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BONDSORCAAN KONINKLI] KE NEDERLANDSE

nummer'1, maart 2000

ALCEMENE SCHERMBOND

Daar is die dan, de eerste echte Touchd van 2000. Het

heeft even geduurd maar u gaat dit binnenkort in uw

brievenbus ontvangen.

Toch is deze Touch€ is anders dan alle voorgaanden. U

zult dit keer geen ranglijst aantreffen. Door persoonlijke

omstandigheden en gebrek aan kopij op 1 maart (de

deadline) kon er geen Touch6 gemaakt worden.0p het

moment dat u dit ontvangt is waarschijnlijk de ranglijst

van 1 april reeds bekend, en die kunnen we nu nog niet

plaatsen. Volgende keer is de ranglijst weer terug.

Dan even over het fenomeen deadline. Dit was de eer-

ste keer dat ik op de deadline datum zo weinig kopij

had dat de Touche daardoor vertraagd is. ln de dagen

daarna kwam echter wel een stroom kopij binnen dus

het kan schijnbaar wel. lk zou een ieder er toch graag

op wijzen dan een deadline echt wel een functie heeft

want anders is het niet mogelijk om minimaal vier

Touch€'s perjaar uit te brengen.

Toch wil ik natuurlijk wel iedereen weer bedanken voor

zijnlhaar bijdrage want zonder jullie is een Touchd

helemaal niet mogelijk.

Wat kunt u aantreffen deze keer: natuurlijk de gebrui-

kelijke onderwerpen, de aankondiging van de Algemene

Ledenvergadering, wedstrijdverslagen, uitslagen NJK,

een nieuwe secretariaatslijst en diverse andere artikelen

over het schermen. Kortom weer genoeg om te lezen.

Binnenkort is deze versie van de Touche online:

"http ://users.bart.n l/-smitpru m/louche4home.htm l"

en via de site van de bond.

De volgende deadline is 1 juni 2000, graag vddr die

datum kopij aanleveren zodat we voor de zomervakan-

tie de tweede Touch6 bij iedereen in de bus kunnen

laten bezorgen.

De redactie wenst u weer veel leesplezier

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.: 05O-5262791 (svp inspreken op de voicemail)

Fax: 050-5262795

Email : smitprum @bart.nl

Achter in deze Touchi een tweetol foto's die in de

vorige editie ontbroken. Dot is een foto von een jeugd-

tournooi en een foto von Pernette lsingo (behorend

bij het ortikel: "Een terugblik..." von Kosper Kordolus).

N.B.



Met ingang van 01-01-2000 is de Nederlandse een

nieuwe vereniging rijker, te weten:
sv. Ddgagd in Breda

AANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

De algemene ledenvergadering van de KNAS vindt
plaats op 13 mei 2000 ten 13.00 uur in het
Congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort.
Het congrescentrum is gelegen aan de

Kon.Wilhelminalaan 33 (hoek Stationsplein),
3818 HN Amersfoort
Tel. 033-4673730

Gezien de ligging tegenover het NS-station
is het congrescentrum De Eenhoorn

uitstekend te bereiken met openbaar
veryoer.

Nieuw secretariaatsadres
(zi e ook se c reto ri o o ts I ij st)
sv. D€gag€ in Breda

secretariaat: G. Baelemans, Zomergemstraat 19,

4826 CW Breda, tel 076-5875839.

Overig
De Nederlandse ranglijst, de wedstrijdkalender en uit-
slagen van alle NK's en NJK's zijn te vinden op een
nieuw adres: http://home.wanadoo.nl/oscar.kardolus".
Oscar Kardolus heeft ook een nieuw emailadres:
osca r.ka rdolus@wa nadoo.n I

Steeds meer verenigingen hebben
een eigen homepage. Het

bondsbureau wil graag

weten of uw vereniging een
homepage en/of een email-

adres heeft. U kunt uw
gegevens sturen of mailen
naar het bondsbureau.

Sv. MVO in Den Haag heeft een
nieuwe homepage: "http:

//home-l.worldonline.nl/-zmail"

ST c H T NG SCHERMCE NTRUM ARNHEM

Uhlmcldffi
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 inlormatie en verkoop buiten deze tijden:
Tamara Panjer, telefoon (026) 323 42 68
Catharina Giesberts, telefoon (026) 381 94 62



Scheidsrechtercom m issie
De scheidsrechtercommissie is uitgebreid met Floris
Nonhebel (Zaal Ier Weer). Hij heeft in tegenstelling tot
eerdere berichten, besloten zich toch in te gaan zetten
om de problematiek rond scheidsrechters op bonds-
niveau aan te gaan pakken. Floris vormt samen met
Etienne van Cann, Hans Rijsenbrij en Alexander Heeren
de scheidsrechtercommissie.

Kled i ngvoorschriften
(Alexo nde r Hee re n, Sch e idsrechte rscom m i ssi e KNAS,
Com m issie kl ed i ngeise n KN AS)

ln april 1998 heeft het bestuur van de KNAS nadere
voorschriften bekend gemaakt ten aanzien van de

persoonlijke bescherming. Deze voorschriften zijn des-
tijds toegezonden aan alle verenigingen, en de scheids-
rechters. ln verband met het niet geheel bekend zijn
van de voorschriften binnen de Nederlandse scherm-
wereld werden deze in maart 1999 nog eens in Touchd
geplaatst.

0ndanks al deze inspanningen bleek aan het begin van
dit jaar 66n en ander niet duidelijk te zijn overgekomen.
Dit kwam duidelijk aan het licht bij het IUS toernooi in
januari dit jaar. Ten gevolge van deze onduidelijkheid

werd besloten de eisen nog eens duidelijk te formule-
ren. Verder zouden de toernooien tot die tijd geinfor-
meerd worden over het tijdelijk gedogen van de oude
eisen tot de uitkomst van het herformuleren bekend
was.

0m duidelijkheid te scheppen werd aan de oude com-
missie die aan de basis van de geaccepteerde eisen had
gestaan gevraagd nogmaals na te gaan wat er destijds
was bedoeld en dit duidelijk te formuleren. Derhalve
werden de leden (Henk Kenter, Henne Liebrand-van Es,

Teun Plantinga en Alexander Heeren) opnieuw bena-
derd om de uitkomsten van de commissie nogmaals na
te gaan en hun aantekeningen daarbij te raadplegen.
Dit is afgerond door de commissie en de uitkomsten
zijn richting het bestuur gecommuniceerd. Het bestuur
sloot zich bij het overzicht aan.

Met ingang van 1 september 2O00 gelden derhalve
de volgende kledingsvoorschriften:

Deze eisen zijn gelijk aan de eerder in Touch6 gepubli-
ceerde, echter is de ingangsdatum ednmalig een half
jaar verschoven.

Hieronder volgen de kledingvoorschriften zoals die in het eerste Touch€ nummer van 1999 zijn gepubliceerd.

Kledingvoorschriften

ln april 1 998 heeft het bestuur nadere voorschriften bekend gemaakt ten aanzien van de persoonluke
bescherming. Deze voorschriften zijn toegezonden aan alle verenigingen, en de scheidsrechters. lnmiddels
is gebleken dat die voorschriften toch niet bij iedereen bekend zijn, en daarom ook niet altijd op verant-
woorde wijze worden nageleefd.
Daarom willen we deze voorschriften (opnieuw) onder de aandacht brengen. Het is immers onwenselUk dat
discussies ontstaan op en rond de loper over wat wel en niet toelaatbaar is. ln het licht van de toenemende
aandacht voor (wettelijke) aansprakelijkheid, en daarmee samenhangend, de eisen die verzekeraars tegenwoordig
stellen, vond het bondsbestuur het noodzakelijk de eisen voor de persoonlijke bescherming helder te formuleren.
Het bondsbestuur heeft bij de besluitvorming de hulp ingeroepen van enkele deskundig te achten leden, te
weten: Alexander Heeren, Henk Kenter, Henne Liebrand-van Es en Teun Plantinga. Het bestuur is hen dankbaar
voor hun bijdrage. Zij hebben aan het bestuur een advies uitgebracht dat door het bestuur integraal is overgeno-
men. Hiermee ontstaat de verlangde duidelijkheid; daarbij zijn de verschillen ten opzichte van de huidige praktijk
niet erg ingrijpend. U treft de uitwerking hierbij in de tabel aan. Voor degenen die de voorschriften al wel ken-
den: de datum waarop noot 3 van toepassing wordt is, gelet op de moeizame verspreiding van de voorschriften,
uitgesteld van januari 1999 tot september 1999. Eerder mag natuurlijk wel! Vanzelfsprekend geldt dat ieder die
in een hogere categorie uitkomt, moet voldoen aan de eisen die gelden in die categorie.



Vei I ig heidseisen

SENIOREN / JUNIOREN / CADETTEN Masker Pak Wapen
WK/EK/A-toernooien Fl E-norm

Overiq buitenlands cf. eisen orqanisatie
NK's; KNAS-wedstrijden 800 N

1600 N (1

800/350 N

800 N [1)

Normaal (2)

lnvitatietoernooien Degelijk schermvest, degelijk masker, degelijke handschoenen, stevige broek.

Schoolschermen, lessen en traininqen Royale overlap van masker over vest, en vest over broek

PUPILLEN Masker Pak Waoen

WK/EK/A-toernooien n.v.t

Overio buitenlands cf. eisen oroanisatie

NK's ; KNAs-wedstrijden 8oo N (3)

1600 N (1)
800/3s0 N (3) Normaal (2)

800 N fl)
Invitatietoernooien Degelijk schermvest, degelijk masker, degelijke handschoenen, stevige broek.

Schoolschermen, lessen en traininqen Royale overlap van masker over vest, en vest over broek

BENJAMINS/KUIKENS Masker Pak Wapen

WK/EK/A-toernooien n.v.t.

Overio buitenlands cf. eisen oroanisatie

NK's; KNAS-wedstrijden

lnvitatietoernooien Degelijk schermvest, degelilk masker, degelijke handschoenen, stevige broek.

Schoolschermen, lessen en traininqen Rovale overlao van masker over vest. en vest over broek

(1) Geldt per 1 januari 2000
(2) Geldt voor alle wapens, totdat blijkt dat FIE goedgekeurde klingen veiliger zijn.
Pupillen dienen per 1 september 1999 minimaal een 800 N masker, en een 800 N ondervest, dan wel een FIE goedgekeurd vest te dragen.

Tot slot nog enkele opmerkingen vanuit de commissie:
- Een ondervest is in Nederland niet verplicht, doch een pr€.

- Eisen voor WK, EK en A-toernooien zijn vanzelfsprekend onverminderd van kracht, ook al vinden ze op Nederlandse
bodem plaats.

-Voor invitatietoernooien (niet op KNAS-kalender), schoolschermen, lessen en trainingen behoeft men niet aan de

bovenstaande kledingeisen te voldoen, echter wordt men geacht gebruik te maken van degelijke materialen
(schermvest, masker, handschoen, en een stevige broek). Hierbij wordt een royale overlap van masker over vest
en vest over broek als essentieel gezien.

De KNAS en de studenten, geen vervolgverhaal
(Hons Wiersmo, secretories KNAS)

Na het vervallen van het gereduceerde tarief voor
studenten als gevolg van de ALV van december 1 996,
is door de het bestuur van de KNAS richting de studen-
ten aangegeven dat de KNAS bereid is in overleg met
de studenten te zoeken naar een oplossing. Pas in

november 1997 hebben de studenten gevolg gegeven

aan deze oproep. Sinds die tijd hebben er diverse
gesprekken plaatsgevonden tussen de KNAS, de

Nederlandse Studenten Sport Stichting (NSSS) en

de Nederlandse Studenten Scherm Federatie (NSSF).

Uitgangspunt voor de KNAS bij deze besprekingen is

steeds geweest dat een oplossing alleen gevonden kan

worden als er bindende afspraken gemaakt kunnen

worden. Bindend voor de KNAS enerzijds en bindend

voor de gehele studentenschermwereld anderzijds.

Een situatie waarin zogenaamde "free-riders" zonder

betaling gebruik (kunnen) maken van de KNAS-|nfrast-
ructuur is, gezien de ALV van december 1996, voor de
KNAS onaanvaardbaar. Deze uitgangspunten zijn vanaf
het begin van de besprekingen tussen de KNAS en de
NSSS/N55F aan de studentenorganisaties kenbaar
gemaakt.
ln overeenstemming met deze uitgangspunten is door
de KNAS het volgende riante aanbod aan de studenten
gedaan. De NSSS kan zich aansluiten bij de KNAS. Bij

de NSSS kunnen verenigingen en individuele studenten
zijn aangesloten, deze hoeven geen KNAS lid te zijn.
0nderlinge studentenwedstrijden die onder auspicidn
van de NSSS worden georganiseerd zullen door de

KNAS worden toegestaan. 0nderlinge studentenwed-
strijden mogen gebruik maken van de KNAS-|nfrastruc-
tuur zoals materiaal, scheidsrechters en dergelijke.
Aan onderlinge studentenwedstrijden mogen KNAS-

leden niet deelnemen. Een uitzondering bestaat voor



KNAS-leden die student zijn, zij mogen wel deelnemen
aan onderlinge studentenwedstrijden. Aan KNAS-
wedstrijden mogen alleen KNAS-leden deelnemen.
0ndanks de uitvoerige gesprekken bleek uiteindelijk een

oplossing niet mogelijk. De studenten willen en kunnen
kennelijk geen bindende afspraken maken.
0mdat het maken van bindende afspraken met de

studenten niet mogelijk is, heeft het bestuur van de

KNAS de gesprekken met de studenten noodgedwongen
moeten afbreken. Dat betekent dat er vooralsnog geen

oplossing voor het studentenprobleem zal komen.

Afdeling Noord
Afdeling Noord is weer actief geworden, nadat een
aantal verenigingen het nodig vond om elkaar vaker
te zien en te spreken over hun problemen en vondsten.
Het bestuur is als volgt samengesteld:

middelmatig, toernooischermer maar vooral als organi-
sator en toernooimanager van twee grote toernooien in
het Noorden des lands heb ik deze epistels met veel
interesse gelezen.

En, dames en heren, er is nogal wat mis met de toer-
nooien. Het lijkt erop dat het Nederlandse toernooi-
schermen een roemloze dood gaat sterven, althans,
volgens de atletencommissie. De toernooien zouden in
het algemeen slecht georganiseerd worden, er niet of
nauwelijks rekening gehouden met de beginnende
schermer en voor de topper valt er al helemaal geen
eer meer te behalen op toernooien in Nederland.
Helaas moet ik toegeven dat ze daar niet helemaal
ongelijk in hebben. Een feit is dat het deelnemersveld,
zowel kwalitatief als kwantitatief, op veel toernooien in
een neerwaartse spiraal zit. En alhoewel ik de uitingen
van ongenoegen hierover in de laatste touchd's alleen
maar kan toejuichen denk ik toch dat het tijd is van
een weerwoord van de wedstrijdorganisaties.

Laat mij beginnen met de 'mindere' schermer. Zover ik
het kan beoordelen zijn vrijwel alle toernooiorganisaties
zich bewust van het belang om ook de beginnende en
middelmatige schermers op toernooien. Vanuit een

organisatorisch oogpunt betalen zij namelijk het groot-
ste gedeelte van het toernooi en is het dus belangrijk
om deze schermers ook wat te bieden en ze niet na

6 partijtjes schermen al naar huis te sturen. De meeste
toernooien proberen dat dan ook te accommoderen
door twee voorrondes, een A- en B-tableau of door
lopers vrij te houden voor mensen die zijn uitgescha-
keld.
Probleem hierbij is alleen dat het nooit goed is: wat de
organisatie ook als wedstrijdsysteem hanteert altijd
komt er minstens een schermer vragen [zo niet eisen !)

of het niet leuker of beter is om het anders te doen.
Het vreemde is dat de mensen die in deze gevallen bij
het wedstrijdbureau komen klagen altijd de (sub)top-
pers zijn, nooit de beginnende schermer waar je het
eigenlijk voor doet.
Als je net begint met schermen moet je wel aan een
terminale vorm van grootheidswaanzin leiden als je
denkt dat je direct in de finale van je eerste toernooi
staat. De meeste beginnende schermers beseffen dat
maar al te goed en kunnen dus met gevoel onder de
douche staan als ze een fatsoenlijk aantal potjes
hebben kunnen prikken.

Dan kom ik nu op de toppers en subtoppers van
Nederland. Hun veelgehoorde klacht is dat er te weinig
tegenstand is in Nederland. Deze klacht is echter groten-
deels een self fulfilling prophecy. Veel toppers van
Nederland vertonen masochistische neigingen en
verkiezen het vaak om in plaats van in Nederland een

Hans Vasse

Henk Smit
Geke Kleefstra

(voorzitter (SV Ter Apel))
(secretaris (5V Heerenleed))
(penninqmeester (-))

Henk van de Kamp (Bras de Fer)

Johanna Prummel (GSSV Donar 1BB'l)
Feike van de Zee (FSK Friesland)

Elke vereniging is vertegenwoordigd in het bestuur,
bestuur is eigenlijk een te groot woord, het is meer een
praatgroep c.q. klankbord.
0nze plannen voor de komende tijd zijn:
- Het organiseren van twee regionale kampioenschap-

pen, op floret en degen. Floret wordt georganiseerd
medio juni en degen medio november.

- Het organiseren van een verenigingscompetitie c.q.

u itwisseling
- Het ondersteunen van ledenwervingsacties middels

het leveren van cursusmaterialen. Tevens willen we
werken aan methoden om deze leden te behouden,
want het is niet echt moeilijk om leden te werven
maar veel moeilijker om ze te behouden.

Kortom we hebben genoeg te doen en als het allemaal
lukt hebben we weer een actieve en gezellige afdeling
Noord.

Toernooien €t Competities
(Cosper de Sworte)
De laatste tijd verschijnen er in dit blad regelmatig
artikelen van de atletencommissie over de mankemen-
ten in toernooiorganisaties, wedstrijdformules en toer-
nooiklimaat in Nederland. Als enthousiast, maar helaas



respectabele plaats op een toernooi te verdienen ergens

over de grens in de eerste of tweede ronde er uit
gegooid te worden. 0m deze redenen zijn Nederlandse

toppers slechts zelden op een Nederlands toernooi te
zien. Het Nederlandse toernooi wordt door deze toppers
zelfs zo gemeden dat ik laatst op een toernooi hoorde
dat de halve junioren top niet aanwezig was omdat
het toernooi in hetzelfde weekend viel als een KNAS-

trainingsweekend waar ze van hun trainer naar toe
moesten. De enkele vaderlandse topper die dan wel op

een toernooi in Nederland verschijnt prijkt zelden

bovenaan het klassement, daar staat meestal een Duit-
ser, Brit of Scandinaaf. Met andere woorden, als het
merendeel van de toppers ophoudt met klagen over het
lage niveau op wedstrijden en gewoon komt zullen ook
zij merken dat er maar edn de beste kan zijn zodat er

best toch nog wat aardige partijen te verschermen ziin.
De leden van de atletencommissie zouden hierin een

voorbeeldfunctie kunnen innemen.

Don nu het porodepoordje von de otletencommissie:
de competitie.
ln principe een grandioos idee, echter met het aantal
regels en voorwaarden waaraan deze toernooien zou-
den moeten voldoen is het plan op voorhand al

qedoemd te mislukken.

Ten eerste zou de bond een vijftal toernooien moeten
aanwijzen aan het begin van het seizoen die aan deze
competitie mee zouden moeten doen. lk zou zo voor
alle zes wapens niet eens vijf toernooien kunnen
verzinnen die in aanmerking zouden komen, maar dit
te rz ijd e.

Verder zou de bond in de competitie het wedstrijd-
systeem bepalen. Hiermee haalje alle flexibiliteit uit
het directoir technique. Als deelnemersaantallen tegen-
vallen kan niet meer een poule unique gedraaid worden
en andersom kan bij een qroot deelnemersaantal of een

late start van het toernooi geen tweede voorronde
kunnen vervallen.Overigens blijkt in de praktijk het
wedstrijdsysteem wat de heer Oostveen voorstelt bij
schermers en scheidsrechters grote problemen te geven.

Het duurt veel te lang en na een herkansing weet
niemand meer precies waar hij mee bezig is (als organi-
satie moet je constant schermers onder de douche
vandaan plukken die nog moeten schermen, uitslagen
worden verkeerd door scheidsrechters ingevuld waarje
pas in de finale achter komt, buitenlanders moeten
eerder naar huis, etc, etc). Kortom liever geen vast
wedstrijd systee m.

De bond zou een subsidie beschikbaar moeten stellen
aan toernooien waarvan de begroting daar niet van af
hanqt. Ja, qraaq !
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Diverse leuke aanbiedingen.

Speulclerbos l3-l-5. 27 l6 JW Zoetermeer

tel: 079 3 21 21 22 fax: 079 3 520822
portable: 06 54 79 28 22

e-mail : kardolu@euronet.nl

Visit our homepage:
http ://www. euronet.nl/-kardolus/
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voor de beste Schermsportartikelen :
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Probleem is echter dat het organiseren van een toer-
nooi wel zo schrikbarend duur is dat er eigenlijk geen

organisatie is die aan deze eis kan voldoen. Een tweede
detail is dat als we spreken over een zeer bescheiden
subsidie van f500 dat de KNAS dit f500 x 5 toernooien
x 6 wapens = f 15.000 kost. lk denk niet dat de KNAS

nog ergens een potje met f 15.000 heeft maar wil deze
mogelijkheid verder graag onderzoeken.
Dan zijn er de scheidsrechters. Voor elke toernooi-
organisatie zijn scheidsrechters roofgoed. Deze mensen
hebben soms naast het schermen ook nog een leven en

agenda's gelijktrekken met de toernooikalender is een
groot probleem. Als je de scheidsrechters dwingt om
minimaal 3 van de 5 door de bond aangewezen toer-
nooien te jureren zullen alle andere toernooien daar-
door extra moeite krijgen scheidsrechters te werven.
Verder wil de heer Oostveen graag dat de wedstrijd-
kalender van deze competitie afgestemd wordt op de

behoeftes van de Nederlandse topper. Een vluchtige blik
over de huidige Nederlandse wedstrijdkalender laat zien
dat schuiven in een toernooi lastig is. Als je dan in
aanmerking neemt dat veel toernooien meerdere
categoriedn of wapens kent die dan allemaal op de

internationale kalender zouden moeten worden afge-
stemd en het feit dat de locatie van het toernooi vrijwel
nooit het hele jaar beschikbaar is lijkt mij dit niet echt
een haalbare kaart.

Samenvattend denk ik dat het zeker noodzakelijk is dat
er wat aan het wedstrijdklimaat in Nederland gebeurd.
lk denk echter dat de atletencommissie een goede
gesprekspartner is voor toernooiorganisaties om tot
betere toernooien te komen maar betwijfel of zij er
weet van hebben wat er allemaal speelt bij het organi-
seren van een toernooi.
Een gestructureerd overleg tussen de grote toernooi-
organisaties en de atletencommissie lijkt mij een stuk
productiever dan wanneer iemand met een half door-
dacht plan de boer op gaat en er een jaar later achter
komt dat het niet echt gaat zoals het allemaal bedoeld
was...we zijn de FIE niet.

lk scherm omdat......(deel 2)
(Arvid )ostveen)
ln vergelijking met 10 - 20 jaar geleden zien we meer
en meer dat kinderen al op zeer jeugdige leeftijd lid
worden van een sportvereniging. Er is duidelijk sprake
van een vervroeging van sportdeelname bij de reguliere
clubs.
Het gevolg is dat die kinderen vrij vroeg de vereniging
ook weer verlieten en een tweede stroom verlaters ligt
daarna in de leeftijdscategorie 15 - 18jaar. Deze laat-
ste groep stopt vaak helemaal met sporten.

Een oontol redenen:
- de individualiserende tendensen in de maatschappij
- ze willen hun eigen tijd indelen
- ze willen hun eigen activiteiten kiezen
- ze hebben bijbaantjes
- het veranderende aanbod (andere activiteiten)
- er is zoveel te doen op internet
- er zijn zoveel andere uitdagingen (disco, kleding, etc)
- geen behoefte om zich uit te sloven in de training
- de school vraagt forse inspanningen
- de nieuwe studie elders

De ervaring van vele betrokkenen in de schermsport is
dat de leden vaak zeer enthousiast binnenkomen en om
diverse redenen na een korte periode weer verdwijnen.
De belangrijke vraag is dus niet zozeer:
"Hoe halen we de kinderen binnen"?
maar: "Hoe houden we de jeugdigen binnen"?

ln het vorige artikel is de algemene vraag aan de orde
gekomen: "Waarom beoefen ik eigenlijk deze sport"?
De conclusie uit onderzoek was dat kinderen duidelijk
meer intrinsiek dan extrinsiek gemotiveerd waren. Het
plezier, steeds beter worden en met de groep optrekken
waren de belangrijkste drijfveren. Tevens werd genoemd
dat deze gegevens geen stabiele factoren waren maar
vluchtige fenomenen. Met de informatie in het vorige
artikel kan aangesloten worden op de praktijk zoals
deze bij jeugdtrainers in de dagelijkse trainingen en
wedstrijden voorkomen.
ln dit artikel wil ik een aantal aandachtspunten formu-
leren die te maken hebben met de problematiek van
het motiveren. Wellicht kunnen de trainers (maar ook
ouders die vaak op wedstrijden naast de loper staan)
dit gebruiken als aanknopingspunt voor de toepassing
in hun trainingen en wedstrijdcoaching.

Aondochtspunten voor het motiveren von jeugdigen.
- Wat kunnen trainers/coaches leren uit onderzoek?
- lntrinsieke motivatie is essenti€ler dan extrinsieke

motivatie.
- 0mdat de jeugdigen zelf kiezen voor de sport

schermen is het van wezenlijk belang dat ze plezier
beleven, beter worden en samen spelen met vrienden
en vriendinnen

- Bij bepaalde jeugdgroepen is er sprake van een
'positieve balansi

- 0nder de jongeren zijn er meer jongelui intrinsiek
gemotiveerd zijn, dan extrinsiek.

- lntrinsieke motivatie wordt gemakkelijker ondermijnd
dan opgebouwd.

zie verder op pogino l0
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vervolg orlikel "lL 5cherm omdot......

Binnen de verenigingen hebben trainers en coaches 1pbouwende lcties ondernemen om te motiveren
grote invloed als het gaat om motiveren van kinderen. tijdens de wedstrijdcooching
Dat doen zij impliciet, door hun eigen presentatie, in hun Taakgericht:
attitude, en in de algemene manier waarop zij kinderen - de leerlingen kunnen duidelijk zien dat de coach met
benaderen en bejegenen. Dat doen zij vooral expliciet de wedstrijd bezig is (voor de wedstrijd)
binnen de reguliere trainingen en wedstrijden. De in- - hij houdt een korte maar duidelijke voorbespreking
vloed op de motivatie kunnen heel positief zijn, maar - hij wenst de schermers veel succes
ook buitengewoon negatief. Hieronder staan een aantal - hij controleert en regelt de warming-up
praktijksituaties aangegeven waarbij het opbouwen, - hij geeft enkele laatste instructies
dan wel ondermijnen van de motivatie aan de orde is. (tijdens de wedstrijd)

- hij volgt het spel en geeft aanwijzingen
)pbouwen von motivotie (hoogstens 2 of 3)
Trainers en coaches moeten zich inspannen om te - hij zet aantekeningen op papier voor later
zorgen dat schermen blijft boeien. Boeiend vinden de - hij geeft een korte analyse na de partij of wedstrijd
jongelui schermen als; zij plezier erin kunnen beleven, waarbij hij het spelgedrag in relatie met de uitslag
er beter in kunnen worden, etc. De concrete situaties legt
waarin de trainers/coaches nadrukkelijk te maken heb-
ben met motiveren zijn de dagelijkse trainingen en Relatiegericht:
wedstrijden. Hun leiding-gevende rol daarin is van - hij laat merken dat hij vertrouwen heeft in alle
groot belang. Deze leiding-gevende rol kan'taakgericht' leerlingen
en 'relatiegericht' zijn. Hieronder een opsomming van - hij maakt duidelijk dat je niet meer kan doen dan je
een aantal aandachtspunten, voor trainers/coaches, die uiterste best
opbouwend zijn met betrekking tot de motivatie. - hij verwijst vaak naar een vorige wedstrijd of een

training toen het ook zo goed ging
}pbouwende octies ondernemen om te motiveren - hij wil dat de leerlingen elkaar aanmoedigen
tijdens troining geven. - hij blijft enthousiast aanmoedigen ook al gaat het
Taakgericht: minder
- de leerlingen zien en merken van de trainer'dat hij - hij zal bijna altijd eerst de positieve punten noemen

met zijn vak bezig is' - hij komt mogelijk later terug op enkele fouten, na de
- hij zet zijn voorbereidingen van de tralningen op papier wedstrijd, en blijft nu positief
- hij werkt planmatig en betrekt daarin ook
wedstrijdervaringen Ondermijnen von motivotie

- hij organiseert snel en effectief, regelt spelmateriaal 0ok in negatief opzicht kunnen trainers en coaches
en let op de veiligheid invloed uitoefenen op de motivatie van kinderen.

- hij laat perfect zien wat de bedoeling is en corrigeert Vooral het relatiegerichte optreden van de trainer kan

waar nodig demotiverend werken. Hieronder staan enkele praktijk-
- er is sprake van veel actie maar hij doseert de voorbeelden genoemd.

inspanning
- hij varieert veel in oefenstof en spelvormen, maar is Tijdens de troining geven:

wel steeds met de betreffende sport bezig ondermijnende octies plegen te demotiveren
Taa kgericht:

Relatieqericht: - de leerlingen zien en merken dat de trainer er met de

- de leerlingen ervaren dat de trainer er is voor de hele pet naar gooit.
groep en ook voor ieder afzonderlijk - hij komt vaak te laat en is vaak 'nog het een en ander

- hij is positief in zijn uitleg en geeft complimenten vergeten'

- hij praat opgewekt en helder - hij geeft rommelig training en laat vaak hetzelfde

- hij kijkt mensen aan als hij spreekt en maakt best wel doen

eens een dolletje - hij laat van alles toe in de les

- hij heeft geduld om iemand iets te leren en legt uit
op verschillende manieren Relatiegericht:

- hij stelt haalbare eisen aan de leerlingen en spreekt - hij is humeurig en heeft vaak weinig zin in training
ze daarop aan geven

- hij wordt niet kwaad als je een fout maakt, als je - hij staat (of zit) ongelnteresseerd langs de kant

maar je best doet. - hij prikkelt met sarcastische opmerkingen



- hij zegt achteraf alleen maar'fout' of'dat gaat zo niet'
- hij heeft tegen een paar kinderen altijd iets onaardigs

op te merken

Tijdens de wedstrijd cooching:
ondermijnende octies plegen die demotiveren
Taakgericht:
- de coach heeft niets geregeld
- hij weet niet hoe laat de leerlingen moeten spelen

en op welke loper
- hij bemoeit zich meer met de scheidsrechter en

publiek dan met de speler

Relatiegericht:
- de spelers krijqen geen vertrouwen maar wel druk

opgelegd
- hij is boos op iemand die een kans mist
- hij heeft het alleen maar over de dingen die niet goed

gaan en niet wat wel goed gaat
- hij geeft wel '10 aanwijzingen in edn keer

- hij staat altijd bij sommige spelers te kijken en bij
anderen nooit

Tenslotte
Bovenstaande voorbeelden laten slechts ten dele zien
binnen het brede gebied van training en coaching hoe-
veel momenten er wel zijn die telkens consequenties
hebben voor de intrinsieke motivatie van sportende
jongens en meisjes.
Een grote verantwoordelijkheid rust op de schouders
van die trainers en coaches. Bewaking en verbetering
van de kwaliteit van het kader is absoluut de nood-
zakelijke eerste stap om deze problematiek fundamen-
teel aan te pakken. Misschien een idee om een clinic
te houden waar idee€n en praktijksituaties uitgewisseld
kunnen worden.

ln ieder geval heb ik geprobeerd aan te geven wat
enkele factoren zijn die de sporter (blijvend) motiveren
om aan het prachtige schermspel deel te nemen, en ik
hoop dat vele nieuwe kinderen dit ook in de toekomst
gaan doen.
Een schone taak voor de trainers en coaches, maar ook
de verenigingen met hun PR en extra activiteiten, om
hiertoe bij te dragen.

ln Memoriam: Drs. F.O. (Frits) van Kregten

Eind vorig joor overleed Frits van Kregten. Hieronder volgen twee in memorioms:

E.H. Wolthuis:
Begin december 1999 overleed plotseling Frits van Kregten op 84-jarige leeftijd. De overledene heeftjarenlang een
zeer grote rol gespeeld in de Nederlandse schermgemeenschap. Hij was een specifieke degenschermer en heeft op
dit wapen grote triomfen gevierd. Het Nederlandse kampioenschap behaalde hij driemaal, namelijk in 1951, 1953
en 1962. Ook internationaal was Van Kregten een bekende figuur. Aan de wereldkampioenschappen en grote
A-toernooien nam hij vaak met succes deel, evenals aan militaire, nationale en internationale schermevenementen.
Hij was destijds zeeofficier en enthousiast lid van de K.0.S. en de toenmalige toonaangevende burgervereniging
'Parade et Ripostei
Als goed organisator bemoeide hij zich vaak met bestuurlUke zaken. Een van zijn grote successen behaalde hij met
de organisatie van de jeugdwereldkampioenschappen moderne vijfkamp in Den Haag in september 1979.
Zelf een sterke vijfkamper behaalde Van Kregten vaak het welbekende vijfkampkruisje van NOC/NSF. Ook bij het
afleggen van de vaardigheidsproeven van deze organisatie was hij jaarlijks trouwe klant. Tot op hogere leeftijd
voldeed hij aan de toch zware eisen die hieraan werden gesteld.
We hebben afscheid moeten nemen van een groot schermer, vijfkamper en schutter en een inspirerende leider, die
als oud-bestuurslid van de KNAS en als groot inspirator van de schermsport de gouden bondsspeld was toegekend.

Kosper Kordolus:
Het begon onderweg naar Gent ernstig te sneeuwen, het werd gevaarlijk en glad op de weg. Als jongetje van 10,

in 1947, reed ik met mijn vader in zijn auto met een aantal schermers naar een grote internatonale wedstijd. lk
was trots op mijn vader en zijn auto, niet veel mensen hadden kort na de oorlog, een auto. 0 ja, iemand anders
daar in Gent had ook een auto, een zekere Nederlandse marine meneer, van Kregten. Mijn vader maakte zich daar
in Gent ongerust. Dat weer! Met die meneer van Kregten kwam pa in gesprek. Pa had een mooie auto, maar geen

sneeuwkettingen en hoe moest hij morgen in dat noodweer terug naar huis! Meneer van Kregten had wel sneeuw-
kettingen en hij ging 's-middags al terug. En ja hoor, de lieve mevrouw en meneer van Kregten, toen jonge mensen
nog, wilde op verzoek van mijn vader mij alvast best mee terug nemen naar Holland. Het werd een zware reis door
een fantastisch mooi wit landschap en ook door de stad Antwerpen met de mooie romantische lichten in de nacht.



lk vergat de rit en de mensen nooit. Hoog keek ik op tegen de fantastische schermers uit die tijd. Van Kregten, ter
Weer, Hordijk, Meynderts, van der Hoeve, Kuypers, Montfoort, Zoet, Roemburg, van Es. Het waren voor mij inter-
nationale grootheden. Van Kregten en van der Hoeve leenden mij op mijn 17e ook wel eens hun degens en kwam
ik uit in hun nationale ploeg, het waren fijne "lui". Bij grote internationale wedstrijden in "Huis ter Duin" in
Noordwijk kon Frits zich, wel begrijpelijk zo vlak na de oorlog, hij had voor volk en vaderland als marine-officier in

de gevaarlijke oorlog gevochten, niet inhouden. De Duitsers gingen meer en meer aan internationale schermwed-
strijden deelnemen, zo ook in Huis ter Duin. Spanningen uit de oorlog kwamen bij Frits in een partij naar boven.
"Hier rot m.. en daar r.. m..", zei Frits onder het masker, net iets te hard, dan zachtjes, hij droogde de arme, zeer

begrijpende Duitse schermer, Zimmermann heette de man geloof ik, af. Het was ineens een heel andere man dan

die uit de auto uit mijn eerdere kinderjaren. Secretaris van de KNAS was hij ook eens. En ja, er waren klachten bij
de schermbond binnengekomen. Boudewijn Heidenrijk en Kasper Kardolus verdienden geld met het schermen. Wat
er gebeurde: een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de KNAS!. Voor luttelijke bedragen gaven inderdaad
Boudewijn en ik schermlessen. Schermlessen eigenlijk voor een appel en ei. We verloren Boudewijn, een groot
kampioen, daardoor uit de KNAS. Schande van de schermleraren die dat ons eigenlijk aandeden. Maar ja er gebeurt
veel uit eigen belang, heden ten dage nog meer overigens! We hadden niemands brood afgenomen, we gaven les-
sen op eigen initiatief en voor bedragen als peanuts ten opzichte van de "vergoedingen", die de z.g. amateurs uit
de Sovjet Unie, Duitsland, Frankrijk etc. etc. ontvingen. Hoewel Frits en ik niet onmiddelijk vrienden waren, waren
de contacten in de 50 jaar dat wij elkaar kenden, bijzonder goed. Trouw was de man aan zijn maitre Abrahams.
Waarom, dat hij de grote Frits van Kregten, dat deed weet ik niet, maar wat ik mijn hele leven niet zal vergeten is

dat hij op nieuwjaarsdag 1999 plotseling bij mijn vrouw en mij langs kwam om ons een gelukkig nieuwjaar te
wensen (ik voelde me even dat jongetje van 10 en die grote meneer van Kregten kwam lief, zomaa( even langs).

We hebben dat erg gewaardeerd! Heerlijk vonden mijn vrouw en ik het, plotseling door hem ook onlangs nog, te
worden uitgenodigd in zijn prachtige flat te Wassenaar om te komen eten en een gezellige avond met hem door te
brengen. Bij het weggaan's avonds bleek dat hij van ons bezoek had genoten. lk dacht nog bij het weggaan, veel

heb ik voor het schermen over gehad, ernstig is het dat ik te weinig aan sociale contacten met familie en vrienden
heb kunnen doen. Frits belde mij in juli en vroeg mij samen naar het afscheid van Joska Makk te gaan. Heerlijk
vond hij het om nu met mij mee te rijden, we spraken onderweg "honderd uit" "Kasper zo zei hij in de aula, later
als ik er niet meer ben, zou ik graag ........" Plotseling echter, kreeg ik slechts enkele maanden later het bericht, Frits

van Kregten is niet meerl
Weet wel schermend Nederland heeft een groot sportman, hij was 0fficier in de 0rde van 0ranje Nassau, en ik
naar achteraf nog meer blijkt, een grote vriend verloren, het was inderdaad een fantastische vent.
Hij ruste in Vrede.

AANBIEDINGEN:'.- 
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sO-jarig jublieum MVO
(R.A. Froncis, voorzitter MV))
Zaterdag 4 maart 2000 vierde onze schermclub MVO
haar 50ste verjaardag. Deze bijzondere dag lieten wij
niet onopgemerkt voorbij gaan. Tijdens onze leden-
vergadering van 2 jaar geleden liet Henk Crooijmans
(secretaris MVO) een verslag van 1951/1952 zien, in dit
verslag van wat toen nog Ministerie Van 0orlog heette,
tegenwoordig dus Meer Vriendschap 0nderling konden
wij lezen dat onze club haar 2-jarig bestaan vierde op
4 maart 1952. Terstond benoemden wij de commissie:
50 jaar MV0. Deze commissie bestond uit Sjam Klapoe,
Karin Peters en 0tto Grijn. Tegenwoordig kun je niet
zomail een receptie organiseren zonder flink in de
financiEle buidel te tasten. Gelukkig heeft ons hoofd-
bestuur ons financieel gesubsidieerd. Trouwens toen de

club haar 2-jarig bestaan vierde had het hoofdbestuur
geen gelden ter beschikking.
Met de bijstand van het hoofdbestuur MVO wist deze
commissie een goed bezochte receptie te organiseren.
Hugo van Roon zorgde voor de scherm-entourage,
want in de loop van de jaren wist hij een verzameling
van schermsportattributen te verzamelen uiteenlopend
van postzegel tot persfoto, dus hieraan kon het niet
liggen. Terug naar de zaterdag, ik was de hele week al

wat in de zenuwen of alle genodigden zouden komen
en vooral wie van onze eigen clubleden aanwezig
zouden zijn, want door de individualisering heeft ieder
zijnlhaar eigen agenda. Noodweer sloeg toe: sneeuw-
bui, hagelbui en regen, ook dat nog, de klok sloeg
15.00 uur en tot onze verbazing hield dit niemand
tegen. Deze dag werd almaar gezelliger. De opkomst
was naar onze tevredenheid en iedereen was opgewekt.
De felicitaties kwamen uit alle hoeken van het land.
Voor de club heb ik fraaie en hartelijke cadeaus ont-
vangen, o.a. van de schermclubs De Vrijbuiters Gouda,
Scaramouche uit Arnhem, OKK Den Haag, Prometheus
uit Delft, oud-leden en de KNAS. lk zal niet iedereen
noemen omdat ik dan ongetwijfeld de nodigen vergeet
en ik een gave heb namen te vergeten. lk wil alle
aanwezigen bedanken voor hun aanwezigheid en ook
degenen die voor deze gezellige dag hebben gezorgd.
Een club als MVO heeft haar bestaan te danken aan
zowel de gezellige motivatie van haar leden als ook
aan de trainers, aangezien zij immers zorgen voor de

schermopvoed i nq.
Tenslotte nog een dankwoord aan de heer en mevrouw
Jan en Tinie den Dulk voor al de keren dat wij gebruik
mochten maken van hun onderkomen: schermzaal
Li nden hof/OKK.

Verslag MVO-lnvitatietoernooi
0p 31 oktober werd weer het traditionele MVO invitatie-
toernooi geschermd. Veel schermen in gemixte equipe-
vorm en zelfjureren en een broodje haring zijn de

ingredidnten die elk jaar weer terugkomen. Blijkbaar
slaat deze formule goed aan, de deelnemers waren in
ieder geval zeer positief. Er werd met veel enthousiasme
geschermd, soms op het scherp van de snede, parterre-
treffers werden vaak spontaan gemeld. 1 2 equipes bon-
den de strijd aan in het schermcentrum De Lindehof in
Den Haag. ledereen was keurig op tijd: dat mag ook
wel eens vermeld worden. We konden dan ook op tijd
beginnen. Na een sportieve strijd van 1B partijen per
man/vrouw volgde, volgens planning, om 1 6.45 uur de
prijsu itreiking.
De uitslag van het toernooi is als volgt:
1 Rapier Tilburg

Joelle van Gorp, Jeroen Bouwens en Vernon Thomas
2 MVO I Den Haag

Robert Boek, Mark den Haan en Maarten Verhoeven
3 MVO 2 Den Haag

Rudolph Francis, Paul van de Berg en

Seline de Ridder
4 Trefpunt Vlaardingen

Mady Hogenboom en Mikkel Suijker

5 De Vrijbuiters Gouda
Helmut Baars, Arjan Bos en Martijn Hengeveld

6 Beau Geste 1 Roosendaal
Arnoud Visschedijk, Siem Kamp en Mark van der Net

7 MVO 3 Den Haag
Frits Snijdewint, Rob Zimmerman en Ulrika Twaard

8 Prometheus 1 Delft
Angela Kat, Monique van Schevicoven en Frida van
Vugt

9 Prometheus 2 Delft
Johan Bongaards en Sander van Sluis

10 l'Assaillant Vlissingen
Kees ven Eenennaam, Boudewijn Vis en Sjak Zwier

11 Beau Geste 2 Roosendaal
Rien de Voogd, Kasper Kirkels en Maarten van Kaam

l2Beau Geste 3 Roosendaal
Laurens Kirkels, Sandra van 0ers en Charlotte Vink

Toernooiverslag 1 4e S|STA-toernooi
(Nothon Ducostel)
"De millenniumbug heeft gelukkig niet toegeslagen"
meldde persvoorlichter Bart van de Kerkhof tijdens de
persconferentie voor aanvang van het internationale
Topevenement "Het 14e SISTA lnternationale floret-
toernooi".



Zaterdagochtend had zich een horde pers verzameld
voor de geimproviseerde persstand. "De organisatie, in

handen van het samenwerkingsverband SISTA waarin
vijf Amsterdamse verenigingen vertegenwoordigd zijn,
moest voorzichtig zijn. De voorspellingen omtrent het
millennium waren te divers. Vandaar dat het toernooi
een weekend later wordt verschermd dan gebruikelijk.
Wij konden niet het risico nemen dat onze nationale en

internationale gasten door de millenniumproblematiek
voor een dichte deur kwamen te staan".
Voordeel van deze verschuiving was wel dat het de

organisatie de kans bood om ruimte te bieden aan de

KNAS om een scheidsrechtersclinic te organiseren.
0nder leiding van dhr. Krutsner (GER), internationaal
topscheidsrechter, hebben ca. 20 secondanten op zon-
dagochtend een bijscholing gevolgd waarbij vooral het
aanvalsrecht en de positie van de scheidsrechter naast
de loper uitvoerig werden besproken, geillustreerd met
voorbeeldpartijen. Zaterdag had dhr. Krutsner zijn cur-
sisten al zien seconderen tijdens het jeugd en equipe-
toernooi, zondag mochten de scheidsrechters hun

verfriste kennis'botvieren' tijdens het seniorentoernooi.
Een goede formule waarbij het onderwerp van de

cursus op de direkte praktijk is gebaseerd en achteraf
kan worden toegepast!

Het 14e SISTA internationale florettoernooi heeft zich
mogen verheugen met zeer ruime persaandacht zowel
van de TV, radio en krant! Bart van de Kerkhof heeft
daartoe hemel en aarde bewogen en daarmee het goede

voorwerk van Susan Blom (ex-SISTA-lid) bekroond. Het
was heel qoed om te zien dat het ook gewerkt heeft!
Het blijkt dat de media zeer geintereseerd is in de

schermsport die van oudsher toch een hele positieve

uitstraling heeft op buitenstaanders (overigens ook op

de be-oevenaars) en bereid is hier op een zeer positieve

manier over te berichten... Tevens heeft een aantal leden

van SISTA gemerkt dat het effect heeft op de instroom

van nieuwe leden of dan tenminste geinteresseerden!

Hoewel het niet statistisch bewezen is, ligt een relatie
wel voor de hand. Zowel de persaanpak als de combi-
natie met een scheidsrechtersclinic maken deel uit van

de strategie van SISTA om de toernooi-organisatie
verder te 'proffessionaliseren', gezien de resultaten
zullen we hier in de toekomst mee doorgaan.

Tot slot de sportieve kant van het toernooi zelf. Er werd

op beide dagen met zeer veel enthousiasme en inzet
geschermd, zowel bij de jeugd als de equipes en de

senioren. Vooral tijdens het seniorentoernooi was te

merken hoe goed de Nederlandse floretjunioren en

cadetten aan de weg timmeren met als uitschieter
Matthijs Rohlfs die na een zeer zware eliminatie uitein-
delijk tweede werd na Andries Toth. Bij de dames waren

zelfs de nummers €en en twee jeugdschermers. Laura
van Gijlswijk won in de finale van Simone Klijnhout.
Hier volgen de resultaten:

HerenSenioren: Toth(Scaramouche)
Dames Senioren: Van Gijlswijk (Scaramouche)

Heren Junioren: lscha Mooren (Rana)

Dames Junioren: Helon (Bel)

Heren Cadetten: 0din Pepper (En Garde)
Dames Cadetten:
Heren Pupillen: Mels van Gool (En Garde)
Dames Pupillen: Saskia van Erven (Verwijlen)

Heren Benjamins: Niek van Oorschot (Verwijlen)

Dames Benjamins: lnge Comprer (PSV)

Heren Kuikens: Johan Montleray (Gascogned

Dames Kuikens: Lieke van der Wolk (Verwijlen)

Verslag van equipe toernooi te Leverkusen
(Roel Verwijlen)

"GELEGENHEIDS EeutpE vERSLAAT HEIDENHEIM."

Bij het jaarlijkse degen equipe-toernooi van Bayer
Leverkusen nam ditjaar een gelegenheids-equipe uit
Nederland deel. Het equipe bestond uit Wouter den

0tter van des Villiers, Siebren Tigchelaar en Bas

Verwijlen beiden van sv Zaal Verwijlen.

ln de voorronde werd begonnen met een nipt verlies
tegen Etuf Essen, daarna was het Duitse kampioenstean
van 0FC Bonn duidelijk te sterk, maar door een goede

overwinning op het team van Uni Koln haalde men de

laatste 1 6.

Dat betekende een 1 3e plaats op het tableau van 1 6.

Dus de tegenstander was de nummer 4 Heidenheim 1.

0p papier dus een moeilijke opgave, maar het werdt
een prima overwinning voor de drie Nederlanders.
Net op tijd was Siebren weer op zijn oude niveau
qekomen, en met benjamln Bas die niet onder deed

voor zijn teamgenoten, en met de ervaring van Wouter
was het een prachtige overwinning met 45/43 op een

Duits topteam.
Als coach kun je alleen maar hopen dat deze jongens

doorgaan, want dit kan voor de toekomst een zeer

sterke equipe opleveren.

ln de kwartfinale verloren de Nederlanders uiteindelijk
duidelijk van het organiserende team van Leverkusen,

met o.a. Arnd Schmid, en Bellman. Winnaar van het

toernooi was Hondved Budapest, dat in de finale
Leverkusen versloeg, Bonn eindigde als derde en een

team uit Estland werd vierde.

q



Het 23ste lnternationaal Donartoernooi
(Johonno Prummel, o.i. voorzitter SSG)

ln het weekend van 12 en 13 februari 20OO vond het
23ste lnternationaal Donartoernooi plaats. Na een jaar
pause vanwege gebrek aan financidn, lukte het dit jaar
om wel weer een toernooi te organiseren. De organisa-
tie van dit toernooi is al een jarenlange samenwerking
tussen GSSV Donar 1881 en de Stichting Schermsport
Groningen en ook dit jaar was dit weer een succes.
0p dit toernooi worden sinds twee afleveringen op alle
zes de wapens geschermd. Door de opzet van het toer-
nooi kunnen de dames en heren op meerdere wapens
uitkomen, wat blijkbaar ook gewaardeerd wordt gezien
het aantal mensen wat op beide dagen actief was. ln
totaal konden we 150 schermers begroeten, een zeer
acceptabel aantal.
0p zaterdag schermden de heren degen, dames floret
en dames sabel. Het laatste wapen was zeer zwak ver-
tegenwoordigd. Dit is geen motivatie om volgend jaar
dames sabel weer apart te doen. 0p heren degen ver-
schenen 50 schermers en dames floret had een deel-
nemersveld van 22 schermsters. Rond de klok van 5

uur vonden de finales plaats, waardoor we, in tegen-
stelling tot andere jaren, de schermers op tijd naar huis
konden laten gaan.
Echter, de meeste schermers bleven overnachten om
aanwezig te kunnen zijn op het feest. Na eerst een
eetcafd de schrik te hebben aangebracht door voor 30
mensen te reserveren, en nadat er al 50 binnenwaren,
de bediening helemaal van slag, zij er toch in slaagden
een maaltijd binnen een half uur op tafel te krijgen,
ging er een grote groep naar een dichtbijzijnde kroeg
waar het tot de late uurtjes gezellig bleef.
Dit was ook te zien aan de slaperige schermers die
zondagochtend zich weer op de lopers meldden. 0p die
dag werd heren floret, dames degen en heren sabel
verschermd. Ook op deze dag slaagden we er in de
finales weer gelijk te laten plaatsvinden, waardoor we
om 6 uur de zaal opgeruimd konden achterlaten.
Ook qua scheidsrechters ging het dit jaar redelijk.
Het is schijnbaar voor sommigen nog steeds een verre
reis en er werd natuurlijk ook geen verplichte clinic
georganiseerd, wat je als organisatie van een toernooi
financieel een aardig voordeel oplevert, zeker wanneer
scheidsrechters je grootste kostenpost is. Daarom
waren we toch zeer blij met de scheidsrechters die
wel kwamen en we hopen hun ook volgend jaar weer
te mogen begroeten. Hierdoor hadden we naast de
gerenommeerde scheidsrechters ook een aantal jeudige
scheidsrechters, die zeer goed voor de dag kwamen, en
een aantal schermden een dag en jureerden de andere
dag, waardoor je als organisatie toch makkelijk je toer-
nooi kunt draaien. Wij vinden namelijk dat schermen
nog steeds een jury-sport is en we proberen dan ook

elk jaar zoveel mogelijk scheidsrechters naast de loper
te krijgen. Het was een gezellig toernooi, waar zowel
beginnende als gevorderde schermers veel konden
schermen en door de finales achter elkaar te laten
plaatsvinden werd een leuke sfeer qekweekt.
Al met al een zeer geslaagd toernooi.

Ter volledigheid de uitslagen.
0m de derde en vierde plaats is niet geschermd.
Zoterdog:
Heren degen: Peter Bijker (Des Villiers),0laf Kardolus
(Zaal Kardolus), Stephane Ganeff (Zaal Kardolus), Bas
Verwijlen (Zaa I Verwijlen)
Dames floret: Laura van Gijlswijk (ANSC), Simone van
Egmond (Ter Weer), Simoni Klelnhout (Scaramouche),
Henne Liebrand-Van Es (Zaal Vissed
Dames sabel: Nicole Beer (Giippingen), Marjolein
van Vught ( Scaramouche), Nicole van Hattum
(Scaramouche), Surya Reis (GER ANSC)

Zondog:
Heren floret: Rudolph Spanhoff (Ter Weed, Jiirg Vetter
(Hamburg), Wojtek van Barneveld (OKK), Andreas
Markfort (Bremen Nord)
Dames degen: Pernette Osinga (KMSV), Magreet
Snaterse (Kardolus), Titia Mannessen (Zaal Verwijlen),
Nicolette Tiedink (Des Villiers)
Heren sabel: Tijmen Ros (Prometheus), Fransesco
Gallavotti (lTA), Ali Ghafari (Van Oeveren), Arash
Hoesseini (Van Oeveren)

Uitslagen NJK 2OO0

{De eerste drie von olle cotegorien)
Degen .Jongens Benjamins/Kuikens
1) 00RSCH0T Niek Van ZML VERWYLEN

2) RUIJTER Laszlo

3) MANDERS Kevin

4) K1 RUIJTER Marceil

5) K2 J0RDMN Robin

6) K3 DEUTEK0M Vincent

1) C0NEN Rachil

2) Kl,ARlS lngrid

ZML VERWYLEN

ZML VERWYLEN

ZML VERWYLEN

ZML VERWYLEN

ZML VERWYLEN

D ARTAGNAN

ZML VERWYLEN

ZML KARDOLUS

RAPIER

Degen Meisjes Pupillen
1) ERVEN Saskia Van ZAALVERWYLEN
2I MRTS Yca ZML VERWYLEN

3) MMS Jolanda PUIIEN
Degen Jongens Pupillen
1) 00RSCH0I Bart Van ZML VERWYLEN

2) EURGT Rob Vd ZML VERWYLEN

3) THOMAS Rutger H00RN
Degen Meisjes Junioren/Cadetten

88

B9

8B

91

92

90

87

87

86

86

86

86

80

81

BO

86

84

3) GLIMMERVEEN Nanda D0NAR
4) cr FRANCK Sanne

6) Cz G0RP Jodlle Van



Degen Jongens Junioren/Cadetten
1) C1 VERWIJLEN Bas

2) C2 BLoKS Alexander

3) c3 ERVEN Allard Van

2) 0EVEREN Anna Van

3) MRTS Zoi

a) Kl W0LK Lieke Vd

9) Kl J0RDMN Robin

10) K2 SCHIPPERS Yoram

14) K3 HUUBERSValentijn

Floret Meisjes Pupillen
1) ERVEN Saskia Van

2) GEURTS Djinn

3) MRTS Yca

Floret Jongens Pupillen'l) KENTER Pascal

2) G00L Mels Van

3) MRDEN Vurgill

Floret Meisjes Junioren/Cadetten
1) cr GIJLSWIJK Laura Van SCARAMOUCHE

8) TERSCHEGGET Rudolf PUTIEN

10) ZON BartVan ZAAL KARDOLUS

11) M0ERMAN Boudewijn LES FAUC0NS

Floret Meisjes Benjamins/Kuikens
1) GEURTS Djinn OKK

2) HEINEN Eva

3) C2 ERVEN Saskia Van

a) KIARIS lngrid

5) B0S Denise

7) C3 COMBE Elisa

Floret Jongens .Junioren/Cadetten
t) R0HLFS Mathijs

2) C0[/BE Sebastiaan

3) MOOREN lscha

5) c1 PEPPER 0din

6) C2 V00RI loren Vd

7) C3 VERWIJLEN Bas

Sabel Jongens Benjamins/Kuikens
1) K1 0EVEREN EdgarVan

2) STR0BEL Steven

3) DER0P Thierry

4) K2 DER0P Remy

5) K3 STROBELVincent

Sabel Jongens Pupillen
1) POL Niels Vd

2) DER0P Thierry

3) SIROBEL Rene

ZAAL VERWYLEN

ZAAL VERWYLEN

ZAAL VERWYLEN

VAN OEVEREN

ZAAL VERWYLEN

ZAAL VERWYLEN

ZAAL VERWYLEN

SCARAMOUCHE

ZAAL VERWYLEN

ZAAL VERWYLEN

OKK

ZAAL VERWYLEN

KLM

EN GARDE

ARAMIS

dJ
o2

B3

B1

84

85

BB

BB

B9

90

92

TER WEER

ZAAL VERWYLEN

ZAAL VERWYLEN

PUTTEN

SCARAMOUCHE

VAN OEVEREN

SCARA[/OUCHE

RANA

EN GARDE

RANA

ZAAL VERWYLEN

VAN OEVEREN

SCARAMOUCHE

DEROPE[/ENT

DEROPE[/ENT

SCARA[/OUCHE

DEROPEMENI

DEROPEMENT

SCARAMOUCHE

B4

B1

87

BI

80
OE

81

82
o1

83
a2

B3

91

89

BB

90

91

B6

BB

86

80

BI

83

B6

6) K2 GEURTS Bobbi Joy OKK

Floret Jongens Benjamins/Kuikens
1) 00RSCH0T NiekVan ZAALVERWYLEN

2) [/0RARU Alexander ZML HEER00MS

3) 0UWEHAND Tim OKK

BB

89

89

92

90

92

87

88

86

B6

86

87

Sabel Jongens Junioren/Cadetten
1) WIJNK00P Jan-Thijs VAN 0EVEREN

2) VAJTA Balasz GASC0GNE

3) C1 VERWIJLEN Bas ZMLVERWYLEN

a) C2 POL Niels Vd DER0PEMENT

Stichting Topschermen Den Haag

Officidle leverancier van

U kunt ook onze site bezoeken op

http://www.xs4all.nl/ - schermen

of mail ons op

mwdijk@xs4all.nl

Allstnr flnternatlonal
Verkoopadres:
Kepplerstraat 253,Den Haag, tel.: O7O - 363457I
Dinsdagavonden: 20.00 - 21.30 uur
Of anders
Tel.: 070 - 3647786
Fax: 070 - 3603719
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Datum NaamN/apen

1 5-1 6i04l2000 Open Noord-Hollandsekamp.
DegeniFloret/Sabel Alle Cat.

22lo4l2ooo St. Servaes Tournooi
Degen/Floret Dames Et Heren

22lo4l2oo0 Ad Vermolen Beker

Sabel Veteranen

2710512000 NK Floret 2000
Floret Dames & Heren lndttEquipe

01/06/2000 22e Hemelvaartstoernooi
Floret Alle Cat. lnvitatie

2510612000 19e Haags Jantje
Floret Jeugd

24lo9l2oo0 13e Koning Willem ll toernooi
Degen Dames & Heren

30/09/2ooo ZilverenFloret
Floret Dames & Heren

3o/09/2ooo ZilverenSabel
Sabel Dames & Heren

01/10/2000 ZilverenDegen
Degen Dames & Heren

07llol2ooo Holland Cup
Sabel Equipe

08/10/2ooo 9e lnt. Rana Tournooi
Floret/Sabel Dames ft Heren VetSa

28-29 | 1Ol20Oo 9e Snaphaene Tou rnooi
Sabel Jeugd, Senioren, Veteranen

04-05/11 /2000 Wapen van Vlagtwedde
Floret Alle Categoridn

1211112oo0 1'le lnt. Waterlandtournooi
Floret/Degen Jeugd

1911112000 Tilmanbeker
Floret .Jeugd Equipe

1011212000 Lindenhoftoernooi
Floret Jeugd

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.
0.K.K.

Tilburg lnt.
Ra pier

Soesterberg
K.M.5.V.

Soesterberg
K.M.S.V.

Soesterberg
K.M.S.V.

Amsterdam lnt.
ContreTem ps/0ever/RANA/US

Amsterdam lnt.
ContreTem ps/0ever/RANA/US

Arnhem lnt.
Schermcentrum 5caramouche

Ter Apel lnt.
5V Ter Apel

Purmerend lnt.
Zaal Heerooms

Amsterdam
Afd Noord-Holland

Den Haag, Lindenhof
0.K.K.

PlaatslOrganisatie Opmerking

J e ugdtou moo i (o rt i ke I vo rig e ed i ti e) Pernette Osingo (0rtikel vorige editie)




