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Als u deze Touch€ open slaat dan kijkt u naar de derde
aflevering van dit jaar. Eind dit jaar volgt de laatste van
dit millennium. U krijgt het dan in het begin van het
nieuwe millennium, wanneer de post weer ontwaakt is.
Wat dat betreft heeft de redactie geen last van
millenniumproblemen of het moet de kater zijn van
de viering.
Maar zover is het nog niet, dus over naar de orde van
de dag. Wat kunt u weer allemaal verwachten? De
gebruikelijke zaken met dien verstande dat er geen
afdelingsnieuws is. Dat is jammer, want ook voor de
afdelingen is dit een platform om te laten zien wat ze
allemaal doen. lk hoop dan ook dat ik voor het laatste
nummer van deze eeuw nog iets van u mag vernemen!
En natuurlijk ook van alle andere verenigingen, schermers en de bond zelf, zodat we een flitsende afsluiting
kunnen maken.
ln de vorige en ook deze Touch€ lijkt het alsof het met
het schermen in Nederland niet al te best gaat. Slechte
toernooi bezoeken, afgelaste toernooien, een dalend
aantal schermers en zo kunnen we nog even door
klagen. Gelukkig spannen zich ook een aantal mensen
in om te kijken of we deze tendens kunnen omkeren.
Er is ook gelukkig positief nieuws te lezen, toernooien
die wel doorgaan, toernooien die geweest zijn en

positief verlopen zijn, een aantal artikelen om over na
te denken en als u erop wilt reageren, doe dat vooral.
Daarnaast denken we nog even terug aan een schermer
en latere maitre die veel voor het Nederlandse
schermen heeft gedaan en ons helaas ontvallen is en
ook is er nog een ander stukje geschiedenis te lezen
met een vrolijkere kijk op het schermen in een nog
niet eens zover verleden.
Nog een aantal ontwikkelinqen, die ik u niet wil onthouden. Misschien is het u zelf ook wel opgevallen als
u zelf online bent. ln Nederland verschijnen steeds
meer homepages met schermen, de pagina's van de
KNAS zijn vernieuwd en ook dit blad kent een digitale
versie, die ook een nieuw gezicht gekregen heeft. Deze
versie is actueler dan de papieren uitvoering, want het
is nu eenmaal een actueler medium. Behalve de uiteindelijke papieren Touch6, kunt u op deze paqina's ook

alles lezen over het schermen in de provincie Groningen
en vindt u er ook Touch€-zaken die de papieren versie
niet halen, doordat ze dan meestal al gedateerd zijn.
De Touche online kunt u rechtstreeks bereiken via
http://users.bart.nl/-56;1pvrm, maar ook via de site
van de KNAS: http://www.knas.demon.nl en ook
binnenkort via de site van N0C/NSF.

Mij kunt u ook nog op de volgende monieren bereiken:

Redactie Touchd
t.a.v. J(ohanna) Prummel
H.S. Trumanstraat 10
9728 SB Groningen

Tel.: 050-5262791 (svp inspreken op de voicemail)
Fax: 050-5262795
Email : smitprum @bart.nl

DE SLUITINGSDATUM VOOR

HET LAATSTE NUMMER IS
31 DECEMBER 1999.

Adreswijzigingen
De secretaris van SV Ter Apel is vertrokken naar het

buitenland. Dat betekent dat u alle correspondentie
naar deze vereniging kunt sturen aan:

Joke Verpalen

J. Kuper
Hoofdkade 90
8561 JK Ter Apel

Marchandstraat

SVTrefpunt heeft per 1 juni haar postbus opgezegd.
Correspondentie kunt u nu sturen naar:
Schermvereniging Trefpunt
Hendrik Casemirstraat 135
3'136 BD Vlaardingen

Dopinginformatie
Bij het Nederlands Centrum voor Dopingsvraagstukken
(NeCeDo) kunt u het informatieblad over doping

Met ingang van 1 september is de samenstelling van
het bestuur van SV De Troubadours gewijzigd.
Mevr. Wissing en mevr. Kielaars hebben de vereniging
verlaten. Er is een nieuwe penningmeester benoemd,
te weten:
Symen Veldhuis
1

5301 ZG Zaltbommel

2

IX's

Hertogenbosch.
Zij ontvangt nu graag de post die voorheen naar
mevr. Kielaars, Nieuwstraat 26 in 's Hertogenbosch
gestuurd werd.
5223

0599-584498

Visserij

Naar hem kan de post gestuurd worden die voorheen
naar mevr. Wissing, Cederstraat 42 te 's Hertogenbosch
gestuurd werd.
Ook nieuw is de secretaris:

"Receptor" aanvragen.
Redactieadres:
NeCeDo
T.a.v. de redactie

van Receptor

Postbus 4060

3006 AB Rotterdam
Tel.: 0'10-20101 50

Fax:010-2010159

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

UhlmclfiW

schermsportartikelen
Voor optimale veiligheid en gegarandeerde kwaliteit.

Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland
Uhlmann schermsportartikelen.
Schermcentrum Arnhem centraal in Nederland,
voor advies en seruice
Koppelstraat 20,6832 EP Arnhem.
Verkooptijden dinsdag en donderdag 19.00 - 2'l '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
Catharina Giesberts, telefoon (026) 381 94 62

q

Tussen droom en daad......
(Gert-Jan Bunck)
0p de afgelopen Algemene Ledenvergadering zijn
diverse mededelingen gedaan omtrent activiteiten, en
personen die zich met die activiteiten zouden gaan
bezighouden. Helaas zijn er alweer enkele
veranderingen te melden.
De aangekondigde PR-commissie is een kort leven
beschoren geweest. Susanne Blom heeft zich kort na de
ALV weer teruggetrokken, zodat de commissie alleen
nog uit lndra Anqad Gaur bestaat, en van haar wisten
we dat ze, zolang haar floret-carridre voortduurt, alleen
beschikbaar kan zijn voor ondersteunende taken.
We zijn dus weer op zoek naar capabele vrijwilligers;
Gert-ian Bunck is contact-persoon.
Ook de aangekondigde bemoeienis van Laurens van
Tiggele met de veteranen-sport bleek van korte duur.
Een volwaardige vervanger hebben we nog niet kunnen
vinden. Wel heeft Henk Kenter zich bereid verklaard
a ls contactpersoon/ i n ichti n genverschaffer op te
treden voor mensen die een introductie in het
I

veteranen-circuit wil len.
ln de Tuchtcommissie is een vacature ontstaan door het
vertrek van de heer Niessen. Ook hiervoor wordt een
vrijwilliger gezocht; Hans Wiersma is contactpersoon.
Als reeds was meegedeeld, vertoont de scheidsrechterscommissie verloop; Henk Smit heeft zich teruggetrokken, Rob Wolthuis wil voorlopig alleen nog als opleider
verder, maar ook die taak wil hij op termijn neerleggen.
Het bestuur is met enkele kandidaten in gesprek.

tot slot heeft Liesbeth Oskamp te
kennen gegeven op de eerstEn

vergadering te willen

terugtreden. U wordt
allen uitgenodigd het
bestuur attent te
maken op een
opvolg(st)er. Daarbij
geldt dat de portefeuilleverdeling binnen het bestuur
in principe vast ligt. De te vervullen vacature betreft dan ook met name breedtesport
en kader-beleid. Het spreekt voor zich, gelet op de huidige samenstelling van het bestuur, dat een geschikte
vrouwelijke kandidaat nog meer welkom is dan een
ma n nelijke.
Onderzoek
(Gert-Jon Bunck)
Het KNAS-bestuur heeft met de afdeling Sportconsult
van N0C-NSF afgesproken dat deze afdeling een onderzoekzal doen binnen onze bond. Het zal daarbij gaan
om de inrichting en het functioneren van de bondsorganisatie als geheel: bestuur, commissies, afdelingen,
en diverse belanghebbenden. Het onderzoek vindt
plaats aan de hand van de diverse beleidsstukken die
de laatste jaren zijn verschenen, en door middel van
interviews met sleutel-figuren. Het zal uitmonden in
conclusies en aanbevelingen, waarmee we naar wij
hopen ons voordeel kunnen doen.
Het onderzoek wordt verricht door drs. Maurice Wolters
van Sportconsult.

ln Memoriam Joska Makk
0p 26 juli 1999 overleed plotseling op 61 jarige leeftijd Joska Makk in zijn woonplaats Baarn. De overledene wasvan
origine Hongaar. Met zijn ouders en zusje ontvluchtte hij zijn geboorteland in het begin van de jaren'50.
Het gezin Makk vestigde zich in 's Hertogenbosch waar Joska in 1953 lid werd van "De Troubadours'l Zijn eerste
schermlessen aldaar ontving hij van Jacques van Daalen, een politieman die in zijn vrije tijd schermlessen gaf.
Joska ontpopte zich al spoedig als een jongeman die een speciale aanleg had voor de schermsport. Snel verkreeg hij
bekendheid in de gelederen van de KNAS en hij werd een regelmatige en geziene gast op de diverse wedstrijden.
ln 1961 behaalde hij het Nederlandse kampioenschap op floret en herhaalde dit feit in 1963.
Na verhuizing destijds naar het midden van het land werd Joska leerling van maitre Adam Bela, eveneens Hongaar,
die een bloeiende schermzaal runde in Utrecht. 0vergegaan op sabel werden door onze overleden vriend met de leden
van deze, toen zeer bekende zaal, vele successen behaald, zowel individueel als in equipeverband.
Na beEindiging van zijn actieve loopbaan begon Joska een eigen zaal in Baarn waar hij zijn activiteiten in zijn

geliefde sport kon voortzetten. Het was een soort vrijetijdsbesteding, want daarnaast had hij volop werk in zijn
eigen bedrijf. ln Joska Makk verliest de Nederlandse schermgemeenschap een enthousiast lid en een sympathiek
mens. Hij zal door zijn sportbroeders niet gauw worden vergeten, vooral niet door de wat oudere garde.

De Nederlandse "topsport"-mentaliteit
(lndro Angod-Gou)
Zelf doe ik aljaren aan topsport. lk heb mijzelf hierdoor
binnen de Nederlandse schermwereld niet altijd even
geliefd gemaakt, want topsport en de daarbijbehorende
persoonlijkheid en gedrevenheid passen niet in ons
kleine wereldje. De afgelopen jaren heeft zich een
groep kinderen gevormd die goed op weg leek te zijn
ook zulke topsporters te worden. Ze hebben talent en
zouden best wat kunnen bereiken, ware het niet dat de
Nederlandse gezelligheids-mentaliteit ze nu al op een
achterstand heeft gezet. Waren ze als beginnende
cadetten nog zo veelbelovend, nu als beginnend
junioren (ondanks lovende kritieken van buiten afl
schijnt het succes alweer voorbij te zijn.
Zelf heb ik mijn schermambities nog zeker niet allemaal
verwezenlijkt maar maak toch deel uit van de wereldtop damesfloret.
Mijn ervaring leert dat je om topsporter te zijn moet
afzien. Je moet hard, harder en nog harder werken.
Voor een Nederlandse schermer geldt dit des te meer
aangezien wij geen goede sparringsmogelijkheden hebben. Andere dingen moeten allemaal ondergeschikt zijn
aan het harde werken, ten minste als je aan topsport
wil doen. Nederlandse trainers en ouders willen de
kinderen met name laten genieten.

Trainingskampen van €dn of twee weken gedurende
gehele schoolvakanties wil men niet laten plaatsvinden
omdat de kinderen dan niet genoeg sociale contacten
zouden hebben. Eigenlijk wil men alles tegelijk. Alleen
topsport laat zich niet met al die andere geneugten van
het leven verenigen. We leven in een land met een
"softy's-menta iteit'i
Alles moet "rustig", "gezellig" en "lief'l
Maar deze manier van denken staat de ontwikkeling
van toekomstige topschermers in de wegl Men zegt
goed bezig te zijn, maar als iemand echt hard wil
werken wordt hij als van ouds geisoleerd door de
gezellige en populaire meerderheid. Dit betreft zowel
schermers als trainers. Als ik tussen twee trainingen in
een trainingskamp wil rusten om fit te zijn en niet
"gezellig" aan een activiteit meedoe krijg ik hiervoor
van de aanwezige Nederlandse "top"trainer een
snerende opmerking. Ook wordt het niet geaccepteerd
als een unieke trainer als maitre Golubytsky vanuit
zijn ervaringen via hard werken verbeteringen wil aanbrengen want deze manier van werken past niet in
onze softy-sfeer.
Prestaties als de laatste 32 in het laatste cadettenjaar
en laatste 64 in het eerste juniorenjaar worden geprezen. ln plaats daarvan zou moeten worden ingezien
dat met deze prestaties nooit boven de gemiddelde
I
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prestaties van de Nederlandse "topschermer" zal worden uitgekomen. (af en toe eens een keer bij de 6a bij
de senioren). Dergelijke prestaties zijn best goed, maar
er is hierbij geen sprake van topsport. De enige mogelijkheid 6cht wat te bereiken is via harde training op de
juiste manier en misschien wel zonder zoveel gezelligheid. Die komt wel na de douche. Bij echte topsport
moet je keuzes maken. Je hoeft niet altijd de meest
populaire jongen te zijn. Je moet winnen en verder niks.

lk scherm omdat......
(Arvid )ostveen)
Al enige tijd is er bij de KNAS sprake van een stilstand
of achteruitgang van het ledenaantal. Veel directer zijn
het de schermverenigingen die met deze problematiek
kampen. Een aantal verenigingen krijgt per jaar aardig
wat schermertjes binnen maar zien ze na verloop van
tijd toch weer vertrekken. De schermers die overblijven
haken meestal in de tweede fase af en dat is de fase
van 14 tot 1B jaar. Het is dan de leeftijd van vrienden,
vriendinnen, brommers, stappen en bij een aantal de
alcohol.

Het ligt voor de hand dat trainers en coaches van
jeugdsporters worden aangesteld vanwege hun technische en tactische kwaliteiten en in een aantal gevallen
ook om hun enthousiasme. Naast deze belangrijke
kwaliteiten dienen ze ook kennis te bezitten omtrent de
motivatie van de betreffende kinderen. Door het verlies
van leden blijft de basis van de vereniging zwak en
stagneert het aantal leden.
Helaas heb ik geen kant en klare oplossing voor dit
probleem maar het houdt me wel bezig en ik wil met
dit artikel dan ook een aanzet geven naar de lezers
om de gedachten hier over te laten gaan en wellicht
ontstaat er een discussie.

Wot is intrinsieke en extrinsieke motivotie?

-

Ee

n Ameri koo ns onde rzoek

Uit een Amerikaans onderzoek van Rathunde en
Whalen (1993) bleek dat een vroegtijdige uitval het
gevolg kan zijn als de extrinsieke motivatie de overhand
krijgt ten opzichte van de intrinsieke motivatie. ln dit
onderzoek ging het om getalenteerde jeugdigen uit
verschillende sporten. Een belangrijke reden om af te
haken blijkt verminderde motivatie te zijn. Deze
vermindering komt voort uit het niet (meer) vinden van
voldoende uitdaging: een afname van de intrinsieke
motivatie.
Voor de Nederlandse onderzoekers een reden om te
kijken of ditzelfde geldt voor de Nederlandse jeugd.
H et Ned erlo ndse onde rzoek
Er is gekeken naar drie zaken.:

Dit artikel beschrijft een onderzoek van Maaike Oosterhof en Jacques van Rossum naar de motivatie van
jeugdige hockeyers. HOCKEYERS?? Zult u denken..Ja, op
dit gebied is geen onderzoek gedaan bij schermers. Het
onderzoeksonderwerp gaat over een dusdanig algemeen
persoonlijk kenmerk dat ik denk dat het meeste ook
voor de schermende jeugd van toepassing is.

lntrinsieke motivatie:

'Als een persoon tot een bepaald gedrag wordt gedreven door het effect dat hijizij zelf oproept door zijn/
haar gedrag als zodanig'
(Kohnstamm, 1 984,pa9.56)
lntrinsieke motieven om sport te beoefenen zijn
bijvoorbeeld: er plezier in hebben, nieuwsgierigheid,
iets nieuws willen leren, beter proberen te worden,
de uitdaging en/of de spanning prettig vinden.
- Extrinsieke motivatie:
'Als iemand door een bepaald gedrag wordt gedreven
door het positieve effect dat er van buitenaf als extra
aan wordt gegeven'(pag. 56)
Motieven die extrinsiek van aard zijn, zijn bijvoorbeeld:winnen, beloningen, anderen een plezier willen
doen, status of (h)erkenning willen krijgen, indruk
willen maken op anderen mensen.

'

-

mogelijke verschillen in intrinsieke en extrinsiek
motivatie bij sporters van verschillende leeftijd.
verschillen tussen jongens en meisjes
de individuele balans tussen intrinsieke en
extrinsieke motivatie.

Ad
Er

1)

zijn 30 verschillende 'basis'vragen gesteld naar

motivaties om te sporten.
De onderzoeksgroep:

ln het kort kunnen we het volgende over de onderzoeksgroep zeggen. Er hebben 21 2 jeugdsport(st)ers
deelgenomen aan het onderzoek tussen de 11 en 18
jaar. Het aantal jongens (n=105) en het aantal meisjes
(n=107) is praktisch gelijk, dit geldt ook voor de leeftijdsniveaus. De participatie-motivatie van de
sport(st)ers is bepaald d.m.v. een schriftelijke vragenlijst. ln het onderzoek zijn 46 vragen gesteld over

'intrinsieke motivatie' en'extrinsieke motivatiel

Hier is een top 10 uit samengesteld.

Positie lntr/Extr
1

2

3

4
5

i ntr
extr
int
extr
i ntr

0mschrijving
sport is leuk om te doen
wedstrijden winnen
plezier hebben

Iichamelijk fit willen zijn
prettig met iets bezig zijn
waarje goed in bent

de

6
7

intr
intr

8
9

intr
intr

10

extr

in vorm willen blijven
nieuwe dingen (vaardigheden)

willen leren
van'actie' houden
met vrienden/vriendinnen
willen optrekken
prettig goede sportkleding/
materiaal te hebben

Het meest opvallende aan deze tabel is wellicht dat de
balans duidelijk doorslaat in de richting van intrinsieke
a

ntwoorden.

Ad 2)
Zowel op intrinsieke als op extrinsieke motivatie
behalen de jongens gemiddeld een significant hogere
score dan meisjes. Deze verschillen tussen jongens en
meisjes komen in de hele leeftijdsgroep voor. Waarom
jongens hoger scoren op intrinsieke motivatie is niet
echt duidelijk. Bij extrinsieke motivatie lijkt dit duidelijker te zijn. De deelname van jongens in competitieverband wordt geassocieerd met sociale status. Hoewel
de mogelijkheden voor meisjes elke dag groter worden,
hebben de jongens meer mogelijkheden om op een
hoog niveau te sporten en wordt aan dat hoge niveau
meer status ontleent.
Ad 3)
De meeste sporters bleken een hogere score te hebben
op intrinsieke motivatie dan op extrinsieke motivatie.
Behalve 9 personen. Bij deze personen was er een afwijkende balans tussen intrinsieke en extrinsieke
motivatie, wat tot gevolg kan hebben dat deze personen eerder geneigd zullen zijn met sporten te stoppen.
Drie van deze negen personen bleken bij navraag wel
eens geselecteerd te zijn voor een nationale selectie.
Het is niet onmogelijk dat er verandering optreedt in
motivatie na de selectie. Misschien waren ze al meer
op prestatie gericht of sociale status. 0ok de benadering van trainers van de selectie kan verschillend zijn
van de clubtrainer zodat intrinsieke motivatie kan
stijgen of dalen. Er waren in de onderzoeksgroep echter
nog l3leden van de selectie waarbij de balans in intr.
en extr. motivatie wel aanwezig was.
Concl usies

0nderzoek naar de redenen van kinderen is van belang
om te kunnen achterhalen wat kinderen 'onderweg'of
'bezig' houdt. Het is onomstotelijk vastgesteld dat
intrinsieke motieven verreweg de belangrijkste drijfveren zijn. Redenen die in de activiteit zelf gelegen zijn
(plezier hebben, steeds beter worden, met een groep
optrekken) moeten dan ook beschouwd worden als de
belangrijkste bron voor behoud van leden. Het gaat bij

intrinsieke en extrinsieke motivatie om vluchtige fenomenen. Het zijn geen stabiele persoonskenmerken.
Het blijft dus de vinger aan de pols houden.
ln het onderzoek is gebleken dat de verschillen in intr.
en extr. motivatie niet groot waren. Dit kwam echter
niet zo duidelijk tot uiting in de top 10.
Met de resultaten van dit onderzoek wordt aan beleidsmakers, trainers en coaches van sportverenigingen
informatie gegeven over de drijfueren van de jeugd om
te sporten. Deze informatie kan helpen bij het maken
van een jeugdbeleid en bij de individuele en groepsbegeleiding van kinderen. Zo kan aangesloten worden
bij wat kinderen bezighoudt en waar zo nodig dient te
worden ingegrepen. Dit zou vroegtijdige uitval kunnen
voorkomen en getalenteerde sport(st)ers op de juiste
manier gemotiveerd kunnen houden, zodat de mogelijkheid open gehouden wordt voor doorstroming naar
representatieve tea ms.

Aanpassingen aan het wedstrijdsysteem
(lndro Angod-Gour)
Recentelijk heb ik steeds vaker van mensen over het
idee gehoord om het wedstrijdsysteem in Nederland
aan te passen om zodoende de wedstrijd aantrekkelijker
te maken. (voor schermers of publiek, dat er toch niet
is?) De wedstrijden worden vaak als slecht georganiseerd, en lang ervaren. lk denk dat het zeker een goede
zaak is als toernooi-organisaties er op de een of andere
manier in zouden slagen een beter tijdschema te hanteren, waarbij het mijns inziens minder storend is als
de wachttijd lang blijft indien duidelijk is wanneer de
volgende ronde precies begint. lk denk dat de gemiddelde wedstrijdschermer het in principe leuk vindt
(of: hoort te vinden) om een hele dag met een wedstrijd bezig te zijn. Hij of zij houdt toch van zijnlhaar
sport?! Het doorslaggevende punt is wel dat je weet
wanneer de rondes precies beginnen, zodat je niet voor
niets uren aan je warming-up bezig bent. Waar ik het
echter absoluut niet mee eens ben, is het voorstel om
een aantal hooggeplaatste schermers te gaan vrijstellen
en wel om verschillende redenen: Allereerst is het leuk
om op een wedstrijd veel te schermen. Hoe meer
partijen, des te beter. Hierdoor krijg je meer "schermconditie" die op een andere manler (trainingen) veel
moeilijker is te behalen. (daar ontbreken de nodige
spanning en voldoende verschillende sparringspartners)
Ten tweede denk ik dat het ook voor de minder hoog
geplaatsten niet leuk en niet eerlijk is als mensen
worden vrijgesteld. lk denk dat het voor hen een aantrekkingsfactor is om aan een wedstrijd mee te doen
als ze weten daar de kans te krijgen zich met de
Nederlandse top te meten. Uit eigen ervaring weet ik
dat deze schermers genieten van elk gemaakt punt.
Verder is het voor de aankomende jeugd voor,

zowel hun mentale als hun schermontwikkeling erg
belangrijk zich met betere schermers te kunnen meten.
Tevens vind ik dat deze zelfde jeugdschermers een
gelijke kans verdienen om zich op het tableau op de
eerste plaatsen te plaatsen. 0ok omdat bij deze toernooien de punten die vereist zijn om aan wereldbekerwedstrijden deel te nemen worden behaald en iedereen
hiervoor een gelijke kans verdient. Bovendien bestaat er
bij geen enkel wapen een dusdanig niveauverschil dat
het volkomen oninteressant voor de schermers zou zijn
om tegen elkaar uit te komen. ln tegendeel, zelfs op
damesfloret constateer ik dat het niveau de laatste
jaren duidelijk is gestegen. Je zou de opkomende
schermers niet terecht doen als je een dergelijk systeem
met vrijstellingen invoert. Ten derde denk ik dat de
vrijstelling een erg slechte zaak is omdat vrijwel alle
Nederlandse "toppers" in het buitenland (wereldcups)
wel steeds poules moeten schermen. Partijen tot 5
treffers zijn erg verschillend aan partijen tot 15 (niet
zomaar korter, maar echt anders). Als de Nederlanders
in eigen land helemaal niet meer aan het "poulegevoel" wennen wordt het bij de sterke internationale
toernooien een ndg moeilijker verhaal om aldaar [jberhaupt het tableau te bereiken! (naast het eerder
genoemde gebrek aan wedstrijd-scherm-conditie dat
met dit systeem in de hand wordt gewerkt) ln tegendeel zou ik zelfs een wedstrijdsysteem willen voorstellen met twee poules (voorrondes) voor iedereen. lk denk
dat dit het niveau van alle schermers ten goede zou
komen en bovendien erg leuk is. Zelfs voor iemand als
mijzelf zou het dan weer veel aantrekkelijker worden
mee te doen aan de Nederlandse toernooien. Tot noch
toe schermde ik liever in Belgi€, omdat ze daar op
deze manier schermen. Hiernaast pleit ik dus, zoals
eerder gezegd voor een duidelijk tijdschema, waarbij
de wedstrijdorganisatie ruim de tijd kan nemen om
vertragingen te voorkomen.
Tot slot: ik vond het afgelopen N.K. (individueel) eigenlijk goed georganiseerd en ook de entourage was erg
gezellig! Er zijn dus niet alleen maar altijd klachten.
Een

flinke Hollandsche jongen wil wat weten

van schermen
(Liesbeth Oskomp)
Zoals de koningin dit jaar de verantwoordelijkheid voor
de ongeEmancipeerde aanhef van haar troonrede op
haar moeder schoof, zo schuif ik de verantwoordelijkheid voor de titel van dit stukje af op een
Amsterdamse gymnastiekleraar uit 1930. Maar deze
gymnastiekleraar maakt het zelf al goed: "lk docht, dot
schermen olleen moor door jongens beoefend werd?
Mis hoor, het kon met evenveel succes door meisjes en
domes beoefend worden, moor don voorloopig olleen
met de floret [...] en meisjes, onthoudt dit er moor von,

dot olles wot ik hier vertel over het floretschermen voor
jongens precies hetzelfde is voor meisjes, dus ols je er
niet tegen opziet (er zijn gelukkig veel flinke meisjes!),
don beoefen je het op dezelfde monier-"
ln 1 930 verscheen het boekje

"Een flinke Hollandsche jongen wil wat weten
van schermen", geschreven door G.L. Walpot. Het is
een lesboek waarin per les beschreven wordt hoe men
kinderen vanaf 'l 5 jaar moet leren schermen.
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"Ziezoojongens, klaar, opje plaatsen in de rij.
Zie die Hollandsche glorie daar staan. Het zijn
plotseling veel flinkere jongens geworden dan
voor de les. Kranig gestrekt, met wakkere,
heldere oogen, klaar om direct te reageeren op
het volgend bevel. Hoe komt dat? Wel, wat
volgen gaat heeft hun volle belangstelling."
Vervolgens worden de stelling, de pasjes en de
uitval uitgelegd. Er blijkt aan de basisprincipes
in de afgelopen 70 jaar weinig veranderd te zijn.
Welke schermer krijgt niet regelmatig te horen
dat hij dieper in stelling moet? "BU het maken
van zoowel aanvals- als verdedigingsbewegingen, is het van groot belang te letten
op hetjuist verplaatsen van het lichaam. Deze
verplaatsing is goed, als er geen opwaartsche
beweging mee gepaard gaat. Dat is een veel
voorkomende fout." Aan de hand van een paar
tekeningen en foto's, maar vooral tekst, wordt
het schermen verder uitgelegd: "Wat zijn dus
de drie hoofdzaken waarop wij van nu af aan
moeten letten? Arm niet laten zakken;
Punt'gericht' houden; en Hand juist zooveel
verplaatsen als noodig is!
Afgesproken: nooit vergeten!"
Zoals ik al zei, er is weinig veranderd.
En dat geldt niet alleen voor schermtechnische zaken,
zo blijkt uit de inleiding'. "Hoe is het don toch mogetijk,
dot de schermsport niet populoirder is? Jo, meerdere
oorzoken zijn hiervoor oon te geven. Het is een nog ol
dure sport. Loot ik er echter terstond op loten volgen, dot
voor honderden jongelui de onbekendheid een grootet
hinderpool is don de duurte!" Het is natuurlijk wel zo
dat Walpot nog nooit van Kevlar of electrisch schermen gehoord had. Wat je nodig hebt is "een wopen
(begin met floret), een mosker, een hondschoen en een
schemyest of een borstlop; in een zool ook nog een poor
gewone gymnostiekpontoffels. ls dot nu zooveel duurder
don de uitrusting b.v. voor hockeyT" Wie overigens in
een gewone broek sabel schermt wordt geadviseerd een
gulpbeschermer te dragen.

Dutch Open Fencing uitgesteld
(Els Kloris, secretoris SV ZoolVerwijlen)
Het bekende internationale degentoernooi Dutch 0pen
Fencing is uitgesteld tot oktober 2000.
Het bestuur van voornoemde organisatie is het afgelopen jaar via de gemeente Oss in staat gesteld om een
accommodatie voor de schermsport in bezit te krijgen
d.m.v. het aankopen van een sportzaal. De afwikkeling
van deze zaak, inclusief de benodigde aanpassingen
van de zaal nemen teveel tijd en geld in beslag om het
toernooi op het gewenste niveau te organiseren.
Het laat zich aanzien dat in dezelfde periode als het
toernooi de grote drukte rondom deze aankoop zich
gaan concentreren. Het organiseren in een zgn. uitgeklede vorm is tegen ons princlpe, aldus Ton van Vugt,
voorzitter van de stichting. Wij realiseren ons dat de
continuiteit van een dergelijk toernooi zeer belangrijk
is, echter het is tegen ons principe half werk te leveren.
Zowel de schermers als de sponsors mogen van ons
kwalitelt eisen, deze komt in gevaar als we toch de
organisatie doorzetten.
In het jaar 2000 zullen wij opnieuw het Dutch 0pen
Fencing organiseren. Wij hopen dan met een nog sterkere bezetting en hogere kwaliteit te presenteren.

Alle Nederlandse kampioenen van 1999 op een rijtje:
Nederlandse Kampioenschappen Schermen 1999

Heren Degen Senioren

1) Arwin KARDOLUS

2)
3)

toernooien. We streven qua deelnemersaantal naar een
stijging ten opzichte van vorig jaar. 1 50 d 200 deelnemers moet haalbaar zijn. Daaronder zal weer een groot
aantal Duitse schermers zijn. Wij hebben hier in het
Noorden nu eenmaal het voordeel, dat we voor bepaalde verenigingen in Duitsland wat gemakkelijker bereikbaar zijn als verenigingen in het Westen van het land.
Evenals vorig jaar, hebben we de professionaliteit en
prettige sfeer hoog in het vaandel staan. We doen er
dan ook alles aan, om een goed toernooi neer te zetten
en de wedstrijden in een plezierige atmosfeer te laten
verlopen. We rekenen daarbij op jullie deelname!
We zien elkaar op 20 en 21 november!
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"Wapen van Vlagtwedde" in 1999 op
20 en 21 november!
(Morjolein Goos)
Na het daverende succes van vorig jaar, verheugen we
ons nu al op de volgende editie van ons internationale
schermtoernooi. 0mdat het eerste weekend in november
niet meer beschikbaar was, moesten we helaas uitwijken naar een latere datum in november. Het streven
is wel om in het vervolg vast te houden aan het eerste
november-weekend. Net als vroeger in maart, willen
we graag bewerkstelligen, dat iedereen dit eerste
november-weekend standaard in zijn agenda reserveert
voor ons toernooi. Al vo6r de zomervakantie hebben we
een groot aantal verenigingen een voor-aankondiging
gestuurd, om op ons toernooi te attenderen. 0ok verspreiden we affiches tijdens nationale- en internationale
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Reactie op het verslag over de
Jeugd Wereldkampioenschappen 1 999
(lndro Angod-Gou)
ln de Touchd van juni j.l. stond een verslag van het
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jeugdwereldkampioenschap in Kesthely. De schrijver
van dit verslag, Arvid 0ostveen, beperkte zich tot het
verslaan van de belevenissen van de floretploeg aldaar
omdat dit de groep was waarvoor hij daar als trainer
verantwoordelijk was. Ten eerste wil ik even stellen dat
ik het jammer vind dat er niet (ook) een algemeen verslag over alle Nederlandse deelnemers is geplaatst. Ten
tweede vind ik het erg kwalijk dat er in dit wedstrijdverslag over "de floretgroep" met geen woord is gerept
over de twee deelnemende heren junioren Tashunka
Jansen en Matthijs Rohlfs en over de deelnemende
dames-junior, Simone Klijnhout. Te meer nog daar de
twee heren uiteindelijk ook de beste twee deelnemers
bij de junioren bleken te zijn. Tashunka werd hier 48e

en Matthijs 50e.

0ver de dames-junioren wedstrijd is zelfs in het geheel
geen woord vuil gemaakt. Laura van Gijlswijk werd hier
46e en Simone eindigde op de 56e plaats. Het herenfloret-equipe dat bestond uit "drie cadetten en een
junior" werd gevormd door Tashunka, Bas, lsha en
Arnoud die Matthijs verving. Matthijs kon namelijk
vanwege verplichtingen op school niet aan de team-

wedstrijd meedoen.
lk vind dat informatie als deze over de resultaten van
alle deelnemers toch wel bij een wedstrijdverslag van
een dergelijk evenement horen. Al ben ik zelf niet bij
het WK aanwezig geweest, toch hoop ik bij deze een
bijdrage aan de volledigheid van de verslaggeving te
kunnen leveren en geen deelnemers te kort te hebben
gedaan.
N.B. Het is maar

te hopen voor Arvid dat het jeugdteam
snel een nationaal pak krijgt, anders raakt hij de volgende keer wd€r een aantal schermers kwijt!
Voortbestaan Waterland Jeugdtoernooi onzeker door
gebrek aan belangstelling
(John Heerooms)
De ontgoocheling en teleurstelling was groot. Wat een
feestelijke 10e Waterland Jeugdtoernooi had moeten
worden is voor de Purmerendse schermvereniging en in

het bijzonder voor maitre John Heerooms en echtgenote
een grote teleurstelling geworden.
Alles en iedereen van Zaal Heerooms was er klaar voor
behalve de jeugd van schermend Nederland. Ook de
verenigingsbesturen, ouders en maitres spreken we
hierop aan, dit zouden toch de drijvende krachten en
grote motivators naar de jeugd toe moeten zijn. Wij
vragen ons af wat is er in schermend Nederland toch
aan de hand. Als ik de Touch€ nummer 2 van juni 1999

in het midden open sla dan tel ik maar liefst 36 verenigingen. Stel voor het gemak dat iedere vereniging 2
deelnemers afvaardigd dan heb je 72 deelnemers. Prima
toch!l Bij circa 60 deelnemers zijn de onkosten gedekt.
Maar nee, slechts '11 deelnemers uit het land hadden
zich aangemeld. Zelf had schermzaal Heerooms 8 deelnemers terwijl we toch maar een heel klein clubje zijn.
Nogmaals: wat is er aan de hand?
Wie vertelt het ons? Zelf probeer je de oorzaak voor de
slechte opkomst/aanmelding bij jezelf te zoeken. Wij
weten de oorzaak niet. Nog nooit hebben wij van de
deelnemers en de ouders een negatief geluid gehoord,
integendeel. Een sfeervol toernooi, jeugd- en kindvriendelijk, een zo hoog mogelijk tempo, mooie prijzen
voor de winnaars met een feestelijke finale, omlijst met
muziek en hymne tijdens de prijsuitreiking. Jurypresidenten en vrijwilligers worden niet vergeten.

Wat moeten we nog meer doen? Zeg het ons!!
Bij deze verwijs ik de serieuze lezer naar het artikel
van onze voorzitter de heer G.J. Bunck in dezelfde
Touchd op blz. 3. Trouwens in deze Touchd is een
algemene tendens te bespeuren over teleurstelling etc.
Lees maar eens blz. 'l 2 en 13 over het Koning Willem ll
toernooi. Maar goed, wij in Purmerend verwerken onze
frustraties, 60 bekers voor niets aangemaakt, voor
iedere deelnemer was een blijvende muzikale
herinnering in de vorm van een bijzondere muziek CD
gereserveerd. Het moest toch een feestelijk toernooi
worden, die 10e keer. Het gehele toernooi zou grondkabel en enrouleurloos gedaan worden, een behoorlijke
investering in materiaal "voor de toekomst'l Waarom
vraagt u zich af, dit om nog minder storing op te lopen
en daardoor een nog sneller verloop van het toernooi
te bewerkstellingen.

Adres: Ieplaan 85
2565 LH Den Haag
Tel.: O7O-3647728
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Maar als we financieel de klap te boven zijn, zullen wij
dit, nog e€n van de weinigejeugdtoernooien, nog 6€n
kans geven. De laatste kans is op Tondag 12 november
2000. Dan hopen we het 11e Waterland Toernooi te
organiseren, omdat we het leuk vinden om dit toernooi
te organiseren.
Dus motivators, noteer deze datum alvast uiteraard en
ook de datum van Zondag 19 maart 2000, want dan
organiseren wij graag het 10e Willem Eggerttoernooi.
Het is een toernooi op de wapens floret en degen, voor
senioren, maarjunioren en cadetten zijn uiteraard ook
welkom.

De 9e editite op 21 maart 1999 was ook een laatste
kans gegund, lees blz.12 Touche nr.2 en is door
velen goed begrepen!! 60 deelnemers en daar willen
wij ons graag voor inzetten. Maitre Heerooms en
echtgenote, gemotiveerde schermers en enthousiaste
ouders van de Purmerendse schermvereniging
Zaal Heerooms verwachten u!

moesten deelnemers in andere categorieen worden
ingedeeld als oorspronkelijk was opgegeven. Het dan
opnieuw poule-staten moeten genereren kost gewoon
tijd. Bovendien doet dat een deel van het werk dat
vooraf gedaan wordt weer teniet. Zeker als je tussen
opening van de inschrijfbalie en start van het toernooi
maa( zo weinig tijd hebt, dan is elke fout er 6en teveel,
Wij zullen er alles aan doen om het programma te
verbeteren. Aan alle deelnemende verenigingen de
vraag om de inschrijfformulieren zorgvuldiger te
controleren.
Het toernooi verliep verder in de geest van de sportivi-

teit. Een enkel bedrukt gezicht als een partij verloren
was of een treffer al dan niet terecht werd afgekeurd.
Een voldane glimlach als er weer een gewonnen partij
genoteerd kon worden. Door de zaal lopend kregen
we toch weer dat goede gevoel dat je krijgt als je ziet
dat een grote groep enthousiaste mensen met onze
mooie schermsport bezig is. Hiermee is voor onze
vereniging het hoofddoel van dit toernooi, gewoon
lekker en sportief een dag bezig zijn met schermen,
weer gehaald.

21e Hemelvaarstoernooi S.V. Courage
(Peter Schouten)

0p 13

mei jongstleden organiseerde Schermvereniging

Courage voor de 21 e keer het Hemelvaarts toernooi
voor recreatieve schermers. Zoals ook in voorgaande
jaren het geval was vond dit plaats in sporthal Den
Ekkerman te Veldhoven. Waar we vorig jaar, met ons
lustrum, op gehoopt hadden gebeurde dit jaar: een
onverwacht groot aantal ingeschreven schermers. De
lijst telde over alle categorie€n heen geteld liefst 1 22
namen. 0p de dag van het toernooi bleken er van deze
122 personen 114 daadwerkelijk aanwezig te zijn. Van
een aantal anderen weten we nu nog niet waarom ze
er niet waren, ze hebben in elk geval een mooi toernooi

Aan het eind van de dag viel er voor het wedstrijdsecretariaat nog een leuke klus te klaren om de
uitslagen compleet en correct te krijgen. Dat lukte
echter allemaal prima en we konden met een gerust
hart de prijzen uitreiken. 0m wat extra allure aan ons
evenement te geven hadden we hiervoor de
Veld hovense wethouder van Sportza ken u itgenod igd
die graag bereid bleek om acte de presence te geven.
Dit jaar hebben we voor het eerst een nieuwe prijs uitgegeven, namelijk de Sportiviteitsprijs. Deze prijs zullen
we voortaan, indien er iemand door zijn sportief gedrag
positief opgevallen is, ook bij volgende edities van ons
toernooi uitreiken.

gem ist.

Dit jaar hadden we bij de start van het toernooi een
vertraging te pakken die door een groot aantal deelnemers niet echt gewaardeerd kon worden. We hebben
uiteraard na het toernooi binnen de vereniging overleg
gehad hierover en we verwachten dat een deel van
de knelpunten volgend jaar opgelost is. Dit jaar was
het namelijk de eerste keer dat we met een eigen
programma aan het werk waren voor het produceren
van de poulestaten en het maken van de uitslagen. Dat
programma draaide op een te langzame computer en
had, zoals haast elk nieuw programma, een paar kleine
ki n d

erziektes.

Een andere grote bron van vertragingen waren
i

nsch rijfform
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ieren die fouten bevatten. Daardoor

Ook dit jaar was er weer de inzet van alle scheids-

rechters, de mensen die de zaal inrichten, de bemanning van het wedstrijdsecretariaat, de EHBO'ers en ga
zo maat door. Gelukkig zijn deze mensen allemaal
bereid om voor dit toernooi de handen uit de mouwen
te steken. Zonder hun inzet kunnen we een toernooi
als dit en op deze schaal gewoon niet organiseren.
Datzelfde geldt voor alle sponsoren die ook dit jaar
weer bereid waren ons te steunen.
Fantastisch gewoonl

Aan iedereen die aanwezig was onze hartelijke dank
voor jullie komst, graag tot volgend jaar. 0nze vereniging gaat in elk geval door met de organisatie van dit
toernooi zolang wij en al die anderen er zoveel plezier
aan beleven!

1 8e Haags Jantje Toernooi
Opnieuw hebben velen op 27 luni 1 999 de reis naar
Den Haag gemaakt met in hun hart de hoop een mooi
Jantje beeldje te winnen. Elk jaar zijn er weer veel
van deze beeldjes beschikbaar door de inzet van de
leden van SV 0.K.K. Dit jaar waren er iets minder
inschrijvingen dan gebruikelijk, 65 in plaats van
ongeveer 90.
Henk Biever sprak in zijn openingswoord dat hij niet
hoopt, gezien de publicaties in de Touch€ over het
bezoek aan wedstrijden, dat deze trend zich voortzet.
0m de goede moed en de sfeer van de wedstrijd te
benadrukken zonq na de inzet van het SV O.K.K. koor
de hele zaal het lied van Haagse Jantje mee.
Het toernooi, met nadruk bedoelt als gezellige wedstrijd
waarjonge schermers het naar hun zin moeten hebben,
is dit jaar zeker weer geslaagd. Het doel is bereikt dat
schermen leuk is en de wedstrijden graag worden
bezocht.
De uitslag is als volgt:

Kuikens gemengd
1. Tim Ouwehand
2. Wijnand van Leeuwen
3. Alexander Moraru
Benjomins meisjes

(oKK)
(Heerooms)
(Heerooms)

1. Saskia van Erven

(Verwijlen)

2. Djinn Geurts
3.Sonlange Borst

(oKK)
(0KK)

Benjomins jongens
1. Bob Doornebal
2. Daan Wildenborg
3. Thomas Giesen
Pupillen meisjes
'l
. Yca Aarts

2. Charlotte Vink
Pupillen jongens
1. Pascal Kenter
2. Brian Hesselman
3. Dwiqht vd Assem
Codetten jongens
'1.

Rudolf Spanhof
2. 0din Pepper
3. Sebastiaan Borst

(Sca

rmouche)

(En Garde)
(Ter Weer)

(Verwijlen)
(Beau Geste)
(KLM)
(oKK)
(oKK)
(Ter Weer)
(En Garde)
(oKK)

ls het Koning Willem ll toernooi gesneuveld
in de strijd?
(lneke Knope)
Zo begint George van Heerde in de vorige Touche zijn
oproep om in groten getale deel te nemen aan het
Koning Willem ll degentoernooi. Een kleine schermvereniging als TSV Rapier kan het zich niet veroorloven
om voor het derde achtereenvolgende jaar met een fors
tekort te blijven zitten. Helaas heeft deze oproep niet

het beoogde effect gehad. ln totaal zijn er maar vijf
deelnemers meer dan vorig jaar gekomen! Er waren 49
heren en 20 dames. TSV Rapier had gehoopt op tenminste 80 deelnemers.
Het toernooi wordt om 9.45 uur door de Tilburgse
wethouder van sportzaken, de heer Puls, geopend.
0rganisatorisch verloopt het toernooi op rolletjes. Dit
is zeker niet in het minst te danken aan Oscar Kardolus
die het wedstrijdbureau runt. Met souplesse zorgt hij
voor een geolied verloop van de A en de B poule.
TSV Rapier is achteraf bezien zeer tevreden met het
gekozen systeem. ledereen komt aan zijn trekken. Voor
de goed presterende wedstrijdschermer geldt het
gebruikelijke systeem. Na de voorronde wordt er gelijk
ge€limineerd. Degenen die na de voorronde zich niet
hebben kunnen plaatsen voor de A poule hoeven niet
gelijk naar huis. Voor hen wacht de B poule.
Er gaan 30 heren en 14 dames door naar de A poule.
De overige deelnemers strijden verder in €€n B poule.
Slechts den schermster heeft bezwaren tegen een
gemixte B poule. Voor het overige hebben we alleen
maar positieve reacties ontvangen op de mogelijkheid
om verder te kunnen schermen. Na een tweede voorronde volgt het tableau. 0p deze manier hebben de
deelnemers aan de B poule tenminste 11 partijen
geschermd.

Bij de dames staan in de A poule finale Sonja Tol van
Zaal Kardolus en Kamla Johannesma van KMSV tegenover elkaar. De dames zorgen voor een bijzonder spannende partij. Vanaf het begin loopt de strijd gelijk op.
Het wordt 2-2. Kamla komt op 5-3 voorsprong.
Behoedzaam zoeken beiden naar gaten in het spel van
de tegenstander. Sonja haalt haar achterstand in en
zorgt voor eenT-7.0pnieuw komt Kamla op een kleine
winst te staan. Maar ook nu weer trekt Sonja bij en
wordt de stand 10-10. Slechts 7 seconden voor het
einde plaatst Sonja een elfde treffer. Voor Kamla rest
niets anders dan het nemen van risico's om in de 7 resterende seconden de achterstand weg te werken. Sonja
wint uiteindelijk met 13 -11.
De heren finale tussen Bas Verwijlen van Taal Verwijlen
en Johannes in't Hol van Donar 1881 is niet minder

spannend. Het wedstrijdverloop vertoont veel overeenkomst met dat van de dames. Ook nu weer loopt de
strijd gelijk op tot 3-3. Daarna komt Bas met 5-3 voor
te staan. Johannes maakt vanaf dat moment veel
treffers. Het wordt 9-5. Bas laat dat niet op zich zitten
en zorqt binnen korte tijd voor een 9-9 qelijk spel. Bij
een stand van 10-10 krijgt Bas een rode kaart wegens
defect materiaal: de emoties lopen even hoog op.
0p het moment van het verstrijken van de schermtijd is

het 13 -13. De toss valt uit in het voordeel van Johannes. Kort nadat de schermers de strijd hervatten zorgt
Bas met een verrassende uitval voor de beslissende
treffer. Hij wint met 14 - 13.

ln de B poule trekt Henk Portier van KMSV aan het
langste eind in de finalepartij tegen Bart van Oorschot
van Taal Verwijlen (1 5-1 2).
Tegen 1 7.00 uur is het toernooi afgelopen. Tevreden
overhandigt onze voorzitter, Joop Pompe, de tinnen
borden aan de prijswinnaars, die ook even de wisseltrofee mogen vasthouden. Nu al is duidelijk dat we
volgend jaar met dezelfde formule het 13e Koning
Willem ll toernooi tegemoet kunnen zien. Hopelijk kunnen we dan op meer deelnemers rekenen dan dit jaar,
opdat het toernooi niet sneuvelt in de strijd.
Einduitslag A poule dames:

Noom
Tol
Kamla Johannesma
Titia Mannessen
Alison Russell
Rachel Conen
Nicolette Tiedink
Sonja

schermvereniging
Zaal Kardolus
KMSV

Sint Michiels Gilde
D'Artagnan
Des Villiers

Noom

schermveren iging

Bas Verwijlen

Zaal Verwijlen
Donar 1 881
Zaal Verwijlen
Des Villiers
Zaal Verwijlen
Zaal Kardolus

Allard van Erven
Stephane Ganeff
Einduitslag B poule:
Noom
Henk Poortier
Bart van 0orschot
Harm Wieldraaijer
Bas Wijnen
0livier Marechal

Maarten de Visser

U

itsla g en

Zaal Verwijlen

Einduitslag A poule mannen:

Johannes in 't Hol
Siebren Tigchelaar
Michael van de Klip

ln een uiterst ontspannen sfeer werd een aantal spannende en goede partijen geschermd. Gezelligheid en
sportiviteit blijven voor dit toernooi toch wel de
belangrijkste pijlers. We waren dan ook blij om een
behoorlijk aantal equipes te mogen verwelkomen, die
de eerste twee afleveringen ook hadden meegemaakt.
Voor de jeugd was er ook plaats ingeruimd in de zaal
en er was gekozen voor een degentoernooi, maar hier
ging het om een individueel toernooi. Er werd
geschermd door de kuikens, benjamins en pupillen.
De partijen die zij schermden vonden gelijkertijd met
het equipetoernooi plaats en dat bracht meer leven in
de brouwerij, dan op de meeste equipetoernooien. De
jeugd liet zich tijdens het schermen van de beste kant
zien en maakte er met zijn allen een leuk toernooi van.
Net zoals het succes van een toernooi staat of valt het
met de schermers, is ook de inzet van een groot aantal
scherm-enthousiastelingen van levensbelang. Bij deze
dus dank naar iedereen die, op welke wijze dan ook,
zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan het
welslagen van ons toernooi.

schermvereniging
KMSV

Zaal Verwijlen

Kuikens
1.

Jeffry de Prenter

2. Valentijn Huijbers
3. Robin Jordan
4. Sophie Kirkels
5. Vincent van Deutekom

Benjomins
1. Niek van Oorschot
2. Tim van der Wolt
3. Kevin Manders
4. Lasslo Kouters
Pupillen
1. Rob van der Burgt
2. Laurens Kirkels
3. Saskia van Erven
4. Kjeld Zwier
5. Yca Aarts

6. Hans Stringer
U itsl

ogen

eq u i pe

toern ooi

ANSC

1. MVO

Donar 1 881

2. Beau Geste
3. Trefpunt
4. Beau Geste ll
5. Masque de Fer
6. l'Assilliant
7. Courage ll
8. Courage
9. Beau Geste lll

Belg i€

Zaal Verwijlen

Het derde Beau Geste Toernooi
(Arnold Visschedijk)
Voor alweer de derde keer organiseerde "Beau Geste"
op Zondag 26 september 1999 haar degentoernooi.
Dat betekende flink veel partijen schermen in het
equipe toernooi, waar negen equipes aan mee deden.

I

I

Voor een overzicht van de gehele ranglijst: raadpleeg de homepaqe van Oscar Kardolus. http://www.kardolus.demon.nl
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Tol, Sonla

Tiedink, Nicolette
Hofmans-Clark, Jos
Mannessen, Titia
Conen, Rachel
Johannesma, Kamla
Kuiper, Wendy

Kar
Dvi

s72

5727

568

1

Kar

564

11

s7t

11

765
83

J80

KIVS

s74

824
760

575

658

JB1

576

s65
s67

457

Kar

Osinqa, Pernette

KIV]S

Conen, Rachej
Klaris, lngrid

dAr

Glimmerueen, Nanda

Don
Rap
Fri
Fri

Gorp, Joelle van

Lugtenburg, Astrid
Eruynzeel, Susanne
Peters, Sonia
Bos. Denice

J80
J8'l

1
1

lB0

c84
c84
c84

897
503
723

380
332
328
32+
120

JBO

Dames Degen Cadetten
Rap
Fri
Fri

CB4
CB4
CB4

418
365

Bruynzeel, Susanne

Franck,5anne

Kar

P86

125

Gorp,.Joelle van

Lugtenburg, Astrid

361

Dames Degen Pupillen

Sanne
Yca
Eruen, Saskia van
Franck,

Kar

Aarts,

Vwy
VwV

P86
P86
887

lndra
Liebrand-vEs, Henne
Egmond, Simone v.
Gijlswijk, Laura v.
Heinen, Eva
6 Klijnhout, Simone
1 Westerweel, Kim
8 Winden, Esther v.
I Peeters, Anke
to Belt, l\4argot v.d.

52s

Gijlswijk, [aura
Heinen, Eva

ANS

s74

Vls
Twe
ANS

s60

4798
r 035

s71

1030

c84

Fau
Sca

181

CT

s77

972
927
850
848

Sca
Kar
Pos

s72

ANS

v.

KLijnhout, Simone
Bergen, Suzanne van
Glimmerueen, Astrid
Hagebeek, Tina
Klaris, lngrid
Ddrop, Elaine
Bentley, Ann
Conen, Rachel

Fau
Sca
P5V

888

822

P87
PB6

600

P86
P86

332

PB6

105

Eng

Vwy
Fau
Enq

J81

756
626

569
s73

CB4
J81

JBl

c83

Put

J81

OKK

J81
.181

c83

Der
Kar

J81

dAr

JBO

1
2

Geurts, Djinn
Noort, Laura van

I

Noort, Laura van

1
2
3
4
5
6
7
7
9

Kardolus, Arwin

888

OKK
Fau

447

341

1

K90

332

K90

365

S64

s74
v59

3662
2107
1 533

s71

1

Dames Floret Kuiftens

Fau
Heren Deqen Senioren
Kar
Dvi
Kar
Dvi
DVi

Otter, Wouter den
Ganeff, Stephane
Damen, Stefan

Klip, Michae I vd.
Verwijlen,8as
Ho, lohannes in 't

Don

Tigchelaar, Siebren
Rooda, lvlaarten
lvlaxim

10 Zorkin,

vs7

255
1223

c83

11

578

1141

s79

11 41

s61

1019

s72

960

69

Heren Degen lunioren

102

624

Dames Floret lunioren

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9

Geurts, Djin
Eruen, Saskia van
Veen, Maud
Aarts, Yca
Willems, Nivis
Meijer, Maria

380

Dames Floret Senioren
Angad Gaur,

OKK

Vwy

116

Dames Floret Beniamins

181

Put

356

361

Dames Degen lunioren

1
2
3
4
5
6
7
8

C83
C83

Dames Floret Pupillen

51

dAr

Klarls, lngrid
Snaterse, Margreet

Der
LRa

Derop, Elaine
Jansen, Rosanne

Dames Degen Senioren

1
2
3
4
5
6
7
I
9

1

280

1
2
3
4
5
6
7
8

Verwijlen, Bas
Erven, Allard v.
Bloks, Alexander
.Jansen, Walter
Zwan, Donovan vd.
N4ees, Rijkhart
Terscheggert, Rudolf
Kock, Koen

Sca
Dvl

c83
c83
c83
)82
c84
)82

Put

181

Rap

iB1

LRa

1

963

11tl
565

404
332
324
126
120

Heren Degen Cadetten
Verwijlen, Bas
Erven, Allard v.
Bloks, Alexander
0orschot, Bart van
Zwan, Donovan v.d
Revier, Guido

5ca
Kar

CB3
CB3
CB3
PB6
CB4
CB5

2833

P86
P86

11

2129
1202
490
365

234

1197
1 145

432
428
418
360
324
264
264

Heren Degen Pupillen
0orschot, Bart van
Burgt, Rob v.d.
Strinqer, Hans
Hofhuizen, Tom

360
332
328
324

P86

KtM

Kenter, Pasca

28
1000

P81

Vugt, Ruud van
Wo!k, Tim v.d.

P86
PB6
P87

105

Dames Floret Cadetten
Gijlswijk, Laura

v.

Berqen, Suzanne van

w

AN5
PSV

CB4
CB3

Heren Degen Beniamins

2471

464

Oorschot, Niek

v

Vwy

888

1

051

Manders,

Kevin

Vwy

B88

653

Heren Floret Senioren

5
6
7
8
9

10

Sanders, Paul
0osween, Aruid
Rohlfs, Matthijs
Comb€, Sebastiaan
Aronson, Boaz
Nonhebel, Floris
Mooren, lscha
SeiJlhouwer, Eric
Jonker, Korzelius
Barneveld, Wojtek v.

Haz
Twe
Oev
Sca
Vis
Twe
Ran
Haz
Vis
KLM

568

2SO2

S70

1522

l8l

1222

J82
S78
S75
J82
563
562

1091

r028
982
969
943
817

863

J81

4
5
6
7
8
9

10

8orst, Sebastiaan
Pepper,0din
Voort, Joren vd.
Zwan, Don vd.
Navest, Maarten-Dirk

J81

Ran
Sca
OKK

J82
J82

3 Derop, Justin
4 Hooven, Floris vd
5 .Jaquet. Jeroen
6 Bekken, Joost

2124
1612
r 584
r 364
r1 50

KLIVI

J81
J81

Eng

c83

11

oKK

c84

r089

Sca

J82

1078

Twe

)82
c83

984

Leeuwen, Dirk Jaap
Loerakker, Ben

v

Verwijlen, Bas
Swet, Floris v

10

Bosland, Joost

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gool, Mels van
Kenter, Pascal
Loerakker, Jan
Aarden, Vurgill
[4erjenburgh, Dani€l
Pannevis, Niels
Thomas, Rutger
Korkmaz, lrlehmet
Spee, Koen
Richartz..Joav

OKK
Eng
Oev
Sca
Oev
Hee
Enq
Vwy
TWe
Sca

C84
C83
C83
C84
C84
C83
C84

10

Rooij, Laurens de
0orschot, Niek van
0uwehand, Tim

OKK

Aarden, Jeremy

Ara

Moraru. Alexander

Hee

Eng

Cann, Etienne u
Massoumi, Sharam
Sheik Hosseini, Arash

Gas
Pal

t/dF
Pal

Der

Der
MdF
Pal

Der

577

574

1

400

'1375

565

195
1056
1018

567
567

989
923

J80

1

J80
J8r
c84
J81
c84
c85
P86

1

308

rr70
474
452

328
111

108

c84
c84
c85
P86

510
361
111

108

Heren Sabel Pupillen

vd.
Strobel, Rene
Stender, June
D€rop, Thierry
Dooper, Eernard
Pol, Niels

2175
2Q92

Sca

P86
P86

Der
Der

888

dAr

P87

Der

603

360
332

P87

324

1r95
849
785
768

Heren Sabel Beniamins

C83
C83
C83

625
422
76

1
2
3
4
5

P86
P86
P86
P87
P86
P86
P86
P86
P86
P86

'r206

1

754

Ddrop, Thierry
Giesberts, Robbert
Strobel, Steven
Pander, Sindjin

Der

888

761

Sca
Sca

B89

360
332

5ca

889
889

Luijten, PieterPaul

dAr

K90

324

Luijten, PieterPaul

K90

356

574

2014
1 530

Heren Sabel Kuikens

706
360
316
302
167

'r64
162

888
888
889
888
889

Pro

s65

Kar

573

0ev

s76

dAr

983

846
842
575
180

132

Heren Sabel Senioren

1
2
3

572

Heren Sabel Cadetten

799

Heren Floret Beniamins

i
2
3
4
5

0ev
Der

Derop, Justin
Jaquet, Jeroen
Bekken, Joost
Pol, Niels vd.

33

Heren Floret Pupillen

Eng
KLM
Eng
Ara
Eng
Eng
Hoo
Ara
Eng
Oev

Laschek. Sef

Kar
Pro
Pro
Oev
Oev
Oev
Fau

Heren Sabel lunioren

Heren Floret Cadetten

I
2
3
4
5
6
7
8
9

v.

Pol, Niels vd

oev

Oev

Romijn, Reinout
Plantinga, Teun
Wijnkoop, Jan Thijs
oskamp, Anton
Ham, Erik vd

1 Wijnkoop, Jan Thijs v.
2 Vajta,Balasz

Heren Floret lunioren

I Rohlfs, Matthijs
2 Mooren, lscha
3 Comb€, Sebastiaan
4 Jansen. Tashunka
5 Barneveld, Wojtek v.
6 Pepper,Odin
7 Borst, Sebastiaan
8 Holstege, Arnaud
9 Spanhoff, Rudolph
10 Voort, Joren vd.

Ros, Tijmen

668
526
1 460
1

1

Dames Sabel Senioren

Jessica
Mooil, Laurien
Stam, Jean-Marie
Liebrand-van Es, Henne
Purmer, Marianne
Berg, Marijke v.d.
Scholte, Lisette
Hattum, Nicole van
Visser, l\4uriel de
Holierhoek,

Pro
Ran

J80

'r401

Pos

s66
s60
575

Der

J80

328

Tre
Sca
Ran

s69

324

s71

320
126

Pro
Vis

J80

1

339

1163

Dames Sabel lunioren

Laurien
v.d.
de

Mooij,
Berg, Marijke
Visser, Muriel

Ran

Der
Ran

J80
J80
J80

2722
361

126

Datum

Naam/Wqpen

23-24l1olss

Dutchopen/
Degen heren

PlaatslOrganisatie

2000
UITGESTELD TOT OKTOBER
Zaal Verwijlen

&1."e"

6-7111199 8e Snaphanetournooi
20-21l11lss
12l12lss

1sl12lee

Opmerfting

/

Arnhem

Sabel jeu gd/sen ioren/veteranen

Schermcentrum Scaramouche

Wapen van Vlagtwedde /
Floret alle categorie€n
Lindenhoftoernooi /

Ter Apel

lnt.
I

nt.

SV Ter Apel

Floret jeugd

Den Haag
Lindenhof 0KK

Kerstballentoernooi /
Floret jeugd (mechanisch €t electrisch)

Vlaardingen
Trefpu nt

Stichting Topschermen Den Haag
Officidle leverancier van

Allstar lnternntlmmal
Verkoopadres:
Kepplerstraat 253, Den Haag, tel.: O7O - 3634578
Dinsdagavonden: 20.00 - 21.30 uur

Of anders
Tel.: 070 - 3647786
Fax:070 - 3603719

{

U kunt ook onze site bezoeken op
http://www.xs4all.nl/ -schermen
of mail ons op

mwdijk@xs4all.nl

OPROEP!

Voor plaatsing van een algemeen artikel over de schermsport in Nederland
ben ik op zoek naar professionele actiefoto's op het gebied van de schermsport,
De foto's moeten eventueel gebruikt kunnen worden voor publicatie
in een glossy magazine, uitgevoerd in full colour.
Reacties graag naar

w.

de Heer, tel. 076-531 9565 (kantooruren)

of 0l 84-651 601 ('s avonds).

RIPOSTE
--__---:
:-

==

SCHERMSPORT

=

alleen'crtegenu'oorcliger irt de Butclu.r lnn Leon Paul Fencing Equipment, London

Muur ook leyeren n'i7. Uhlmann, all$ar,PBf, Prieur,SOUDET, crr'.
Deekundig en enthousiaol peraoneel helpt u graaq bij uw keuze,

SPECIALE AANBIEDING:
FIE AANWIJSTOESTEL (3 wapens) SLECHTS

f 1400,-

* Robuuste kast
* 2 jaar garantie
* Als tafel en wandmodel
* Duidelijke en duurzame lampen door middel van LED's
* Microprocessorgestuurd; aanpasbaar aan eventuele nieuwe regels

Voor informalie, beelellingen

vtaqen:

en

Op onze internet-pagina vindt
o.a. onze prijslijst:

ilint, Andriesstraat 226
3073 Jw Rotterdam
- 2907991
Fax: O1O - 2909577

Iel;

O1O

E-mail

post@riposle.demon.nl

u

rvu'w.riposte.demon.nl
ookvakkundige
reparalies uit van wapene,
Wijvoeren

enrouleurs, fil de oorpe, etc.

LET

O?

ON9
\llEUWE
ADREglll

