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BONDSORCAAN KON INKLI] KE NEDERLANDSE

nummer 3, ol<tober 200'l

ALCEMENE SCHERMBOND

Het schermseizoen is weer in volle gang, de eerste toernooien zijn dan ook terug te vinden

in deze eerste Touchd van het najaar van 2001.

Behalve deze toernooien zijn ook nog de laatste toernooien

van het voorjaar meegenomen in deze Touche.

Wat betreft het sturen van kopij wil ik u graag op het volgende wijzen. Regelmatig worden mij foto's

per email gestuurd. Het is echter niet mogelijk deze foto's in dit formaat te plaatsen. Mijn verzoek is dan ook

om foto's te sturen via de post en het retouradres in de envelop mee te sturen, zodat ze na gebruik

terug gestuurd kunnen worden naar de rechtmatige eigenaar.

Verder wil ik u nog graag wijzen op de volgende Touch€, de laatste van 2001.

De deadline is 1 december 2OOl .

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier

Adres voor kopij

Redactie Touchd

p/a J(ohanna) Prummel

H.S. Trumanstraat 10

9728 SB Groningen

Tel.050-5262791 (svp inspreken op de voicemail)

email: touche@xs4all.nl

GRAAG ZIE IK UW KOPIJ TEGEMOET!!!



Adreswijzigingen

Alkmaarse Schermvereniging "Ludus et Gladius"
Secreta ri aatsad res:
p/a Mw. B. Poulissen
Verspeykweg 1B

1865 BK Bergen aan Zee.

Telefoon: 072-5895220

SV Deropement
Secretariaatsad res:

R. Goedhart
len Dalessingel 369
7207 U Zutphen
Telefoon: 0575-530442

S.V. Valiant
Secreta riaatsa d res:

Daphne Grafhorst - van Waardenburg
Wandeling 39
8256 GS Biddinghuizen
Telefoon: 0321 -330423
d.va n.waa rdenbu rg @ isa la.n I

Schermvereniging ASV
Schermzaal:
Palmstraat 34
101 5 HS Amsterdam
Telefoon: 06-24608470

www.schermschoolasv.n I

Secretariaatsad res:

Mevr. C. van Nieuwburg
Westerstraat 106 2e
1015 MN Amsterdam
Telefoon: 020-6222527

OSNN-Noord vervangt mailadressen
per 1 oktober

Wellicht ten overvloede hierbij het bericht dat
m.i.v. 1 oktober 2001 ons oude e-mail adres
niet meer werkzaam is en wij alleen nog maar
per e-mail zijn te bereiken op de volgende
adressen:

?SN N vestig i ng Gron i ngen : i nfo @ osn n.nl
05NN vestiging Frieslond: heerenveen@osnn.nl

Vriendelijk verzoek deze e-mail adressen in uw adres-
boeken op te nemen zodat wij uw berichten op een
juiste manier ontvangen en ook kunnen reageren op

uw eventuele vragen, verzoeken, etc

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

UhlmcldW7t
schermsportartikelen
Voor optimale veiligheid en gegarandeerde kwaliteit.

Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland
Uhl mann schermsportarti kelen.

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

H



Samenwerking tussen Sport Medisch Centrum
Papendal en Sint Maartenskliniek
De directies van Sport Medisch Centrum Papendal
(SMCP) en de Sint Maartenskliniek (5MK) hebben
onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend.
Beide instellingen gaan intensief samenwerken bij
de behandeling van sportgerelateerde aandoeningen.
De Sint Maartenskliniek brengt daarbij haar
orthopaedische expertise in; Sport Medisch Centrum
Papendal haar expertise op het gebied van sport-
geneeskunde en sportrevalidatie.

De samenwerking richt zich op pati€nten met aan-
doeningen van het houdings- en bewegingsapparaat,
voortkomend uit sportbeoefening, arbeidsgerelateerde
overbelasting en traumatologie. De doelgroep bestaat
uit topsporters, amateursporters en de door SMCP

begeleide arrestatieteams van de politie. Belangrijkste
doel is het optimaliseren van de zorg voor deze doel-
groepen. ln de SMK zijn daartoe alle orthopaedische
subspecialisaties beschikbaar; in SMCP alle des-
kundigheid op het gebied van sportgeneeskunde
en sportrevalidatie.

De samenwerking zal onder andere op de volgende
manieren vorm gegeven worden:
- regelmatig intercollegiaal overleg tussen

sportorth opaede n, sporta rtsen en sportfysio-
therapeuten;

- de sportartsen en sportfysiotherapeuten van SMCP

verwijzen hun patitnten gericht door naar de in
sportletsels gespecialiseerde orthopaeden van de

SMK voor beoordeling, diagnostiek, aanvullend
onderzoek en eventueel behandeling;

- ter begeleiding van sporters die na een operatie in
de SMK revalideren in SMCP, wordt nauw contact
onderhouden tussen de behandelend orthopaed,
sportarts en sportfysiotherapeut;

- er komt een gezamenlijk programma voor weten-
schappelijk onderzoek.

lnternationaal Schermcongres
Van 17-19 augustus organiseerde de Akademie
der Fechtkunst Deutschlands, de Duitse vereniging
van schermleraren, in Bad Wildungen een inter-
nationaal schermcongres. Meer dan honderd
deelnemers uit zeven landen konden een gevarieerd
programma volgen, dat vooral (maar niet alleen)
interessant was voor schermleraren en schermsport-
artsen. Met vier deelnemers was Nederland niet
slecht vertegenwoord i gd.

De presentaties, demonstraties en workshops werden in
drie, soms zelfs vier, parallelsessies gegeven. Het zou te
ver voeren om het gehele programma op te sommen.
Een demonstratie en een workshop van een bijna uit-
gestorven Nederlandse sport, het geweerschermen,
werden verzorgd door Cock Peeks, met assistentie van
Maurice Donners en Vic Hartog.
Toeschouwers en deelnemers reageerden met
onverwacht enthousiasme op deze onbekende tak van
de schermsport. Diverse schermers, zelfs uit Oostenrijk,
hebben toegezegd dat ze zullen deelnemen als ze

volgend jaar worden uitgenodigd voor een wedstrijd
in Nederland. En ze gaan er nog voor trainen ook!
Verder besteedde Maurice ook nog aandacht aan het nu

wel uitgestorven Hollandse stokschermen, vooral aan
het zeer gecompliceerde voetenwerk.
Er was ook tijd gereserveerd voor een discussie over de
door de FIE voorgestelde wijzigingen (te vinden onder
www.fie.ch) in het reglement. ln deze discussie werd
de NAS door John Heerooms vertegenwoordigd.
Enkele voorstellen werden weggehoond; vooral het
nieuwe floretvest met een geldige ongewapende arm.
Over sommige andere voorgestelde wijzigingen waren
de menigen verdeeld. De lerse maitre Fionbarr Farrell
had experimenten gedaan met verlenging van de con-
tacttijd om de "zwiepsteek" op floret uit te bannen.
Hier lijkt het voorstel van de FIE hout te snijden:bij
10 ms wordt het grootste deel van de "flicks" niet
geregistreerd, bij 15 ms is het echt afgelopen.Opval-
lend was de consensus dat de "coupe fouette"
ongewenst is. 0f de FIE zich iets zal aantrekken van
de mening van de AAl, de Academie d'Armes
lnternationale, is nog de vraag.
Er waren workshops Schlagerfechten (ofwel Akade-
misches Fechten; veel studenten in Duitsland en

0ostenrijk doen dat, met scherpe wapens), rolstoel-
schermen en toneelschermen. De workshop escrime

de canne, Frans stokschermen, van Roland Hoffbeck
werd goed bezocht. De charmante presentatie van
professeur Hoffbeck en de demonstraties die hij samen

met Maurice Donners gaf vielen erg in de smaak. 0ok
het "gewone" schermen was niet helemaal vergeten,
maar de workshop "tips voor training en lesgeven in
het sabelschermen" van Peter Eifler heb ik niet kunnen
bezoeken. De geschiedenis van de schermkunst kwam
aan bod in een drukke workshop over zin en onzin
in deze discipline, die erg populair lijkt te worden.
Verder was er een schitterende tentoonstelling van

oude wapens en boeken, grotendeels uit een priv€-
verzameling. Tenslotte was er een grote reeks lezingen
met een medische of pedagogische inslag.



Dit seizoen bestond het deelnemersveld uit zes equipes:
Deropement 1, Deropement 2, sv Pallds, Prometheus,

Scaramouche en Trefpunt. Gedurende het jaar werd er
een voorronde geschermd, waarbij elk equipe een keer

tegen elkaar moest schermen. De wedstrijden werden
netjes verdeeld over de verenigingen, zodat iedereen

een evenredig reisdeel had.

Helaas ging niet altijd alles zoals gepland was. Er kwam
wel eens een equipe niet opdagen, maar over het
algemeen werd er sportief gestreden en de spanning
bleef soms ook tot aan de laatste partij aanwezig.
Na de voorronde werd aan de hand van de uitslagen
het tableau opgemaakt. De stand op dat moment was:
- Scaramouche
- Pall6s

- Prometheus
- Trefpunt
- Deropement 1

- Deropement 2

De kwartfinales werd gestreden tussen Trefpunt en

Deropement 1, en tussen Deropement 2 en Prometheus.

Scaramouche en Pall6s hadden een vrijstelling.
Deropement kon het helaas niet bolwerken en voor
beide equipes betekende deze ronde het einde van

de competitie. De eerste halve finale was tussen Scara-
mouche en Trefpunt, waarbij Scaramouche de eerste

finalist werd. De tweede halve finale was tussen Pall6s

en Prometheus, welke door Prometheus werd gewonnen

met 45 - 30
De finale tussen Prometheus en Scaramouche werd
mooi geografisch in het midden, dus in Utrecht
gehouden. Doordat Marc, die de organisatie in handen

had, binnen Pallds een bericht had laten circuleren,
dat de finale bij ons werd geschermd was er zelfs

publiek gekomen en hij had mij uitgenodigd om als

onafhankelijk scheidsrechter de ontmoetingen te
jureren. Het werd een wedstrijd op niveau. Er werd
goed geschermd door beide partijen. Prometheus nam

in de eerste partij al een voorsprong en deze werd niet
meer uit handen gegeven. De eindstand werd 45 - 23

en Prometheus mocht zich winnaar noemen over het
seizoen 2000/2001.
Eindstand:
1 Prometheus
2 Scaramouche
3 Pall6s
3 Scaramouche
5 Deropement 1

6 Deropement 2

Als afsluiter wil ik alle schermers bedanken voor een

sportieve strijd en niet te vergeten Marc Camfferman,
voor een goede organisatie. lk kijk nu al uit naar het
volgende seizoen.

Sfanncnd l*ederlands
(Sonder vqn Sluis)
0p 16juni vond het NK Sabel 2001 plaats. De top van
de mannelijke en vrouwelijke sabelschermers streed in
Delft om de nationale titel. Zowel bij de dames als bij de
heren ging het er af en toe bijzonder spannend aan toe.

Bij de heren en de dames waren er eerst twee voor-
rondes. ln de voorrondes vormden vier scherm(st)ers
i€n poule. Bij de heren waren er vier poules en bij de
dames twee. Na de voorrondes werden de resultaten
van elke scherm(st)er opgeteld. 0p basis hiervan maakte
het wedstrijdbureau een ranglijst op van de aanwezige
sabelschermers. Daarna volgde de eliminatie (knock-

outsysteem), zodat uiteindelijk de Nederlands dames-
en herenkampioen overbleven.
Bij de heren had de organiserende schermvereniging
Prometheus uit Delft veel ijzers in het vuur. Maar liefst
zes sabreurs deden er mee en alle zes eindigden bij
de eerste tien. Na een aantal zeer spannende partijen
(er waren eindscores van 15-14 en 15-13) schermden
Tijmen Ros en Symke Haverkamp (beiden Prometheus)
de finale. Ros, die het tot dan toe nog niet echt moei-
lijk had gehad (t/+ finale: 15-4 en 1/2 finale: 15-3) ,

kreeg serieuze tegenstand van Haverkamp, die zich
in vorige ronden al nadrukkelijk had moeten bewijzen
(t5-t3 en 15-11). Na enige tijd wist Ros een kleine
voorsprong op te bouwen, maar Haverkamp slaagde

erin het gat klein te houden. Hij kon het gat echter
niet meer dichten en zodoende werd Tijmen Ros na

een 15-11 overwinning Nederlands kampioen.

Bij de dames schermden Eva Heinen van Ter Weer en

Laurien Mooy van Rana (de kampioene van vorig jaar)

de eerste halve finale. De partij ging gelijk op totdat
het 14-14 stond en de laatste treffer de winst
zou brengen. Heinen maakte die treffer en stond
zodoende in de finale.
De andere halve finale werd geschermd door Marjolein
Versteeg van Scaramouche en Jean-Marie Stam van
Prometheus. Stam wist een klein gaatje te slaan, maar
echt weglopen wilde niet lukken. Tot de laatste fase
van de strijd, toen Stam een beslissende voorsprong
wist op te bouwen. Zij won uiteindelijk met 15-12.
ln de finale ging Heinen het beste van start. Stam kon
echter aanhaken. Halverwege de partij was het Stam
die een klein gaatje sloeg, dat zij niet meer uit handen
gaf. Na een 15-11 overwinning werd zij Nederlands
kampioene.
Met deze twee overwinningen kreeg Prometheus een
mooi cadeau voor haar 35e verjaardag. Jan Rijpstra
(woordvoerder Sport voor de WD-Tweede Kamerfractie
en voormalig schermleraar) reikte de prijzen uit. Hierbij
benadrukte hij het belang van het lesgeven in schermen
op scholen.



Hij spoorde de landelijke bond (Koninklijke Nederlandse

Algemene Schermbond) aan om hier meer prioriteit aan

te geven.

De uitslagen:

Jubileum schermtoernooi geslaagd
(Jon Moos)

Het Jubileumschermtoernooi, georganiseerd door de

afdeling schermen/moderne vijfkamp van SV Putten
bij gelegenheid van haar 15 jarig bestaan, is in alle
opzichten geslaagd te noemen.

Een groot aantal deelnemers, een gezellige en sportieve
sfeer, sterke winnaars en een redelijke publieke belang-
stelling kunnen de organiserende vereniging doen

terugkijken op een geslaagde schermverjaardag.
Verdeeld over 5 categoriedn schermden 57 deelnemers

om elke treffer om aan het eind van de dag in aan-
merking te komen voor de speciaal voor deze gelegen-

heid door de Firma ESBE ontworpen jubileummedaille.

De overwinning op het meest spectaculaire wapen,

de sabel, viel ten deel aan 0scar Kardolus van Zaal
Kardolus uit Zoetermeer. ln alle gevechten met zijn
concurrenten was hij steeds de sterkste. De strijd om

de tweede plaats was ongemeen spannend. Na het

tellen van de punten waren 4 sabreurs uitgekomen
op 6 overwinningen. Het verschil in gegeven en ont-
vangen treffers moest de doorslag geven. Het conto
van Remco de Kuiper van G55V Donar uit Groningen
was het gunstigst (+1a), Michiel Uitdehaag vanZaal
Verwijlen uit Oss kwam met zijn score van +12 nog

net op het erepodium, terwijl voor Jelmer Krom van

SV Valiant uit 't Harde plaats vier werd ingeruimd (+7).

Gastheer Willem Glimmerveen zag zijn score van +5
beloond met de vijfde plaats.

Bij de degen een groot deelnemersveld met enkele

landelijke topschermers. 23 Epeisten streden in twee
voorrondes en een tableau om de hoogste eer.

Degensch ermers van Taal Verwij len plaatsten h i er

een dubbelslag. Zowel de eerste als de tweede plaats
gingen hier naar de 0ssche schermschool van Verwijlen.
Zowel Alex Blok, de winnaar, als de nummer twee Bart
van Oorschot zijn twee veelbelovende schermers die
zich helemaal toeleggen op het voor elke sporter
ultieme doel, nl. deelnemen aan de 0lympische Spelen.
De derde plaats ging naar Wouter de Boer van Taal
Kardolus. Door verlies met 15-9 in de finale om de

3e/4e plaats viel Arnoud Glimmerveen van SV Putten
net buiten de prijzen, toch kan deze jeugdige vertegen-
woordiger van de organiserende vereniging terugkijken
op een geslaagd optreden.
Resultaten van de overige SV Puttenschermers:
6e plaats Floris Hageman, 18e plaats Jeroen Hilferink,
22e plaals Rocco Pul.

Bij de jeugd werd geschermd met de degen. Verdeeld
over drie klassen schermden 24 kinderen verwoed om
elke treffer.

Heren:
1 Ros (Prometheus)

Dames:
1 Stam (Prometheus)

2 Haverkamp (Prometheus) 2 Heinen (Ter Weer)

3 Ghafari (Van Oeveren) 3 Mooy (Rana)

3 Lascheck (Les Faucons) 3Versteeg (Scaramouche)

5 Romijn (Prometheus) SVan Es (Zaal Visser)

6 Kardolus (Kardolus) 6Timmer (Pall6s)

7 Camfferman (Pall6s) TScholte (Trefpunt)

I Plantinga (Prometheus) 8 Kieftenburg (Prometheus)

9 Van Cann (Prometheus)

10 Taran (Prometheus)

11 Teuben (Pall6s)

12 Water (Kardolus)

13 Vd WUngaard (Pall6s)

14 De Cuijper (DONAR 1881)
l5 Peeten (Pall6s)

16 Van Seventer (Scaramouche)
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Ndnn&ldpen

1Oe Snaphaene Tournooi
Sabel Jeu gd/Sen ioren/Veteranen

Wapen van Vlagtwedde
Floret

1 2e lnt, Waterlandtournooi
Floret/Degen Jeugd

Tilmanbeker
Floret Jeugd EquiPe

Kerstbal lentournooi
Floret Jeugd lnvitatie

NJK 2OO2

Alle wapens jeugd

25e DONAR Tournooi
DegeniFloret/Sabel/Dames €t Heren

Coupe Lisette
Degen/Floret/SabeUAlle Cat. Degen-Eq

DOM-tournooi
Floret/SabeUDames ft Heren/Za-Eq;Zo-Dames, Heren

1 2e Willem Eggerttournooi
Degen/Floret/Dames ft Heren

Lente Degen/Schelvispekel Tournooi

Degen/Sabel/Dames ft Heren

24e Hemelvaartstournooi
Floret alle cat. lnvitatie

20e Haags Jantje
Floret Jeugd

Plaats/Organisatie

Arnhem Schermcentrum
Scaramouche

Ter Apel
s.v. Ter Apel

Purmerend
Zaal Heerooms

Amsterdam / SPorthal Zuid

Afd. Noord-Holland

Vlaardingen
Trefpu nt

Locatie nog niet bekend
KNAS

Groningen
DONAR 1881

Ermelo
s.v. Putten

Utrecht
Pall6s

Purmerend
Zaal Heerooms

Vlaardingen
Trefpu nt

Veldhoven
Cou rage

Den Haag

OKK

Opmerfting

I nt.

I nt.

I nt.

Recr.i I nv.

Recr.

I nt.

lnt

@
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Coach Sergei Golubitsky and Sebastiaan Borst

Sebastiaan Borst, bronze medallist at

the Cadet World Championships,

Gedansk - Poland, 2001
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The Golubitsky Fencing Center is sponsored by

GOLUBITSKY
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