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ALCEMENE SCHERMBOND

Voor sommige schermers breekt binnenkort alweer de

zomervakantie aan, een tijd zonder al te veel scherm-

activiteiten. Een tijd ook voor andere activiteiten zoals

het lezen van de tweede Touch€ van dit seizoen.

Een weer zeer gevarieerde Touch€ met diverse wed-

strijdverslagen waaruit blijkt dat het goed gaat met de

Nederlandse toernooien. Er zijn vooral meer deelnemers

en dat is goed voor het schermen. Momenteel is het

rustig met toernooien, alleen de NK's degen en sabel

worden nog verschermd. De uitslagen van het NK floret

staan in de Touch€ vermeldt.

Behalve wedstrijdverslagen zijn er ook diverse andere

zaken te melden. Zo kunt u tips in deze Touche vinden

om meer aan de naambekendheid van uw vereniging,

toernooi of de schermsport in het algemeen te krijgen

in de media. Nu konden we onlangs op de Algemene

Ledenvergadering van 13 mei horen dat de N0S ons

betaalt om vooral geen schermen meer uit te hoeven

zenden, de regionale pers is vaak wat enthousiaster

om aandacht te willen besteden aan het schermen.

Dus wellicht een kans voor u!

Dat de lente een tijd is van vlinders in je buik, is ook

niet aan deze Touchd voorbij gegaan. We kennen al een

aantal commissies en andere onderdelen, sinds kort

kennen we zelfs een datingbureau voor jonge, verliefde

schermers. Wie eens een kansje wil wagen, het email-

adres is vermeld bij het artikel.

Daarnaast meldt een aantal toernooien dat ze in het

najaar weer hun poorten opengooien voor u als

schermer. Daarbij is het Dutch 0pen in Oss weer terug

van weggeweest, dus weer meer gelegenheid om de

wapens te kruisen.

Geen nieuws van de afdelingen of regio's, of hoe het

ook mag heten. Wellicht liggen ze stil of zijn de acti-

veiten niet het vermelden waard. Echter wel jammer,

want ook voor de afdelingen ruimt de Touche graag

een plaatsje in.

En nu de bekende zaken:

Allereerst de nieuwe deadline: 1 oktober 2000.

Verder is de Touch6 ook online te lezen, en wel op

het volgende adres:

http://users.ba rt.n l/-56;10r, t
(een compleet vernieuwde site) en via de vernieuwde

site van de KNAS:

http ://www. kn a s. de mon. n I

De Touch€ kunt u daar vinden onder commissies.

Wie nog niet online is of het liever per post stuurt

of faxt:

Redactie Touchd

t.a.v. J(ohanna) Prummel

H.S. Trumanstraat 10

9728 SB Groningen

Tel.: 050-5262791 (voicemail)

Fax: 05O-5252795

Email : smitprum@bart.nl

Tot slot wil ik iedereen weer bedanken voor hun

bijdrage. Blijf schrijven en stuur het op!



Adreswijzigingen
Het secretariaatsadres van sv. A.E.W. is gewijzigd in:
Langegracht 2O0,2312 PC Leiden.
Secreta ris en telefoon nu m mer zijn on gewijzigd.

Tevens is het adres van de KMSV gewijzigd in:
E.R. Bel, Van Heemskerckstraat 3, 671 2 ET Ede,

Tel.:0318-610959

Hoe kom je met je vereniging op radio, tv of
in de krant?
(Arvid 0ostveen)
ln dit artikel wil ik de mensen, die belang hebben bij
het in het nieuws komen van zichzelf als sporter of als

vereniging als geheel, enige tips geven hoe men in het
nieuws kan komen.
Voor de landelijke tv en kranten is al advies vanuit de

bond uitgebracht om dit centraal te houden.0m te
voorkomen dat iedereen maar gaat bellen en faxen
dient men zich voor het landelijk nieuws te wenden
naar 0scar Kardolus?

lk wil het meer over het regionale nieuws hebben,

temeer omdat daar ook meer kansen liggen voor de

kleine verenigingen van het schermen.
Nederland telt 13 regionale publieke omroepen waar-
van er 11 niet alleen radio maar ook via de televisie
uitzenden. Elke provincie heeft €€n regionale omroep,
behalve Zuid-Holland, die heeft er twee. Van de

ongeveer 340 lokale omroepen zenden er bijna 100

via radio en tv uit; de rest verzorgt alleen radio-
programma's.

STICHTING SCHERMCENTRUM 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 informatie en verkoop buiten deze tijden:
Tamara Panjer, telefoon (026) 323 42 68
Catharina Giesberts, telefoon (026) 381 94 62
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Het verschil tussen regionale en lokale omroepen is

dat de regionale omroepen professionele organisaties
zijn met veel werknemers, terwijl de lokale omroepen
vaak door vrijwilligers gerund wordt.
De functie van beide soorten omroepen is om respec-
tievelijk regionaal en lokaal nieuws te brengen;
minstens de helft van de programma's dient volgens
de wet lokale informatie te bevatten en vaak maakt
sport een belangrijk deel uit van de programmering
van de regionale en de lokale omroep.

Wot is het belong voor de vereniging?
Voor mensen die betrokken zijn bij de vereniging werkt
het vaak stimulerend als de club op de radio, tv is of in
de krant staat. De betrokkenheid van de leden en

bestuurders van de club wordt erdoor vergroot en de

onderlinge banden versterkt.
Ook kan de vereniging via de omroep werken aan haar
bekendheid of public relations. Als gevolg hiervan kan

men aan sponsoring gaan denken, ledenwerving of een
signaal afgeven naar de plaatselijke overheid voor evt.

su bsid i es.

Hoewel de omroep de vereniging en de vereniging de

omroep nodig hebben blijkt dat het voor de vereniging
vaak moeilijk is om de aandacht van de omroep te
trekken.
0m een goede samenwerking tot stand te brengen en

te houden volgt hier een tiental tips om dit te bewerk-
stel I igen.

Tien Tips:
1 Maak redacteuren enthousiast

Plan een gesprek met iemand van de sportredactie.
Leg uit waar de vereniging mee bezig is en maak
hem enthousiast met de aankondiging van toer-
nooien of competities.

2 Zorg voor een vast contact
Zorg er voor dat er een vast aanspreekpunt is bin-
nen de omroep voor de vereniging. Je neemt immers
makkelijker contact op met iemand die je kent.

3 Bezorg de omroep vooral veel informatie
Bestook de omroep met informatie. Breng de

omroep steeds op de hoogte van (bijzondere)wed-
strijden en gebeurtenissen die te gebeuren staan
binnen de vereniging. Zorg ervoor dat de omroep
altijd op de perslijst staat.

4 Bedenk een leuke invalshoek
Geef bij wedstrijden aan wat er bijzonder aan is, bij-
voorbeeld: het is een afscheidswedstrijd van een
sporter of een trainer, of een schermer die dit jaar
nog ongeslagen is of zich op deze wedstrijd kan
kwalificeren ergens voor.

5 Houd moed!
Geef de moed niet op als er niet gereageerd wordt

op de persberichten. De sportredactie laat alleen iets
van zich horen als ze er iets mee willen doen. En als
ze dat deze week niet doen omdat volleybal belang-
rijker was betekent dat nog niet dat ze volgende
week geen aandacht aan het schermen besteden.

6 Geef uitslagen snel door
Stel binnen de vereniging vaste mensen aan die na

de wedstrijddag contact opnemen met de omroep.
Zo kan de contactpersoon direct de uitslagen door-
geven of zijnlhaar verhaal doen in een uitzending.

7 CreEer faciliteiten
Zorg bij een wedstrijd voor een lunch voor de pers,
ruim tijd in dat de pers een sporter kan interviewen.
Geef de pers een duidelijke plek voor finalepartijen

B Vergeet geen veranderingen door te geven
Stuur wedstrijdkalenders op en de eventuele veran-
deringen daarop. De programmamakers kunnen deze
dan van tevoren in de uitzendingen aankondigen.

9 Heb je iets te vertellen? Meld je bij de omroep
Wees niet bescheiden: nodig jezelf uit als je iets te
melden hebt. De omroepen hebben vaak aandacht
voor ogenschijnlijk minder belangrijke zaken

10 Verruim je blik
Kijk eens of er ook samenwerking mogelijk is op
andere terreinen. Stel bijvoorbeeld de accommodatie
ter beschikking van de pers voor een sportdag waar-
bij de clubtrainer voor een korte schermcursus zorgt
en wellicht kan de vereniging in ruil daarvoor eens
gebruik maken van de omroepfaciliteiten om een
promotievideoband te maken.

Wot betreft de kronten is het tegenwoordig mogelijk om
persberichten vio e-moil te verspreiden. Met een druk op
de knop kunnen door vele regionole kronten mee bereikt
worden.

Somenvottend kon men zeggen dot ook de kleinere
verenigingen in Nederlond konsen hebben om in de
medio te komen.
De gevolgen kunnen voor een vereniging erg positief
uitvallen dus ik zou zeggen tegen sporters die
sponsoring behoeven ofverenigingen die meer
exposure willen "loot zien dot je er bent !!"

Aankondiging NK-tournooi
NK Degen 2000 - individueel wordt verschermd op
zaterdag 1 7 juni 2000 in sportcentrum De Veur in
Zoetermeer (open inschrijving: indien meer dan 30
deelnemers wordt een extra voorronde verschermd)

NK Sabel 2000 - individueel wordt verschermd op
zaterdag 1 juli in schermcentrum Arnhem



Koning Willem ll - de strategie
(George von Heerde, secretoris TSV Ropier)

Vorig jaar verscheen er in Touch6 een somber stukje
over het organiseren van toernooien in Nederland
wegens het dalend aantal schermers dat aan wed-
strijden deelneemt. Blijkbaar bieden de toernooien niet
datgene waar schermend Nederland op zit te wachten.
Toch is het wedstrijdelement een belangrijk aspect dat
een rol speelt in de verlaging van het ledenverloop
binnen verenigingen. Variatie is essentieel om de

interesse te behouden en af en toe dan wel regelmatig
een toernooi bezoeken kan daar beslist aan bijdragen.
Het Koning Willem ll toernooi - naar aanleiding
waarvan vorig jaar dat stukje is geschreven - is vorig
jaar qua deelnemersaantal redelijk geslaagd, we gaan

dit jaar daarom door!

Koning Willem ll heeft besloten zich nog niet terug
te trekken; integendeel de vorig jaar doorgevoerde
strategie wordt gehandhaafd onder het motto 'veel

schermen in een prettige ambiance' en dan met name

veel schermen voor de beginnende schermer en een

prettige sfeer voor iedereen!

Het toernooi zit ols volgt in elkoor:
Voor zowel de dames als de heren begint het toernooi
met een voorronde. Daarna wordt het deelnemersveld
gesplitst in een A-poule en een B-poule. De A-poule
(ruwweg de bovenste helft) schermt verder volgens het
veel gebruikte systeem: een eliminatie zonder herkan-
sing. Anders uitgedrukt: op een effici€nte wijze naar de

beslissende finale.
Voor de meeste schermers in de B-poule staat het
schermen van een flink aantal partijen hoger op het
verlanglijstje. Een veel gehoorde klacht is dat een

doorsnee toernooi onaantrekkelijk is omdat vaak al

na vijf partijtjes in de voorronde direct de kleedkamer
opgezocht kan worden. lnderdaad kun je zo maar
weinig ervaring opdoen om in toekomstige toernooien
betere resultaten te behalen.
Koning Willem ll doet het anders. De schermers die in
de B-poule terecht zijn gekomen, schermen opnieuw
een ronde in poule systeem, maar nu worden dames en

heren gemengd! Na deze tweede ronde volgt eveneens

een eliminatie zonder herkansing. Deze formule heeft

tot gevolg dat de schermers die na de eerste ronde in

de B-poule terechtkomen, gemiddeld meer partijen

schermen dan deqenen die de A-poule bereiken.

De organisatie hoopt op meer deelnemers dan de

laatste drie jaren. lmmers, de aanwezigheid van veel

schermers betekent veel onbekende tegenstanders,
iets wat binnen de eigen vereniging niet te vinden is.

Als afsluiting een oproep aan alle schermers in
Nederland: Komt in groten getale om op sportieve
wijze de degens te kruisen! Het is de moeite waard.
Eind augustus ontvangen alle verenigingen weer de
uitnodiging op het secretariaatsadres.
13e Koning Willem ll toernooi, georganiseerd door
Rapier - Degen dames en heren senioren
Zondag 24 september te Tilburg.

Aankondiging Dutch Open Fencing
(E. Kloris, secretoris Zool Verwijlen)
Na een jaar van afwezigheid heeft schermvereniging
Zaal Verwijlen de draad weer opgepakt.
ln het weekend van 1 4 en 1 5 oktober 2000 organiseren
wij wederom ons internationale degentoernooi
Dutch 0pen Fencing voor heren senioren en alle
categoriedn jeugd, dames en heren.

0p 14 oktober vinden de voorronden plaats voor de
heren senioren.
Tevens vindt dan het toernooi plaats voor de jeugd.

0p 15 oktober vindt de gala-finale plaats in een

accommodatie op het Autotron.
Noteer deze data vast in uw agenda, een convocatie
volgt nog.

Aankondiging Wapen van Vlagtwedde
Na het daverende succes van vorig jaar, verheugen we

ons nu al op de volgende editie van ons internationale
schermtoernooi. Ditjaar zal het toernooi in het eerste

weekend van november plaatsvinden te weten 4 en

5 november. 0p 4 november zullen de senioren en

cadetten op floret strijden en op de zondag schermen

alle overige jeugdcategoriedn. Het is dus voor een deel

van de schermers mogelijk om op twee dagen te
schermen.
We streven qua deelnemersaantal naar een stijging ten
opzichte van vorig jaar. 1 50 i 200 deelnemers moet
haalbaar zijn. Daaronder zal weer een groot aantal
Duitse schermers zijn. Evenals vorig jaar, hebben we de

professionaliteit en prettige sfeer hoog in het vaandel
staan. We doen er dan ook alles aan, om een goed

toernooi neer te zetten en de wedstrijden in een

plezierige atmosfeer te laten verlopen. We rekenen

daarbij op jullie deelname!
Wilt u meer weten over het toernooi, inschrijving,
overnachtingen etc. dan kunt u contact opnemen met
het secretariaat van de Schermvereniging Ter Apel:

Secretariaat SWA
p/a Johan Kuper
Hoofdkade 90
9561 JK Ter Apel
Tel. 0599 584498
E-mail : johan@kuper.nl

w



7e Lustrum DSV Gascogne
(Bronne Pot,

Voo rzitte r DSV Goscog n e)

Denk je aan de Universiteit Twente als jongste universi-
teit, dan associeerje dat niet meteen met een traditio-
nele, oude sport als schermen. Toch is daar vanaf de

oprichting van de universiteit al een schermvereniging:
de Drienerlose Schermvereniging Gascogne. En jawel,
die dit jaar haar 7e lustrum viert. Zelfs een dubbel lus-
tru m

aangezien onze maitre Andrd Ligthart al 30jaar de

trainingen verzorgt! Dit tot grote tevredenheid van ons
a llemaa l.

0p 1 januari 1965 werd Gascogne opgericht, onder de

naam 'Momento Mori,' waarvan Joop Huitink maitre
was. Dezelfde naam deed Ligthart bij zijn aantreden
teveel aan een qelijknamige slachterij denken en er
werd gekozen voor een andere naam:
DSV Gascogne, naar een Franse
streek waar de

musketier D'Artagnan vandaan
komt. Sindsdien heeft de vereniging
ook haar eigen wijn:Gascogne-wijn
die voortreffelijk smaakt. Maar het
gaat natuurlijk om schermen en

bekende schermers die de vereniging
heeft voortgebracht zijn o.a. sabreur
Michiel Bijleveld, sabreur Peter
Vardy, degenist Goos van Asselt,
florettist/ sabreur Glenn Tjon Joek
Tjien, sabreur Marco Koelink,
florettiste Simone van Egmond.
En onze huidige trots zijn de sabreur
Balazs Vajta, en florettiste
Monica Polner.

Twee keer per week worden de
wapens getrokken in de ruime
schermzaal van het sportcentrum op
de campus. Weliswaar zit al het
materiaal veilig opgeborgen in kasten
om te voorkomen dat andere sporters in de

verleiding komen, de gehele entourage laat toch dui-
delijk zien dat er geschermd wordt: prijzenkast, posters,
foto's en tal van andere zaken sieren de ruimte.
0mdat de zaal met grote ramen aan de boulevard ligt,
ontbreekt het ook niet aan toeschouwers. De zaal werd
in eerste instantie gedeeld met de handboog- en

schietclub, waarvan de gaten in de muren nog getuige
zijn. 0ok tijdens de schermtrainingen bleef niet altijd
alles heel: een fltchende schermer vloog eens door een

deurraam en een andere ruit sneuvelde na een sabelhouw.

F--

ascogne
Sindsdien heeft de schermzaal pantserglas. 0ok werd er
nog wel eens geduelleerd, maar dan gebeurde dat met
in beide handen een wapen, of met twee tegen ddn.
Edn kleine traditie is er toch nog: even verderop staat
de horecagelegenheid 'Bastille,'die net zoals in 1789
nog wel eens door de schermers bestormd wordt. Hetzij
voor een andere reden.
ln 1912 werd begonnen met het fameuze IUS (lnterna-
tionaal Universitair Schermtoernooi) dat onafgebroken
tot 1992 werd georganiseerd waarbij een goed niveau
en gezelligheid centraal stonden. Dit Gascogne-kenmerk
hopen we in de nabije toekomst weer in ere te herstel-
len en daarbij veel schermers te moqen verwel-komen.
Dat het daarna niet meer georganiseerd werd heeft te
maken dat de verenlging zowel zijn goede en slechte
tijden heeft gekend, waarbij in de laatste trouwe leden
bijsprongen om de vereniging in stand te houden. Ook

de strengere studiebeurseisen
vroegen hun tol in het midden van
de jaren '90, met een dalend stu-
dentenactivisme tot gevolg. Echter,
sinds 1998 is er weer een voltallig
studentbestuur met promotie van
de club tot doelstelling. Een herop-
leving van de club en een stijgend
ledental tot gevolg en veel activi-
teiten.
De universiteit heeft dat geweten:
vorig jaar het NSK dat een groot
succes was. Ook worden tijdens
voorlichtings- en introdagen
mensen op schermtaferelen
getrakteerd, of mogen ze zelf ook
even meedoen.
(Lees: met verbazing onwennig
een wapen vasthouden).
Verder verschijnen er regelmatig

her en der witte schermpakken: voor
een fotosessie op de campus, gecostu-

meerde feesten en traditioneel wordt er
met goed weer nog op het dak van de schermzaal

geschermd. Verder heeft de vereniging een uitwisse-
lingsverband met twee
andere verenigingen dat zeer geslaagd is. Het laatste
is ook goed voor de onderlinge band en biedt een
goede aanvulling op het trainingsprogramma.

Redenen genoeg om dit lustrum eens goed te vieren
met een terugblik op de voorbije jaren door de oud-
leden samen met de huidige leden!

. 
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Het KNAS-blaadje wordt steeds saaier met stukjes zon-
der humor. Hier willen wij verandering brengen. Van-
daar dat wij dit item willen introduceren.
Wij zullen het goede voorbeeld geven en zelf als

eerste deelnemen.
Wij, twee meisjes van 18 en 14 jaar, zoeken twee leuke

schermers tussen de 14 en 22 jaar. (van 14 Iot 17 )aat
voor de 1 4-jarige en de schermers van 1 B lol 22 jaar

voor de 18-iariqe) Ben jij e€n van die leuke,

spontane, goeduitziende schermers?

Meel dan naar: knasdating@yahoo.com

Vermeld je naam en adres/meeladres en wij reageren.

0m het een beetje spannend te houden ver-
melden wij onze naam nog niet, maar jullie
kennen ons zekers wel.
Tot meels

P.S. Er is nu ook een website voor schermers die

willen daten met andere schermers
http ://knasdati ng.cjb.net
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Verslag van het recreatieve schermtoernooi,
"Hyacintentoernooi Assaut 2000 " MSV Zeemacht
(Jon Kreyge)
Een vijftigtal schermers had de verre reis naar ons
afgelegen oord aangedurfd.
Na een welkomstwoord van de voorzitster en de wed-
strijdleider maitre Peeks, op de hem bekende wijze, kon
de wedstrijd een aanvang nemen.
Geschermd werd er op drie wapens, floret, degen en

sabel. Dankzij een groot aantal jury presidenten, had
het toernooi een vlot verloop.
Heren nogmaals onze dank daarvoor.
0ndanks het recreatieve karakter van de wedstrijd werd
er met volle inzet gestreden. Hieronder een

overzicht van de behaalde resultaten:
Floret Poule A Floret Poule B

1. Henne Liebrand 1. Regina Bakel Delft
2. Pascal Kenter KLM 2. A. Kemmerling KLM
3. Jos Rood Avivas 3. F. Grevenstek B.G.

4. R. de Voogd

deelnemen, zowel bij de heren als de dames op het
wapen floret. De deelname was groot: bijna 750
deelne(e)m(st)ers uit 63 landen. 0pvallend is het steeds
groter wordende deelnemersaantal en het hoger wor-
den van het niveau, zelfs landen zoals b.v. Mexico en
Venezuela brengen over het algemeen behoorlijk sterke
schermers en schermsters mee.

Nederland was vertegenwoordigd met een grote ploeg:
1 5 deelnemers aangevuld met 4 trainers, een verzorger,
een chef de mission en een grote schare supporters en
ouders. Er waren in Iotaal 27 personen.
Er viel het een en ander in te halen in vergelijking met
vorig jaar waar de resultaten voor een aantal deelne-
mers toch was tegen gevallen.
De inspanningen en verwachtingen zijn grotendeels ook
uitgekomen. Met name op floret en degen is er zeer
goed gepresteerd en kunnen we zeggen dat de aanslui-
ting met de wereldtop gehaald is of op zijn minst bin-
nen bereik is.

De eerste dag bracht op heren degen cadetten een wer-
kelijk fantastisch resultaat. Met deelname van Bas Ver-
wijlen, Alexander Bloks en Allard van Erven waren de
verwachtingen hoog gespannen. Alexander kon in de
eerste ronde zijn ritme niet vinden en won geen partij-
en. Allard en Bas deden het goed en stonden met
respectivelijk 4 en 5 overwinningen royaal op het
tableau.
Allard won de eerste eliminaties tegen Vargas uit Vene-
zuela en Tremeer (GBR) beide met'l 5-12 en tegen de
Tsjechische Capek met 15-11. Voor een plaats bij de
laatste 4 strandde hij helaas tegen de zeer sterke
Grummier uit Frankrijk (later 3e) met 12-5.
Bas deed het ongelofelijk goed door zich, na een vrij-
stelling voor de 1e eliminatie, een plaats bij de beste 4
te schermen door te winnen van de Pool Mikolajzak,
Redli (Hun) en Tikhomirov (Rus) ln een spannende
halve finale en luidkeels aangemoedigd door de gehele
Nederlands ploeg verloor hij tegen de latere winnaar
Ackermann uit Duitsland.
Met 2 Nederlanders bij de beste B en een 3e plaats
voor Bas kon het begin van dit WK niet meer stuk. Een
geweldig resultaat ook voor trainer Roel Verwijlen die
daarmee zijn jarenlange inzet gewaardeerd zag.

Einduitslag heren degen cadetten:
1e Ackermann (BDR),

2e Bonisch (P0L),

3e Verwijlen en Grummier (FRA).

6e Van Erven.
Aantal deelnemers: 71 uit 30 landen.

Degen Dames
1. M.v. Schevecoven Delft
2. Angela Kat
3. S. Bruynzeel Fr.land
4. S.V. Sluis Delft

Degen Heren
1. Jos Baars MSV Zeemacht
2. Axel de Vree KLM
3. R.Groenenboom Delft

Sabel
1. Henk Kenter KLM

2. Roland Flissinger Msv Zeemacht
3. Bert Donselaar KLM
4. Henk Crooijmans

De KLM wist met een eerste prijs, drie tweede prijzen
en een derde prijs de wisselbeker te bemachtigen.
Dat alle deelnemers zich, na de prijsuitreiking, de

traditionele nasi hap goed lieten smaken behoeft geen
nadere uitleg.
Na nog een uurtje gezellig nagezeten te hebben met
een drankje ging een ieder zijns weegs en kon de MSV
Zeemacht wederom terugzien op een bijzonder gezellig
toernooi.

Verslag WK voor Junioren South Bend (USA)
(9ert von Til)
Van 18 t/m 25 april werden in South-Bend de Wereld-
kampioenschappen voor Junioren en Cadetten gehou-
den. Anders dan voorafgaande jaren werden er voor het
eerst per wapen equipe-wedstrijden gehouden. Daar-
door duurde het programma ook langer dan vorige edi-
ties, echter Nederland kon nu ook eens met 2 ploegen



Veruolg WK-verslog

Bij heren floret cadetten waren er 2 debutanten:
Joren van de Voort en Don van de Zwan.
De 3e schermer was Sebastiaan Borst. Joren schermde
goed in de eerste ronde maar verloor toch (soms maar
net) alle partijen. Don won 2 partijen in de voorronden
en schermde een zeer goede 1e eliminatie tegen Lopez

uit Venezuela die hij versloeg met 15-13. Tegen de Bra-
ziliaan Simbo leek het daarna heel goed te gaan, na

een voorsprong van 9-6 leek de overwinning nabij.
Simbo wist echter terug te komen en pakte de winst
met 15-12. Een uitmuntend resultaat van Don voor
zijn le WK. Sebastiaan had een goede eerste ronde met
5 V. en won de 1e eliminatie tegen Siqouin uit Canada
gemakkelijk met 15-3. Helaas trof hij daarna een zeer

sterk en dynamisch schermende Ometo (lTA) die hij
verloor met ruime cijfers: 4-15. Jammer, er was hoop

op een plaats bij de beste 1 6 voor Sebastiaan. Gezien

zijn kwaliteiten kan hij hier volgend jaar zeker kans

op maken.

Eind uitslag:
1e Mcquire (CAN),

2e Molchan (RUS),

3e Jault (FRA) en Cassara(lTA),

20e Borst,
32evan der Zwan.
Aantal deelnemers: 71 uit 30 landen.

0p dames floret was bij de cadetten alleen Laura van

Gijlswijk voor ons land aanwezig. Laura won in de eer-
ste ronde 3 partijen en moest in de eerste eliminatie
tegen Elise Dahoust uit Canada die zij maar net won
met 15-14. De pech sloeg toe toen zij daarna tegen de

haar teamgenoot uit Hasselt moest schermen: Crista

Marcoen. Deze verloor zij ruim met 7-15, wat wel heel
jammer was. Gehoopt was zeker op een plek bij de

laatste 1 6. Een kleine troost was echter dat een zeer

sterk schermende Crista verassend dit WK won!!
Ook zij werd in de finale in een joint-venture van

Belgen en Nederlanders ruim aangemoedigd.
Heel leuk voor onze zuiderburen en voor Me. Verboven,

haar trainer, van harte!

Ei nd uitslag:
1e Crista Marcoen (BEL),

2e Kryczalo (P0L),

3e Pigliapoco (lTA) en Wutz (GER),

30e Laura van Gijlswijk.
Aantal deelnemers:64 uit 30 landen.

Bas en Allard waren eveneens vertegenwoordigd bij de
junioren degen. Voor Allard was het al gauw voorbij:
hij won slechts 1 partij in de eerste ronde en kwam niet
lekker in zijn ritme:jammer!

Bas won 4 partijen in de 1e ronde en ook zijn 'le elimi-
natie tegen de Hongaar Lukacs. Tegen Kobayashi uit
.Japan was het wat krapper (15-13) maar ook dit wist
hij te winnen. Helaas moest hij alweer tegen de latere
winnaar: Jeannet uit Frankrijk, waarvan hij ruim verloor
met 8- 'l 5. 0ok hier bij de junioren heeft Bas zeer goed
gepresteerd en eindigde hij bij de beste 16 wat hem
een flinke stijging op de Wereldranking zal opleveren.
E ind u itsla g :

1e Jeannet (FRA),

2e Horvath (HUN),

3e Boisse uit Frankrijk (inderdaad de zoon van de oude
wereldkampioen) en Falcini (lTA),

1 2e Verw ijle n,

90eVan Erven.

Na een week wachten was het de beurt aan dejunioren
op floret heren; lscha Mooren, Bas Comb€ en Matthijs
Rohlfs. Allen hadden al eerder op WK's gestaan en het
doel was een of meerdere plaatsen bij de laatste 32 op

deze WK. Voor lscha begon de dag goed met 4 V, Bas

en Matthijs wonnen beide 3 partijen. lsha moest, vrij-
gesteld voor de 1e eliminatie, zijn 2e eliminatie tegen
de zwakkere Mexicaan Chumacero die hij tot ieders
teleurstelling verloor met 11-15.

Bas moest tegen de Belg VandeElshander die hij goed

won: 15-9. ln de 2e eliminatie verloor hij tegen de ex-
wereldkampioen uit Engeland Ben Montague.
Matthijs won zijn eliminatie tegen Kfir uit lsrael
(15-12) en gemakkelijk tegen de Nieuw Zeelander
MacKanzie (15-B). Een plaats in de finale werd echter
gestopt door de sterke Barrera uit ltalie met 5-1 5.

0ver het algemeen een zd€r goed resultaat van de

ploeg met e€n bij de laatste 16, €6n bij de laatste 32

en e€n bij de beste 64.

Einduitslag:
1e Wessels (GER),

2e Cieply (P0L),

3e Fogt (P0L) en Sintes (FRA),

16e Rohlfs,

30e Comb€
40e Mooren.
Aantal deelnemers: 93 uit 37 landen.

0p sabel waren Jan Thijs van Wijnkoop en Balasz Vatja
voor ons land aanwezig. Beide schermers strandden
helaas in de 1e ronde met 1 overwinning wat weer
aangeeft hoe moeilijk het is om op sabel de aansluiting
met de top te vinden.
Ei nd uitslag:
1e Bauer (GER),

2e Zalomir (R0M),

3e Lee (USA) en Samson (FRA).

Er waren 74 deelnemers uit 32 landen.



Rachel Conen deed als enige mee op dames degen bij
de junioren. De eerste ronde voor haar was moeizaam
met slechts 2V. maar voldoende voor het tableau. De

1e eliminatie werd gewonnen tegen de Noorse Heppt
met 15-11. Daarna moest ze echter in 0sycka haar
meerdere erkennen: het werd 13-15 voor de Duitse.
Rachel werd uiteindelijk 59e. Er waren 88 deelneem-
sters uit 35 landen.
Eindu itslag:
1e Aleksejeva (EST),

2e Logounova (RUS)

3e Deccouts (FRA) en Ferdman (lSR).

Als laatste individuele deelneemsters waren Eva Heinen,
Simone Kleinhout en Laura aanwezig bij de junioren
dames floret. Alle drie gingen ze over naar het tableau
met 2 winstpartijen. Hun eliminaties om te komen bij
de beste 32 mochten niet lukken: Laura verloor tegen
de sterke Jung uit Korea (7-tS) en Simone tegen de

Wereldkampioene Marcoen (5-15). Eva begon goed
tegen de Engelse Glisson maar moest na een goede
voorsprong toch verliezen met 14-'l 5l!1. Teleurstellend
voor Eva die zo dicht bij de winst was.
Ei nd u itsl ag :

1e Zimmerman (U5A),

2e Varge (HUN),

3e Gruchala en Wojtkowiak (P0L),

40eVan Gijlswijk,
46e Heinen,
47e Klijnhout.
Er waren 71 deelneemster uit 32 landen.

Bij de teams deden mee de dames en heren op floret:
Laura, Eva en Simone moesten in hun eerste ontmoe-
ting tegen de zeer sterke Amerikaanse meisjes die zij,
ondanks hun inzet, toch verloren met 19-45. Hiermee
eindigde het voor hun met een 14e plaats.
Er deden '18 landen mee en het toernooi werd gewon-
nen door Polen. 2e plaats was voor Hongarije,3e voor
de USA.

De jongens hadden zich,
dankzij de goede indivi-

duele resultaten al
direct geplaatst bij de
laatste 16 op het
tableau. Hier moes-
ten zij tegen Vene-
zuela die we goed

wonnen met 45-341
Daarna moesten we

:tegen de latere
kampioen en het
ziir sterke Frankrijk.

Bas, Matthijs, lscha en Sebastiaan hebben zich zeer
goed verweerd tegen de Fransen. Het was voor de
Fransen zeker niet een ontmoeting die gemakkelijk
was, maar uiteindelijk was hun team te sterk:
ze verloren met een zeer goede 26-45.
Hiermee eindigde de Nederlandse heren floret ploeg op
een 6e plaats, vo6r landen als Amerika en Hongarije.
Een uitmuntend resultaat zeker gezien de sterkte en
het grote aantal equipes: 23. Frankrijk won het toer-
nooi van Polen (met "bijna"dezelfde cijfers als tegen
Nederland) met 45-24.

0ver het algemeen kan gezegd worden dat deze WK
voor ons land geslaagd is. We hebben bewezen dat
de aansluiting met de wereldtop gemaakt is of zeker
binnen handbereik ligt.
ln het verleden is er wel eens door sommigen beweerd
dat we als klein schermland niet of nooit opgewassen
zijn tegen de wereldtop.
Deze WK, met voor ons goede resultaten (2 finalisten,
plaatsen bij de beste 16 en 32 en een 6e plaats bij
equipe floret) bewijst dat we wel degelijk in staat zijn
met de top mee te draaien.
lk denk dat we met deze WK hebben laten zien dat we
met gedrevenheid, planning en een flinke dosis "door-
bijten" in staat zijn tot aanzienlijke prestaties en dat
we goede trainers en schermers bezitten.
Als ouders, trainers en vooral organisaties en sponsors
blijven investeren in deze schermers en schermsters is
een aansluiting op topniveau op termijn bij de senioren
zeker mogelijk.
Laten we er voor gaan!

Uitslagen NK Floret Senioren

Floret Heren senioren
1 00SWEEN Arvid
2 HOLSTEGE Arnaud
3 SPANH0FF Rudolph
3 M00REN lscha
5 R0HLFS Matthijs
6 B0RST Sebastiaan
7 TOTH Andries
8 BARNEVELD Wojtek van

SCARAMOUCHE
SCARAMOUCHE
TER WEER

RANA
VAN OEVEREN

OKK

SCARAMOUCHE
OKK

Floret Domes senioren
1 ANGAD-GAUR lndra ANSC
2 GIJLSWIJK Laura van SCARAMOUCHE
3 LIEBRAND-VAN ES Henne ZML VISSER
3 P0LNER Monica GASCOGNE
5 KEMMERLING Anyuta KLM
6 HEINEN Eva TER WEER
7 EGMOND Simone van TER WEER
8 KLIJNHOUT Simone SCARAMOUCHE



Record aantal deelnemers aan Hemelvaarttoernooi
in Veldhoven
(R. Pothuizen, Bestuurslid SV Couroge)
Hemelvaartsdag is al jarenlang de dag waarop scher-
mers van alle leeftijden naar Veldhoven trekken voor
het jaarlijkse schermtoernooi van 5V Courage. Donder-
dag 1 Juni jongstleden organiseerde 5V Courage dit
internationale toernooi al weer voor de 22ste keer.

Vroeg in de ochtend meldden zich een recordaantal van

123 deelnemers, een aantal dat de organisatoren
gezien de mooie weersvoorspelling niet verwacht had-
den. Meedoen met het hemelvaartstoernooi is echter
een niet te missen toetje voor de recreatieve schermer.

Er waren 24 lopers uitgezet (waaronder 7 voor elek-
trisch) die gedurende de dag het strijdtoneel vormden
voor de diverse wedstrijden.0m ongeveer 10.15 uur
begonnen de eerste schermers aan hun wedstrijden.
Er werd gestreden in 7 categorieen voor de dames en

7 voor de heren.'s Ochtends werd bepaald wie's mid-
dags in poule A of B moest gaan strijden voor de

uiteindelijke ereprijzen.
Over de hele dag was er constant sprake van een goede

schermsfeer; er werd strijd geleverd maar op een eerlij-
ke manier zoals het hoort. Daarnaast vonden veel deel-
nemers het een prettige ervaring van de diverse

scheidsrechters uitleg te krijgen over de preciese gang

van zaken. Over scheidsrechters gesproken, SV Courage

wil op deze plaats nogmaals alle scheidsrechters
bedanken voor hun grandioze inzet.
Maar scheidsrechters kunnen niets doen zonder scher-
mers, dus na de lunchpauze moesten ze weer aan de

bak om alles in goede banen te leiden. De verbetenheid

was van de gezichten van de deelnemers af te lezen; nu

ging het immers echt om de prijzen. Het was ongeveer
16.45 uur toen de strijd gestreden was, de plaatsen
bepaald. Moe maar voldaan namen de schermers plaats
op de goed bezette tribunes in afwachting van de prijs-
u itrei ki ng.
Voordat daar echter aan begonnen kon worden was

er de wethouder van sportzaken van de gemeente
Veldhoven die aan Maitre Leo Rutten, bestuurslid van

de organiserende vereniging SV Courage, de sportpen-
ning van de gemeente Veldhoven uitreikte. Hiermee gaf
de gemeente uiting aan haar waardering die ze voor
Leo Rutten heeft vanwege zijn inzet voor het schermen

in Veldhoven in de laatste 25 jaar. Hierna konden die-
genen vereerd worden die in hun klassen de hoogste
eer hadden behaald (zie uitslagen verderop).

Namens SV Courage wil ik op deze plek alle schermers,

scheidsrechters en alle anderen die op welke manier
dan ook hebben meegeholpen aan het welslagen van

het toernooi, bedanken voor hun inzet. Hopelijk is
iedereen volgend jaar weer present!

Prijswinnaars
Ku i kens heren mecho n isch
Poule A
1e Pieter-Paul Feyen

2e Mats Stijlaart
3e Koen Egmond
Poule B

Vast Als Eik

Fallos
Degage

1e Thomas van Mechelen Skirmjan
2e Lucas Wackers Courage

3e Daniels Vernooij Degage
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Ku i kens do mes mecha n isch
1e Sophie Kirkels
2e Jasmien Maes
3e San San Tam

Benjo m i ns he re n mecho n i sc h

Poule A
1 e Laurens Piette
2e otto Rheit
3e Thomas v. Mechelen
Poule B
'le Joppe Faassen

2e Sebastiaan Candel
3e lvo Engelenburg

Benjo m i ns do mes mecho n isch
1e Amber Verweij
2e Jytte Willems

Pu pi I I en d o m es mech o n isch
1e Priscilla v. Rijswijk
2e Kelly Erentreich
3e Ester v. Gerven

Pu pi I I en heren m echo n isch
Poule A
1 e Koos Beke

2e Folker Rondag
3e Frank Poddighe
Poule B

1e Alexander Kappelhof
2e John v. Raaij
3e Sven Stijlaart

Codetten Heren mechonisch
1e Roland Eckart
2e Roel v.d. Pot
3e Bart Smits

Co d ette n Do mes mecho n isch
1e Mignon Ackermans

Codetten Heren elektrisch
Poule A
1e Xavier Dasseville
2e Maarten v. Kaam

3e Lucan Caris
Poule B
1e Jeroen Maes
2e Rik Vosters

Codetten Domes Elektrisch
1e Danielle v.d. Meer
2e Charlotte Vink

Beau Geste
Jarnac
Cou rag e

Vast Als Eik

Trefpu nt
Skirmjan

Ela n

De Troubadoers
De Drie Musketiers

Degage
Ja rnac

Trefpu nt
Trefpu nt
Courage

Trefpu nt
La Repiere
Ja rn ac

Degage
Courage
Pallos

Trefpu nt
Trefpu nt
Courage

De Drie Musketiers

Ja rna c

Beau Geste
Elan

Ja rna c

Vast Als Eik

Aramis
Beau Geste

3e Valerie Jereskes

Se n io ren he ren mecho n isch
Poule A
1 e Rachid Coldenhof
2e Adrie Cuijten
3e Freek Candel
Poule B
'le Jurriaan v.Schaik
2e Erik Wallerbos
3e David d. Burger

Sen iore n Do mes mecho n isch
1e Nicolle Jeschar
2e Joke Verpalen
3e Trinette Faasen

Elan

De Troubadoers
Cou ra ge

De Troubadoers

Courage
Courage
De 3 Musketiers

Courage
De Troubadoers
U.S.V.

Senioren domes elektrisch
1e Femke Eyckeler Mas lncontro
2e Rudij Hoogmans Elan

3e Brechtje Walburgh Pallos

Se n i o ren he re n e lektrisch
Poule A

1e Harm Wieldraaijer
2e Pepijn v.d. Eerden
3e Henri Faber
Poule B

1e Jochem v.Leeuwen
2e Titiaan Dormaar
3e Henk Bogaers

ANSC
Mas lncontro
Courage

Courage
Mas Incontro
De 3 Musketiers

'lOe Willem Eggerttoernooi groot succes
(John Heerooms)
Het 10e Willem Eggerttoernooi in Purmerend eindigde
met een paar flitsende en spannende finales in stijl of
zoals de organisator Mtr. Heerooms het zei: "Het was
een snel en geslaagd toernooi, gespeeld op een hoog
n ivea u'i
Het Willem Eggerttoernooi had een Nederlandse
primeur. Er werd niet geschermd met de gebruikelijke
enrouleurs en grondkabels maar de schermers waren
met slechts een enkele kabel verbonden aan elektroni-
sche aanwijskasten. Daardoor waren vele stekkerpunten
ge€limineerd en daardoor minder tot geen kans op sto-
ringen. Tevens had de organisatie een onkostenpost
minder in verband met het huren van apparatuur. Het
schermtoernooi telde 63 inschrijvingen. Zo waar een
behoorlijke stijging in vergelijking met vorig jaar. De

eerste partijen startten onmiddelijk na de bekende
openingstune en een kort openings- en welkomst-
woordje van Mtr. Heerooms. De deelnemers gingen na

2 voorronden in een rap tempo door tot de finale en om
17.00 uur was het 10e Willem Eggerttoernooi een feit.



Aan het Purmerendse toernooi gaven tal van Neder-
landse toppers acte de presence. Floret schermer Mat-
thijs Rohlfs speelde een mooie finale met de gelauterde
Mtr. Frans Posthuma. Bij de heren degen was het uiter-
mate spannend. Maxim Zorkin van Zaal Visser en .Jaap

Hoff van LUSV gingen lang gelijk op, maar het was uit-
eindelijk Zorkin die aan het langste eind trok. Bij dames

floret zorgde het nog maar twaalf jarig talent Saskia

van Erven van Zaal Verwijlen voor een verrassing door
van Simone Kleinhout van Scaramouche te winnen. De

dames degen finale ging ten koste van Margreet Sna-
terse van Zaal Kardolus naar Titia Mannessen vanZaal
Verwijlen. Het volgende 11e Willem Eggerttoernooi is

gepland op zondag 1B maart 2001.0p zondag 19

november kan de jeugd in Purmerend optreden voor het
I1 e Waterland .leugdtoernooi.
Uitslagen:
Heren floret
1. Matthijs Rohlfs

2. Frans Posthuma

3. Rudolph Spanhoff
Heren degen
1. Maxim Zorkin
2. Jaap Hoff
3. Henk Kenter
Domes floret
'1 . Saskia van Erven

2. Simone Kleinhout
3. Mieke de Graaf
Domes degen
1. Titia Mannessen
2. Margreet Snaterse
3. Nanda Glimmerveen

Wapentje van Breda verschermd op
27 februari 2000.
(Moitre Ad Mol)
De laatste jaren als jeugdsabelwedstrijd georganiseerd
door de Bredase sv. Pallas.

Dit jaar echter voor het eerst als jeugddegenwedstrijd

plus een individueel toernooi op degen voor recreatie-
schermers.Oorzaak is het momenteel ontbreken van
jeugdig sabeltalent bij de sv. Pallas. Helaas gooide de

schermbond roet in het eten, door te elfder ure de NJK

te willen organiseren op dezelfde da-tum. Dit scheelde

ons natuurlijk heel wat deelnemers! Het aantal deelne-
mers bedroeg totaal 25, waaronder 4 benjamins/pupil-
len en 7 cadetten. Laatstgenoemde categorie schermde

samen met de senioren en de benjamins samen met de

pupillen. Het was een geanimeerde schermdag, waar
ieder een flink aantal partijen moest schermen. Na een

voorronde in poules vormde zich een finale poule van

12, die volledig werd uitgeschermd. De verliezers voch-
ten in de z.g. troostronde voor de onderste plaatsen.

Tot ieders verassing won de benjamin Jeffrey de Prenter
(Beau Geste) van de pupillen Menno Meesters en Geert

Gladines van Pallas.

Sophie Kirkels (benjamin Beau Geste) sloot de rij.
ledereen had lekker geschermd en vertrok tevreden
naar huis.

Mededelingen van de Nederlandse Akademie van
Schermleraren. (NAS)
(Secretoris NAS)

Bericht ontvongen von de Acodemie d'Armes
lnternotionole (AAl).

Van 24 tlm 27 augustus 2000 vindt in VICHY (Fr.) het
congres van de AAI plaats.

Tevens wordt er een z.g. Stage Pedagogique georgani-
seerd, terwijl gelijktijdig de Championnats du Monde
d'Escrime Artistique worden gehouden.
Voor bijzonderheden gelieve contact op te nemen met
het buro NAS, Venusstraat 10, 5101 VG D0NGEN.

AKADEM I ETOU RN OOI

Zoals U wel gemerkt zult hebben is er dit jaar met
Pinksteren geen Akademietournooi georganiseerd.
Diverse oorzaken o.m. gebrek aan mankracht zijn
oorzaak geweest van het canselen van deze toch
traditionele wedstrijden in Breda. 0nderzocht wordt
nog, of in samenwerking met een bevriende
vereniging het tournooi alsnog op de kalender komt.

De uitslagen:
1. Jeroen Bouwens
2. Paul van den Berg
3. Rudolph Francis
4. Ruud van Reij

5. I\/aarten van Kaam

6. Mark van der Net
7. Henri Faber
B. Gilbert Mahieu
9. Rene Bloks
10. Siem Kamp
11. Frits Snijdewint
12. Peter vd. Elshout
13. Nikki Zamon
14. Hans Palings
15. Ulrika Zwaard
16. Jo€l van Gorp
17. Laurens Kirkels
18. Jan Senten
'19. Jaap ten Cate
20. Sandra van Oers

21. Charlotte Vink

Rapier Tilburg
MVO Den Haag
MVO Den Haag
Pa llas Breda
Beau Geste Roosendaal
Beau Geste Roosendaal
Courage Veldhoven
Pa llas Breda
Rapier Tilburg
Beau Geste Roosendaal
Courage Veldhoven
Pallas Breda
Rapier Tilburg
Pallas Breda
MVO Den Haag
Rapier Tilburg
Beau Geste Roosendaal
Pallas Breda
Pallas Breda
Beau Geste Roosendaal
Beau Geste Roosendaal

Van Oeveren
Ter Weer
Ter Weer

Zaal Visser
LUSV

KLM

Zaal Verwijlen
Sca ra mouche
Sca ra mouche

ZaalVerwijlen
Kardolus
Donar 1BB1



Voor een overzicht van de gehele ranglijst: raadpleeg de homepage van 0scar Kardolus. http://www.kardolus.fol.nl

Dames Degen Senioren ver.

1 Tol, Sonja
2 Osinga, Pernette
3 Hofmans-Clark,.Jos
4 Tiedink, Nicolette
5 Conen, Rachel
6 Mannessen, Titia
7 Johannesma, Kamla
8 Klaris, Ingrid
9 Kuiper, Wendy
l0 Snaterse, Margreet

Dames Degen lunioren

punt. ek'oo
4184 4184
2922 2922
1434 1434
1 291 1 291
1282 1282
1033 1033
942 847
821 721
771 711
691 691

wk'ol
'r233

586

cat. punt. ek'oo
J80 2631
J8r 1149
J80 723
P86 360
J81 332
c84 328
.J81 146

cat. punt. wk'ol

cat. punt.
P86 521
P86 508
P87 502
P86 466
P87 360

cat. punt.
K90 105

cat. punt. eh'oo
5206
1013
1003
999
904
899
780
710
693
623

ek'oo

5206
1013
1003
999
904
899
780
710
693
623

punt.
1 870
1 520
1134
893
628
360
332
324
264
254

punt.
3536

930
374
356

punt.
1 323
1 108

DVi
KI\,4S

Kar
DVi
dAr

KN4S

Kar

ver-

cat.
s72
567
s64
s68
lB0
s77
s74
J81
s75
s65

3 Aarts, Yca
4 Verwijlen, Merel
5 Borst, Solange
6 i,4urawski, Sara
7 Breuning, Devika

Dames Floret Beniamins
I Geurts, Djinn
2 0everen, Anna van
3 Aarts, Zoi-Anne
4 Wolk, Lieke van der
5 Compter, Inge
6 Geurts, Bobby Joi

Dames Floret Kuikens ver. cat. punt.
1 Wolk, Lieke van der Vwy K90 913
2 Geurts, Bobbv Joi OKK K92 567

Heren Degen Senioren ver. cat. punt. eft'oo
Kardolus, Arwin
Otter, Wouter den
Bijkel Peter
Verwijlen, Bas
Ganeff, Stephane

6 Damen,Stefan
7 Klip, Michael v.d.
I Hol, Johannes in 't
9 Zorkin, Maxim
10 Eruen, Allard van

Vwy P86 937
Vwy P87 452
OKK P87 360
Eng P87 264
TWe P87 13'l

ver. cat. punt.
OKK 888 't468

Oev 888 380
Vwy 889 370
Vwy K90 360
PSV 888 332
oKK K92 328

c83 4501
c83 3317
c83 2257
P86 1350 232
c84 812 187
P86 705 84
c85 630 95
c84 9s9 100
c84 123

cat. punt.

888
888
K90
889
K91

K92
K92

1 Conen, Rachel dAr
2 Klaris, Ingrid Vwy
3 Gllmmerueen, Nanda Don
4 Franck, Sanne Kar
5 Glimmerueen, Astrid Put
6 Gorp, Joelle var Rap
7 Klijnhout, Simone Sca

Dames Degen Cadetten ver.

1 Franck, Sanne
2 Gorp, Joelle van

Dames Degen Pupillen
1 Franck, Sanne
2 l\4aas, Jolanda
3 Eruen, Saskia van
4 Aarts, Yca
5 Verwijlen, Merel

Dames Degen Kuiftens
1 Wolk, Lieke van de r

Dames Floret Senioren
1 Angad Gaul lndra
2 Egmond, Simone v
3 Liebrand-vEs, Henne
4 Gijlswijk, Laura u
5 Klijnhout, Simone
6 Heinen, Eva

7 Graaf-Stoel, l\4ieke de
8 Winden, Esther v.

9 Kemmerling, Anyuta
10 Erven, Saskia

Dames Floret lunioren
1 Gijlswijk, Laura v.

2 Heinen, Eva
3 Klijnhout, Simone
4 Eryen, Saskia van
5 Glimmerueen, Astrid
6 Klaris, Ingrid
7 Bos, Denise
I Comb€, Elisa
I Conen, Rachel
l0 Kroese, Renate

Dames Floret Cadetten
1 Gijlswijk, Laura v.

2 Eruen, Saskia van
3 Kroese, Renate
4 Combe, Elisa

Dames Floret Pupillen
1 Eruen, Saskia van
2 Geurts, Djin

Kar
Rap

ver.

Kar
Put

ver.

ver
AN5
TWe
Vis
Sca
5ca
TWe
Sca
5ca
KLI\4

ver.

5ca
TWe
5ca

Put

Put
Sca
dAr
TWe

ver.

Sca

TWe
5ca

ver.

OKK

s64
s74
568
c83
v59
s71
v57
578
s72
c83

cat.
c83
c83
c83
c84
J81
P86
c8s
c84
PB6
JBl

cat.

Kar
DVi
DVi

Kar
DVi
DVi
Don
Vis

ver.

P86 521
c84 361

s74
57r
s60
c84
J81
J81

v57
s72
573
P87

eat
c84
.J8 1

J8l
P87
J81

J81

J80
c85
J80
c84

cat.

c84
P87
c84
c8s

cat.
P81
888

Heren Degen lunioren
I Verwijlen, Bas
2 Eruen, Allard v
3 8loks, Alexander
4 Visset l/laarten de
5 Terscheggert, Rudolf
6 Burgt, Rob van
7 Revier, Guido
8 Boer, Wouter
I 0orschot, Bart van
10 Kock, Koen

Heren Degen Cadetten
I Verwijlen, Bas
2 Eruen, Allard v
3 Bloks, Alexander
4 oorschot, Bart van
5 Visser, Maarten de
6 Burgt, Rob van der
7 Revier, Guido
I Boer, Wouter
9 Zon, Bart van

Heren Degen Pupillen
I Burgt, Rob v.d.
2 Oorschot, Bart van
3 Wolk, Tim vd.
4 Thomas, Rutger
5 Vugt, Ruud van
7 0orschot, Niek van

Heren Degen Beniamins

3569 3569
1 689 1 659
1 403 1 403
1375 1 375
1 295 1085
1294 1257
1264 1264
1224 1222
1009
956 956

punt. eft'oo

2902
1 831

851
519
4+6
412
360
324
321
228

punt. wk'ol

Put

Kar
Kar

Rap

ver.

Kar
Kar
Kar

ver.

Hoo

ver. punt.
848
816
414
380
360
332
324

P86 1t47
P86 1038
P87 437
P86 370
P86 360
888 90

cat.
Oorschot, Niek v
Manders, Kevin
Deutekom, Vincent van
Ruijter, Laszlo
Ruijter, Marcell
Jordaan, Robin
Huybens, Valentijn



Heren Degen Kuikens
1 Deutekom, Vincent van

Jordaan, Robin
3 Huybens, Valentijn
4 Ruijter, l\4arcell

Heren Floret Senioren
1 Sanders, Paul
2 Oostveen, Arvid
3 Rohlfs, Matthijs
4 Spanhoff, Rudolph
5 Barneveld, Wojtek van
6 Borst, Sebastiaan
7 Toth, Andries
8 Nonhebel, Floris
9 Mooren, lscha
10 Aronson, Boaz

Heren Floret lunioren
1 Rohlfs, N4atthijs
2 Comb€, Sebastiaan
3 Mooren, lscha
4 Spanhoff, Rudolph
5 Borst, Sebastiaan
6 Barneveld, Wojtek van
7 Jansen, Tashunka
8 Pepper,0din
9 Voort, Joren vd.
10 Holstege, Arnaud

Heren Floret Cadetten

1 Borst, Sebastiaan
2 Pepper, 0din
3 Zwan, Donovan vd.
4 Voort, Joren vd.
5 Leeuwen, Dirk Jaap v.

6 Navest, lVaarten-Dirk
7 Kenter, Pascal

I Verwijlen, Bas
9 Spanhoff, Frederik
'10 Gool, lvlels van

Heren Floret Pupillen
1 Kenter, Pascal

2 Gool, Mels van
3 Aarden, Vurgill
4 Varekamp, Tommie
5 Ees, Joeri van
6 Doornebal, Bob
7 Merjenburgh, Dani€l
8 Korkmaz, Mehmet
9 Pannevis, Niels
10 Bijl, Tiemen van der

ver. cat.

Vwy K90
Vwy K92
Vwy K92
Vwy K91

ver. cat.
OKK 568
Sca 570
oev J81
TWe J82
OKK J8I
OKK C84
Sca V58
TWe 575
Ran J82
oKK 578

ut.
572
s77
s73
s65
)/b
s78
s74
v56
J81
570

cat,

181

J80
c83
P86

cat.
P86
888
P86
P87

cat.
888
B89
K91

K90
889
K91

K92
889
889

ver.

Pro
Pro
Kar
Pro
0ev
Kar
Pro
Kar
Gas
0ev

ver.

Gas
0ev

Der

ver.

Der

ver.

Der
Der
Sca
Der

0ev
Der
Sca
Der
Der
Sca
Sca

ver.

0ev
Der
Sca
Der
Der

489

558
451

83
205

cat.
J81
J82
J82
)82
c84
.J81

J81
c83
c83
J82

cat.
c84
c83
c84
c83
c83
c84
P86
c83
c84
P86

punt.

557
557
451
396

punt. ek'oo
4048 4048
1871 1871
1387 1387
1233 1233
1207 1207
1154 1164
1162 1't62
1160 il60
r]36 1t36
1109 1109

punt. eh'oo
2723
2410
2028
1 530
1 385
1 336
1227
1184
1r 58
1119

punt. wft'ol
3495 1 502
2293
1 780
1776
939
912
777
664
479
469

punt.
't410

1287
1 007
990
706
650
455
440
27'l
164

punt.
r1 60
1114
10r3
991
962
954
891
758
544
286

punt.
533
506
263
153
150
120
120

punt. eh'oo

2235 2235
1874 't707

1 632 1437
11 61 945
1146 822
11 37 1059
1089 961
1032 850
755 51 5
722

punt. ek'oo
1',t59
882
370
360

Heren Sabel Senioren

1 Ros, Tijmen
2 Romijn, Reinout
3 Massoumi, Sharam
4 Cann, Etienne v
5 Sheik Hosselni, Arash
6 Haverkamp, Symke
7 Plantinga, Teun
I Kardolus,Oscar
9 Vajta, Balasz
10 Ghafari, Ali

Heren Sabel lunioren
1 Vajta, Balasz
2 Wilnkoop, Jan Thils v.

3 Verwijlen, Bas
4 Pol, Niels van der

Heren Sabel Cadetten
1 Verwijlen, Bas
2 Pol, Niels van der

Heren Sabel Pupillen
1 Pol, Niels van der
2 Derop, Thierry
3 Strobel, Ren€
4 Stender, Jurre

Heren Sabel Beniamins ver.

I Ddrop, Thierry Der
2 Strobel, Steven Sca

3 0everen, Edgar van
4 Derop, Remy
5 Strobel, Steven
6 Ubbnk, Bonne
7 Goedhart, Irlike
8 Giesberts, Robbert
9 Panjer, Sindjin

Heren Sabel Kuiftens
1 0everen, Edgar van
2 Derop, Remy
3 Strobel, Steven
4 Ubbnk, Bonne
5 Goedhart, l\4ike

Dames Sabel Senioren ver.

cat. punt. wft'ol
c83 407
P86 396

punt.
896
380
370
360

punt.
921
520
400
360
332

324
130
126

cat. punt.
K91 440
K90 396
889 365
Kgr 361
K92 356

ver
0ev
Sca
Ran
TWe
OKK
OKK
OKK
Eng
0ev
Sca

ver.

OKK
Eng
Sca
0ev
Hee
Ran
KLM

TWe
Eng

ver. cat.
KLI\4 P86
Eng P86
Ara P87
Eng P87
OKK P87

Sca P87
Eng P86
Ata P86
Eng P86
TAp P86

cat.
888
B89
889
888
888
888
889
889
889
888

eat.
K92
K90
K92
K91

K91

K90
K92

Eng
Ara
Ran
Hee
TWe
Hee
Eng

ver.

5ca

0ev
TWe
Sca
lAp

Mooij, Laurien
Stam, Jean-Marie
Vugt, Marjolein van

6 Holierhoek, Jessica
7 Purmer, lvlarianne
8 Berg, Marijke vd.
9 Scholte, Lisette
l0 Snoek, Eline

Liebrand-van Es, Henne Vis
Hattum, Nicole van

Ran
Pro
Sca

Sca
Pro
Pos
Der
Tre
Pos

punt.
1 795
990
718
492
444
400
332

324
90

punt.
2844

lb I

ek'oo
141 5
730
718
122
124

90

ek'oo

cat.
J80
566
566
s60
s71
s74
s75
J80
569
s71

cat.
J80
J80

Ran
Der

Heren Floret Beniamins ver.

0orschot, Niek van Vwy
Ouwehand, Tim OKK
Moraru, Alexander Hee

4 Rooij, Laurens de
5 Aarden, Jeremy
6 Berbers, Tim
7 Leeuwen, Wijnand van Hee

8 Maartense, Bas
9 Haas, Martijn de
l0 Rensink, Anton

Heren Floret Kuiftens
1 Huybens, Valentijn
2 Schippers, Yoram
3 Jordaan, Robin
4 Klingers, Matthijs
5 Vinks, Milan
6 Mark, Roderik van de

Vries. Marco de

Dames Sabel lunioren ver.

1 Mooij, Laurien
2 Berg, Marijke v.d



ln Memoriam: Jean Gerard Vandervoodt, Maitre d'Armes

0p 15 februari 2000 overleed na een kortstondige ziekte de bekende schermleraar Jean Vandervoodt op 7S-jari-
ge leeftijd.
Hij was lid van verdienste van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond en ere-voorzitter van de
Nederlandse Akademie van Schermleraren.
Na zijn laatste grote krachttoer, het organiseren van de WK voor schermleraren in 1990 in Rotterdam, kreeg hij
een herseninfarct, waar hij nlet helemaal meervan herstelde. ledereen, die hem kende als de vlotte en vitale
maestro, wist dat vooral hijzelf het hier ontzettend moeilijk mee had.

Het vak van schermleraar was hem door zijn vader met de paplepel ingegoten. Toen hij als Belgisch vluchteling
naar Nederland kwam, stichtte hij al snel een schermzaal.
Vooral zijn schermzaal aan het Haringvliet was alom bekend.
Bekende leerlingen van hem waren o.m. Nina Kleyweg, Riet Noels, Eric Wolf, Laurens van Tiggele, Hans Haenen,
Nico Pents en zijn eigen zoon Jean Pierre.

Diverse Nederlandse kampioenen zaten hierbij.
Hij behoorde bij de a groten van Nederland t.w. Me. Abrahams uit Den Haag, Me.van den Berg uit Amsterdam
en Me. Bela uit Utrecht. Deze 4 leraren hebben gezorgd voor een enorme na-oorlogse bloeiperiode van het
Nederlandse schermen.
Ook zijn bijdrage aan de opleiding van schermleraren op het Cl05 te Overveen was niet te onderschatten. ln zijn
actieve periode aldaar werden vele later bekende schermleraren opgeleid, tw. Me. Truyens, van den Boogaard,
van der Valk, Mol, Visser, Heerooms, Snellen, Postuma en vele anderen.

Hij had een arbeidzaam leven.

Maitre Ad Mol

Stichting Topschermen Den Haag

Offici6le leverancier van

U kunt ook onze site bezoeken op

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

of mail ons op

topschermen@soneramail.nl

Alflstar lnternaffonal
Verkoopadres:
Kepplerstraat 253, Den Haag, tel.: O7O - 3634578
Dinsdagavonden: 20.00 - 21.30 uur
Of anders
Tel.: 070 - 3647786
Fax:070 - 3603719



Datum NaamlWapen PlaatslOrganisatie Opmerhing

2510612000 19e Haags Jantje Den Haag, Lindenhof lnt.
Floret Jeugd 0.K.K.

24l09l2OOO l3e Koning Willem ll toernooi Tilburg lnt.
Degen Dames & Heren Rapier

30/09i2000 Zilveren Floret Soesterberg
Floret Dames ft Heren K.M.S.V.

30/09/2000 Zilveren Sabel Soesterberg
Sabel Dames & Heren K.M.S.V.

01/10/2000 Zilveren Degen Soesterberg
Degen Dames & Heren K.M.S.V.

o7llol2ooo Holland Cup Amsterdam lnt.
Sabel Equipe ContreTempsiOeveriRANA/US

08/10/2000 9e lnt. Rana Tournooi Amsterdam lnt.
Floret/Sabel Dames ft Heren VetSa ContreTemps/0ever/RANA/US

28-29l1Ol2OOO 9e Snaphaene Tournooi Arnhem lnt.
Sabel Jeugd, Senioren, Veteranen Schermcentrum Scaramouche

04-05/11/2000 Wapen van Vlagtwedde Ter Apel lnt.
Floret Alle Categori€n SV Ter Apel

12l11l2OOO l1e lnt. Waterlandtournooi Purmerend lnt.
Floret/Degen Jeugd Zaal Heerooms

1911112000 Tilmanbeker Amsterdam
Floret Jeugd Equipe Afd Noord-Holland

10l12l2OOO Lindenhoftoernooi Den Haag, Lindenhof
Floret Jeugd O.K.K.



officieel orgaan van de

KONINKLIJ KE NEDERLANDSE ALCEMENE SCHERMBOND




