.

Hij werd uiteindelijk 67e.

Later die dag startte degen dames individueel met 76

deelneemsters. Hier namen twee Nederlandse deel-
neemsters aan deel, namelijk lngrid Klaris en Rachel

Conen. Bij deze wedstrijd werd de scheidsrechter ook

volop ingezet door de organisatie.

lngrid Klaris had een goede voorronde en wist binnen
haar poule van vier partijen van de zes te winnen.
Rachel Conen zat in de enige poule met zes scherm-
sters en wlst daar slechts e€n partij niet te winnen, dit
was tegen een goede Hongaarse schermster die later
die dag de finale nog zou halen. Aan het einde van de

eerste ronde stond Rachel 14e en lngrid 21e op een

incompleet tableau van 64. Als eerste moest lngrid
tegen de Technische Kremenova, zij won deze partij
overtuigend met 15-11. Hierna was het de beurt aan

Rachel om voor een plaats te schermen bij de laatste 32.

Zij kwam uit tegen de Noorse Heppt, maar verloor deze

partij helaas (tO-t S) en werd daardoor uiteindelijk 34e.

lngrid kwam bij de laatste 32 een sterke ltaliaanse
(Cortesi, de latere nummer 7) tegen en verloor met

11-15. lngrid werd 22e op dit EK.

Donderdag 5 november (een rustdag):
's Ochtends vroeg vertrokken Rachel Conen, haar vader

en lngrid Klaris weer naar Nederland. Tegen de middag
vertrokken Tashunka Jansen en zijn vader ook weer
h uiswaa rts.

Voor deze dag stonden twee equipe wedstrijden
gepland, namelijk floret heren en degen dames. Neder-
land had geen equipe op dit Kampioenschap, maar des-
ondanks was er een Nederlands tintje aan tweede toer-
nooidag door de inzet van de scheidsrechter.
De rest van de delegatie gebruikte deze dag om de stad

te verkennen.

Vrijdag 6 november (onze grootste medaillekans):
0p deze dag zou er's ochtends vroeg om 9:00 weer
een Nederlandse schermer aantreden, namelijk Siebren

Tigchelaar. Er was die ochtend een deelnemersveld van

88 man aanwezig voor degen heren individueel. Dit was

gelijk het hoogste deelnemersaantal van het gehele

toernooi. Hierbij werd onze scheidsrechter voor de

derde opeenvolgende dag weer ingezet door de organi-
satie. ln de eerste ronde was Siebren ingedeeld in een
poule met onder andere een Pool, Witrus en de Frans-

man Jeannet (de nummer twee van de wereldranglijst
voorjunioren). ln deze poule verloor Siebren €en partij
(tegen Hanek uit Tsjechi€ met 2-5), alle andere partijen
wist Siebren duidelijk in winst om te zetten. Hierdoor
werd hij uiteindelijk als 10e op het tableau ingedeeld.
Er werd een incompleet tableau van 128 opgesteld door
de wedstrijdleiding, waardoor Siebren voor de eerste

eliminatie was vrijgesteld. Bij de laatste 64 kwam hij
uit tegen een kleine en erg gedreven Sloveen.Ondanks
het thuispubliek wist 5iebren overtuigend en met dui-
delijke cijfers te winnen (t 5-B).



Hierna kwam Siebren bij de laatste 32 urt tegen Hanek

uit Tsjechid, waaryan hij in de poule nog had verloren.

Maar in een partij waarbij de gedrevenheid en vechtlust
door beide schermers volop werd getoond, kwam

Siebren nu wel erg duidelijk als winnaar uit de bus. Hij

versloeg de Tsjech met 15-6. Bij de laatste 16 ontmoet-
te Siebren de Pool Wiercioch. Dit werd een erg span-

nend gevecht, dat door de Pool nipt met 15-14 werd

gewonnen. Siebren werd 10e op dit EK. De Pool werd in
het verdere verloop van de wedstrijd zonder al te grote

tegenstand Europees Kampioen en was Siebren in het

gehele toernooi zijn moeilijkste tegenstander geweest.

Tijdens de partijen coachte Roel Verwijlen ook deze dag

weer en stond de deelnemers voor, tijdens en na de

partijen op allerlei wijzen bij.

Alexander Heeren jureerde die avond de finale heren

degen individueel na een dag volop ingezet te zijn op

degen en bij floret dames individueel te hebben

geassisteerd op verzoek van het Directoire Technique.

Een andere opvallende prestatie was die van de

Belgische cadet Krist Marcoen, zij werd 6e bij dames

floret individueel. Tijdens dit EK was er redelijk veel

contact met onze Vlaamse buren.

ln de loop van deze dag was ..Jan-Thijs van Wijnkoop

aangekomen en had hij zich in de schermzaal bij de

resterende Nederlandse delegatie gevoegd.

Taterdag 7 november (de laatste deelnemer):
0p deze dag werd er's ochtends gestart met 50 deel-

nemers op sabel individueel. Hier was Jan-Thijs van

Wijnkoop onze laatste deelnemer aan het kampioen-

schap. Jan-Thijs wist in zijn poule twee van de zes par-

tijen te winnen en werd daardoor op het tableau als

37e geplaatst. ln zijn eerste partij van de tweede ronde

kwam hij uit tegen de ltaliaan Pignotti. Helaas verloor
hij deze partij met 11-15. Jan-Thijs schermde zich uit-
eindelijk naar een 37e plaats. Een niet onverdienstelijk

resultaat. Toen Jan-Thijs al klaar was startte degen

heren equipe, hier werd de meegenomen scheidsrechter

wederom ingezet. Er waren hier spannende ontmoetin-
gen te beleven. Zoals de uitschakeling voor het edelme-

taal van de Hongaarse equipe door Tsjechid met 45-44,
waarbij een Tsjechische treffer in de laatste seconden

de doorslag gaf na een mislukte Hongaarse aanval. Er

waren zo veel meer toonaangevende landen, die hun

kans op goud voorbij zagen gaan tijdens ontmoetingen

met kleinere schermnaties. Mede hierdoor is het soms

wel jammer dat Nederland ge€n equipe weet op te

stellen op dit soort evenementen. De uiteindelijke finale
ging tussen Polen en Frankrijk en wederom was deze

finale onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter.

De Fransen wonnen uiteindelijk het goud bij deze ont-
moeting.

Zondag 8 november (de terugreis):
De laatste dag van het toernooi, met floret dames equi-
pe en sabel equipe. Hier waren geen Nederlanders meer

bij betrokken. De terugreis stond voor vier van de vijf
reeds geboekt om 14:50 vanaf het vliegveld van Bratis-

lava. Jan-Thijs zou nog enige dagen in Bratislava blij-
ven en later op eigen gelegenheid per bus terug reizen.

Al met ol wos het een oardig toernooi, woor von ver-

schillende scherm(st)ers op meer werd gehoopt en onde-

re oon de verwochtingen hebben voldoon. Ook wos het
weer oordig twee Nederlonders bij diverse finoles octief
te hebben. Zo wos Bert van de Flier ovond no ovond

octief om diverse token te vervullen voor de Europese

Bond, no overdog ook veel in de zool bezig geweest te

zijn.

No ofloop von het EK viel het erg op dot de grote
schermlonden zools ltoli€, Duitslond en Fronkrijk weinig

medoilles wlsten te bemochtigen. Het wos met nome

Polen dot met veel medoilles noar huis ging, zo wonnen

de Polen bij domes floret individueel zowel brons, zilver
ols goud.

Wapen van Vlagtwedde 1998 goed verlopen
0p 7 en B november vond in de sporthal van Ter Apel

het 27e Wapen van Vlagtwedde plaats. ln totaal
streden 1 30 deelnemers om de eer. Er waren veel

Nederlandse verenigingen aanwezig, maar ook een

groot aantal Duitse schermers kwamen naar het hoge

noorden.

Voor onze schermvereniging was dit toernooi eigenlijk

een soort herintroductie van een geliefd schermevene-

ment. Achteraf zijn we heel tevreden met het verloop

van het toernooi. ln samenwerking met de Stichtlng
Schermsport Groningen (bestaand uit leden van GSSV

Donar 'lBB'1, 5V Heerenleed en 5V Ter Apel) hebben we

een mooi toernooi gemaakt. Het aantal deelnemers was

iets lager dan in voorgaande jaren (in de hoogtijdagen

van het toernooi deden er 300 schermers mee), maar

gezien het feit dat we er een jaar tussenuit zijn

geweest, mogen we zeker niet klagen. Het leuke is

bovendien dat de aanwezige schermers erg positief

waren over de organisatie en de sfeer op het toernooi.

Ook de sabeldemonstratie met Erik van der Ham en

Sharham Massoumi werd erg gewaardeerd. Dit geeft

ons natuurlijk goede moed voor de komende jaren.



We rekenen er dan ook op, dat het aantal deelnemers
weer zal toenemen.
De winnaars in de diverse categorie€n waren:

Recreatief toernooi KNAS Midden
Zondag 22 november jongstleden organiseerde de S.V.

Pallos voor de tweede maal een recreatief schermtoer-
nooi voor de verenigingen uit het district KNAS Midden
Dit toernooi werd wederom gehouden in het scherm-
centrum te Arnhem. De wapens degen en sabel waren
helaas minder sterk vertegenwoordigd met vier deel-
nemers. De floret competitie was gelukkig beter bezet

met 15 deelnemers. De uitslag was als volgt:
Floret (de eerste l0):

1 Alwin Haages Scaramouche
2 Meike de Graaf Scaramouche
3 Margot van der Belt Pallos

4 Erwin te Bokkel Scaramouche
5 Mariola Mianouska Scaramouche
6 Teije ter Bals Pallos

7 Nancy Heinhuis Surtout
B Liesbeth Dings Pallos

9 Ada van Vliet Surtout
10 Daphne van Waardenburg Valiant

Degen:
'l Pieter Dings Pallos

2 Emil Helsper Pallos

3 Nick Schutgens Pallos

4 Naik.Jagsar Pallos

Sabel:
1 Leo Kies Valiant
2 lris Contant Scaramouche
3 Nicole van Hattum Scaramouche
4 Hans Bekelaer Scaramouche

Volgend jaar hoopt de organisatie het aantal deelne-
mers weer uit te kunnen bereiden, met name voor de

wapens degen en sabel.

Heren senioren

1 Boaz Aronzon, Zaal Visser

2 Florian Keesen, lr,4oers

3 Matthils Rohlfs, Zaal van Oeveren

3 0liver Jansen-Weets, Bremen Nord

Jongens junioren

1 Wojtek van Barneveld, KLM

2 Sebastiaan Bont, 0KK

3 Harrie Vink, PSV

3 Nils Reese, Bremen Nord

Jongens cadetten

1 Sebastiaan Borst,OKK

2 Odin Pepper, En Garde

3 Don van de Zwan, Scaramouche

3 Sanne de Boer, Zaal Heerooms

Jongens pupillen

1 Mels van Gool, En Garde

2 Alexander Overdieck, Bremen Nord

3 ierriel Bobbe, RANA

3 Sebastian Behr, Bremen Nord

Jongens benjamins

1 l\.4atti Gureck, Osnabrucker 5C

2 Jan-Henrik Kahlstoff, Bremen Nord

3 Laurence de Rooy, En Garde

3 Vurgill Aarden, Aramis

Jongens kuikens

1 Tim 0uwehand, OKK

2 lilatijn de Haas, Zaal Heerooms

3 Robin Wolf, 5V Ter Apel

Dames senioren

1 [/. Gutermud, FC Tauberbischofsheim

2 Clarisa Reinke, TUS Hilden

3 5ilke Loeffler, Osnabrucker 5C

3 Henne Liebrand-van Es, Zaal Vlser

Meisjes junioren

1 Svea Pippereit, Osnabrucker 5C

2 Silke Loeffler, 0nsabrucker SC

3 Eva Heinen, Les Faucons

Meisjes cadetten

1 Naomi Nijbroek, 5V Ter Apel

Meisjes pupillen

1 Jette Klenke, Eremen Nord

2 Yca Aarts, Zaal Verwijlen

Meisjes benjamins

1 Saskia van [rven, Zaal Verwijlen

2 Solange 8orst, OKK

3 Djinn Geurts, OKK
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EIESTELLINGEN:
VIA STG]RTING OF EVERSCHRIJVING MN ..MARTER, UITEEVERS, AMSTERDAM, BANKREK. 54.96.3El,El3o
BrJ BESTELLTNGEN vaN 5x rwEE DELEN , TWEE GRAT|s DELEN ExrRA



Het MVO-tournooi op zondag 1 november 1998
(Henk Crooijmons)
Het jaarlijkse MVO-invitatie-tournooi werd dit jaar

wederom in het gezellige schermcentrum De Lindenhof
in Den Haag verschermd. De bedoeling van dit tournooi
was, zoals elk jaar weer, recratieschermers de gelegen-

heid te bieden een hele dag te laten schermen en zoals
we dat de laatste jaren steeds doen, schermen in een

equipe-vorm. Gebleken is dat deze formule zeer in de

smaak valt. Men schermt als equipe de hele dag met

eopend. Er kwamen equipes: bestaande uit 3 heren, 1

dame + 2 heren,2 dames + 'l heer en equipes van 3

dames. Totaal 11 equipes. Een paar uitgenodigde ver-
enigingen konden helaas ditjaar geen schermers

afvaardigen,of kwamen slechts met een of twee scher-

mers. Niemand had er een probleem mee om die samen

te voegen tot een equipe. Het blijkt door de opkomst

weer dat er behoefte bestaat aan zulke leuke, gezellige

recreatie-tournooien. Zo schermt bijv. opa Henk de Vos

samen met zijn kleindochter Sara-Roos in het equipe

Zeemacht 1. Helaas heeft MVO geen eigen accommo-

datie en is de schermclub niet zo groot dat we een lan-
delijk tournooi kunnen organiseren. Dat is de dan ook

de reden dat het een invitatie-tournooi blijft. Trouwens,

voor zover dat nog niet bekend : M.V.0. staat voor
Meer Vriendschap Onderling. En dat is ook dit jaar wel
weer gebleken.

Er werd op een zeer sportieve , doch ook zeer felle en

fanatieke wijze gestreden voor elke touch€. De equipes

werden globaal op sterkte ingedeeld in 2 poules. Een

van 5 en een van 6 equipes die een volledige ronde

moesten schermen. Tussendoor was er gelegenheid om

een broodje haring te nuttigen. Aan de hand van de

uitslagen werd van elke poule de ranglijst bepaald en

moesten de no's 1 en 2 van de ene poule schermen

tegen de de nols 2 en 1 (kruisfinale). De winnaars ten-
slotte om de 1e en 2e plaats, de verliezers om plaats 3

en 4.Zo ook de nols 3 en 4 van de poules. Alle wed-
strijden werden tegelijk geschermd. (we hadden de

beschikking over 6 lopers). We hadden de prijsuitreking

gepland om 17.00 uur. Het werd tenslotte 17.15 uur.

De volledige uitslog is ols volgt:

1 l\4V0 1 - Paul van de Berg, Rudolpf Francis en Ron Vrolijk

2 Beau Geste - Siem Kamp, Arnoud Visschedijk, Rien de Voogt

STICHTING TOPSCHERMEN DEN HAAG
AlIcenvertegenv'oordiger in NedcrIuntl vart AIIstar-FeL'lttsport

Kepplcrstraat 25-) Den Haog

-g @$* athnr
Voor al uw vragen en bestellingen zijn wij op werkdagen tussen 14.00 en 17.00 bereikbaar op ons telefbonnummer
0'/0 - 3249522. U wordt vriendelijk verzocht uitsluitend van dit nummer gebruik te maken. Op dinsdagavond van

20.00 tot 2 I .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 internetsite.

Telefoon: 010-3249522 r Fax: 0182-689717 r Winkel: 070-3634578 r Postadres: Beeklaan 526.2562 BS Den Haag

Email: mvvdijk@xs4all.nl . Intemet: www.xs4all.nl/-schermen



3 lV1V0 2 - Seline de Ridder, Nicolette Tiedink en Frits Snijdewinl

4 Scaramouche - Laurens van Beckhoven, Jorn Holtes en

Don van de Zwan

5 Numansdorp - Peter van Riel, Peter Heinen en

Mikkel Suijker (van sv lrefpunt)

6 lVlVO 3 - Ulrika Zwaard, Joke van 0lphen en Karel van Leeuwen

7 Zeemacht l - Sara-Roos Hartsuiker, Markvan Dongen en

Henk de Vos

8 Prometheus - Johan Bongaards, Roland Groeneboom en

Sander v.d. Sluis

9 Pallas - Nicole Boel, Gilbert Mahieu en Petra Verheijden

10 Zeemacht 3 - Marja Timmers, lngrid Lucas en

0laf Rutten (van Prometheus)

11 Zeemacht 2 - Rita Kreijger, Wil Breda en Mrja Scheer.

Bij de prijsuitreiking dankte de voorzitter van MVO,

Rudolph Francis, de schermers voor hun sportieve bij-
drage. Het zijn tenslotte de schermers die het tournooi
maken. Ook dankt hij het echtpaar Den Dulk, die voor
dit festijn toch maar hun vrije dag hadden opgeofferd
om de schermers van de broodnodige hapjes en drankje
te voorzien.

Volgens plan kon om 1 7.30 uur het tournooi worden
gesloten. 0nder het genot van een laatste drankje werd
nog nagepraat voor de al of niet gemiste touch€'s en

kon men terugzien op een zeer geslaagd tournooi.

Dames Degen Senioren

1 Tol, Sonla
2 Tiedink, Nicolette
3 [4annessen, Titia
4 Hofmans-Clark, Jos
5 Conen, Rachel
6 Klaris, lngrid
7 Bloom, Sonja
8 osinga, Pernette
9 Alp, Zehra
10 Snaterse, L4argreet

Dames Degen lunioren

1 Conen, Rachel dAr
2 Klaris, lngrid Vwy
3 Vliet, l\4aartje Sca
4 Bos, Denise Put
5 Huijser, Danae LP
6 Bel, Esther Hrl

Dames Degen Cadetten

1 Huijser, Danae LP C82

Dames Degen Beniamins

1 Erven,Saskia van Vwy 887

Dames Floret Senioren

Angad Gaur, lndra ANS
Liebrand-vEs, Henne Vis
Egmono, Simone v. Iwe
Kemmerlinq, Anyuta KLIV
Gijlswi.jk, Laura v. Vwy
Westerweel, Kim CT
Klijnhout, Simone Sca
Heinen, Eva Fau
Payne, Kirsten KLI\4
Winden, Esther v. Twc

Dames Floret lunioren

1 Gijlswilk, Laura v
2 Klijnhout, Simone
3 Heinen, Eva
4 Bos, Denise
5 Klaris, Ingrid
6 Veeneman, Mvrthe

Meeuwisse, D Ran
Hagebeek, Tina OKK

Dames Floret Cadetten

Gijlswijk, Laura v. Vwy
Veeneman, Myrthe OKK

7
8

I
2
3

Kar 572
Dvi 568
Vwy 577
Kar 564
dAr J80
Vwy J81
KMS S73
KN4S 567
Vwy S78
Kar 565

J80 324
J81 1 68

3310
2033
1323
'r106

1025
845
806
561
457
348

2670
1 851
474
452
324
320

356

383

1

2
c84
c83

887 332
P85 328
P85 201

2419
532

Vwy 887
Pal 888
OKK 887
Enq 887
TWe 887
V*y K89
Vwy 888

J80
.lB1

J79
J80
c82
)79

Kar 564
Kar S59
Dvi S71
Dvi 574
V*y J79
Don 578
Vwy 56l
Rap S71
V*y C83
Vis 572

Dames Floret Pupillen

Eruen, Saskia van Vwy
Combe, Elisa Sca
Vliet, Marleen van Sur

Dames Floret Beniamins

Eruen, Saskia v.
Geurts. Djinn
Borst, Solanqe
lVlurawski, Sara
Breuning, Devika
Vugt, Mariecke v
Visser, Sanne

Dames Floret Kuikens

I Vugt, lvlariecke v. Vwy K89

Heren Degen Senioren

'l Kardolus, Arwin
2 Ganeff, Stephane
3 Damen, Stefan
4 Otter, Wouter den
5 Tigchelaar, Siebren
6 Hol, Johannes in 't
7 Rooda, lvlaarten
8 Thomas, Vernon
9 Verwijlen, Bas
l0 Zorkin, l\4axim

Heren Degen lunioren

LP
Fau
Rap

1 428
676
564
489
472
332
328

365

3970
2533
1 880
1371
1217
1101
1000
976
960
920

3680
1234
1023
1007
437
434
400

)79
c83

)79
J8l
J8r
c83
J80

s74 4645
s60 1001
57] 901
s73 857
c84 842
s77 807
J81 789
J81 643
v40 449
s72 402

c84 1131

J81 1045
J81 925
J80 476
JBl 360
c83 332

5ca
Fau
Put

OKK

8
9
IO

Tigchelaar, Siebren
Verwijlen, Bas
Erven, Allard v.
Eenda-Beckman, Sander von
Kroezen, lr/ichael
Kock, Koen
Bloks, Alexander
Vugt, Roel van



9 Hickman, Jurjen Ran
Roubos. Chris Fau

Heren Degen Cadetten

1 Verwijlen, Bas Vwy
2 Eruen, Allard v Vwy
3 Bloks, Alexander Vwy
4 Jansen, Walter Lra
5 Erckens, Hans Vwy
6 Visser, Maarten de Vwy
7 Revier, Guido Kar

Heren Degen Pupillen

1 Reviel Guido
2 Oorschot, Bart van
3 Burgt, Rob vd.
4 Moerman, Boudewiln

Heren Degen Beniamins

1 0orschot, Niek v
2 Nistelrooij, l\4arc van
3 Wolk, Tim v.d.
4 Stringer, Hans

Heren Floret Senioren

1 Sanders, Paul
2 Oosween, Aruid
3 Rohlfs, L4atthijs
4 Aronson, Boaz
5 Divendal, Jeroen
6 Ducastel, Nathan
7 Seijlhouwer, Eric
8 Nonhebel, Floris
9 Jonker, Korzelius
l0 Jansen, Tashunka

Heren Floret lunioren

Jansen, Tashunka
Rohlfs, Matthijs
Combe, Sebastiaan
Mooren lscha
Barneveld, Wojtek v.

6 Holstege, Arnaud
7 Spanhoff, Rudolph
I Pepper,odin
9 Vinke, Harry
l0 Borst. Sebastiaan

Heren Floret Beniamins

Heren Floret Cadetten

1 Mooren, lscha Ran
2 Holstege, Arnaud Sca
3 Combe, Sebastiaan Sca
4 Pepper, Odin Eng
5 Borit, Sebastiaan oK-K

6 Spanhoff, Rudolph Twe
7 Zwan, Don vd. Sca
8 Boer, Sanne de Hee
9 Voort, Joren vd. Oev
l0 Leeuwen, Dirk-Jan van Hee

Heren Floret Pupillen

1 Koops, Thomas Eng
2 Bobbe. ieriel Ran
3 Kenter, Pascal KLI\4

4 Gool, Mels van Eng
5 Loerakker, Jan Enq
6 Heuvel, Daan vd. PSV
7 Nivard, Dani€l Oev
I Korkmaz, Mehmet Ara

3 Varekamp, Tommie Eng
4 Schoten, Willem van Eng
5 0uwehand, Tim OKK
6 Doornebal, Bobby Sca
7 Giessen, Thomas Twe
8 Oorschot, Niek van Vwy
9 Aarden, Jeremy Ara
10 Kuper, Benjamin TAp

Heren Floret Kuikens

Ouwehand, Tim OKK K89

Heren Sabel Senioren

Hosseini, Arash
Ros, Tijmen
Laschek, Sef
Cann, Etienne v

5 Ham, Erik vd
6 Wijnkoop, Jan Thijs v.

7 Romijn, Reinout
8 Oskamp, Anton
9 Plantinga, Teun
10 Massoumi, Sharam

Heren Sabel lunioren

Wijnkoop, Jan Thijs v. Der
Vaita, Balasz Gas
Ho'oven, Floris vd Pal

Berndsen, lVichiel Kar
Derop, Justin Der
Jaquet, Jeroen MdF

Heren Sabel Cadetten

Derop, Justin Der
Jaquet, Jeroen MdF

Heren Sabel Pupillen

Bekken, Joost Pal

Heuvel, Daan vd. PSV
Pol, Niels vd. Der
Strobel, Rene Sca
Koot, Johan dAr
Panjel Oueron Sca

Heren Sabel Beniamins

dAr
Der
Der
Sca

Heren Sabel Kuiftens

1 Strobel, Steven Sca

Dames Sabel Senioren

1 Mooij, Laurien Ran
2 Holierhoek, Jessica Pro
3 Liebrand-van Es, Henne Vis
4 Purmer, lr4arianne Pos
5 Emden, Rebecca v. Sca
6 Stam, Jean-N4arie Pro
7 Broek, Katinka vd. Fau
I Dalen, Sandra v Kar
9 Ellerbrock, Anja Kar
10 Buys, Astrid Pal

Dames Sabel lunioren

1 Mooil, Laurien Ran
2 Buys, Astrid Pal

3 Hooven, Eileen vd. Pal

4 Berg, Marijke vd. Der

887 86r
887 144
K89 693
887 5't9
887 457
888 360
888 212
887 138

J79 280
J80 280

c83
c83

c82
c82
c84
P85

Kar P85 584
Vwy P86 488
Vwy P86 462
Fau P85 144

794
571
458
108

888
887
887
887

2340
2141
1024
394
264

88
76

3081
2202
1310
11 43
11 35
973
960
958
927
918

1 671
1 593
1 466
1 280
1057
1005
867
848
720
687

2136
2656
2544
1 997
1 694
1234

691
416
466
350

1032
1012

Oev 576
Kar 572
Fau 567
Pro 565
Oev 567
Der J80
Pro 577
Oev 565
Pro 514
Kar S73

P85
P85
P86
P86
P86
P85

887
888
887
K89

717

1 761
1 556
1421
1 358
1 338
I 208
1204
1111
1107
1047

Haz 568
Twe S70
Oev J81
Vis 578
Twe 566
Oev 573
tlez )bJ
Twe S75
Vis 562
OKK J81

OKK .J81

Oev J81
Sca C82
Ran C82
KLI\4 J81
Sca C82
Twe C82
Eng C83
PSV J8O
OKK C84

J80 1437
.J81 498
.J81 312
J81 360
c84 328
c84 38

c84 504
c84 38

1 Dooper, Eernard
2 Ddrop, Thierry
3 Slender, Jurre
4 Strobel, Steven

4Q4
328
225
'124

111
100

490
487
456
328

K89

J80
s74
s60
s7s
566
566
s68
s68
s66
J8r

J80
.J81

J79
J80

839
698
636
450
374
266
r80
164

c82
c82
c82
c83
c84
c82
c84
c82
c83
c83

P85
P8s
P86
P86
P86
P85
P85
P86

887
887

Ara

361

1137
1053
1023
872
856
830
592
592
447
267

1214
457
300
r85

I fi'ul.o.:i;"u;'g'1',.
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Datum

oe/01 /ee

0e/01 /se

oe/01 /es

24lollse

3o-31 /01 /s9

13-14l02les

o6/03/ee

1 3-1 4/03/99

2llO3lss

o3/04/ee

1o-11/04/9e

11l04lee

11lO4lss

17l04lee

17 -18104199

02/0s/9s

1 3/os/ee

22-23105199

3o/05/ee

12l06lse

1 2/06/es

1 3/06/ee

27106199

NaamlWapen

Equipetournooi Floret /
Floret equipe senioren

2e lnt. Jeugd Florettournooi /
Floret jeugd

13e lnt. Florettournooi /
Floret dames ft heren

Wapentje van Breda /
Sabel dames Et jeugd

NJK 1999 /
Alle wapens jeugd

23e lnt. Donartournooi /
Degen, Floret, Sabel dames & heren

Floris V tournooi /
Degen jeugd

D0M-tournooi /
Floret, Sabel dames & heren €t equipe

10e Willem Eggerttournooi /
Degen, Floret dames ft heren

St. Servaes /
Degen, Floret dames ft heren

Open N-Hollandse Kampioenschappen /
Degen, Floret, 5abel alle categoridn

Lente Degentournooi /
Degen senioren invitatie

Schelvispekel tournooi /
Sabel senioren invitatie

Ad Vermolen Beker /
Sabel veteranen

2e Arnhemse Meisje tournooi /
Floret, Sabel jeugd

NK Sabel 1999 /
Sabel dames ft heren, individueel ft equipe

21 e Hemelvaartstournooi /
Floret alle categori€n invitatie

Akademietournooi /
Degen alle categori€n

NK Floret 1999 /
Floret dames ft heren, individueel ft equipe

Wapen van Zoetermeer /
Degen jeugd

Bevrijdingsbeker /
5abel dames €t heren

NK Degen 1999 /
Degen dames ft heren, individueel €t equipe

1 8e Haagse Jantje /
Floret jeugd

PlaatslOrganisatie

A'dam Univ. Sportcentrum
CT/ v Oeveren/RANA/US

A'dam Univ. Sportcentrum
CT/ v Oeveren/RANA/US

A'dam Univ. Sportcentruml
CT/ v Oeveren/RANA/US

Breda
Pa llas

Berghem
Zaal Verwijlen / KNAS

Groningen Univ. Sportcentrum
GSSV Donar 1881

Den Haag
Lindenhof / OKK

Utrecht
Pa llos

Purmerend
Zaal Heerooms

Maastricht
MAS lncontro

Alkmaar
KNAS afd. N-Holland

Vlaard ingen
Trefp u nt

Vlaard ingen
Trefpunt

Den Haag
Lindenhof/0KK/WC
Arnhem Schermcentrum
Sca ra mouche

Arnhem Schermcentrum
Sca ra mouche

Veldhoven
Cou rage

Breda KMA
NAS

A'dam Sporthallen Zuid
Zaal Visser / KNAS

Zoetermeer 0lympus
Zaal Kardolus

Zoetermeer 0lympus
Zaal Kardolus

Zoetermeer Olympus
Zaal Kardolus / KNAS

Den Haag
Lindenhof / OKK

I nt.

I nt.

I nt.

Opmerking

Recr.

I nt.

I nt.

Nat.

I nt.

Recr.

Recr.

Nat.

Recr.

ln t.

Nat.

Nat.

I nt.
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Suppliers of:

Leon Paul

Voor informatie en bestellingen:
Riposte s<'hermsportat'tikelen, Linnaeusstraat 224 ,2522 GZ's Gratenhoge,Tel.lfax: 070-4140406
E-nni l : t e u n@ ri poste.demon.nl
Internet : v'trv'.riposta.demon.nl

RIPOSTE
SCHERMSPORT
Scharmlaan 1 7, Rotterdan.
Iedere v,oensdag- en vrijdagat'ond tussen 19.30 en 2l.30 uur.
Tel.: 0 I 0-1762797 of maak een afspraak met ons yoor een andere
da sl tijd : 070-4 I 40406.

Equipment
Largest Manufacturer of
Fencing Equipment in the World

OJJicial suppliers to tha

. I989 & I99O WORLD FENCING CHAMPIONSHIPS

. I99I WORLD STUDENT GAMES

. 1993 WORLD YOUTH & CADET CHAMPIONSHIPS

. 1996 OLYMPIC GAMES. ATLANTA

I

gpecra/Off*r,
Thcse revolutionart n(v' ltludes are nou' ayailable at the spetiul pt'ice of f 75,-.for non-nruroging
& .f 150.- for nnraging hludcs (both.lirllt' u,ired and complete).

. Designed fbr saf'ety and long life, with new peened surface finish.

. Lightweight.

'The F.l.E. blades are available in difl'erent 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 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 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 f'encers over two years of fencing.
. Tested and approved by the F.l.E.
. Patented in Europe and America.
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