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Als u deze laatste Touch€ in de bus krijgt, is hetjaar

2000 al bijna weer aan zijn einde. Het is een bewogen

schermjaar geweest met mooie overwinningen, maar

ook veel teleurstellingen. Een van de mooiste prestaties

was de derde plaats van Bas Verwijlen op heren degen

cadetten bij de wereldkampioenschappen. Hoe het hem

dit jaar is vergaan (meestal samen met Allard van

Erven) kunt u lezen bij de wedstrijdverslagen.

Daarnaast werden ook op de andere wapens door met

name de jeugd mooie resultaten gehaald. Wat dat

betreft heeft Nederland weer een mooie toekomst

voor de boeg.

Dat het niet alleen hosanna kan zijn, bleek toen we

het bericht kregen dat floretschermer Harrie Vinke

ten gevolge van een noodlottig ongeval niet meer in

ons midden is. De dankbetuiging van zijn nabestaanden

kunt u lezen onder Diverse (scherm-)zaken.

Verder wil ik u het volgende onder de aandacht

brengen:

o De Touchd is een orgaan van de bond, maar wordt

niet door het bondsbestuur geschreven (indien

anders vermeld) of van te voren gelezen. Dit houdt

in dat zij net als u de Touch€ pas leest, wanneer u

het ook leest. Het bondsbestuur is dus niet verant-

woordelijk voor de inhoud van de Touchd, ze maakt

het alleen financieel mogelijk dat de Touch€ ver-

schijnt. De Touch€ is een orgaan voor en door de

leden van de KNAS.

o De redacteur van de Touche zorgt voor plaatsing van

de toegezonden artikelen, maar draagt geen verant-

woordelijkheid voor de inhoud. De vermelde auteur

is degene die verantwoordelijk is voor de inhoud van

zijn of haar artikel. De redacteur mag zonder opgave

van reden artikelen weigeren (zie Colofon), waarvan

zij vindt dat het kwetsend kan zijn of niet van

toepassing is voor plaatsing in de Touch€. lndien u

het oneens bent met de inhoud van een verschenen

artikel hebt u de vrijheid om daarop te reageren en

dit te laten plaatsen in de Touch€. lndien blijkt dat

de discussie verzandt in herhalingen heeft de redac-

teur de vrijheid de discussie te beEindigen. Er is

echter altijd gelegenheid tot hoor en wederhoor.

lk ploots dit omdot het meerdere keren blijkt dot mij

en het bondsbestuur verwijten worden gemookt over

de geplootste ortikelen. Uit bovenstoonde moge blijken

dot dit niet terecht rs.

Over tot de orde van de dag. De volgende Touchd is

gepland voor 1 maart 2OO1 . U kunt zoals altijd uw

artikelen sturen naar het onderstaande redactieadres.

De redactie wenst u allen Prettige Kerstdagen en

een Goed Schermjaar 2OO1.

U kunt uw kopij sturen naar:

Redactie Touchd

t.a.v. J(ohanna) Prummel

H,S. Trumanstraat 1o

9728 SB Groningen

Tel. 050-5252791
(voicemail s.v.p inspreken als u teruggebeld wilt worden!)

E-mail : smitprum @bart.nl

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

foxen, bel me don 's ovonds tussen 1 8.00 uur en 20.00

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

zodat ik kan terugbellen, en don zorg ik ervoor dat ik

een fox kon ontvongen.

Het foxnummer is 050-5262795.

Veel leesplezier!



Nieuwe maitre gezocht
Schermvereniging Pallas uit Breda is drlngend op zoek
naar een maitre voor de training op vrijdagavond
(19.30 - 21.30 uud. Meer informatie is verkrijgbaar bij
Marian Schulkes op telefoonnummer 076 - 5610168
(na 18.00 uur) en via e-mail:
msch u lkes@ ca ligen.com.

Ranglijst 2OO1

Zij die de ranglijst op papier
willen ontvangen kunnen

Wilt u de ranglijst niet meer ontvangen, graag een

berichtje naar het bondsbureau.
lndien op 19 januari het abonnementsgeld niet op onze
rekening is bijgeschreven wordt de toezending gestaakt.

Contributie 20O1
Het bestuur van de KNAS heeft
voor het jaar 20O1 de volgende
contributiebedragen vastgesteld :

Leden

t/m 20 joor

Gulden Euro

f 22,00 € 10,00

li::o! _.^.n 
abonnement /

d f 22,50 nemen. / --/Abonnementhouders f/,
1i:9"3:sril:1i' (,

21 joor en ouder f 48,50 € 22,0A

Wedstrijdleden

t/m 20 joor f 43,50 € 19,75

21 joor en ouder f 86,00 € 39,00

2001 willen blijven
ontvangen, worden
verzocht vdor 1 9 januari 2001
f 22,50 over te maken naar
postrekening 144612
t.n.v. de Koninklijke Nederlandse
Algemene Schermbond te Katwijk,
ovv. "ranqlijst en uw naam'l

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

UhlmclfiW
schermsportartikelen
Voor optimale veiligheid en gegarandeerde kwaliteit.

Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland
Uhlmann schermsportarti kelen.

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



Universiade 2O01 PEKING
Van 22 augustus tot 1 september 2001 wordt in Peklng

de Universiade gehouden. Schermen staat ook bij de

Universiade op het programma. De uitzendingscriteria
voor de Universiade worden bepaald door NOCNSF en

de Stichting Studenten WereldKampioenschappen /
Universiade Comit6. Wat de criteria concreet zullen ziin
is op dit moment onbekend, maar je moet daarbij in
principe denken aan een top-'16 klassering op de

senioren-wereldranglijst. Schermers die bij de iunioren
een top-16 klassering op de junioren-wereldranglijst
hebben of bij de laatste 16 bij het JWK 2001 eindigen,
zijn bespreekgevallen. Verder moet de Universiade
opgenomen zijn je wedstrijd- en trainingsprogramma
200'l en je moet hoe dan ook beschikken over een

collegekaart. Schermers die op basis van bovenstaande
criteria voor uitzending in aanmerking komen, zullen
door Anton Oskamp worden benaderd.

Kwalificatie 2001
Voor 2001 gelden de volgende kwalificatiedata:
JWK Gdansk 9-16 april 2001

EK Koblenz 3-B juli 2001

WK Nimes 26 okt.-] nov. 2001

5 maart.
3 juni.
23 september.

Mededeling van de FIE

Voor de periode vanaf de eerste wereldbekerwedstrijd
tot 1 maart 2000 krijgen deelnemers aan wereldbeker-
wedstrijden een boete van 50 U5$ voor de volgende
overtred i ngen:

. Geen naam achter op het vest

. Niet het nationale logo op broek ofvest en niet
beschikken over een blauwe schermbroek

r Niet beschikken over een plexiglazen masker
(tableau van 64 bij de senioren; tableau van 32
bij de junioren) *

Na 1 maart zullen schermers die zich aan 6€n van
bovenstaande overtredingen schuldig maken worden
verwijderd uit de wedstrijd.

* De FIE heeft besloten de invoering van de verplich-
ting tot het dragen van een plexiglas-masker vanaf
het tableau van 64 (senioren) en 32 (junioren) op
wereldbekertoernooien en WK's voor onbepaalde tijd
op te schorten.

Dankbetuiging naar aanleiding van het overlijden
van Harrie Vinke
(noot red. Naar aanleiding van het plaatsen van het
ln Memoriam voor Harrie Vinke, kreeg ik deze dank-
betuiging. Aangezien daarin de gehele schermwereld
bedankt wordt voor het medeleven in het verlies van
Harrie, wilde ik dit u niet onthouden)

Lieve schermvriendinnen en schermvrienden

Wij rouwen om Horrie en Morco Hoeks, zijn vriend
als eerstgeborenen, ols enige zonen.
Temidden von verbijstering von het noodlot dot hen
trof delen we in het verlies dot onze gezinnen ont-
wricht met velen. Noost vele steunbetuigingen van
fomilie, vrienden en buurtgenoten, vrije scholen-
gemeenschop, lnternotionole school ISSE, hebben
ook mensen uit de schermwereld hun medeleven
betuigd. Speciool donk voor de fijne contocten en
Iogies die Horrie bij de schermwedstrijden op floret
ten deel viel, het wos onvergetelijk,

met vriendelijke groet
MariEl, Frons en Honneke Vinke, en Stijn.

Reactie op artikel Golubitsky's schermcentrum
(F. Posthumo, Moitre von s.v. Ter Weer te Den Hoog)

Aan: GFC (Maarten.Jansen en Sergei Golubitsky)
Afschrift aan: -Touchd

-KNA5 (voorzitter ,Gert jan Bunck )

-NAS (Me. A.H. Mol)

Na een periode in het floret schermen dat leraren
goed samenwerken en dezelfde doelen stellen naar
het buitenland, doet helaas binnen Nederland zich een
polarisatie voor. Met aan de ene kant het GFC, onder
leiding van de heren S. Golubitsky en M. Jansen en
aan de andere kant leden van de nationale selectie.
lk spreek hier mijn zorgen over uit en zou graag zien
dat zowel KNAS als NAS zich uitspreken over verkapte
ledenwerving, deelname aan nationale trainingen en
omgangsvormen van organisaties naar schermers.

Met de volgende punten wil ik duidelijk moken woor ik
het niet mee eens ben;
1 Het feit dat schermers van clubs, waaronder Ter

Weer, gevraagd wordt deel te nemen aan activi-
teiten acht ik een vorm van onjuist handelen van
Leraar en organisatie (GFC). ln deze is er sprake van
een verkapte vorm om snel leden te werven.



2 lk constateer een polarisatie in schermend Nederland
op het gebied van selectietrainingen waar 0KK en

GFC geen medewerking aan verleent.
3 De manier van omgaan van collega tot collega

schermleraar is van een dergelijk nivo dat de

gesuggereerde samenwerking van het GFC nooit
serieus genomen kan worden. (0.a. het vertonen van
blote billen op de snelweg door de jeugdschermers

Joren van de Voort en Tashunka .Jansen die daarmee
onder lachende supervisie van S. Golubitsky, de
symboliek van "ik heb schijt aan jou" vorm geven).

4 De verstrengeling van GFC en OKK is van dien aard
dat een diffuse organisatie is ontstaan. De prijzen
van een Lidmaatschap GFC komen zover overeen
met die van 0KK dat er sprake is van een "gewoon

lidmaatschap van de club", met het verschil dat je er
niet op wedstrijden voor uitkomt. ln de mondelinge
reclame aan schermers wordt ook duidelijk gemaakt
dat het schermen bij Golubitsky gelijk staat aan het
lidmaatschap van 0KK. Het feit dat de voorzitter van
0KK zich op deze wijze ook inzet als voorzitter van
GFC zegt in deze dat ook de voorzitter van 0KK zich
actief bemoeit met het het verkapt ronselen van
schermtalent. Dit is ook gebleken uit benaderingen
door de heer Jansen met Ter Weer leden.

5 Dat er reclame wordt gemaakt is tot daaraan toe.
Schermers persoonlijk en bij herhaling benaderen is

ongepast en past ook niet in de wijze hoe wij tot nu

toe, behoudens enkele incidenten, met elkaar
omgaan als clubs en leraren. Als iemand aangeeft
geen prijs te stellen op toenadering dient dit ook
qerespecteerd te worden. Wel vind ik dat de bond
hier ook kritiek verdiend want de bond heeft al jaren

geleden besloten rechtsreeks met schermers te com-
municeren. Dit lijkt logisch maar schermen is in hoge

mate een individuele sport en daar waar de bond

met schermers formele zaken regelt zoals het afslui-
ten van convenanten en het toekennen van financidn
e.d. is het niet anders dan Iogisch dat de bond een

contactpersoon bij de club op de hoogte houdt.
Dit is te vergelijken met de werkwijze van bijvoor-
beeld het 0lympisch steunpunt in Den Haag.

6 Er wordt gepraat over de kwaliteit van het GFC op

internet. Als schermer heeft Golubitsky bewezen tot
de "groten" in het schermen te horen. Dit verdiend
overigens alle respect. 0f dit als trainer ook zo is,

zal de ervaring moeten leren. Niet alle wereld-
kampioenen zijn ook altijd als trainer van een

vergelijkbaar nivo. Als de kwaliteit en inzet zich niet
verloochenen, probeer dan met eigen leerlingen
resultaten te boeken. (natuurlijk kost dat meer tijd).
Voor lndra en Paul is de begeleiding geen garantie

tot succes gebleken. Hoewel dit ook geen bewijs is
voor het tegendeel.

7) Het niet meedoen aan het beleid wat door de bond
ondersteund wordt middels de selectie trainingen,
en wat een soort poldermodel van trainers is gewor-
den, heeft het conflictmodel na vele jaren van
polariserende leraren en clubs tot een verademing
en resultaten geleid. De leuze van het GFC "train
met de beste" komt beter tot uiting in de nationale
trainingen waar een Mathijs Rolfs, Sebastiaan Combd
en anderen nog steeds met kop en schouders boven
de GFC uitsteken. Het vervelende gepolariseer van
leraren en clubs doet onder leiding van u beide weer
z'n herintrede bij het floretschermen.

B) ln het beleid van het GFC zitten teveel persoonlijke
belangen waar schermers dan mee geconfronteerd
worden.

Adviezen
- lk wil dan ook dat het benaderen van schermers (niet

alleen van Ter Weed ophoud. Dit hoort ook niet van
schermer tot schermer te gaan of van voorzitter
Maarten Jansen tot schermers van andere clubs, en

ook niet van Sergei tot andere schermers.
- lndien er sprake is van reclamemateriaal, dan kan dit

via Touch€ en of de secretariaten van de clubs
gebeuren. Daarnaast heeft een ieder de mogelijkheid
via internet of het persoonlijke contact zelf om
informatie te verzoeken.

Natuurlijk is er in Nederland wat "zwervend" talent. Als
deze schermers hun geluk bij het GFC willen beproeven
ziln ze daar natuurlijk vrij in. Een etiquette opgesteld
door NAS / KNAS en atleten-commissie, lijkt mij een

mogelijkheid om wat meer stijl en cohesie te bereiken
in de omgang tussen organisaties en individuele scher-
mers. Daarnaast lijkt mij een wat krachtiger beleid ter
ondersteuning van de selectie trainingen op z'n plaats.

lk miste in de laatste Touchd een reactie van het
bondsbestuur, dat wel middels het bondsorgaan onder-
steuning verleent aan het GFC, maar niet de kritische
noot plaatst als het gaat om de ondersteuning van het
eigen beleid. Het door het GFC gelijktijdig plannen van

trainingsweekenden door het GFC en activiteiten van

de nationale traingen dwingt ook schermers te kiezen

en te polariseren. Dit kan nooit de bedoeling zijn als

we met z'n allen vooruit willen. 0ok op internationale
wedstrijden moet je elkaar vrijuit kunnen ondersteunen,

Reactie Bondsbestuur n.a.v, reactie F, Posthuma
op artikel GFC

Geachte heer Posthuma,

ln uw e-mail van 19 en 27 november 2000 schetst u
ontwikkelingen binnen het (floret)schermen die u
onder de aandacht van het bondsbestuur wilt brengen.



Het gaat daarbij om de volgende drie elementen:
1 Een mogelijke polarisatie waardoor het bondsbeleid

in gevaar kan komen;
2 Het werven van schermers door andere verenigingen;
3 Een voorstel om te komen tot een etiquette.

Namens het bondsbestuur merk ik met betrekking tot
deze punten het volgende op:
1 Het topsportbeleid van de KNAS voorziet, overeen-

komstig het Topsportbeleidsplan, in ondersteuning
van schermers die tot de selectie behoren. Leden van
een selectie maken in een convenant afspraken over
trainingsinspanningen en wedstrijden. De bond
ondersteunt (leden van) selecties alleen moeten
zij zich aan het convenant houden. Het staat een
schermer vrij om naast de afspraken/activiteiten die
voortvloeien uit het convenant andere activiteiten
te ontplooien, mits die niet in strijd zijn met het
convenant. Als een schermer zich niet aan de in het
kader van het convenant gemaakte afspraken houdt
vervalt de ondersteuning van de bond. Als dat ertoe
leidt dat sommige schermers niet (meed tot de
selectie behoren en daardoor polarisatie ontstaat, is

dat jammet maar het topsportbeleid komt er niet
door in gevaar.

2 ln een vrije markteconomie, zoals wij die ook in
Nederland kennen, staat het een ieder vrij leden te
werven en/of reclame te maken. Dit geldt ook als
de doelgroep waarop de wervings- en/of reclame-
activiteiten zich richt al lid is van een andere
vereniging.

3 De KNAS heeft regels over de omgang tussen
organisatie en schermers opgenomen in de Statuten
en Reglementen, met name het Tuchtreglement.
Een nadere regeling in de vorm van een etiquette is

daarom niet nodig.

Wellicht ten overvloede wijs ik u er op dat als u van
mening bent dat een lid van de KNAS heeft gehandeld
in strijd met de voorschriften, u zich tot de Tucht-
commissie zou kunnen wenden.

Met vrien d e I ijke g roet,
Ho ns W iersm o, secreto ris

Reactie op Floretworkshop
(Bos von Koningslow)
Met belangstelling las ik de "recapitulatie workshop
floret"in de recente Touche.
Er staan enige opmerkingen over de voorrang bij diver-
se acties. Deze opmerkingen geven mij aanleiding tot
onderstaande reactie.
1 Aonvol vs voorbereiding

Wat er staat over de juiste interpretatie van de voor-
rang van de aanval is volkomen in overeenstemming
met de tekst van de reglementen. Men kan dit nale-
zen op de website van de FlE, vooral de artikelen 57
- 59 van het deel FL0RET. Dus de waarheid ligt niet
in het midden, zoals er staat, maar bij het reglement.
Er is geen enkel theoretisch dilemma. ln de praktijk
blijft het natuurlijk vaak een lastige beoordeling.

2 Tegenoonvol von B tegen punt die in de lijn is blijven
stoon no een oonvol von A
Wat hier staat is daarentegen lijnrecht in strijd met
het reglement (art 56 a 6).

Als scheidsrechter verneem ik graag van de scheids-
rechterscommissie hoe te handelen. Het enkele feit
dat er in de Touche in een verslag staat dat het zus
moet, overtuigt mij niet als het reglement overduide-
lijk zegt dat het zo moet. Maar als het bestuur of de
scheidsrechterscommissie een nadere instructie vers-
trekken over de interpretatie van dit artikel, wil ik
daar graag gevolg aan geven.

Hoe sportief ben jij?
(Stichting Sport, Tolerontie en Foir Ploy Nederlond)
Speel de Fair Play 0uiz!
0p de site van de Stichting Sport, Tolerantie en
Fair Play Nederland kunt je te weten komen hoe
sportiefjij bent!
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WELKOM BIJ DE TOLERANTIE
EN FAIR PLAY SITE
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De quiz behandelt vier onderwerpen:gelijkheid van

kanse n, omgaan met regels, ve rantwoordelijkheid en

respect.
Over elk onderwerp worden vier vragen gesteld. Na

iedere tien vragen kan de deelnemer stoppen of door-
gaan tot maximaal 40 vragen. Na afloop wordt de

score in een percentage aangegeven samen met een

inhoudelijk verhaaltje over de onderwerpen van de
vragen. De score en

een korte beschrijving
van de vier onder-
werpen kan worden
uitgeprint in de vorm
van een certificaat.

De Fair Play Ouiz is

gratis te downloaden
vanaf onze site
(www.sportief.org)

maar kan eventueel
ook direct worden
gespeeld vanaf
onze site.

Grr Speelde

Met betrekking tot tolerantie
en fair play is er een leuke

Fair Play Ouiz voor de jeugd

gemaakt. De Fair Play Ouiz is

een mooi computerspel dat
onderwerpen over Fair Play in
en rond de sport aan de orde

stelt met grappige cartoons.
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Verslag van het 4e invitatie degen 6quipetoernooi
van de sv. Beau Geste in de Mervohal te Roosendaal
(Me. Ad Mol)

Voor de 4e maal verzamelden zich op zondag
15 oktober 2000, 13 ploegen van 3 schermers(sters) in

de plaatselijke sporthal van Roosendaal, op uitnodiging
van de sv. Beau Geste uit de gelijknamige stad.
Men weet het al, veel schermen en geen afvallers.
Na de voorronde poules en de kruisfinales werd de
finalepoule gevormd doorZaal Verwijlen, MVO, Rapier

en Pallas. ln de laatste ontmoeting vochten beide eerst-
genoemden een titanenstrijd uit, die via 3-3 en 4-4
met 5-4 door zaal Verwijlen gewonnen werd. De ploeg

bestond uit 3 cadetten te weten Alexander Bloks, Guido
Revier en Maarten de Visser. De tegenstanders, sv. MVO

uit Den Haag, waren Paul van den Berg, Rudolph Fran-
cis en Stefan Gustafson. TSV. Rapier uit Tilburg (.leroen

Bouwens, Rudi DaniEls en Joelle van Gorp) versloeg met
7-2 de wapenbroeders van sv. Pallas mel 7-2 (Gilbert

Mahieu, Peter van den Elshout en Hans Palings).
De uitslag was verder als volgt:
5e. Sv.Beau Geste, Roosendaal

(Arnout Visschedijk, Hans Poolman en Siem Kamp)

6e. 5v. Les Faucons, Rotterdam
(Peter v. Riel, Chang 5i en Mikkel Suyker)

7e. TSV Rapier ll, Tilburg
8e. Sv. Beau Geste ll, Roosendaal
9e. Sv. L Assaillant, Vlissingen
'10e. Sv. Courage, Veldhoven
11e. Sv. Les Faucons ll, Rotterdam
12e. 5v. Beau Geste lll, Roosendaal
13e. TSV Rapier, Tilburg
Behalve laatstgenoemde vereniging had iedereen
3+1+3= 7 ronden x 3 partijen= 21 partijen geschermd!!
Er werd ook nog een poultje jeugd floret geschermd
voor beginnende jeugd van 1O-14 jaar. Winnaar werd
Coen van Egmond van de nieuwe schermvereniging
"Degag€" uit Breda, die de pas 10-jarige Sophie Kirkels
(Beau Geste) met 5-4 maar net voor bleef. 0p de derde
plaats eindigde Niels van Egmond, (Degagd) die Jeffrey
de Prenter van Beau Geste in de barrage ook maar net
met 5-4 voorbleef. De verdere uitslag was:
5e Robert Jan Slaven, 6e Gerard Emmen, 7e Bjorn de
Wit; allen van de organiserende vereniging.

Degen junioren hebben goede seizoenstart.

Nadat ze in Amerika tijdens het WK hun cadetten-
periode op een prima manier hadden afgesloten met
een derde en een zesde plaats zijn Bas Verwijlen en

Allard van Erven goed van start gegaan in dejunioren
categorie.
Het eerste Wereldbeker toemooi was in Bratislava
waar alle "Oostblokkers" present waren. Na een eerste
ronde waar Allard drie partijen won en drie partijen
verloor kwam hij op het tableau van 64 tegen de

Duitser Ludwikowski van Leverkusen geen onbekende
voor Allard. Hij won vrij makkelijk met 15-9. Daarna
stond de nummer twee van de plaatsingslijst voor hem,
de ltaliaan Tragliariol waarvan Allard op zijn beurt met
1 5-9 verloor.
Bas had een eerste ronde met vier winst partijen en

twee verloren ontmoetingen.
Bij de laatste 64 was de Slowaak Jurcacko het eerste
slachtoffer, bij de 32 werd de Pool Petraszek door Bas

verslagen met 1 5-1 2, de laatste 1 6 was de sterke
Zweed Barvestad niet opgewassen tegen onze land-
genoot, het werd 15-9.
ln de kwartfinale stond de nummer drie van de plaat-
singlijst tegenover Bas, de Oekrainer
Gurinenko, maar ook deze hindernis nam Bas, dit keer
was het 15-11.
ln de halve finale was het Tagliariol die Bas de weg
naar de finale wilde versperren, dat lukte bijna want
na een voorsprong van 14-10 kwam de ltaliaan terug
tot 14-14 maar gelukkig wist Bas de winnende treffer
te plaatsen. ln de finale was hij net niet opgewassen
tegen de Pool Motyka, met 15-13 werd Bas 2de en

verdiende hij 26 punten voor de wereldranglijst.

Brotislovo - Junioren Degen A

1 fomozs Motyko (Pol)

2 BosVerwijlen

3 Auilo Ersek (SVK)

3 Motteo foglioriol (ITA)
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S.V. A.E.W.

s.v. A.N.5.C.

s.v. Aramis

s.v. d'Artagnan

s.v. l'Assaillant

s.v. Avivas

s.v. Axionikos

s.v. Beau Geste

s.v. Bras de Fer

s.v. cascogner

Szc. Casta

s.v. Contre Temps

s.v. Courage

s.v. Degag€

s.v. Deropement

Deventer Schermver.

GSSV Donar 1881

s.v. De 3 Musketiers

RSV E.M.M.

s.v. Elan

s.v. En Garde

s.v. Les Faucons

DSV Gascogne

Zaal Hazes

s.v. Heerenleed

Zaal Heerooms

s.v. Hoorn

MAS lncontro

s.v. Joska Makk

PI.AATS

Leiden

La ndelijk

Amsterdam

Venlo

Vlissingen

Alkmaar

Heerlen

Roosendaa I

Meppel

Bergen (NH)

Castricum

Amsterdam

Veld hoven

Breda

Zutphen

Deventer

Groningen

Nijmegen

Rotterdam

Roermond

Amsterdam

Rotterda m

Enschede

Haarlem

G roningen

Purmerend

Hoorn

Maastricht

Baa rrn

SECR.

K. Pijnenburg

Bondsbureau

Mw. A. v.d. Meer

J. Somers

B. Vis

J.P.N. Rood

H.G.R.M. Banser

J.L. v.d. Elshout

H.J. van der Kamp

B. Leijen

W. Tang

Mw. K. Westerweel

L.H. Rutten

G. Baelemans

C. Flemming

M.N. Jonkhout

Secretariaat

W. Lutkie

M. van Kranenburg

E. Hoogmans

B. Bouthoorn

Mw. C. Valk-v.Deventer

Secretariaat

J.M.E.A. Althuisius

H.J. Smit

J.C. Heerooms

Secretarlaat

T. Dormaar

J.G. Vos

ADRES

Langegracht 200

Ambachtsweg 259

B. v.d. Pollstraat 587

Rooddorpstraat 8

Kasteelstraat 20Ba

Prinsengracht 7

Nobelstraat 49

Strijpenlaan 18

Jan Harskamp 'l

W. Pyrmontlaan 12

Plantenhove 25

Rustenburgerstraat 1 4O lr

De Pottenbakker 62

Zomergemstraat 19

Rijksstraatweg 26

Bursestraat 23

Postbus 1049

Meijhorst 2602

0lmendaal 41

Gouv. V. Hovellaan 8

Frederiksplein 23hs

Slinge 528

Postbus 21 7

Frans Zwaanstraal 42a

H.S. Trumanstraat 10

Boterbloem 28

Boxwoudstraat 36

Meerssenerweg 247D34

Robbeknolerf 43

PC PLAATS

2312 PC LEIDEN

2222 N KATWIJK

1064 AR AMSTERDAM

5913 TE VENLO

4381 SV VLISSINGEN

1722GL ZD-SCHARWOUDE

6411 EL HEERLEN

4847 AW TETERINGEN

7971 CD HAVELTE

1862 EV BERGEN

1902 HH CASTRICUM

1073 GJ AMSTERDAM

5506 GD VELDHOVEN

4826 CW BREDA

7391 MR TWELLO

7411 VC DEVENTER

9701 BA GRONINGEN

6537 GN NIJMEGEN

3075 KP ROTTERDAM

5953 CV REUVER

1017 XK AMSTERDAM

3086 EV ROTTERDAM

75OO AE ENSCHEDE

2024CD ZANDVOORT

9728 SB GRONINGEN

1441 TW PURMEREND

1691 ES HAUWERT

6224 AG MAASTRICHT

3813 LM AMERSFOORT

TELEFOON

or1-5222007

071-4081470

020-41 1 01 08

077-3547214

01 1 B-41 2891

0225-31 8545

045-571 91 87

075-571 3993

0521 -341038

072-58941 1 6

0251 -653302

020-67051 29

040-2535208

076-5875839

0571-2707s5

0570-617448

050-3 1 44349

024-3446060

010-4325652

077-4743614

020-6257340

010-410091 8

053-430891 3

o23-5717790

050-5262791

0299-433383

0229-202172

043-3634692

033-4806527
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Zaal Kardolus

L.U.S.V.

s.v. La Prime

s.v. M.V.0.

s.v. Masque de Fer

N.V.S.

s.v. 0.K.K.

ASV van 0everen

s.v. P.S.V.

s.v. Pallas

s.v. Pall6s

s.v. Prometheus

s.v. Putten

s.v. Rana

TSV Rapier

s.v. La Rapiere

s.v. Scaramouche

F.S. Friesland

s.v. Surtout

s.v. Ter Apel

s.v. Ter Weer

s.v. Trefpunt

s.v. De Troubadours

s.v. U.S.

s.v. U.S.V.

s.v. Valiant

Zaal Verwijlen

s.v. des Villiers

Zaal Visser

s.v. Voorne Putten

s.v. de Vrijbuiters

Zoetermeer Mw. G.G. Kardolus-Rolving Speulderbos 15

Leiden Secretariaat/Schermen Einsteinweg 6

T.P.J. Mulder

F. vanVugt - Nowee

Postbus 520

3e Poellaan 69

Nadinegang 49

Nadinegang 49

Stadionstraat 10

Kampakker 24

Zorgvlietstraat 273

Waterstraat 16a

0osterbroek 1

Telgterweg 103

Valeriusstraat 91-lll

Lijndonk 60

Kon.Julianaplein 11

0lympus 25

Oosterkade 63

Anklaarseweg 482

Hoofdkade 90

Sportlaan 328

2716 JW ZOETERMEER

2333 CB LEIDEN

6700 AM WAGENINGEN

2161 DL LISSE

2719 CZ ZOETERMEER

2119 CZ ZOETERMEER

1075 NL AMSTERDAM

5625 VG EINDHOVEN

4834 NC BREDA

3511 BW UTRECHT

2641 MJ PIJNACKER

3853 NE ERMELO

1075 EP AMSTERDAM

4907 XE OOSTERHOUT

6291 AP VAALS

6832 EP ARNHEM

8911 KJ LEEUWARDEN

73234H APELDOORN

9561 JK TER APEL

2566 LN DEN HAAG

079-3212122

071-5767798

0317 -414943

0252-212187

079-3622318

079-36223 1 I
070-3904365

020-6447374

040-2420228

076-5610r 68

030-2310525

01 5-36941 76

0341 -56091 6

020-6640444

01 62-436843

043-3065661

026-321 3360

058-2136722

055-3670656

0599-584498

070-3651 647

010-47 44733

023-5388649

071 -51 30852

0525-652467

041 2-636S02

070-3663868

020-6253040

Wageningen Secretariaat

Den Haag H.G.C.M. Crooijmans

H.l. Ambacht A.J. de jong

Schermleraren A.J. de Jong

Den Haag secretariaat

Amsterdam Frans 0tten Stadion

Eindhoven Mw. A. Hiisken

Breda M.C.E. Schulkes

Huis te Landelaan 158 2283 SK RIJSWIJK

Utrecht

Delft

Putten J. Maas

Amsterdam J. Dwarshuis

Tilburg G.V. van Heerde

Maastricht A.C.S. Slijpen

Arnhem Secretariaat

Heerenveen A. Hendriks

Apeldoorn J. Hoogerwerf

Ter Apel J. Kuper

Den Haag 0. van Koert

Vlaardingen J.C. Buijsse

Den Bosch C. de Wit

Amsterdam C.P. Boon

Leiden M.M. Rancuret

Hendrik Casimirstraat 135 3136 BD VLAARDINGEN

5224V)'s-HERTOGENBOSCH 073-6221471

1991 AC VELSERBROEK

't Harde Mw.M.Speth-Brocheler Lavastraat26

Oss Mw. E.Klaris-Tomas Vaandel 23

Den Haag Mw. C. Tiedink

Amsterdam M.F.C. Vodegel

Hellevoetsluis M.Molenaar

Brusselstraat 38

Hofgeesterweg 9

De M. v. Streefkerkstr.20 2313 JN LEIDEN

8084 CP 't HARDE

5346 WD OSS

Melis Stokelaan 2482 2541 GR DEN HAAG

Korte Prinsengracht t/o 109 1013 GV AMSTERDAM

3222TG HELLEVOETSLUIS 0181-317993De lep 14

Gouda Mw. M.G. Gelauff-Karsten Bremlaan 6

Schermac.Wezowski Rotterdam J. Wezowski

2BO3 BV GOUDA 01 82-536334

Frans Beckerstraat 56 8-2600 BERGHEM BelgiE 0032-3-2305097

MSV Zeemacht Den Helder H.W. de Vos Middelzand 2401 17BB CG DEN HELDER 0223-64',t911
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VeNolg Degen junioren hebben goede seizoenstort

Het weekeinde na Bratislava stond het tweede wereld-
bekertoemooi op het programma, een nieuw toemooi
op de kalender. Ponte de Sor was de gastheer. ln dit
Portugese plaatsje waren vooral veel Spanjaarden en

Portugezen maar ook een aantal andere landen zoals

o.a. Tjechen,Slowaken Columbianen en andere. Allard
verloor slechts e€n partij in de voorronde en Bas wist
zelfs ongeslagen door de voorronde te komen, dit
leverde voor Allard een 6de plaats en voor Bas een

1de plaats op het tableau van 32.
Allard had geen moeite met zijn Portugese tegenstan-
der Candelas 1 5-8, de Spanjaard Polo echter was bij
de laatste 16 iets sterker: 15-11. Een prima 11de plaats
was Allards deel.
Bas werd als ranglijstaanvoerder in het begin niet voor
grote problemen gesteld, de Portugees Consalves werd
met 15-5 aan de kant gezet daarna de Tjech Chaluopka
met 15-6. Bij de laatste acht werd het al wat moeilijker.
De Portugees kampioen Borges werd voor eigen publiek
gepakt met 15-11. ln de halve finale was het slacht-
offer de Spanjaard Amiguet en in de finale ging de

Hollandse armada over de laatste Spanjaard Font heen

met 'l 5-8. Eerlijkheid gebied te zeggen dat dit niet een

sterk A toemooi was maar je moet het toch maar win-
nen, en de 32 punten tellen wel mee voor de werel-
dranglijst. 0p 12 november ging het tweetal naar
Luxemburg, dit keer een volwaardig A toernooi waar
bijna alle Europese landen vertegenwoordigd waren,
en zelfs de USA, Venezuela en Japan waren afqereisd.
Allard had zijn dag niet hij won slechts e€n maal in de

poule en kwam bij de laatste 64 tegen de sterke Tjech

.liri Beran waar Allard geen antwoord op had, de 50de
plaats en twee punten voor de wereldranglijst was een

schrale troost.

de Sor Portugol - Juniaren Degen A

llnqral n:rr

1 Bos Verwijlen

2 Morc Font (Sponjel

3 Corlos Amiguet (Sponje)

3 Alejondro Polo (Sponje)
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Adres: Ieplaan 85,2565 LH Den Haag

,AANB'EDINGEN:
'Iel.: 07 0-3647 524, Email: dynapoint@soneramail.nl

Openingstijden: Dinsdagavond 19.30 - 21.00 uur
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Bas deed het in de eerste ronde goed met slechts e€n

verliespartij, tegen Happ 5-4.
Bij de 6a was de Engelsman James Hunt geen probleem
15-7, ziln landgenoot Lane was duidelijk sterker maar
met 15-14 wist Bas de laatste 16 te halen. Daar was

het weer Happ die Bas de weg versperde en met 15-12
kon Bas naar huis maar wel 8 WB punten rijker.

Met grote spanning werd de maandag daarop het
internet geraadpleegd, en bleek Bas met zijn
100 punten de derde plaats op de Wereldranglijst
te hebben ingenomen.

Een kort overzicht van de prestaties van Bas Verwijlen
Huidige positie wereldranglijst
junioren heren degen: 3de

Toernooi
Francesko Mannino
(Catan ia)

Uhlman-Cup
(La u pheim)
Wanderprijs Bardahl
(Tou rcoi nq)
Junioren Wereldbeker toernooi
(Nimes)

Junioren Wereldbeker Burgos
(Bu rg os)

Junioren Wereldkampioenschappen

Plaats Punten

14 I

522

51 2

204

382
(South Bend) 12 16

Junioren Wereldbeker
(Bratislava) 2 26
.Junioren Wereldbeker
(Ponte de Sod 1 32

Challenge Dr. Emile Gretsch
(Luxemburg) 12 8

Totaal:100 punten

Allard van Erven staat op het moment 5lste
op de Wereldranglijst met 18 punten.

De 29ste editie van Wapen Vlagtwedde
(4 en 5 november 2000).

Het was alweer de 29ste keer dat er een sterk en gezel-
lig toernooi in het "verre Noorden" werd georganiseerd
door de schermvereniging Ter Apel.
0p deze plaats wil ik alle vrijwilligers en de scheids-
rechters bedanken zonder wiens hulp we het toernooi
niet georganiseerd zouden kunnen hebben. De sponsors
wil ik ook nog bedanken, want zonder hun ondersteu-
ning zouden we het erg moeilijk hebben gehad om de

financidn rond te krijgen.

Dankzij de ervaren toernooileiding was het toernooi op
beide dagen op tijd afgelopen zonder dat de deel-
nemers het gevoel hadden dat ze er door heen
gejast werden.
Na spannende en soms lange partijen vond de finale
bij de heren senioren plaats tussen Andries Toth en

Phillipe Rogez. De laatste won overtuigend de finale
en werd daardoor de winnaar van het toernooi.
Bij de dames beslisten twee Duitsers wie de winnaar
werd van het toernooi - in dit geval won mevrouw
Seeger van mevrouw DLinholzer.
Bij de cadetten jongens won de 0snabrticker Andreas
Tramme van Pascal Kenter. Bij de cadetten meisjes won
Djinn Guerts (sv OKK) van de Deense Anne-Sophie Kiil.
ln alle categorieEn kregen de eerste vier een mooie
litho - het is de bedoeling dat er elk jaar weer een
andere afbeelding wordt gemaakt van een scherm-
scene, zodat men deze serie kan gaan 'sparenl

De dag werd afgesloten met een zeer gezellige avond,
waar gelukkig veel schermers aan deelnamen zodat
men elkaar op een ander manier kon meemaken.

0p de tweede dag kwamen de overige categorie€n
aan bod. Dat waren de junioren, pupillen, benjamins
en kuikens.
Helaas moesten we de meeste categorie€n samen-
voegen, want anders werden de groepen wel erg klein
en zouden de schermers weinig partijen schermen.
Het wordt dan ook moeilijk voor de organisatie om een
terechte winnaar aan te wijzen binnen een categorie.
Aan de andere kant was het leuk om te zien dat een
aantal verenigingen de moeite namen om een grote
jeugdafvaardiging te sturen naar Ter Apel. Een volle
hal met schermers die echte strijd leveren om de
punten is een Ieuk gezicht en stimuleert hen om
door te gaan op die wijze.
Na een spannende strijd won Rudolph Spanhoff de

finale tegen Sebastiaan Borst bij de junioren en liet
de enige (!) dame in het gezelschap van heren zien
dat met het 'zwakke geslacht' af en toe niet te
spotten viel.
Bij de pupillen jongens won de Duitser Christopher
Kuteman van Elian Beltman. Bij de pupillen meisjes
waren het dezelfde meisjes als bij de cadetten meisjes
die om de zege streden. Ook ditmaal won Djinn Geurts
van de Deense Anne-Sophie Kiil.
Bij de benjamins jongens ging de eindstrijd tussen
Tim 0uwerhand en Lazlo de Ruiter, die de eerste won.
Bij de kuikens werden ook de jongens geconfronteerd
met een meisje (!) die met hun meeschermde. Ook zij
beet flink van zich af, maar kon niet verhinderen dat
twee jongens streden om de zege van het toernooi.
De strijd ging toen tussen Valentijn Huijbens en
Robin Jordaan, die de eerste won.



Daar we het leuk vinden om een toernooi te organise-
ren kan iedereen alvast de datum noteren voor de

30ste editie (!) van het Wapen van Vlagtwedde:
3 en 4 november 2001. Daar het dan de derstigste keer
is willen we er iets speciaals van maken. Tot dan!

Voor de volledigheid geef ik hierna van elke categorie
de eerste drie:
Heren senioren:
1 Rogez Philippe
2 Toth Andries
3 Vetter Jorg

Domes senioren:
1 Seeger
2 Diinholzer
3 Erven van Saskia

Domes junioren:
1 Heinen Eva

Heren junioren:
1 Spanhoff Rudolph
2 Borst Sebastiaan
3 Jansen Tashunka

Domes floret codetten;
1 Geurts Djinn Ned.

2 Kiill Anne-Sofie Dan.

3 Rohback Frederike Ger.

3. Nieuwenhuis Geoffrey Ned.

Domes kuikens:
1 Wolf Kirsten

Heren kuikens:
1 Huijbens Valentijn
2 Jordaan Robin
3 Vries de Marco
3 Stijlaart Mats

Nomens S.V.T.A.,

Henk Smit

Ned.

Ned.
Ned.
Ned.
Ned.Fra.

Ned

Ger.

Heren codetten:
1 Tramme Andreas
2 Kenter Pascal

3 Navest Maarten

Heren pupillen:
1 Kutemann Christopher
2 Beltman Elian

3 Schippers Roeland

Domes pupillen:
1 Geurts Djinn
2 Kiill Anne-Sofie
3 Erven van Saskia

Domes benjomin:
'I Birmingham Roseanne

2 Wolk van der Lieke

Heren benjomins:
'l 0uwerhand Tim

2 Ruiter Lazlo

3 Bertram Philipp

Ger.

Ger.

Ned.

Ned.

Ned.
Ned.
Ned.

Ger.

Ned.
Ned.

Ger.

Ned.
Ned.

Ger.

Ned.

Ned.
Ned.
Ger.

Ned.
Dan

Ned.

NK Sabel - uitslagen

0p 1 juli 2000 werd het NK Sabel verschermd op het
schermcentrum van Scaramouche. Hoewel deze uitslaq
al in de vorige Touche heeft gestaan, hierbij nogmaals
geplaatst met de bijbehorende foto's.
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

De twee kompioenen:

Shorom Mossoumi en Lourien Mooy
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