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De schoolvakanties zijn weer voorbij, iedereen is weer

gezien de finale waarin de Duitse Rita Konig stond

aan het werk, de bladeren beginnen al van de bomen

(meestal ook geen top tien schermster).

te vallen, het wordt eerder donker, het weer is echter
nog wat zomers ... of te wel het schermseizoen is weer
begonnen

Wat kunt u allemaal verwachten in deze Touche?
De gebruikelijke zaken zoals adreswijzigingen, nieuwe

!

De zomer was een tijd van weinig tot geen schermen

besturen, diverse (scherm-)zaken en nog een aantal

en veel vakantie. ln de eerste week van mijn vakantie

wedstrijdverslagen van het afgelopen seizoen en ook

bereikte mij een email van PSV met een in memoriam

al ddn van het nieuwe seizoen.

zijn met

voor Harry Vinke. Normaal vind ik emails krijgen erg

Dus weer genoeg om een uurtje zoet te

leuk, maar van deze schrok ik echt en met mij vele

derde Touchd van dit seizoen. Er rest nog €6n Touch6

de

namens al deze mensen de ouders van Harry Vinke

voor dit jaar, de sluitingsdatum voor inzenden van
kopij is 1 december. Stuur het niet te laat, want

en de leden van PSV condoleren met dit verlies.

anders

andere (floret-)schermers. Vanaf deze plaats

wil

ik

wordt het niet geplaatst.

Terug naar het schermen. De eerste toernooien zijn al
weer verschermd. 0p het moment dat ik dit aan het

schrijven ben zal over vier dagen het lnternationaal

U kunt uw kopij sturen naar:

RANA-toernooi verschermd worden en vorig weekend
vonden de Zilveren degen, floret en sabel toernooien

Redactie Touch€

plaats en in september werd in Tilburg het Willem ll

t.a.v. J(ohanna) Prummel

toernooi verschermd. Zelf ben ik komende zondag toe-

H.S. Trumanstraat 10

schouwer, want behalve een beetje sparren zullen de

9728 SB Groningen

dames floret mij niet meer op de loper tegenkomen.

Tel. 050-5262791

Na jaren van blessures was het

(voicemail s.v.p inspreken als u teruggebeld wilt worden!)

tijd om te stoppen,

maar dat betekent niet dat mijn belangstelling voor

E-mail : smitprum@bart.nl

het schermen is verdwenen.
Net als velen van u heb ik de afgelopen weken het

0lympisch Schermen gezien op de tv en mooie foto's
gezien in de krant.0p de laatste dag van het schermen

P.S.

Mijn fox doet het niet zonder mijn hulp. Wilt u iets

werd in de Volkskrant opgemerkt dat schermers de

foxen, bel me don

mooiste verliezers en iets minder mooie winnaars lieten

uur, mocht ik er niet zijn spreek don de voicemoil in

zien, dit in de zin van de manier van verlies verwerken.

zodot ik kon terugbellen, en don zorg ik ervoor dot ik

's

ovonds tussen 8.00 uur en 20.00

Zelfs in de leader van de N05 zat 2 seconden schermen

een fox kon ontvongen.

en ik maar na de ALV denken dat de N05 niet van

Het foxnummer is 050-5262795.

schermen hield. Het is erg jammer dat er geen enkele
Nederlander aanwezig was. Zeker bij dames floret zou
lndra Angad-Gaur geen slecht figuur hebben geslagen,

Veel leesplezierl

1

Met ingang van oktober vindt het schermen plaats
op een nieuwe locatie: de gymzaal van de
Maria Montessorischool, Guntersteinweg 52, Den Haag.
Adreswijzigingen
Het secretariaat van sv. Aramis is veranderd:
Ans v.d. Meer, B. v.d. Pollstraat 587, 1064 AR Amsterdam
Het secretariaat van sv. De Troubadours
in 's Hertogenbosch is als volgt gewijzigd:
C. de Wit, Brusselstraat 38,
5224 V J's-Hertogenbosch, Tel. : 07 3-6221

i ngvoorschriften
ln april 1998 heeft het bestuur van de KNAS nadere
voorschriften bekend gemaakt ten aanzien van de
persoon ijke beschermi ng. Deze voorsch riften zij n

Kled

I
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0.K.K. heeft een nieuw bestuur
Het bestuur van 0.K.K. is thans als volgt samengesteld:
Maarten Jansen (voorzitted
Paula Papilaja (secretaris)
Adri Borst (penningmeester)
Henk Biever (lid)
Daniel Boles (lid)
Tashunka Jansen (lid)
Het nieuwe adres van het secretariaat is:
Mevr. Paula Papilaja, Grote Dijk 15,4823 EE Breda,
Tel.: 076-541 3809, Email : designw@xs4all.nl.
Mevr. Paula Papilaja wordt ook de nieuwe wedstrijdcommissaris: deze functie zal zi1 gaan uitoefenen met
ingang van 5 oktober a.s.

destijds toegezonden aan alle verenigingen, en de
scheidsrechters. ln verband met het niet geheel bekend
zijn van de voorschriften binnen de Nederlandse
Schermwereld werden deze voorjaar 1999 en voorjaar
2000 nog eens in Touch€ geplaatst.
Voor de duidelijkheid willen we de vigerende eisen nog
een keer onder de aandacht brengen.

Sinds 1 september 2000 gelden
de volgende kledingvoorschriften:
VEILIGHEIDSEISEN IN NEDERLAND VOOR KNAS-WEDSTRIJDEN
SENIOREN
JUNIOREN
CADETTEN
PUPILLEN

1600
1600
1600
1600

800
800
800
8OO

NoRMML

NoRMML
NoRMML

NoRMML

BENJAMINS

DEGELIJK MATERIAAL VEREIST

KUIKENS

OEGELIJK MATERIAAL VEREIST

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 service
Koppelstraat 20, 6832 EP Arnhem.
Verkooptijden dinsdag en donderdag 19.00 - 21.00 uur
Telefoon: (026) 321 33 60, fax: (026) 321 42 44
Voor informatie en verkoop buiten deze tijden:
Tamara Panjer, telefoon (026) 323 42 68
Catharina Giesberts, telefoon (026) 381 94 62

w

Naast het bovenstaande zijn er door de commissie die
deze eisen opgesteld heeft een aantal opmerkingen

geplaatst, namelijk:

-

Een ondervest is in Nederland niet verplicht,
doch een pr€
Eisen voor WK, EK en A-toernooien
zijn de FIE-eisen 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.

-

ln Memoriam Harrie Vinke.

Ons bereikte het droeve bericht dat

Harrie Vinke (ts jaar oud)
op 25 juli 2000,
samen met zijn vriend Marco
door een noodlottig auto ongeluk
om het leven is gekomen.
Harrie was sinds mei 1991 lid van
schermvereniging P.S.V. en ontpopte zich
onder leiding van maitre Ad van de Ven
als een fanatiek wedstrijdschermer.
0p wedstrijden was Harrie een
sportieve tegenstander en voor de medeschermers
van P.S.V. een welgeziene, hulpvaardige
en fijne sparringpartner.
De laatste jaren maakte hij zich ook verdienstelijk
als jurypresident, zowel op toernooien als
ook binnen de vereniging.
P.S.V. kon altijd een beroep op hem doen als er
op scholen schermdemonstraties werden gegeven.
Wij zullen Harrie enorm missen want hij was hdt
voorbeeld voor onze jongere schermers.
Namens het bestuur,
Ad van de Ven
Ans Husken

Afdelingen nieuws
KNAS Zuid heeft een nieuw
bestuur. Bij de vergadering van
de afdeling KNAS-Zuid op dinsdag
26 september 2000 is er een nieuw
bestuur geformeerd, bestaande uit
M. Denis (s.v. Pallas) als voorzitter
en R. de Voogd (s.v. Beau Geste)
als secretaris/penningmeester.

Derde Essent Topsportcongres te Zwolle
Woensdag 25 oktober a.s. organiseren de 0lympische
Steunpunten Twente (ROST), Zwolle/Flevoland (052F)
en Noord Nederland (OSNN) samen met Essent het
derde Essent Topsportcongres te Zwolle. Het thema
"Van Talent tot 0lympier" zal door een drietal sprekers
worden belicht (Nico Rienks, Jean Paul van Poppel en
Marnix ten Kortenaar: onder voorbehoud). Nadere
informatle over de inhoud van dit congres kunt u
binnen afzienbare tijd tegemoet zien.
Middels deze mail vragen wij uw aandacht en geringe
inzet voor het avondprogramma van dit congres,
bestaande uit de Essent Talent- en Coachverkiezing.
Evenals voorgaande jaren stelt Essent een bedrag van
f 5.000,- ter beschikking aan het Essent Talent 2000.
De Essent Topcoach 2000 ontvangt f 2.500,-.
Het ROS| OSZF en OSNN willen u vriendelijk verzoeken
om in de eerstvolgende editie van uw bondsblad kort
aandacht te besteden aan de Talent- en Coachverkiezing (bijvoorbeeld bij de regionale mededelingen).
Uw lezers worden dan ook van harte uitgenodigd om
talentvolle junioren en coaches bij ons aan te melden.
Uit deze aanmeldingen hopen wij een selectie te
kunnen maken uit negen talenten en drie coaches
die strijden om de opvolging van schaatstalent
Marc Tuitert en judocoach Jur Raatjes.
0m talenten aan te melden, dienen zij in ieder geval te
voldoen aan de volgende twee criteria:
o 1. afkomstig uit het werkgebied van de organiserende
steunpunten, bestaande uit de provincies Groningen,
Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel.

.

2. het afgelopen seizoen (inter)nationaal aansprekende resultaten behaald.

Voor coaches geldt dat zij in ieder geval werkzaam
dienen te zijn met talenten die voldoen aan bovenstaande criteria.
Uiteraard hopen wij vele aanmeldingen via uw blad te
mogen ontvangen. Reacties kunnen gemaild worden
naar onderstaande adressen :
o o I Olym pisch Ste u n p u nt Twe nte
Morti ten Kote: m.t.kate@enschede.nl

Reg i on

t.o.v.

0lym pi sch Ste u n pu nt Zwol le/ Flevol o n d
t.o.v. Re n e Bou m o : rene.bou ma @sportflevo.nl
0lym p isch Steu n pu n t Noo rd N ederl o n d
t.o.v. H e n ry Bro n khorst: osnn @dds.nl
Sponsoren
GASUNIE, ESSENT, Bausch ft Lomb, Randstad Uitzendbureau, KPMG, Skates4All BV, Rijksuniversiteit Groningen.

Drank-en Horecawet,
sociale hygiene Et sportkantines
lnformotie voor sportverenigingen met een kontine
in eigen beheer.

Met ingang van 1 november 2000 zal de nieuwe
Drank- en Horecawet van kracht zijn.
Wat betekent de nieuwe Drank- en Horecawet
voor de sport?
ln plaats van bedrijfsleider en beheerder, spreekt men
in de wet voortaan van leidinggevende. Leidinggevenden moeten tenminste 21 jaar zijn, ze moeten
voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag en moeten
beschikken over de Verklaring Sociale Hygiene.
Per sportvereniging moeten twee leidinggevenden
beschikken over de Verklaring Sociale Hygiene. Zij
moeten als zodanig op de vergunning vermeld staan.
0p de tijden dat er in de sportkantine alcohol wordt
geschonken, moet er ofwel een van beide leidinggevenden aanwezig zijn, ofwel een barvrijwilliger die
de korte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft
gevolgd. Zowel leidinggevenden als barvrijwilligers
tellen als gekwalificeerde personen. De vereniging
houdt een registratie bij van deze geinstrueerde
ba rvrijw illig e rs.
Verder moet het bestuur van een sportvereniging een
bestuursreglement opstellen, dat verantwoorde
alcoholverstrekking waarborgt. Huis- en Gedragsregels, schenktijden en de kwalificatie-eisen voor
barvrijwilligers maken deel uit van zo'n bestuurs-

.

.

.

reg le men t.

I

De registratie van geinstrueerde barvrijwilligers moet

men bij het bestuursreglement voegen.
We ke octivite iten o ntw i kke I t N 0C*NSF- B reedtesport
om de implementotie von de Dronk- en Horecowet
voor de sport soepel te loten verlopen?
NOC-NSF ondersteunt de komende drie jaar, in samenwerking met de lnterprovinciale 0rganisatie voor de
Sport (l0S) en de Provinciale Sportraden, de bonden
en de sportverenigingen bij de implementatie van de
gewijzigde Drank- en Horecawet. Centraal daarbij staat
de aandacht voor verantwoord alcoholgebruik.
Concreet draagt NOCNSF zorg voor:
o Een model bestuursreglement, dat na overleg met
het ministerie van VWS, de lnspectie Gezondheidsbescherming Waren en Veterinaire Zaken en de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) tot stand
is gekomen. NOC-NSF adviseert sportverenigingen
dit model te gebruiken voor hun eigen bestuursreglement. Het model zal, met een handleiding voor
de vereniging, aan het einde van dit jaar beschikbaar
I

.

zijn.

training Sociale Hygiene voor
leidinggevenden van sportkantines en een sportspecifiek examen dat recht geeft op de algemene
Verklaring Sociale Hygiene. Beiden zullen regionaal
en mogelijk lokaal aangeboden worden door de
Provinciale Sportraden, in samenwerking met SVH,
die de examens afneemt. Vanaf februari 2001 worden deze trainingen en examens door het gehele
land georganiseerd.
Een helpdesk voor alle vragen over de Drank- en
Horecawet in relatie tot sportverenigingen.
o Een model lnstructie verantwoord alcoholgebruik
voor barvrijwilligers en een voorstel voor controleerbare registratie van geinstrueerde barvrijwilligers en
een pool van instructeurs voor het verzorgen van
deze instructie. ln het voorjaar van 2001 zijn deze
elementen beschikbaar.
Een informatieve brochure over de gevolgen van
de Drank- en Horecawet voor sportverenigingen.
ln deze brochure komen de meest gestelde vragen
over de wet aan de orde. Eind dit jaar is deze
brochure gereed en krijgt u automatisch een
exemplaar toegezonden.
Een sportspecifieke

r

r

Let op: Laat u niet beinvloeden door
onjuiste berichtgeving !
Via sportbonden, sportverenigingen en sportraden
bereiken N0C-NSF talrijke signalen dat er onrust is ontstaan over een recente mailing van de Stichting Horeca
Onderwijs uit Breda inzake het voldoen aan de nieuwe
eisen van de Drank- en Horecawet.

ln deze berichtgeving wordt ten onrechte gesteld dat
de nieuwe Drank- en Horecawet al met ingang van
april van dit jaar van kracht zou zijn. De datum van
inwerkingtreding van de Wet is door VWS echter pas
gepland op 'l november van dit jaar.
Daarnaast geven ze aan dat sportverenigingen niet
kunnen wachten op het sportspecifieke aanbod voor
het behalen van de Verklaring Sociale Hygiene dat
NOCNSF momenteel in samenwerking met de sportbonden en sportraden ontwikkelt. ln tegenstelling tot
hetgeen de Stichting Horeca 0nderwijs in haar mailing
schrijft, kunnen verenigingen zelf beslissen of ze op
dit aanbod wachten.
Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen
met uw sportbond of de Provinciale Sportraad in
uw regio.

Hoe moet een bestuur worden oongemeld?
Per brief (redactie 5P0RT Bestuur €t Management,
Marathon 9E, 1213 PE Hilversum);

o
o
e

fax (035-6837205);
e-mail (info@sportbm.nl);
. De mogelijkheid tot inzending sluit
op 1 november 2000;
. Bij de aanmelding moet duidelijk zijn om welke
sportvereniging en sport het gaat, wat de namen €n
bijbehorende functies van de bestuursleden zijn,
alsmede het adres en telefoonnummer van de
secretaris.Ook moet worden aangegeven welke
bijzondere bestuurlijke inspanningen zijn geleverd
en welk resultaat dat heeft gehad.
Voor nadere informatie of toelichting kan contact worden opgenomen met de redactie (035-6462045, Peter
Per
Per

Hopstaken of Karianne van der Zant)
Doe mee aan de verkiezingen van

het Sportbestuur van het Jaar

2OOO

Vorig jaar kwam het vakblad SPORT Bestuur &
Management met een nieuw initiatief : de verkiezing
van het Sportbestuur van het Jaar. Het werd een
succes, maar liefst 89 clubbesturen deden mee!
SPORT Bestuur ft Management heeft dit jaar een
partner gevonden die het mogelijk maakt de succesvolle verkiezingen jaarlijks te organiseren: De Lotto.
De Lotto is €6n van de grootste structurele financiers
van de top- en breedtesport in Nederland. De Lotto
heeft er belang bij dat de top- en breedtesport goed
bestuurd wordt en daarom ondersteunt zij de
verkiezingen van harte.
Besturen van sportverenigingen die iets bijzonders
hebben gedaan voor (de leden van) de clubs of die door
buitengewone inspanningen hun clubs op welke manier
dan ook hebben versterkt, kunnen zich voor de
verkiezingen aanmelden bij de redactie van SP0RT
Eestuur €t Management. Alle aangemelde besturen die
aan de voorwaarden voldoen, dingen mee naar de titel
"Sportbestuur van het Jaar 2OOO". Naast de Lotto-Cup
voor de prijzenkast en erkenning voor alle gedane
inspanningen, ontvangt het Sportbestuur van het Jaar
ook nog eens f 10.000,- voor de verenigingskas.
Wot zijn de spelregels?

r
r

Uitsluitend besturen van sportverenigingen, die lid
zijn van een sportbond, aangesloten bij NOC.NSI
kunnen zich aanmelden
Elk sportverenigingsbestuur kan zichzelf aanmelden
als ze van mening is iets bijzonders te hebben
gedaan voor de club in de afgelopen 1 2 maanden.
Verder kan iedereen (of hij of zij nu bestuurslid is
of niet) een bestuur van een sportvereniging
aanmelden dat naar zijn of haar mening voor
de prijs in aanmerking komt.

Wie kiest het Sportbestuur von het Joor?
Leden van de redactieraad van 5P0RT Bestuur

ft

Management, aangevuld met externe deskundigen,
jureren onder voorzitterschap van onze vaste columnist
Kees Jansma de inzendingen en verkiezen geheel
onafhankelijk het Sportbestuur van het Jaar 2000
op basis van onder meer creativiteit, orginaliteit, de
zwaarte van de inspanning en de effectiviteit ervan.
Wonneer wordt de Lotto-Cup uitgereikt?
ln december 2000 wordt het Sportbestuur van het Jaar
bekend gemaakt en gehuldigd in een passende sportieve
omgeving (vorig jaar vond dat plaats tijden de
competitiewedstrijd Ajax-PSV in de Amsterdam ArenA).
Tijdens de huldiging zal de Lotto-Cup en de cheque van
f 10.000,- worden overhandigd door de voorzitter van
de jury Kees Jansma en de directie van de De Lotto.

Nederlands Sport Sportmuseum Olympion
Sinds 13 april 2000 wappert de 0lympische vlag bij
het Nederlands Sportmuseum in Lelystad. Bij hoge
uitzondering heeft het NOCNSF toestemming gegeven
om deze vlag te voeren.0p deze dag werd ook de
nieuwe naam van het museum gepresenteerd:
Nederlands Sportmuseum 0lympion. Met deze nieuwe
start zal het museum zich nog meer profileren als
centrum van kennis en informatie over de vaderlandse
sport. Door middel van tentoonstellingen, lezingen,
het organiseren van evenementen en het ondersteunen
van bonds- en verenigingsactiviteiten, zal de zo rijke
Nederlandse sportgeschiedenis meer en meer onder
de aandacht worden gebracht.

ln vijf jaar tijd heeft het 0lympion zich ontwikkeld tot
een belangrijk informatiecentrum voor sportliefhebbers.
Het museum beschikt over een even unieke als
uitgebreide fotocollectie.

manier het bezoek aan het museum

Daarin bevlnden zich foto's uit de sportcarrieres
van Fanny Blankers-Koen, Anton Geesink, Arnold
Vanderlijde en vele anderen. Daarnaast bezit het
museum een collectie van bijna 40.000 boeken over
sport. Er is bovendien veel historisch materiaal te

tot een ware

belevenis.

Het Nederlands Sportmuseum Olympion nodigt
van harte uit een kijkje te nemen in Lelystad.

bewonderen, zoals fakkels van verschillende 0lympische
Spelen. Maar ook: het judopak waarin Anton Geesink
0lympisch goud won in Tokio, de skiff van Jan Wlenese
(0lympisch goud in Mexico, 1968) en de racefiets
waarop Jan.Janssen in 1968 als eerste Nederlander
de Tour de France won. Ook de meer recente hoogtepunten uit de Nederlandse sportgeschiedenis ontbreken
niet: de boot waarin het vermaarde duo Rienks en
Florijn in 19BB in Seoul naar 0lympisch goud roeide,
is bijvoorbeeld in Lelystad te zien.
Het hijsen van de 0lympische vlag symboliseert niet
alleen de hechte band met NOC.NSF, maar is ook het
startsein voor belangrijke veranderingen. Het museum
zal zich steeds meer ontwikkelen tot een centrum
waarin kennis van de sport en sportbeleving samen-

0f

u

beter nog:

wordt lid van de Vrienden van het Nederlands
Sportmuseum 0lympion. U steunt dan niet alleen
het museum, maar:

.
r
o
o
o

U ontvangt ook het blad van de vereniging
U wordt automatisch op de hoogte gehouden

van alle activiteiten
U heeft recht op gratis toegang tot het museum
U wordt uitgenodigd voor bijeenkomsten
van het sportmuseum
U kunt vriend worden door uw naam, adres,
postcode en woonplaats €n aan te geven welke
bijdrage u wilt betalen (minimaal f 35,-),

ondertekent te sturen naar:

9aan.

Kortom, een museum met een hoog doe-gehalte.
Door spel en spelsimulaties wordt de bezoeker
uitgedaagd de sportieve strijd aan te gaan met medebezoekers. lnformatie en entertainment maken op die

\,rrrt\(',r'Mcr'r'rltrt

NSM Olympion,

Antwoordnummer 300,
8200 KB Lelystad.
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Recapitulatie workshop floret
Tijdens het US open toernoor rn
Amsterdam is door de Duitse
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scheidsrechter 0laf Grutzner
een workshop gehouden.
Voorafgaand aan de
workshop heeft hij de
Nederlandse scheidsrechters in actie gezien.
Tijdens zijn workshop
heeft hij aandacht besteed aan de in zijn

oPtiekveelgemaakte
fouten door de Neder-

landse scheidsrechters
en heeft hij de laatste
opvattingen over internationaal jureren uiteengezet. Hij maakte daarbij de
kanttekening dat het reglement
ruimte biedt voor interpretaties.
Zijn uiteenzetting betreft de op dit moment algemeen
geldende conventies. Hieronder volgt een verslag van
de belangrijkste acties die tijdens de workshop werden
behandeld.
Schermers
Ao nvo

A (aanvaller) en B (verdediger)

I versus voorbe

re i d i ng

ln Nederland leek zich een tweedeling af te tekenen
tussen enerzijds de voorstanders van de opvatting dat
elk initiatief als aanval moet worden beschouwd,
ongeacht de stand van de arm en anderzijds de aanhangers van het reglement, waarin de strekkende arm
wordt vermeld. De waarheid ligt in het midden. Vaak
zie je een aanvallende actie (punt hoog of zijwaarts)
waarbij het de intentie van de schermer (A) is om de
reactie ("tegen"aanval) van de tegenstander (B) uit te
lokken en op dat moment de aanval af te maken. Als
het een samengestelde actie betreft (de punt wisselt
van positie) of de arm blijft gebogen, is de huidige
internationale opvatting dat het hier een voorbereiding
betreft. De reactie van de tegenstander (B) dient in dat
geval als een aanval te worden aangemerkt.
Als de reactie (B) pas komt in de laatste enkelvoudige
actie van de aanvaller (A) betreft het een tegenaanval
van B en telt dus de aanval van A. Voorwaarde om de
aanval van B te tellen is dat zijn actie duidelijk vo6r
het laatste tempo van A moet zijn gestart. Bij twijfel
telt doorgaans de aanval van A.
Cdrper porode of mansur porode
De aanvaller (A) valt aan en blijft in de uitval liggen.
B gaat achteruit om de aanval te ontwijken.

Vervolgens valt B aan en treft, maar loopt daarbij in de
punt van A. ln de klassieke opvatting kon dit worden
uitgelegd als een remise van A. De internationale uitleg
op dit moment is echter dat A is getroffen.
Uitleg: De aanval van A is mislukt (tempo bedindigd)
door de mansurparade (lichaamsparade) van B.
De overname van B kan dan worden uitgelegd als
een riposte, waarop A meesteekt.

ln het geval dat beide schermers (A en B) qelijktijdig
aanvallen, komt het regelmatig voor dat een schermer
(B) in zijn aanval een beweging maakt waarbij wordt
getracht de aanval van zijn tegenstander te laten
passeren. Deze ontwijkende beweging (zijdelingsi
inquartata of neerwaarts/bukken) dient te worden
aangemerkt als een mansurparade. Als beide schermers
treffen, maar B heeft tijdens zijn aanval tevens
getracht om de aanval van A te ontwijken door een
zijwaartse of neerwaartse beweging, telt in dat geval
alleen de treffer van A. De "parade" van B is dan
immers mislukt.
Arret vs oonvol
Situatie: schermer B heeft de arm gestrekt (linie) en
A valt daarop aan. Dit wordt uitgelegd als "punt in de
lijn" van B dus A getroffen. Dit geldt tevens indien B
tijdens de aanval van A achteruit gaat, maar de arm
gestrekt houdt. De uitleg wordt anders indien B tijdens
de aanval van A naar voren gaat (pas, uitval offleche).
Dit gebeurt vaak wanneer de schermer weinig
"vertrouwen" heeft in zijn gelijk en hiermee zijn arret
denkt te accentueren. De uitleg verandert daardoor
echter in zijn nadeel. Bij het naar voren gaan van B is
er namelijk geen sprake meer van een arret maar van
een aanval. lndien dit gebeurt tijdens de aanval van A
is er noch sprake van een arret, noch van een aanval
maar van een tegenaanval van B. De uitleg is dan dus:
aanval van A en tegenaanval van B.
Verkeerde schouder

ln een dichtbij situatie wordt vaak gestoken met de
ongewapende schouder voor de gewapende.
De situaties waarbij dit plaatsvindt zijn legio en veelvuldig. ln geen enkel geval mag een dergelijke actie
worden goedgekeurd.
Riposte no posseren
lndien de aanvaller (A) na zijn aanval (fleche) zijn
tegenstander (B) passeert, heeft B nog altijd het recht
om een riposte te maken. Voorwaarde hierbij is dat dit
gebeurt in 1 tempo gevolgd op de parade. Tevens dient
het achterste been te blijven staan. Het voorste been
mag wel verplaatst worden om A te treffen.
Zie verder op pogino lO
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VeNolg Recopitulotie workshop floret

Simultone
De heer Grutzner was van mening dat er te vaak een
"gelijktijdige aanval" werd gegeven. Gelijktijdig is een
actie echter bijna noolt. Zijn voorstel was om bij de
eerste gelegenheid een aanval en een tegenaanval te
onderscheiden. Dit vereist concentratie van de scheidsrechter. Het schept duidelijkheid bij de schermers dat
zij niet moeten "gokken" op een simultane als uitleg.
Je dwingt de schermers hierdoor tot het uitvoeren van
duidelijke en herkenbare acties. ln een situatie waarin
de aandacht van de scheidsrechter is verslapt en hij de
gevechtsgang niet goed kon volgen, kan hij aangeven
"ik weet het niet'l Ook in deze situatie past het niet
zich te verschuilen achter de kreet "gelijktijdig'l

Gele koorten
De heer Grutzner was van mening dat de scheids-

rechters in Nederland te vriendelijk blijven tegen de
schermers. Alle overtredingen (materiaal, ongeoorloofde

acties, opmerkingen over de leiding, etc.) moeten
bestraft worden met een gele kaart. Ook rood of zwart
moet niet worden geschuwd. Er ontstaat anders een
cultuur die te zeer afwijkt van de internationale
opvattingen. Tevens ondermijnt deze tolerante houding
de positie van de scheidsrechters, waardoor het respect
verdwijnt en openlijke kritiek op de leiding in de hand
wordt gewerkt. 0p termijn zal dit ertoe leiden dat veel
scheidsrechters de druk niet meer aankunnen en daarom afhaken.

lntensief trai ningsprogramma floret.
ln oktober 2000 start in Den Haag een nieuw trainings-

Uitleg

Uitleg van de actie door de scheidsrechter is in elke
situatie wenselijk. ln Nederland is men te zeer geneigd
om bij acties waarbij slechts €€n lamp brand, de uitleg
achterwege te laten. 0ok in deze gevallen ls een uitleg
noodzakelijk om daarmee helderheid te verschaffen aan
de schermers hoe de actie is geinterpreteerd. Hierdoor
krijgen de schermers een beter inzicht in de zienswijze

programma bestemd voor talentvolle en gemotiveerde
floretschermers. Centraal staat de perfectionering van
de schermtechniek door lange individuele lessen van
Sergei Gol ubitsky. Daa rnaast col lectieve tra i n i n g,
intensief sparren en deelname aan internationale
schermstages. Sergei begeleidt deelnemers naar hun
belangrijkste internationale toernooien.
Het programma krijgt de naam
"Golubitsky Fencing Center"
(zie website www.gfc-world.com)

van de scheidsrechter, hetgeen het verdere verloop van
de partij zal vergemakkelijken.
Geboren

Slechts een enkeling past in Nederland correct de
internationaal gehanteerde gebaren toe bij de uitleg
van de actie. Deze gebarentaal is slechts bij weinigen
bekend. We zouden ons moeten inzetten om ons
deze gebarentaal eigen te maken (aandachtspunt

Plaats:

GOLUBITSKY

gymzaal Ma ria Montessorischool,
Guntersteinweg 52, Den Haag.
Zaal open op dinsdag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagavond, soms ook
op zaterdaqochtend.
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N.B. het gaat niet om een nieuwe vereniging, maar om
een programma dat geinitieerd en gesponsord wordt
door de s.v. 0KK als een kwalitatief hoogstaand, betaalbaar pakket, afgestemd op de specifieke behoeften van
wedstrijdschermers. Dit programma staat uitdrukkelijk
open voor leden van alle verenigingen:
schermers kunnen het volgen als aanvulling op de
training binnen hun eigen vereniging en hoeven dan
ook geen lid te worden van 0.K.K. Uiteraard wordt
overleg gevoerd met de trainer van de eigen vereniging
en rekening gehouden met individuele wensen.
Categorieen: cadetten tim senioren. Pupillen: halve
prijs.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met
Maarten Jansen, Huis te Landelaan 168,
2283 SK Rijswijk. Email : M.Jansen@arch.LeidenUniv.nl
en telefoon 070-3904365.

regio (Provinciale sportraden en NKS) en voor een paar
andere organisaties en programma's om hun producten
te presenteren.
Leg uw vragen en problemen voor tijdens een avond
voor verenigingsondersteuning
lnschrijven
U kunt zich als verenigingsbestuurder inschrijven per
email naar: helpdesk@nivo.org of door middel van
een inschrijfformulier die u vanuit uw bond krijgt
toegestuurd. 0ok kunt u zich schriftelijk aanmelden
voor uiterlijk 1 November bij:
l0S o.v.v. NlVO-avond Eindhoven
Postbus 302, 6800 AH Arnhem
Wilt u meer informotie, don kunt u zich richten tot:
Sportservice Noord-Brabant: Karin van Leeuwen

3-5349027)
Marlou Horsten

(01

NKS:

(073-61 38884)

Thema-avond verenigingsondersteuning
Maandagavond 27 november 2000 wordt er in de
businessclub van het Philips-stadion te Eindhoven een
speciale thema-avond georganiseerd door Sportservice
Noord-Brabant en de NKS met als onderwerp verenigingsondersteuning. Dit is de eerste van een serie avonden
voor de verenigingen uit de regio Oss - Tilburg - Venlo.
De andere avonden worden gehouden in de periode
tussen januari en maart van 2001 in de overige regio's
van Nederland.
Er zullen enkele onderwerpen worden aangeboden in
de vorm van seminars. Als u zich inschrijft, wordt u
gevraagd om aan te geven naar welke twee onderwerpen uw voorkeur uitgaat. De zes meest gekozen
onderwerpen komen aan bod in de vorm van een
seminar.
De keuze-items van deze avond zijn:
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Sponsoring
Risico en verzekering (bestuurders- en verenigingsaa nspra ke I ij kh

e
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Uitnodiging internationaal fl orettoernooi
"Wapen van Vlagtwedde" 2000
De Schermvereniging Ter Apel nodigt jullie van harte uit
om deel te nemen aan het 29e Wapen van Vlagtwedde.
Dit internationale florettoernooi zal plaatsvinden op
zaterdag 4 november en zondag 5 november in de
gemeentelijke sporthal van Ter Apel (tel. 0599 582607).
Wopen:

Floret - dames en heren (alle leeftijden). De deelnemers
dienen in het bezit te zijn van een geldige KNAS-kaart.
Degenen die nog geen lidmaatschapskaart hebben,
maar van wie de aanmelding bij de KNAS bekend is
mogen uiteraard ook aan het toernooi deelnemen.
Toernooischemo:
Zaterdag 4 november 2000
Appel 9. 1 5 u u r, aa nva ng 9.45 u u r.
Dames/heren floret, senioren (jaargang 1981 en ouder)
Zaterdag 4 november 2000

Wet- en regelgeving omtrent vrijwilligers- en

Appil 1 3.30

arbeidsaangelegenheden
Werving en behoud leden
Werving en behoud kader en vrijwilligers
PR en communicatie
Sociale hygidne en hygi€ne code
Sterkte-zwakte analyse maken van verenigingscasus

Dames/heren floret, cadetten (jaargang'84,'85,'86)

(swoT)
Verder is de mogelijkheid aanwezig voor verenigingen
om tijdens een spreekuur van gedachten te wisselen
met een deskundigen over deze zes onderwerpen. Het is
ondermeer mogelijk om vragen te stellen maar ook om
uw verenigingssponsorplan, clubblad, etc. te laten
beoordelen en aanwijzingen te krijgen.
0ok is er een markt met stands van organisaties die
verenigingsondersteuning aanbieden in de desbetreffende

uu

r, aa nva ng 1 4.00

u u r.

Zondag 5 november 2000
Appil 9.15 uur, aanvang 9.45 uur.
Dames/heren floret, junioren Iaargang '81, '82, '83)
Dames/heren floret, pupillen (jaargang '87, '88)
Dames/heren floret, benjamins Iaargang '89, '90)
Dames/heren floret, kuikens Iaargang '91 en jonger)
We houden aan bovengenoemde tijden strikt de hand!
Voor deelnemers in de leeftijdsgroep 19Bg en jonger
(benjamins en kuikens) is het gebruik van een klinglengte van max.77cm verplicht.

Toernooiformu le:
De formule is afhankelijk van het aantal deelnemers per

lnschrijvingen worden pas geaccepteerd na ontvangst
van het inschrijfgeld!

groep en wordt bij aanvang van het schermtoernooi
bekend gemaakt. Bij minder dan 6 deelnemers voor een
categorie vervalt deze. Dit wordt uiteraard van tevoren
bekend gemaakt.

lnschrijvingen:
We ontvangen jullie inschrijving graag uiterlijk
woensdag 2 november (datum poststempel).
lnschrijvingen sturen of faxen aan:
Secretariaat SWA
t.a.v. Johan Kuper
lndustrieweg 44,7833 HV Nieuw Amsterdam
Tel:0591 - 554535 (tussen 06.00 en 22.00 uud
Fax:0591 - 554560

lnschrijfgeld:
Het inschrijfgeld voor alle categorieen bedraagt f 20,p.p. Dit bedrag dient bij het aanmelden te worden
overgemaakt op banknummer 68 47 23 182 ING Bank
Ter Apel o.v.v. inschrijfgeld W. v. V. 2000.

Wapentje van Breda.
Helaas is de uitslag van de cadetten degen om de
Me. Baelemans Trofee weggevallen uit het verslag van
juni jl. Voor de niet ingewijden de volgende info:
Oorspronkelijk was dit een jeugdwedstrijd op sabel
in de periode 1995-1999 toen de Bredase schermvereniging "Pallas" nog dik in de jeugdsabelschermers
zat. De maitres Georges D€rop, Willem Monshouwer en
Ad Mol spraken op een NJK af, een jeugdsabelcircuit op
poten te zetten, hetwelk ook van de grond gekomen is.
Als onderdeel van dit circuit zou iedere vereniging €dn
wedstrijd per jaar organiseren.
Door het wegvallen van diverse jeugdsabelschermers
bij "Pallas" verviel de grond van deze afspraak.
Als proef werd een jeugddegenwedstrijd gehouden,
tijdens het 1e Pallas invitatiedegentoernooi voor
senioren in het voorjaar 2000 in Breda.

Roemeense schermers in Den Helder
Afgelopen juni waren vier Roemeense degenschermers
en hun trainster tien dagen te gast bij schermvereniging MSV Zeemacht in Den Helder. Voor Ana
lonut, Cristian Dilian, Alexandru Rusen, Cristian lonut
en hun maitre Alina Grindei afkomstig uit Constanta
aan de Zwarte Zee kust was een uitgebreid schermprogramma opgesteld. Er werd uiteraard niet alleen
geschermd, maar er was ook ruimte ingelast om het
een en ander te bekijken.

De uitslag was als volgt:

1e Maarten van Kaam Beau Geste
TSV Rapier
2e Ren€ Bloks
TSV
3e Nikki Zamon

Rapier
Rapier
Geste

Roosendaal

Tilburg
Tilburg
Tilburg

TSV
4e Jo€l van Gorp
Beau
Roosendaal
5e Laurens Kirkels
Roosendaal
Beau
6e Sandra van
Roosendaal
Beau
7e Charlotte Vink
Vanwege de NJK degen op dezelfde dag helaas een
kleine bezetting.

0ers

NK Sabel

-

Geste
Geste

uitslagen

0p 1 juli 2000 werd het

NK Sabel verschermd op het
schermcentrum van Scaramouche.
De winnaars:
Heren: Sharam Massoumi
Tymen Ros
Erik van de Ham/Etienne van Cann
Dames: Laurien Mooy
Henne Liebrand-van Es
Marjolein van Vugt/.Jean-Marie Stam

W
'1";,

Na hun aankomst op maandag 26juni, na een treinreis
van drie dagen werd er dinsdagavond voor het eerst
getraind bij Zeemacht onder leiding van maitre Cock
Peeks. Woensdagavond stond er een bezoek aan het
Koninklijk lnstituut voor de Marine op het programma
waar onder leiding van maitre Kees Heemskerk
getraind, maar vooral veel partij getrokken werd.
Na afloop ontvingen de roemenen nog een aandenken
aan hun bezoek aan het KlM.
De donderdag was gereserveerd voor een bezoek aan
schermzaal Van Oeveren waar zij gastvrij onthaald
werden door maitre Ad en zijn schermers. Voordat het
echter zover was werd natuurlijk eerst van de gelegenheid gebruik gemaakt om een Amsterdam zelf te verkennen. Na een bezoek aan Madame Tussaud en het

(onvermijdelijke) Red light district werd er op de
Nieuw Markt en het Rembrandtsplein meegefeest met
de, op dat moment nog zeer vrolijke, Oranje supporters
voorafgaand aan de halve finale tegen ltali€.
Vrijdag was een onverwachte vrije dag in het schermprogramma, die gebruikt werd om Texel per gehuurde
fiets te verkennen. Er werd onder meer een bezoek
gebracht aan Ecomare.
Zaterdagochtend stond weer in het teken van het
schermen. Er werd wederom bij Zeemacht partij getrokken. 's Middags konden de Roemenen zich vermaken
met Karten en Lasergames, waarbij ze met hun Laserguns in eerste instantie vooral hun maitre onder vuur
namen, die gaf zich echter niet zoma{ gewonnen en
er ontwikkelde zich een behoorlijk heftige strijd die
uiteindelijk onbeslist eindigde.
Zondagmiddag sloot Zeemacht
haar schermseizoen op inmiddels traditionele wijze af met
een barbecue en schermen bij
6dn van de Zeemachtleden
thuis. 0p het terras buiten
werd er een aantal partijtjes
getrokken en er kon les worden genomen bij Cock Peeks.
0nze Roemeense schermvrienden kregen van Cock voor de
afwisseling o.a. een sabellesje
in spelvorm waarbij vooral hun
prachtige snelle voetenwerk
goed tot uiting kwam.
Na een vrije dag op maandag 3 juli, een dag die
grotendeels heerlijk op het strand werd doorgebracht,
werd dinsdag 4 juli voor het laatst geschermd bij
MSV Zeemacht. En aantal Zeemacht schermers maakte
daarbij nog even van de gelegenheid gebruik om een
lesje te nemen bij de Roemeense maitre Alina Grindei.
's Woensdags moesten de schermers zich tot hun grote
spijt weer opmaken voor een lange treinreis huiswaarts.
Ze konden echter terugblikken op tien schitterende
dagen. MSV Zeemacht wil dan ook iedereen die heeft
bijgedragen aan de hartelijke ontvangst van onze
Roemeense schermvrienden nog ontzettend bedanken
voor hun inzet en gastvrijheid.

De revival van het Koning Willem ll toernooi
Stilletjes vragen wij ons af of de oproep om toch vooral
deel te nemen aan het Koning Willem ll toernooi heeft
geholpen. Zoals elk jaar blijft het deelnemersaantal tot
de laatste dag, eigenlijk zelfs tot het moment waarop
de poule-indeling kan worden gemaakt, onduidelijk.
Maar dit jaar konden we 55 heren en 22 dames op dit
sportieve toernooi begroeten. Dat zijn er weer meer dan
vorig jaar en bijna het streefgetal van 80 deelnemers.
De meeste deelnemers waren ruim voor de sluitingstijd
van de inschrijving aanwezig. En dan is er behoefte
aan koffie. 0nze voorzitter, Joop Pompe, had gelukkig
voorzien dat de kantineman niet op tijd zou zijn.
Hij heeft hem uit zijn bed gebeld. Dat leverde -helaaseen chagrijnige kantinebaas op, maar wel koffie.
0skar Kardolus bemande weer het wedstrijdbureau.
Het gestress van de organiserende leden van Rapier
bekijkt hij met een grijns. 0nvermoeibaar voert hij alle
gegevens in. De poulestaten glijden binnen korte tijd
uit de printer en na het openingswoord van de Tilburgse
wethouder van sportzaken kan het toernooi beginnen.
Na de eerste ronde worden, net als vorig jaar, de schermers opgedeeld in een A en een B poule. De hoogstgenoteerde 1 6 dames en 32 heren strijden om de
Koning Willem ll trofee. De overigen schermen in
opnieuw vastgestelde poules verder in de B poule.
Bij de dames staan in de A poule finale Sonja Tol van
Des Villiers en Ingrid Klaris van Zaal Verwijlen tegenover elkaar. Aan het begin van de partij komt lngrid
met 3 - 2 voor te staan. Sonja klimt op en zorgt voor
een 4 - 4 stand. Zij wacht af en laat lngrid komen.
lngrid zoekt naar een geslaagde aanval. De aanval van
lngrid weert Sonja af met een parade repost. De stand
komt op 6 - 4. En weer een parade repost. lngrid blijft
aanvallen. Sonja blijft vanuit de verdediging scoren.
Via 7 - 4 en 12 - 7 wordt de partij in het voordeel
van Sonja beslist met 15 - 9.
ln de strijd om de derde plaats op het podium wint
Titia Mannessen met 15 1l van Nicolette Tiedink.
ln de A finale heren treft Bas Verwijlen van Taal
Verwijlen de Duitser Alexander Hess van de Aachener
Fechtclub. Alexander Hess valt veel aan. Daarbij
probeert hij Bas met zijn langgerekte arm te raken.
Bas doet vanuit de verdediging hetzelfde. Daarbij
maakt hij een paar mooie parade reposts. Bas behoudt
gedurende de gehele partij een comfortabele voorsprong. Bij de eerste rust staat het l3 10 voor Bas.
Hij wint de partij met t5 1i. Net als Sonja
prolongeert hij daarmee zijn titel.
Stephan Ganeff heeft weinig moeite met Wouter den
Otter (1 5 - 6), die nog niet hersteld was van zijn partil
tegen Alexander Hess, die Alexander in de laatste
minuut nipt met i3 12 won.

-

-

-

-

ln de B poule staan Jeroen Bouwens van TSV Rapier
en Marco Michels van Taal Verwijlen tegenover elkaar.
Beide schermers houden elkaar goed in evenwicht.
Zij passen allebei aan aanvallende stijl toe. Uiteindelijk
wint Marco met 15 '13.
Tegen 17.00 uur is het toernooi afgelopen. De organiserende leden van Rapier hebben 's avonds getoost op de
goede afloop. Als de sponsors het niet laten afweten,
komt er volgend jaar zeker weer een Koning Willem ll
toernooi.

-

Einduitsloq A poule domes degen:
Naam
Schermvereniging
Des Villiers
Sonja Tol
Zaal Verwijlen
lngrid Klaris
Sca ramouche
Titia Mannessen
Des Villiers
Nicolette Tiedink
Kamla Johannesma
KMSV
Zaal Verwijlen
Miriam Leunissen
Margreet Snaterse
Zaal Kardolus
Belinda Gers
Antwerps Scherm Centrum
Einduitslog A poule heren degen:
Naam
Schermvereniging
Zaal Verwijlen
Bas Verwijlen
Aachener Fechtclub
Alexander Hess
Zaal Kardolus
Stephan Ganeff
Des Villiers
Wouter den 0tter

SanderBenda-Beckmann ZaalKardolus
St Niklaas
Jeroen Hanselaar
Des Villiers
Julius Wagenaar
Donar 1 BBl
Johannes in't Hol
Einduitslog B poule gemengd:
Naam
Schermvereniging
Marco Michels
Zaal Verwijlen
TSV Rapier
Jeroen Bouwens
Zaal Verwijlen
Michiel Uitdehaag
Putten
Rudolf Terscheggert
Zaal Verwijlen
Maarten Visser
St Niklaas
Steve Du llaert
AEW
Piet Rodenburg
Prometheus
Roland Groenenboom

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

Dames Degen Senioren

1
2
3
4
5
6
7
I
9

10

ver.

Tol,Sonla

DVi

Osinga, Pernette

Vis

Tiedink, Nicolette
Hofmans-Clark, Jos

DVi

Conen, Rachel
Mannessen, Titia
Snaterse, Margreet
Hon, Ans
Klaris, Ingrid
Glimmerveen, Nanda

dAr

Dames Degen lunioren

Kar
Sca

Kar
Vis
Don

ver.

cat.
s72
s67
s68
s64
s80
s77
565
s64
J81
s80

c6t.

punt.
4200
2922
1

583

1

435

1211
933

929
756
711

590

punt.

Pos

J81
c86
.J81
c84
J81
c86
)82

Dames Degen Cadetten

ver.

cat.

punt.

1
2
3

Kar

c86

396

Rap

c84

361

Put

c86

120

1
2
3
4
5
6
7

Klaris, Ingrid
Franck, Sanne
Glimmerueen, Astrid
Gorp, Joelle van
Klijnhout, Simone
l\4aas, Jolanda
Hui.jzer, Danae

Franck, Sanne
Gorp, Joelle van
Maas. Jolanda

q
\

Kar
Put
Rap
Sca

Put

1131

360
332
328
146

120
72

ver.

cat.

Erven, Saskia

Vwy

Verwijlen,

V*y

P87
P87

ver.

Dames Degen

1
2

Pupillen

van
Merel

Kuikens

Dames Degen

1

Wolk, Lieke van

Dames Floret

'1

de

r

Senioren

Indra
Henne
v.
v.
Klilnhout, Simone
Heinen, Eva
Graaf-Stoel, l\ilieke de
Winden, Esther v.
Kemmerling, Anyuta
10 Erven, Saskia
2
3
4
s
6
7
I
9

Angad Gaur,

Liebrano-vEs,
Egmond, Simone
Gillswijk, Laura

Dames Floret

t
2
3
4

lunioren

Gijlswijk, Laura

v.

Eva
Klijnhout, Simone
Eruen, Saskia van
Heinen,

punt.
502
360

cat.

punt.

Vwy

K90

ver.

cat.

punt.

ANS
Vis
TWe
Sca
Sca
TWe
Sca
Sca
KLI\4

VwY

ver.
Sca
TWe
Sca

VwY

s74
560
s71
c84
J81
JB1
v57
s72
s73
P87
cat.
cB4
J81
.J81
P87

105

5299
1003

997
961

904
853
780

739
693

623

punt.
1904
1 535
11

34

893

5
6
7
8

Glimmerueen, Astrid
Klaris, lngrid
Comb€, Elisa
Kroese, Renate

Dames Floret Cadetten
1 Gijlswijk, Laura v

2
3
4
5

Erven, Saskia van
Combe, Elisa
Kroese, Renate

Aarts, Yca

Put
Vwy
Sca
TWe

ver.
Sca
Vwy
Sca
TWe
Vwy

Dames Floret Pupillen

1 Erven, Saskia van
2 Geurts, Djin
3 Verwijlen, Merel
4 Borst, Solange
5 Murawski, Sara
6 Breuning, Devika

OKK

Vwy
OKK
Eng
TWe

Dames Floret Beniamins

ver.

1
2
3

Vwy
Vwy

der
Aarts, Zoi-Anne
Geurts, Bobbi Joy
Wolk, Lieke van

Dames Floret

1

Geurts, Bobby

Heren Degen

1
2
3

Kuikens
Joi
Senioren

Arwin
Peter
Stefan
Verwijlen, Bas
Kardolus,
Bijker,
Damen,

5 Benda-Beckmann,Sv
6 Ganeff, Stephane
7 Hol, Johannes in 't
I Otter, Wouter den
9 Zorkin, Maxim
l0 Erven, Allard van
Heren Degen

I
2
3
4
5
6
7
I
9

lunioren

Bas
v.
Alexander
0orschot, Bart van
Visser, Maarten de
Revier, Guido
Terscheggert, Rudolf
Burgt, Rob van der
Boer, Wouter
'10 Kock, Koen
Vemijlen,

Eruen, Allard
Bloks,

Heren Degen

Cadetten

C85
C84

cat.

punt.

C84

3499
1 285
356
254

P87

C85
C84
C86

cat
Vwy

oKK

P87
P88
P87
P87
P87
P87
cat.
890
889
K92

ver.

cat.

oKK

K92

ver.

cat.

Kar
DVi
DVi

Vwy
Kar
Kar
Don
DVi

s64
s68
S7r
J83

579

31

punt.
760
370
328

punt.
567

punt.
3357
1472
1 326
1 326
I 104
078
994
988

Vwy

J83

891

ver.

cat.

Vwy
Vwy
Vwy
Vwy
Vwy

J83
J83
J83

ver.

cat.

ver

cat.

c86

Deutekom, Vincent van
Ruijter, Laszlo

l 863

882
741

675
580
416
412
324
84

c86
c84
J81

ver.

2902

J81

Kar
Rap

Wolk, Tim v.d.
oorschot, Niek van

punt.

c86
c84
c8s

Heren Degen Pupillen

1
2
3

1

punt.
1

258

r1

26

711

705

456

punt.

P87

437

P88

240

cat.

punt.

890
889

Rutter, Marcell

K91

Jordaan, Robin
Huybens, Valentijn

K92
K92

534
496
360
332
324

cat.

punt.

Jordaan, Robin
Huybens, Valentijn

K92
K92

557

Ruijter, Marcell

K91

396

ver.

451

Sanders, Paul
Oostveen, Arvid
Rohlfs, Matthijs
Spanhoff, Rudolph
Barneveld, Wojtek van
Borst, Sebastiaan
Toth, Andries
irlooren, lscha
Nonhebel, Floris
Aronson. Boaz

Heren Floret lunioren

264

s74
s72

Vwy

10

452
360

Vis

Kar
Put

Heren Floret Senioren

1
2
3
4
5
6
7
I
9

il08

1092

Kar

Heren Degen Kuihens

1393

1

Kar

Heren Degen Beniamins

punt.

s78

c84
c8s
c86
c84

2

l't4

v59

I oorschot, Bart van
2 Visser, lvlaarten de
3 Revier, Guido
4 Burgt, Rob van der
5 Boer, Wouter
1

628
360
324
254

J81
J81

6
7
8
I
10

Rohlfs, Matthi.is
Combd, Sebastiaan
Mooren, lscha
Spanhoff, Rudolph
Eorst, Sebastiaan
Barneveld, Wojtek van
Holstege, Arnaud
lansen, Tashunka
Voort, Joren vd.
Zwan, Donovan vd.

Heren Floret

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cadetten

Sebastiaan
vd.
l\ilaarten-Dirk
Pascal
Spanhoff, Frederik
Gool, Mels van
8obbe, Jeriel
Groothuis. Tim
Ankersmit, Laurens
10 Nivard. Dani€l
Borst,

Zwan, Donovan
Navest,
Kenter,

Heren Floret

'l
2
3
4
5
6
7

Pupillen

Vurgill
Tommie
van
Doornebal, Bob
Leeuwen, Wijnand van
Berbers, Tim
Beltman, Elian
Philippi, Floris
9 Oorschot, Niek van
Heren Floret Beniamins
1 Ouwehand, Tim
2 Mo.aru, Alexander
3 Leeuwen. Wijnand van
4 Maartense, Bas
5 Haas, Martijn de
6 Ruijter, Laszlo
7 Jordaan, Robin
Schippers, Yoram
9 irlontrelay, Johan
l0 Vries, Marco de
Wolf, Robin
Aarden,
Varekamp,
Ees, Joeri

Heren Floret

Kuikens

ver.

OKK

ver

cat.

0ev
TWe
OKK
OKK

5ca
Ran

TWe

Heren Sabel Senioren

'l Ros, Tijmen
2 Romijn, Reinout
3 Massoumi, Sharam
4 Haverkamp, Symke
5 Sheik Hosseini, Arash
6 Cann, Etienne v

punt.
4008
1

611

387
233
1207

1
1

1',r64
1162

il36
1117
1109

punt.

J81
J82
J82
J82
c84
J81
J82
J8t
J83
c84

2723
2410
2028

punt.

OKK
Sca
Ran
KLM
TWe
Eng
Ran
TWe
TWe
Oev

cat.
c84
c84
c84
c86
c84
c86
c85
c84
c84
c85

ver.

cat.

punt.

0ev
Sca
Ran

TWe
OKK
OKK
Sca
OKK

0ev
Sca

ver.

Ara
Eng
OKK
Sca
Hee
Ran
Sca
PSV

Vwy
ver.
OKK
Hee
Hee
TWe
Hee

P87
P87
P87
P87
889
P88
P87
P87
P88

cat.
889

Sca
Cas
TAp
TAp

889
889
B89
889
889
K92
890
889
K92
889

ver.

cat.

Vwy
Vwy

Huybens, Valentijn
Jordaan, Robin

Vinks, Milan
Ruijter. Marcel
Vrles, Marco de

cat.

s68
s70
J81
)82
J81
c84
vs8
J82
s75
s78

OKK
Sca

1530
1427
1316

't244

il91
r]58
1117

3351
1 593
1046
777

620
469
365
284
1 54
144

1035

990
853
776
138
135
126

126
r15

punt.
l',r

31

1050

914
905
114
398
140

r40
126
120
120

punt.

K92
K92

700

434

TWe

K91

150

TAp

K9r
K92

144
120

ver.

cat.

Pro
Pro

Kar
Kar

0ev
Pro

s72
s77
s73
578
s76
s65

punt.
2235
1744
632
1221
1211

1

1161

7
8
9

Ghafari, Ali
Plantinga, Teun
Kardolus, 0scar
Camfferman, Marc

0ev

Heren Sabel lunioren

ver.

l0

Pro

Kar
Pos

s70
s74
v56
s72

1115

985
971
831

cat.

Der

J81
i83
c86

Heren Sabel Cadetten

ver.

cat.

1

Der

1
2
3

Vajta, Balasz
Verwijlen, Bas
Pol, Niels van der

Gas

Pol, Niels van der

Heren Sabel Pupillen

1

2

ver.

Ddrop, Thierry
Stender, June

punt.
396

punt.
380
360

P87

cat.

punt.

Sca

889

Oeveren, Edqar van
Derop, Remy
Strobel, Vincent
Ubbink, Bonne

0ev

K91

K90
K91

520
400
360
332
328

Goedhart, Mike

Der
5ca
Der
Der

K92

324

Giesberts, Robbert
Panle1 Sindlin

Sca
Sca

BB9

130

889

126

ver.

cat.

punt.

0ev

K91

Sca

K91

Der
Der

K91

361

K92

356

ver.

cat.

punt.

0everen, Edgar van
Strobel, Vincent
Ubbink, Bonne
Goedhart, l\4ike

Dames Sabel Senioren

1
2
3
4
5
6
7

P88

370
360

ver.

Heren Sabel Kuikens

1
2
3
4

Der
Der

913

Strobel, Steven

Heren Sabel Beniamins

1
2
3
4
5
6
7
8

c86
cat.

punt.

K9l

Mooi.j, Laurien
Versteeg, Marjolein
Stam, Jean-lvlarie
Hattum, Nicole van
Liebrand-van Es, Henne

Ran
Sca
Pro
Sca

s80
)bb
s66

Vis

Purmer, Marianne

Pos

s60
s75

Snoek, Eline

Pos

s71

s71

440
365

1

895
974
877

452
380
332
90

Stichting Topschermen Den Haag
ornciere reverancier
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STUNTPRIJZEN
VOOR SGHERMVERENIGING EN
Vraag naar onze uoorwdarden
Verkoopadres:

U kunt ook onze site bezoeken op

Kepplerstraat 253, Den Haag, tel.: 06 - 24853767
Dinsdagavonden: 19.30 - 21.00 uur

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

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

w

of mail ons op
topschermen@soneramail.nl

Datum
o7l10l2ooo

Naam/Wapen

Cup
Equipe
9e lnt. Rana Tournooi
Holland

Sabel

08/10/2000

VetSa
28-2911012000 9e Snaphaene Tournooi
Sabel Jeugd, Senioren, Veteranen
Wapen
van Vlagtwedde
04-05/11/2000
Floret Alle Categori€n
1211112000 lle lnt. Waterlandtournooi
Floret/Degen Jeugd
1911112000 Tilmanbeker
Floret Jeugd Equipe
1ol12l2oo0 Lindenhoftoernooi
Floret Jeugd
Floret/Sabel Dames & Heren

PlaatslOrganisatie
Amsterdam
ContreTemps/0ever/RANA/US

Opmerfting

I

nt.

Amsterdam
ContreTemps/0ever/RANA/US

lnt.

Arnhem

lnt

Schermcentrum Scaramouche
Ter Apel

ln

t.

5V Ter Apel

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

I

nt.

