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Allereerst voor iedereen de beste wensen namens de

Tot slot wil ik u weer oproepen om kopij te sturen voor

redactie en hopelijk een goed schermjaar voor iedereen,

de eerste editie van deze nieuwe eeuw. Dat kunt u doen

die deze sport een warm hart toedraagt.
Een nieuwe eeuw is begonnen, geen millenniumbugs,

tot en met 1 maart 2000. Dus twijfel niet en stuur
een goed voornemen voor dit nieuw jaar.

waardoor u nu weer een Touchd kunt lezen.
Dit is echter niet de eerste Touche van deze nieuwe

De redactie wenst u weer veel leesplezier

in,

eeuw, maar de laatste van de vorige eeuw.

Waarin we natuurlijk een beetje terugkijken op de
vorige eeuw en ook een beetje vooruit kijken, dus

eigenlijk een mooie overgang.
U vindt weer de vertrouwde rubrieken, met allerlei
artikelen die direct of indirect met schermen te maken
hebben. Verder treft u een nieuwe wedstrijdkalender
aan in dit nummer.
Als u deze Touchd krijgt, is al weer het eerste Nederlandse toernooi van dit seizoen afgewerkt. Daarover
leest u waarschijnlijk meer in de eerste echte Touchd
van de 21ste eeuw. Daarnaast vindt u nog van het oude

Mij kunt u ook nog op de volgende monieren bereiken:

Redactie Touch€
t.a.v. J(ohanna) Prummel
H.S. Trumanstraat 10

9728 SB Groningen
Tel.: 050-5262791 (svp inspreken op de voicemail)
Fax: O5O-5262795
Email

: smitprum@bart.nl

seizoen de uitslagen van de WK, de plaatsing van de
Nederlandse deelnemers en een persoonlijk verslag van
een WK-deelnemer en verslagen van de laatste Nederlandse toernooien van 1999.

DE SLUITINGSDATUM VOOR
HET VOLGENDE NUMMER IS

1 MMRT

Dat was het wel weer.

2OOO.

lk wil nog wijzen op de volgende zaken:
- de ranglijst in dit nummer is niet vergezeld met een
puntenoverzicht. Voor actuele informatie met betrekking tot de ranglijst verwijs ik u graag voor deze keer
naar de homepage van Oscar Kardolus

-

:

http ://www.kardol us.tmfweb.n U
dat de Touchd online is, weet u natuurlijk al, dat er
ook regelmatig zaken op staan die niet de papieren
versie halen, wist u misschien ook wel, maar gtaag

wil ik nogmaals op deze Touch€ wijzen:
http://users.bart.nl/-56;1p1rm/. De Touch€ 0nline
is ook te benaderen via de site van de KNAS:

N.B. Bij het ter perse goon von deze Touche ontbreekt
een tweetol foto's die geplootst zouden worden.

http://www.knas.demon.nU en via de site van

Vermoedelijk zijn deze zoekgerookt tijdens de

N0CNSF: http://www.sport.nl/.

verzending vio de post.

Adreswijzigingen
MAS lncontro heeft een nieuw bestuur:
Pepijn van Eerden
voorzitter:

Contributie 2000

penningmeester: Mariek Schoenmakers

leden tlm 2O jaar f 21,00 en
21 jaar en ouder f 47,50
o wedstrijdleden t/m 20 jaar f 42,50 en
21 jaar en ouder f 84,50
2. het abonnementsgeld voor de ranglijst wordt f 22,5O
lndien u de KNAS-ranglijst
maandelijks (m.u.v. augustus)
wilt ontvangen, dient u f 22,50
voor 21 januari 2000 over te
maken naar de postrekening
144612 t.n.v. KNAS te Katwijk,
o.v.v. ranglijst en uw naam.
Abonnementhouders die
toezending niet langer meer
wensen dienen z.s.m. een berichtje
naar het bondsbureau te sturen
(tel.-fax of email)

secreta

ri

s:

1. de contributiebedragen voor 2000 zijn als volgt

.

Titiaan Dormaar,
Meersenerweg 247034,
6224 AG Maastricht, 043-3634692

Het secretariaatsadres van sv. Deropment te Zutphen is:
dhr. C. Flemming, Rijksstraatweg 26. 7391 MR Twello,
0571 -2707 55

en ook 5V Bras de Fer heeft een nieuw
secreta ria at:
dhr. H.J. van de Kamp,
Jan Harskamp 1,7071 CD Havelte,
0521 -341038
Jevens is SV Des Villiers bereikbaar
op een nieuw secretariaatsadres:
mw. C. Tiedink, Melis Stokelaan 2482,
2541 GR Den Haag,070-3663868

bepaa ld:

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

Uhlmeidffi

schermsportartikelen
Voor optimale veiligheid en gegarandeerde kwaliteit.

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

q
lt*

Wijziging formule NK's en derde nota van
wijzigingen Handboek Schermer
(Anton }skomp)
0nderstaand treft u de gewijzigde wedstrijdformule
voor NK's aan en tevens de derde nota van wijzigingen
Handboek Schermer. Wilt u het een en ander zo
spoedig mogelijk doorgeven aan betrokkenen?

.

ca.25o/o afvalt. De overige schermers komen op een
tableau zonder herkansing.
De equipe-wedstrijden worden voor alle wapens op
€€n dag gehouden, waarschijnlijk in het najaar.

Wijzigingen en aanvullingen Handboek Schermer
1. Eigen-kostenlimiet

ln tabel 2, p.8 komen de kolommen met eigenkostenlimieten voor EK en WK (alle wapens, cadetten, junioren en senioren) te vervallen.
0p p.8, onder het kopje'0p eigen kosten naar
titeltoernooien' moet de volgende alinea worden

Ten aanzien van de wijziging van de wedstrijdformule
voor de NK's senioren en de wijziging van de
eigen-kostenlimiet is een positief advies aan de
Atletencommissie ontvangen. De wijziging van het

grenspercentage voor het dubbeltellen van wedstrijden
kwam tot stand naar aanleiding van een voorstel van
de Atletencommissie.

i

ngevoegd.

"Schermers kunnen op eigen kosten deelnemen aan
titeltoernooien, indien zij voldoen aan de eigenkosten im iet.
Deze limiet is als volgt gedefinieerd:
Junioren en Senioren (alle wapens):
a) Top-100 wereldranglijst OF
b) een andere wereldranglijstnotering, gecombineerd
met 1400 punten op de Nederlandse ranglijst.
Meetpunt voor zowel de wereld- als de Nederlandse
ranglijst is de lijst geldend 6 weken voor de eerste
dag van het betreffende toernooi.
Cadetten: 1400 punten op de Nederlandse ranglijst,
geldend 6 weken voor de eerste dag van het
I

Wijziging wedstrijdformule NK's senioren
Met ingang van de NK's senioren 2000, worden deze
NK's volgens de volgende wedstrijdformule
georga

.

iseerd

:

hoofdtoernooi;
Alle wedstrijdleden van de KNAS zijn gerechtigd deel
te nemen aan het voortoernooi;
Als er minder dan 30 deelnemers zijn vervalt het
voortoernooi;
Voor het voortoernooi hebben de 1 6 hoogst geklasseerden op de jongste Nederlandse ranglijst
vrijstelling;

r
.
r
o

De overige schermers schermen €€n voorronde

(poule-ronde);
De beste 14 uit die poule-ronde gaan over naar het

.
o
o

n

Het NK wordt verdeeld in een voortoernooi en een

hoofdtoernooi;
14 (uit het voortoernooi) + 16 (vrijstellingen) levert
30 deelnemers, waardoor de poules van het hoofdtoernooi allemaal 6 worden.
Het hoofdtoernooi kent e€n poule-ronde waarna er

Samenvattend
Nota van wijzigingen Handboek-Schermer no. 1

betreffende toernooi."
LET OP: de nieuwe eigen-kostenlimieten gelden
voor uitzending naar EK, JEK, WK en JWK van
2OOl en daarna. Voor de titeltoernooien in 2OOO
verandert niets,

2. Bij senioren tellen punten behaald op wedstrijden
van 500/o of meer dubbel
0p p. 6, tweede sterretje, dient '650/o' te worden
vervanqen door'500/oi

- februari 1999

Nr. hgina

Oud

Nieuw

l.'r

alle

Bondskostenlimiet JEK

1.2

7

Vervalt: er worden qeen schermers op bondskosten
uitgezonden naar JEK
*
De tekst achter derde geldt alleen voor
A-wedstrijden

Tekst bii

derde'

(volqenile editie binnen 18 maanden)

1.3 14

Meetpunten

1

januari en 1 september Meetpunten 1 januari en 1 mei

Nota van wijzigingen Handboek-Schermer no. 2

Nr. Pagina
2.1

B

2-2

o

- oktober

1

999

Oud

Nieuw

Selectielimiet heren floret lunioren
en senioren 800 punten

Selectielimiet heren floret iunioren
en senioren 1100 punten
Tekst toevoeqen inzake

Uitzonderingibepaling blessure / ziekte
2.3

5e ount toevoeoen aan liistie met vier ounten
inzlke verplichting tot ddelirame aan Ek en WK

17

2.4

8 en

2.5

9

2.6

5

Verduideliikino van de bedoelino van een lntentie
verklaring'tot-deelname aan EKiWK, JEK en JWK

21

Tot 'l iuli 1999 oeldt laoere limiet
A-wedstrijden dames Sibel

Periode is verlengd

- december

Nr. Paoina Oud
Tabel 2: Eigen-kostenlimiet variabel
3.1 8

6

Tweede

*

Seniorenwedstriiden

tellen dubbel

\'1(tlSdll

\J

2000

Ioevoeoen bii eerste. een viifde oedachtenstreeoie:
wereld6ekerpunten krijqen bttetdnt ook punten''
voor de Nedbrlandse r6-nglijst

Nota van wijzigingen Handboek-Schermer no. 3

3.2

tot 1 juli

>650/o

1

999

Nieuw
Eigen-kostenlimiet junioren en senioren:
Top- 1 00 wereldranglijst 0F wereldrang lijstnotering
+ '1400 punten; cadetten: 1400 punten
Seniorenwedstrijden >500/o tellen dubbel

Me('' dan 100 nationale titels.2e-,3e- en.finale plaatsenW.K.s E.K.s,4x deelname aatr Olympi.rrro

t\'ft

/969
.:.

,7en

/tenlle

ca,/z

/e

3Qa,a,,^
en ee/z

/"t

/999

tf, cn /rh.rzen- en /aten/atz/.
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voor de be ste Schermsportartikelen
Onze shop is iedere dag en iedere uvortd geopeud.
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Speulderbos l3-15, 2116 JW Zoetermeer
tel: 079 3 21 21 22 fax: 079 3 5208 22
portable: 06 54 79 28 22
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zal ook niet als slapend lid bij de Rotterdamse Osso
worden ondergebracht. Er zal nog wel op de EUR
schermtraining worden gegeven. Alle daaromheen
hangende activiteiten en de trainingen worden
gecodrdineerd door de Osso, de RSSR.:
Erasmus Universiteit Rotterdam Sportgebouw
- RSSR - schermen,
7i1

Afdeling Noord
Sinds eind vorige eeuw is afdeling Noord nieuw leven
ingeblazen. Er is een nieuw bestuur aangetreden, te
weten:

Voorzitter:
Secretaris:

Hans Vasse (SV Ter Apel)
Henk Smit (5V Heerenleed)
Penningmeester: Geke Kleefstra (AN5C)

Leden:

Johanna Prummel (GSSV Donar 1881)
Henk van der Kamp (Bras de Fed
? (Schermkring Friesland)

Gezocht: Militaire sportemblemen
De sportorganisatie van de Koninklijke Landmacht zal in
2001 haar Z\-larig jubileum vieren. Ten behoeve van
de festiviteiten wordt een overzicht gemaakt van de
militaire sportemblemen. Naast de specifieke militaire
emblemen voor sportofficieren en -instructeurs, zal ook
aandacht worden gevraagd voor de CISM, LSK, KMar,
KLu, KM, NSF en N0C. Ook de militaire schermsport,
zoals de huidige KMSV, en de voorlopers hiervan (K05
en K00S) zullen in het overzicht worden opgenomen.
0mdat veel (voormalige) militaire schermers lid zijn
van de KNAS zou ik langs deze weg deze (voormalig)
militairen willen vragen of zij nog LO/S-sportemblemen,
militaire (sport)verenigingsemblemen, medailles, oorkonden, schermemblemen, foto's, sportkleding, etc.
hebben die ze hiervoor af zouden willen staan.
Alles op militair gebied is welkom!
U kunt voor informatie of schenkingen contact
opnemen met Rob Kuenen, mob.tel.06-20362926.
e-mail : R.kuenen @don.rws.minvenw.nl, of schriftelijk:
lng. R.C. Kuenen, Koninklijke Militaire Academie,
MPC 71C, Postbus 90'l 54, 4800 RG Breda
Algemene Rotterdamse Studenten Scherm
Vereniging "TYR" (ln liquidotie)
Erasmus Universiteit Rotterdam
Geachte schermers en iedereen die schermen een warm
hart toe draagt.
Als vertegenwoordiger van de A.R.S.S.V. TYR heb ik de
droeve taak u mede te delen dat bij bijzondere
Algemene Leden Vergadering afgelopen november de
leden hebben besloten de vereniging bij gebrek aan
baten te liquideren. Het huidige ledental (3) en de
vooruitzichten voor de komende tijd hebben de overtuiging doen onstaan dat een verdere voortzetting van
de vereniging zinloos is. Praktisch houdt dit in, dat de
vereniging per 1 januari 2OOOzal ophouden te bestaan'

Burg.0udlaan 50,3062 PA R0TTERDAM
Uitnodigingen voor toernooien, uitwisselingen, etc.
kunnen hier naar toe worden gestuurd.
Dit bericht is voor iedereen bedoeld. Enerzijds bij wijze
van adreswijziging, wij ontvangen regelmatig uitnodigingen, die bij de oude tenaamstelling in de toekomstige
situatie wellicht niet zouden aankomen, echter alle
verenigingen persoonlijk een bericht van wijziging te
geven is voor ons op dit moment ondoenlijk. Anderzijds
als algehele kennisgeving dat na 35 jaar "TYR" niet
meer meeschermtl Via deze weg willen wij iedereen,
met wie wij in die 35 jaar het genoegen gehad hebben
de degens, floretten en sabels te kruisen (zowel in
scherm-, vergader- en drinklokalen) daarvoor hartelijk
bedanken!!! lk vertrouw erop iedereen voldoende te
hebben qeinformeerd, zo niet dan kun je voor verdere
vragen met mij contact opnemen.
Met Vriendelijke Schermgroet,
ARSSV "ryR" ftn liquidotie)
Jeroen van Schendel (email: 141394JS@student.eur.nl)

KNAS -..-.... com
(Arvid )ostveen)

petitie (.........,=sponsor?)

lnleid ing

Gezien de ontevredenheid over de huidige gang van
zaken bij Nederlandse toernooien bij een groot aantal
schermers en onze observatie van een teruggang van
toernooien in Nederland hebben we besloten een plan
te schrijven om de Nederlandse toernooien nieuw leven
in te blazen en het niveau te verhogen.
De problemen zijn onder andere de organisatie (tijden,
prijzen, wedstrijdsysteem etc.) en de scheidsrechters
waar altijd veel problemen geconstateerd worden.
Het is met deze kritische uitingen niet de bedoeling
iedereen onderuit te schoppen, want het zijn vrijwilligers met vaak weinig middelen die het toch elk jaar
weer proberen voor elkaar te boksen.
De huidige gang van zaken is dat de toernooien nooit
op tijd beginnen eniof te laat afgelopen zijn. Bovendien
is er voor de beginnende schermer weinig lol te beleven
in 6 partijtjes schermen en dan in de eliminatie
geslacht te worden, om dan weer naar huis terug te
keren. De toppers van Nederland hebben het al niet
veel beter. Weinig tegenstand en als die er dan is, dan
is iedereen al naar huis (dus geen publiek) en staan ze
de andere lopers al op te ruimen en aan de andere kant

van de zaal een beetje in te schieten op een doel want
er is een voetbalwedstrijd na het schermen. Kortom het
toernooi is doodgebloed.
Een beetje trieste situatie, en het verbaast ons dan ook
niet dat er steeds minder toernooien overblijven.

Tijd voor actie!!
Er moeten veranderingen ingevoerd worden, en de

atletencommissie wil een eerste aanzet geven voor die
veranderingen.

Doel: Het verbeteren van het wedstrijdklimaat
in Nederland
Wedstrijdklimaat - zowel de kwaliteit als de kwantiteit
van de Nederlandse wedstrijden verbeteren
Het idee is een COMPETITIE op te starten.
Net als bijvoorbeeld in de voetballerij wordt een aantal
wedstrijden gespeeld en aan het einde zie je wie de
kampioen geworden is.
De bond wijst aan het begin van het seizoen een vijftal
wedstrijden aan die de competitie vormen.
De selectiecriteria om in aanmerking te komen als
wedstrijd worden door de bond bepaald.
Items die daarin zouden kunnen zitten:
- goede convocotie
- soort prijzen
- kwoliteit en verzorging scheidsrechters
- oontol deelnemers (ook buitenlonders)
- oonkleding zool
- tijd von begin en einde
- wot wordt er gedoon met schermers die ofuollen; etc.
- De wedstrijden hebben alle hetzelfde systeem. De
bond bepaald aan het begin van het seizoen welk
systeem er geschermd gaat worden. Voorstel is om
2 voorrondes met afvallers te werken Eerste ronde
1 afvaller; tweede ronde 2 afuallers. Er worden geen
schermers vrijgesteld voor de poule. Beide voorrondes
tellen voor het tableau. Het tableau is met herkansing.
- De bond (of sponsor) stelt een prijs beschikbaar in de
vorm van geld, een reis, of iets anders.
- De bond stelt een subsidie beschikbaar aan de toernooi organisaties van de competitiewedstrijden.
Zij dienen daar in hun begroting echter niet van
afhankelijk te zijn.
- Een schermer dient 3 van de 5 wedstrijden gespeeld
te hebben om mee te dingen. De beste drie wedstrijden tellen voor het kampioenschap
- Er dient een extra kolom te komen op de ranglijst.
- De organisaties dienen een goed programma te
bieden, ook bijvoorbeeld voor schermers die
uitgeschakeld zijn voor het toernooi.
- Er wordt een vaste groep scheidsrechters aangewezen
voor deze toernooien. Deze zijn ook verplicht naar
3 van de 5 wedstrijden te komen om hun nationale
brevet te behouden.

Voordelen van deze competitie:
De punten van de ranglijst worden nu interessanter,
ook voor diegene die niet naar een WK gaan
de organisatie van de toernooien gaat voorruit, want
als je schermers wilt hebben moet je zorgen voor het
keurmerk COMPEflTIEWEDSTRIJD, welke elk jaar
wordt uitgereikt
De schermers zijn meer gemotiveerd om naar meer
toernooien te gaan, ook naar een toernooi in
Groningen, wat voor de meeste schermers een eind
rijden is. Deze motivatie hangt samen dat het meer een
complete dag wordt als er meer geschermd wordt en er
een naprogramma is als je klaar bent.
Ook de lnternationale schermers trek je weer naar de
toernooien toe. Voor de tegenstand kunnen ze vaak
beter thuis blijven. Als de organisatie zijn best doet om
meer buitenlanders te halen en er prijzen te winnen
zijn die de moeite waard zijn komen ze weer. Meer
toppers op je toernooi betekent leukere finales om
naar te kijken.
Door de subsidies van de wedstrijden heb je kans dat
de toernooien beter worden, bovendien gaan andere
verenigingen misschien proberen zo'n toernooi naar
zich toe te trekken.

Aanbevelingen:
Een predikaat competitiewedstrijd geeft het toernooi
meer aanzien, en krijgt daardoor misschien meer
Sponsors.

Net als bij volleybal kun je voor de hele competitie
(subsidies en prijzen) een sponsor vinden. Deze competitie zou dus de VftD competitie kunnen gaan heten.
Geef veel PR richting de landelijke bladen. Competitieuitslagen zijn er altijd veel in te vinden.
Zorg voor een goede planning van de wedstrijden.
Misschien moeten sommige toernooien gaan verplaatsen qua data, omdat het samenvalt met andere grote
toernooien. Als je de toppers wilt binnenhalen zal je
moeten kijken wanneer het voor hen een goed moment
is om te komen. ln het voorseizoen of voor de WK is al
een aardige gedachte.

Een terugblik ...
(Kosper A. Kordolus)
In de laatste Touchd vond ik artikelen van pseudo wereldtoppers. Een artikel waar schermend Nederland echt wat aan
heeft en welke een plaats verdient in de Touchd, is een artikel over een echt oud Nederlandse Schermwereld Topper,
Pernette Osinga. Dit artikel staat in het boek 'De Top 500 - De beste nederlandse sporters van de 20ste eeuw' .

Pernette Osinga
SCHERN/IEN
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twijfel en de breuk. Twee begrippen die de loopbaan en de volwassenwording van
schermster Pernette Osinga kenmerken. 'Kan ik het nog wel? Stel je voor dat ik nooit meer raak steek.
Doe ik er eigenlijk wel genoeg voor?' Vragen, altijd leidend tot nieuw schuldgevoel of bijgeloof. Toch nog
maar een uurtje hardlopen, een extra training op de loper met sparringpartners Stephane Ganeff, Arwin
Kardolus of'meneer' Kasper Kardolus zelf. De maitre die haar kneedde en bracht tot waar ze kwam. De
loper reikte tot de Masters-titel, een Word Cup zege en het WK-brons, maar niet naar 0lympische
Spelen. De banden tussen schermster en beschermheer begonnen allengs te knellen. Als het hartja zei,
zei het hoofd nee. En omgekeerd. Het even onvermijdelijke als onbegrepen vertrek uit Zoetermeer
volgde, na elfjaar lief en leed achter masker en degen.
Osinga was als arm rechtenstudente nooit te beroerd met schoonmaakwerk bij te verdienen om
haar dure hobby te kunnen beoefenen, om die ene perfecte teensteek te kunnen maken. Het liefst ter
beslissing van een finale. Kardolus nam met een bescheiden vergoedinkje genoegen omdat hij bij Osinga
dezelfde bezetenheid voor de pure amateursport schermen zag. De vergelijkbare karaktereigenschappen
bleken uiteindelijk onverenigbaar. Osinga kwam niet verder. Voor eigen publiek liep ze steevast dood op
de zelfgebouwde muur van prestatiedwang. "lk ben vier maanden met mezelf in discussie geweest en heb
me uiteindelijk door mijn gevoel laten leiden", zei ze over de breuk met Kardolus. "Het heeft meer met
mij te maken dan met hem. lk kon me niet meer ontplooien, niet meer creatief zijn. lk moet me lekker
voelen om goed te kunnen schermen'i Dat kon Osinga vooral ver weg. Sao Paulo, Havana. Liefst geen verwachtingsvolle ogen van familie, vrienden en landgenoten in de buurt. Talent en doorzettingsvermogen
had ze genoeg, maar die twijfel, dat voortdurend zoeken naar de balans tussen even afwachten en toch
maar aanvallen. Fascinatie voor schermen was voor Osinga het sleutelwoord. Afzondering en afleiding de
toverformules.
Osinga verdiende in 1990 bij de Masters een jaarsalaris van bijna 35.000 gulden door aan de boorden van het Balatonmeer de complete wereldtop versteld te doen staan. Het onderonsje van de beste acht
degenschermsters ter wereld in Hongarije, de bakermat, werd een eclatant succes voor een Nederlandse.
(G.H.)

wil ik u aangeven wat de kosten, de investering, om te komen tot wereldprestaties van mijn leerlingen,
voor mij zijn. Voor het bijvoorbeeld behalen van resultaten als 3e bij WK, 3e bij EK en of de titel 'Master of
the World', bedragen de kosten eigenlijk jaarlijks totaal ca. f. 148.000,-- (een'jaarsalaris'en zaalhuur, bij
iedere ochtend een uur trainen, van ca. f. 48.000,-- een een jaarinkomen-derven voor het begeleiden naar de
wedstrijden, all over the world, ca. f. 100.000,--).
Toch

Van de zijde van het NOCNSF, een bond of de krijgsmacht, wordt niet aan de trainer die echt veel presteert,
financieel en sociaal, gedacht. Wel wordt door'bestuurders'dankbaar mis- respectievelijk gebruik gemaakt
van de inzet en kunde van de trainer. Er zijn trainers die jaarlijks van een minimum inkomen moeten zien rond

te komen.

BRONVERMELDINC
Naast Pernette Osinga zijn er nog z beoefenaars van de schermsport opgenomen in het boek:
'De Top 5oo - De beste Nederlandse sporters van de zoste eeuw.'
Dat zijn Jetze Doorman en Arie de Jong.
Het boek is uitgegeven door Premium Press BV Publishers te Maarssen
en biedt de sportliefhebber een waardevol overzicht van de vorige eeuw. (Red.)

Jetze Doorman
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'0.f.ning.n in het schermen geven behendigheid in het gebruik

der blanke wapenen,

tegenwoordigheid van geest en vastberadenheid in ogenblikken van gevaari Deze aanhef in de
'Algemene Bepalingen'voor schermoefeningen bij de infanterie uit 1896 was Jetze Doorman op
het door sport en militaire tucht geharde lijf geschreven.
Deze telg uit een vermaarde Utrechtse officiers familie maakte jarenlang deel uit van de begin
deze eeuw zo succesvolle Nederlandse schermploeg. Hij was ontegenzeggelijk bedreven met
floret, degen en sabel (en met het bajonetgeweer) maar reageerde ook onverschrokken in moeilijke situaties. Tijdens de Elfstedentocht van 1912 redde Doorman, kapitein derveldartillerie, twee
medeschaatsers die door het ijs waren gezakt van de verdrinkingsdood. Zelf raakte hij onderkoeld
wat hem tot opgave dwong in de Tocht der Tochten.
Vrjf jaar eerder, als tweede luitenant, riep hij mede de Nederlandse Schermbond in het leven.
Doorman stond onbedoeld aan de wieg door in 1907 in Parijs Europees Kampioen op sabel te
worden. Zijn prestatie gaf Nederland het recht, eigenlijk de plicht, het titel-toernooi, van 1908
te organiseren. Het maakte de oprichting van de Nederlandse Amateur - later Algemene - Schermbond noodzakelijk.
Die kon de schermers,

in de Olympische beginjaren overwegend beroepsmilitairen, in het
buitenland beter vertegenwoordigen dan de rond de eeuwwisseling opgerichte KOS (1897)
en K00S (1901), de schermverenigingen voor
officieren en onderofficieren. 0p 1 februari 1908
was de NAS een feit. Doorman was dus zowel
aanstichter als oprichter. De besluit- en bestuursvaardigheid maakten dat de NAS ook mede aan de
basis stond van de internationale federatie en het
NOC.

ln 1924 behaalde Doorman in Parijs zijn laatste 0lympische medaille, opnieuw een bronzen. De
sabelequipe bestond verder uit De Jong, Scherpenhuijzen, Van der Wiel, Van Dulm en WynoldyDanidls. ltalit, met Hongarije de toonaangevende
schermnatie, ontnam in de eindronde Oranje de
kans op goud door met 9-7 te winnen. Ongelukkig
HET NEDERUNDSE SCHERMIEAM MN BOORD VAN DE
HOLUNDIA, HOOFDKWAR|IER VAN DE
en niet geheel terecht, volgens een niet geheel
NEDERII.NDSE OLYM PISCH E PLOEG (1 9 2)
onbevooroordeelde ooggetuige.'De ltalianen
waren bang van ons', schreef hij trots. 'We dienden nog een protest in wegens het gebruiken van
een sabel met een te grote coquille, maar het wapen bleek bij herkeuring goedi
I

(c.H.)
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was zijn leven. Omdat het een verplicht onderdeel was van de officiersopleiding
en misschien dus wel van levensbelang, maar vooral omdat hij het een prachtsport vond.
Arie de Jong was altijd met een sabel, degen of floret in de weer. 's 0chtends voor de spiegel
was de scheerkwast zijn rapier, het ontbijt en de lunch nuttigde hij'en garde'en op weg naar de
kazerne, bij voorkeur in looppas, was het trottoir z'rjn loper.
Deze voortdurende training bezorgde De Jong 'poten van ijzeri Even weerbarstig als zijn haar.
De Parijse kapper bij wie de op Java geboren Hagenaar in 1924 tijdens de 0lympische Spelen in
de stoel plofte, had zo'n dos maar eenmaal eerder in zijn carriire mogen aanschouwen. 'C'etait
moi, monsieur', zei De Jong. Het weerzien met de barbier was hartelijk, maat aan zijn terugkeer in
Hotel Exelmans, waar de schermers op het terras oefenden, hield De Jong gemengde gevoelens
over.

Brons met de sabelequipe was natuurlijk fantastisch en in belangrijke mate aan hem te
danken (36 partijen, 27 zeges) maar individueel viel de vijfde plaats tegen.
ln de finale met de beste zes sabreurs leidde de aanvoerder van 0ranje tegen de latere winnaar Sindor Pdsta met 3-0. Net voordat hij de beslissende treffer plaatste, zakte'een dikke vent'
door zijn stoel. Het luide gekraak leidde de scheidsrechters af.Zezagen de prik van de Nederlandse
kapitein niet, de reactie van zijn Hongaarse opponent wel. Het was de doodsteek voor Adrianus
Egbertus Willem de Jong.
Een gouden bekroning van een rijke 0lym-

DE NEDERIINDSE
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SABELSCHERMPLOEG OP DE OLYMPISCHE
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JoNG 3e vAN REcHfs)

pische loopbaan was hem niet gegund. Toch was
hij uitermate populair. ln deftig Den Haag werd
een straat naar hem vernoemd. De oprichters van
de Leidse vereniging Aanvallen en Weren gebruikten in 1924 zijn initialen.
De Jong bewees het waard te zijn door in 1924
opnieuw nationaal kampioen te worden op alle
drie de wapens. Een unieke verrichting van een
uniek man, die ooit te paard naar Parijs ging en
een schermtrektocht door Europa organiseerde
omdat e r elders meer viel op te steken. Hij zwaaide in 1929 af als majoor maar werd in 1936 in
Cairo nog militair wereldkampioen op degen.
(G'H'1
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lnternationaal Donartoernooi is terug (SSG)

De sporter, sportbestuurder, sportgek en geTnteresseerde
kan vanaf dinsdag 2 november terecht op de internetsite www.sport.nl. Deze site wordt beheerd door

De Stichting Schermsport Groningen en GSSV Donar
1881 nodigen u graag uit voor de 23ste editie van
het lnternationaal Donartoernooi. De 23ste editie vindt

NOCNSF, maar is
bedoeld om op

plaats in het sportcentrum van de Rijksuniversiteit
Groningen en wel in het weekend van 11 en
1 2 februari.
Tegen de tijd dat u deze aankondiging leest, heeft uw
vereniging al een uitnodiging ontvangen.
Na een jaar er tussenuit te zijn geweest vanwege
financi€le problemen (gezocht: SPONSORS!), is het nu
wel weer gelukt het toernooi rond te krijgen.
Verder is alles bij het oude gebleven: nog steeds wordt
er twee dagen geschermd op alle zes wapens (floret,
degen en sabel voor zowel dames als heren) en op
de zaterdagavond wordt weer een grandioos feest
gehouden. Dus in zijn hele hoe{aligheid blijft het
Donartoernooi voor Nederlands6liigrippen een
uniek toernooi.

termijn de
complete sportwijzer van en
voor Nederland
te worden. De
bezoeker

vindt er

de

laatste nieuwtjes op
sportgebied, 0lympisch
nieuws, maar vindt
ook informatie over de
bij NOCNSF aangesloten sportbonden.
Tevens is er op de site een imponerend 0lympisch
archief te vinden, waar nagenoeg alles over de Nederlandse deelnemers aan de moderne 0lympische Spelen
is opgetekend.
Er is aandacht voor thema's rond sport en gezondheid,
waarbij de bezoeker diverse tips over blessurepreventie
kan vinden en regelmatig worden speciale thema's
behandeld omtrent gezond sporten.
Natuurlijk is er uitgebreide aandacht voor de voorbereidingen van de 0lympische ploeg naar Sydney.
0p termijn wil N0C-NSF uitgroeien tot een uitgebreid
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interactief communicatieplatform voor actieve en
passieve sportliefhebbers. De komende maanden wordt
de site dan ook spectaculair uitgebreid om tegemoet
te komen aan de groeiende vraag naar sportinformatie
en de wens deze gestructureerd aan te bieden.
Het 0lympische archief op www.sport.nl is tot stand
gekomen door inspanningen van (0lympisch) sporthistorici Ton Bijkerk, Theo Stevens en Ruud Pauw.
Naast informatie over alle Nederlanders die ooit op
de 0lympische Spelen uitkwamen, is er ook historisch
beeldmateriaal uit hun priv€collecties en van het
Nederlands Sportmuseum in Lelystad te vinden.
Een andere belangrijke samenwerkingspartner is het
Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), dat
www.sport.nl van het laatste sportnieuws en actueel
beeldmateriaal voorziet. Sportorganisaties en instanties
die medewerking aan de site willen verlenen of daarop
een plaatsje willen krijgen, kunnen contact opnemen
met de internet-redactie van N0C-NSF;
i nternetredactie@sport.n
I

(Red.: De KNAS en de Touche zijn reeds vertegenwoordigd op deze site. 1ok is er informotie te vinden over
Nederlondse schermers die deelgenomen hebben oon

de 0lympische Spelen)
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Ook deze keer verwachten we weer

r

$enJeur aan

buitenlandse deelnemers waardoor we ien interessant
deelnemersveld kunnen bieden en we hopen ook de
Nederlandse schermers in grote getalen te mogen
begroeten. Door haar opzet is dit toernooi zowel een
toernooi voor de gevorderde als voor de beginnende
schermer, dus iedereen kan aan zijn trekken komen.
Langs deze weg wil de organisatie u dan ook graag
uitnodigen om te komen deelnemen, jureren
of te komen kijken.
U kunt zich zowel

telefonisch: 050-3127385 of 050-5262791,
per

fax:

peremail:

050-5262795,
C.de.Swarte@bioedu.rug.nl

of smitprum@bart.nl
of via de homepage van het toernooi:
http ://users.bart.n l/-smitpru m
aa n me lden.

We hopen dan ook u in het weekend van
februari 2000 te mogen begroeten!
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WK Seoul 1999; Uit het dagboek van een schermer
(Jeon-Morie Stom)

Maandag 1 november tot vrijdag 5 november;
De sponning von een WK

Met nog enkele dagen training, een accreditatie voorDonderdag 21 oktober 1999;
Teletekst sportnieuws

"De Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond zal
een grote ploeg naar het WK afvaardigen. Het WK vindt
van 1 tot en met B november plaats ln Seoul.
Domes:

lndra Angad-Gaur (floret) ;
Sonja Tol en Nicolette Tiedink (degen);
Jean-Marie Stam (sabel).
Heren:
Paul Sanders en Arvid 0ostveen (floret);
Arwin Kardolus, Stefan Damen en Wouter den 0tter
(degen);

Shahram Massoumi en Etienne Van Cann (sabel)."

Vrijdag 29 oktober 1999;
Schiphol
Het grootste deel van de Nederlandse deelnemers
wacht op Schiphol voor het vertrek. Trainingspakken
worden uitgedeeld en de Chef de Delegation, boekt
ons gezamenlijk in. Een berg schermtassen blokkeert
de rij bij de balie en een ground-stewardess loopt
vastbesloten naar ons toe: "Jullie zijn de Nationale
Selectie? kunnen jullie dan even daar gaan staan?':
Bij de gate, naast normale toeristen en zakenlieden,
verzamelen zich langzamerhand de verschillende
schermers: rustig lezend, druk in gespannen gesprek
over schermzaken of in nieuwsgierige afwachting van
een eerste reis naar het verre oosten...

Zaterdag 30 oktober 1999;
Een eerste ontmoeting met Seoul
Al eeuwen lang meandert de rivier de Han-gang door
de stad. ln het centrum rijst de middeleeuwse
Kwanghwamun poort, de entree tot de keizerlijke
verblijven van de Chrsun dynastie: het Kytngbokkung
paleis. De groen-rode daken spelen een subtiel spel van
bochten en kleuren met elkaar, met de herfst-gouden
bladeren van de bomen en met de kale berg die op de
achtergrond over de stad waakt.
Korea is in de laatste decennia explosief gegroeid.
Tien miljoen mensen wonen in genummerde series van
torenhoge jaren-tachtig flats. ln hypermoderne shoppingcentra glitteren rekken met metaalachtige
horloges, goudkleurige armbanden en plastic haarspelden, geEtaleerd op zuurstok roze en gele wanden.

zien van foto, goedgekeurde wapens en een lange
rustige nacht eindigt de voorbereiding van ieders
persoonlijk WK. De eerste ronde van de meeste wapens
start in de vroege ochtend. Zes uur opstaan, een
speciaal ontbijt en de bus van half zeven. Kwart voor
acht dienen schermers te zijn aangemeld. Acht uur op
de loper, een kwartier later begint de poule. Twee supporters waren er altijd bij; de fysiotherapeut te paard
op zijn zwarte koffertje en de chef de delegation.
"Etes vous prOtes? Allez!'l Even later is het voorbij,
een kort moment om je uiterste prestatie te leveren,
gevolgd door een lange middag om de acties van de
overgebleven deelnemers te zien. Totdat 's avonds op
het podium de beste schermers zichzelf in de finales
bewijzen. Het podium vertoont de derde achtereenvolgende wereldbeker heren floret van Sergei Golubitsky,
de fliches op degen van Laura Flessel, de overtuigende
sabel partijen van Elena Yemayeva en de spannende
'15-14 heren sabel van Damien Touya.

ln de avond zet een bepaalde routine zich in. Schoenen
uittrekken bij de ingang, jas aanhouden en aan een
door een lieftallige Koreaanse dame gebraden maaltijd
van kruidig vlees, vis en slabladen knielen. Rijst na het
vlees. De thee na afloop van de maaltijd in de'coffee
palace' lijkt een subtiliteit te hebben die vergelijkbaar is
met de beste franse wijn...totdat onze chef de delegation ons snel uit deze waan helpt met een zeer typische
uitspraak: 'i..en nu de brie en de bordeaux'i
Zondag 7 november;
Terug noor Nederlond
Een lange vliegreis en een saaie

gesprekken,

film stimuleren tot
tot terugblikken op de eigen prestaties en

tot het met enige jaloezie herleven van de mooie acties
op het finale podium. Een WK is een van de hoogtepunten van een schermcarriire. Dat gevoel blijft nog
een lange tijd, althans lang genoeg om komend jaar de
schermprestaties naar een volgend WK te richten...

Resultaten WK Seoul
Domes degen

1. FRA
2. SUI
3. CUB

FLESSEL-C0LOVIC Laura
ROMAGNOLI Diana
GARCIA-SOT0 Miraida

Domes degen vervolg
NED TOL Sonja
NED TIEDINK Nicolette

80.
99.

Domes

1.
2.
3.
3.
42.

floret

ITA

VEZZALI Valentina

GER BAU Sabine
RUS B0JK0 Svetlana
USA ZIMMERMANN lris
NED ANGAD-GAUR lndra

Domes sobel

1.
2.
3.
3.
56.

AZE

ITA
FRA
ITA

NED

JEMAEVA Elena

BIANC0 llaria
POUTEIL-N0BLE Eve
FERRARO Anna

STAM Jean Marie

Heren degen

1. GER SCHMITT Arnd
2. SWE VANKY Peter
3. EST KAABERMA Kaido
3. RUS K0L0BK0V Pavel
59. NED KARD0LUS Arwin

1'19. NED
120. NED

DEN 0nER Wouter
DAMEN Stefan

Heren floret

'1. UKR GOLUBITSKY Sergei
2. ITA ZENNAR0 Matteo
3. GER WIENAND Wolfqang
3. KOR KIM Young Ho
28. NED SANDERS Paul

103. NED

OOSTVEEN Arvid

Heren sobel

1.
2.
3.
3.
72.
76.

FRA TOUYA Damien
RUS POZDNIAKOV Stanislaw
FRA DAURELLE Jean Philippe
ITA TARANTINO Luigi
NED MASSOUMI Shahram
NED

VAN CANN Etienne

Tilmanbeker en het Spek- en Bonen Toernooi
(Henne Liebrond)

0p zondag 28 november werd het enige jeugd-equipe
toernooi van Nederland verschermd in Sporthal Zuid in
Amsterdam. Het toernooi werd georganiseerd door
Regio Noord-Holland.
Vorig jaar twijfelde de organisatie of het nog zin had
om door te gaan, gezien de geringe opkomst. Echter
dit jaar konden maar liefs B equipes bij de kuikens/
benjamins en 10 equipes bij de pupillen/cadetten
begroet worden. Gelukkig waren er genoeg scheidsrechters bereid gevonden om al deze schermertjes aan
hun trekken te laten komen, ook al was de telling van
een ontmoeting niet bij iedere scheidsrechter even
duidelijk, maar over het geheel genomen was het een
prima toernooi. Nogmaals dank aan de scheidsrechters!

Uitslag Tilmanbeker
Kuikens/benjomins

1

Heerooms

5 Aramis

2

En Garde

6

3 Aramis
4 Ter Weer
1

1

2

En Garde 2

7 Verwijlen

1

8 Verwijlen

2

Bij dit toernooi is voor de tweede maal de ons allen
bekende Bep van de Pol trofee uitgereikt. Deze prijs
gaat naar het sportiefste equipe van deze dag. ln
samenspraak met anderen (want zo is Bep) kwam de

Adres: Ieplaan 85
2565 LH Den Haag
Tel.: 070-3647524

AANBIEDINGEN:
c Schermhandschoen 32'50 en degen
o AanwiisaPParaat voor floret

|

f,

trofee uit bij het equipe van Heerooms (foto) en dat
was zeer terecht.
Bij het Spek en Bonen toernooi waren 26 inschrijvingen
van niet-wedstrijdschermers, we noemen ze recreanten,
maar de instelling was daar niet minder om en er werd
een heuse strijd geleverd.0m 12 uur werd met de eerste ronde begonnen. De schermers scheidsrechterden
zelf en dat ging prima. Bij de eliminatie stond wel een
scheidsrechter naast de loper. Het toernooi is gemengd
en en voor velen een leuke eerste wedstrijdervaring.

pen, hadden de kinderen hem al ontdekt. De Sint en
zijn twee Pieten. Geen cadeautjes brachten zij, echter
wel de uitslagen van dit toernooi. Hier volgen de uitslagen van de eerste 4 van elke categorie:
Pupillen floret
1 Bob

2
3
4
Be

2

Caroline Klingers

Van

Dinther
Passchier

4

Richtje

Uitslag Heren
1 0liver de Vries
2 Jan-Dirk Burger

3
4

Frank

Vermeulen

Maarten Gelderman

Oeveren
Visser
Visser
US

Heerooms
Hoorn
ANSC

Komt allen!

nj o m i ns flo ret (A- pou I e)

3

Mathijs
Verbeek

Anne

4

Jarren
Benjo m i ns floret

(B - pou

1 Marnix Cramer
2 Alex Dijkstra

3
4

Scaramouche
Scaramouche
I

e)

Lomeyer
Silfoort

Daniel
Laur

Scaramouche
Scaramouche
Scaramouche
Scaramouche

Sobel pupillen

1 Niels van der Pol

De locatie was voor iedereen perfect, dus hebben we

deze maar meteen weer voor het volgend jaar geboekt,
t.w. 19 november 2000 Tilmanbeker en Spek en Bonen.

Scaramouche
Scaramouche
Scaramouche
Scaramouche

1 Paul de Klein
Scaramouche
2 Yoram Schippers Scaramouche

Uitslag Dames
1 Mariette Groenland Aramis

3 Judith van

Doornebal
Comb€
Elian Beltman
Roeland Schipper
Elisa

Pander
Reni Strobel
4 Jurre Steuder
2
3

Oueron

Deropement
Scaramouche
Scaramouche
Scaramouche

So bel Benjo m i ns (A- pou le)

Pepernotentoernooi 28-1 1 - l 999

1 Steven Strobel

(Adrio Schippers)
...0, kom maar eens kijken ....
Naar een groot aantal jonge, enthousiaste sabel en
floret schermers! Er waren ruim 30 deelnemers, jongens
en meisjes van Pallos, Deropement en Surtout, en
natuurlijk van Scaramouche. 0p beide wapens werden
poules geschermd, benjamins en pupillen. De partijen
benjamins namen vanwege het groot aantal deelnemers
in deze categorie de meeste tijd in beslag.
Beginners en al meer gevorderde schermers gingen
ervoor! De jonge aanwas toont een goede inzet en is
erg enthousiast.
Met name bij de sabelpartijen speelde het aandeel van
de jongelui in het jureren van de partijen een belangrijke rol. 0p een bijzonder serieuze en gedisciplineerde
wijze werd zo het sabelonderdeel van dit toernooi
verschermd.
De benjamins schermden een 2e ronde voor de winnaars en verliezers. De treffers bij de pupillen werden
geteld. Zij waren na €€n ronde klaar. Hoewel ze Waag
nog even door hadden willen gaan. Voor hun was het
tijd voor een ander spel: bingo. Dat was ook reuze
spannend. Aan een lange tafel, muisstil geconcentreerd
luisterend naar de getallen, die werden afgeroepen,
streepten ze de rijtjes van de bingokaarten af.
Bingol! Er waren voldoende kansen, drie series met
leuke prijsjes.
En toen ..., eer hij de kans kreeg aan de deur te klop-
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De Sint kwam voor alle kinderen, voor ieder met zijn
eigen prestatie waar hij of zij trots op kan zijn. En dus
voor alle kinderen een aardigheidje, een zak met lekkernijen. De Sint was tevreden met de goede en sportieve
prestaties. 5interklaasliedjes zingen dat liet bij
Scaramouche naar zijn mening wel wat te wensen over.
Hij informeerde bij enkele kinderen die bij hem kwamen.
"Wij zijn ze een beetje vergeten", was het antwoord
van jongens. Met elkaar werd toen nog maar een zangpoging gedaan. Het resultaat bleef echter mager. Tenslotte bedankte de Sint de juryleden Hans Combd, Don
van de Zwan en Georges Ddrop voor hun inzet bij dit
toernooi. De Sint en zijn Pieten namen afscheid en
gingen er weer vandoor. De tafels werden klaargemaakt
voor de maaltijd: pannenkoeken. Na de inspanningen
voor de inspanning tijdens alle gebeurtenissen van deze
dagen lieten de kinderen zich de pannenkoeken goed
smaken. En tot slot een lekker fris ijsje tot besluit van

ons Pepernoottoernooi.

Nederlandse Studentenkampioenschappen,
een verslag ...
(Dennis Reidsmo)
Slaperige gezichten, met duidelijk een dringende
behoefte aan verse koffie. Veel slaapzakken en matrassen van mensen die al de avond van te voren waren
gekomen, omdat Enschede duidelijk ver van de bewoonde wereld ligt als je er zaterdag al om 9 uur
's morgens wil zijn. En vooral: overal enorm veel sporttassen, waarvan het meest opvalt dat ze buitenmaats
groot zijn. Deze tassen zijn gevuld met genoeg wapens
om een hele dag lang van reserve voorzien te zijn:
watje ziet is het begin van de Nederlandse Studenten
Kam pioenschappen Schermen.
Het aanmeldingsbureau is net geopend, waar gecontroleerd wordt dat iedereen die zich al had opgegeven
daadwerkelijk is gekomen en waar de laatste nieuwe
inschrljvingen verwerkt worden. Voor de schermers is
dit moment het begin van een lange dag vol concentratle en spanning, waar bepaald zal worden wie de
allerbeste studentenschermers van Nederland zijn. Voor
de organisatie is dit het einde van vele maanden werk.
Talloze verqaderingen, meestal na gezamenlijk eten bij
ddn van de commissieleden, waren nodig om te verzinnen wat er allemaal gedaan moet worden voordat deze
schermwedstrijd gehouden kon worden.
Wedstrijdapparatuur moet uit Keulen opgehaald worden - posters moeten op tijd ontworpen zijn - denk
erom dat alle schermverenigingen de uitnodiging op
tijd krijgen zodat ze het weekend vast vrij houden hebben we die advertenties voor ln het programmaboekje nou nog niet - en o ja, de zaal moet al voor de
avond van te voren gereserveerd worden, want het
materiaal moet klaargezet worden - hebben we daar
trouwens al vrijwilligers voor? - HELP, we zijn vergeten
verlengsnoeren te regelen! De laatste week stond de
telefoon bij ons allemaal de hele dag te rinkelen van-

wege alle dingen die op het laatste moment nog
moesten gebeuren. Het kostte veel tijd en stress, maar
het was vooral ook ontzettend leuk om te doen. Als na
zoveel voorbereiding de wedstrijd dan eindelijk begint,
doe je de hele dag je uiterste best om alles ook zo te
laten verlopen als in je zorgvuldig voorbereidde draaiboeken staat. Wanneer dat dan ook lukt en de deelnemers zijn lekker aan het schermen maakt dat alle stress
meer dan goed. Voor de deelnemers is dit NSK €€n van
de favoriete jaarlijkse wedstrijden. Wie deze wedstrijd
wint mag zich een laar lang de beste studentschermer
noemen. De kans op deze titel trekt natuurlijk veel
wedstrijdschermers, maar ook de beginnende schermer
kan met veel plezler meedoen aan de wedstrijden.
Bij een NSK wordt altijd gekozen voor een wedstrijdschema waar iedereen zo veel mogelijk schermt voordat
de eerste deelnemers uitgeschakeld worden zodat
beginners hier goede wedstrijdervaring op kunnen doen.
Bovendien is het een wedstrijd met een gezellige sfeer.
Hoewel iedereen zijn of haar uiterste best doet om de
tegenstanders helemaal dood te maken, zie je in de
voorrondes geregeld dat men in de pauze in een partij
grappen uitwisselt met de tegenstander. Uiteindelijk
blijft het echter toch een kampioenswedstrijd: in de
eliminatierondes stijgt de spanning ten top, elke
adempauze wordt gebruikt om in opperste concentratie
na te denken over de zwakke punten van de tegenstander en hoe daar gebruik van gemaakt kan worden.
Na afloop van zo'n partij heerst er verslagenheid bij de
verliezers: de wedstrijd is voor hen afgelopen, de kans
op de titel verkeken. De beleefdheid blijft wel intact:
de overwinnaar wordt netjes gefeliciteerd met de
overwinning. Helaas, onze eigen vereniging heeft
wel erg veel kansen gekregen om sportief gedrag te
vertonen na het verliezen van een partij: geen enkele

finallst komt uit Enschede.
Volgend jaar moeten we toch maar eens winnen!

Voor een overzicht van de gehele ranglijst: raadpleeg de homepaqe van Oscar Kardolus. http://www.kardolus.tmfweb.nl
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Stichting Topschermen Den Haag
Officidle leverancier van

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

U kunt ook onze site bezoeken op
http://www.xs4all.nI/ -schermen

Of anders
Tel.:070 - 3647786
Fa* 070 - 3603719

w

of mail ons op
mwdiik@xs4all.nl

Datum

NaamlWapen
Tournooi

11-12lj2l2ooo 23e DONAR

Degen/Floret/Sabel Dames

ft

Heren

DOM-tournooi
Floret/Sabel Dames ft Heren/Equipe
19/03/2000 10e Willem Eggerttoernooi
Degen/Floret Dames ft Heren
08-09/04/2000 4e Arnhemse Meisjes Tournooi
Floret Senioren ft Jeugd
09lO4l2OOO Lente Degen toernooi
Trefpunt Vlaardingen
09-04-2000 Schelvispekel toernooi
Degen Senioren lnvitatie
11-12lO3l20OO

1

Plaats/Organisatie
Groningen

Opmerhing
lnt.

GSSV D0NAR 1881

Utrecht

lnt.

Pallds

Purmerend

lnt.

Zaal Heerooms

Arnhem
Schermcentrum Scaramouche
Degen Senioren
Vlaardingen

lnvitatie

Vlaardingen

Recr
Recr

Trefpunt Vlaardingen

5-1 6/04/2000 Open Noord-Hollandsekamp.

Cat.
Tournooi
Degen/Floret Dames tt Heren
22lO4l2oOO Ad Vermolen Beker
Sabel Veteranen
27lO5l20OO NK Floret 2000
Floret Dames & Heren lnd&Equipe
01/06/2000 22e Hemelvaartstoernooi
Floret Alle Cat. lnvitatie
2510612000 19e Haags Jantje
Floret Jeugd
24lOgl2OO0 13e Koning Willem ll toernooi
Degen Dames ft Heren
30/09/2000 Zilveren Floret
Floret Dames €t Heren
30/09/2000 Zilveren Sabel
Sabel Dames tt Heren
01/10/2000 Zilveren Degen
Degen Dames ft Heren
07l10l2oo0 Holland Cup
Sabel Equipe
08/10i2000 9e lnt. Rana Tournooi
Floret/Sabel Dames €t Heren VetSa
28-29l1ol2o0o 9e Snaphaene Tournooi
Sabel Jeugd, Senioren, Veteranen
04-05/11/2000 Wapen van Vlagtwedde
Floret Alle Categori€n
12l11l2ooo lle lnt. Waterlandtournooi
Floret/Degen .Jeugd
'19/11/2ooo Tilmanbeker
Floret Jeugd Equipe
lol12l2}oo Lindenhoftoernooi
Floret Jeugd
Degen/Floret/Sabel Alle

2210412000 St.

Servaes

KNAS Afd Noord-Holland

Maastricht

lnt.

MAS lncontro
Den Haag, Lindenhof
0.K.K. / V.V.C.

Arnhem
Schermcentrum Scaramouche

Veldhoven

Recr

Courage

Den Haag,

Lindenhof

lnt.

O.K.K.

Tilburg

lnt.

Rapier

Soesterberg
K.M.S.V.

Soesterberg
K.M.S.V.

Soesterberg
K.M.S.V.

Amsterdam

lnt.

ContreTemps/0ever/RANA/US

Amsterdam

lnt.

ContreTemps/0ever/RANA/US

Arnhem

lnt.

Schermcentrum Scaramouche
Ter

Apel

lnt.

SV Ter APel

Purmerend
Zaal Heerooms
Amsterdam
Afd Noord-Holland
Den Haag, Lindenhof
O.K.K.

lnt.

RIPOSTE
SCHERMSPORT
Lev erancie

r v an alle

merke n s che rmsportartikele n

ulleetn'ertegenv'oordiget'in de Benelu.r lan Leon Paul Fencing Equipment, London

Maar ook let'eren r,r'ii: Uhlma nn,

all$ar,

PBT, Prieur,

Oeskundig en enthousiaal pereoneel helpt u

SoUDET,

gnaq bij

cr('.

uw keuze.

SPECIALE AAI\BIEDING:
FIE AANWIJSTOESTEL (3 wapens) SLBCHTS 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 informatie, bealellingen

wageni

en

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

Sint Andrieeetraat 226
3073 JW Rotterdam

fel.: OlO - 2907991
Fax: O1O - 2909577

E

mail:

poet@riposte.demon.nl

u

www.riposte.demon.nl
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