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Hallo allemaal,

De zomer is weer achter de rug en de schermpakken

zijn weer uit de kast gehaald!Als ik dit schrijf is het eerste

toernooi zelfs alweer achter de rug. Hoog tijd voor de eerste Touchd van het nieuwe seizoen.
Wat kunt u van dit nummer verwachten? Enkele wedstrijdverslagen uiteraard, hoewel niet van de Europese en de
Wereldkampioenschappen. Die komen wellicht in het volgende nummer aan bod. Verder een verslag van de wereldbekeroverwinning van Bas Verwijlen, die in het vorige nummer ook al ter sprake kwam. Vanzelfsprekend zijn er ook
berichten van het KNAS-bestuur en de doping/medische commissie. Uit DeSchermerditmaal de introductie van het
aanwijsapparaat. Tot slot wordt er aandacht besteed aan het overlijden van maitre Bonga, bijna een eeuw lang een

grote naam in het Friese schermen.

lk wens u veel leesplezier, en een goede start van het nieuwe seizoen.

Liesbeth 0skamp

Adres voor kopij:
Redactie Touch€
Liesbeth Oskamp

Houtrijkstraat 393
1013 VB Amsterdam
e-mail : li.oskamp@wxs.nl

telefoon: O20 - 77 655 28 (liever via E-mail!)
Deadline voor het laatste nummer van 2002
1 november
GRAAG ZIE IK UW KOPIJ TEGEMOET!!

Adreswijzigingen

-

- SV Ter Apel
mw. H. de Wit

SV

Dr. Bekenkampstraat 25

D.
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Valiant
Grafhorst - van Waardenburg
Wandeling 39
8256 GS Biddinghuizen
tel:0321-33 04 23

D^T^,

i-^l

e-mail : heim_daphne@hetnet.nl
- Zaal Verwijlen
E. Kooiman

Heeseind

21

5392 PD Nuland
tel. 073-5324664

- Schermvereniging Hoorn
Emmalaan 12
1623 MC Hoorn

0229-249869

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

Uhlmeidff

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
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Betreft : inschriiven voor

buitenlandse wedstrijden
Anton 1skomp
0p de ALV van de KNAS op 1 juni 2002 is besloten
per direct de volgende werkwijze ten aanzien van het
inschrijven voor buitenlandse wedstrijden te gaan
volgen:
Elke vereniging kan zelf voor 'gewone' internationale
wedstrijden inschrijven. Dit geldt niet voor offici€le
wedstrijden van de FIE (wereldbekers, satelliet, WK's,
EK's; zie punt 6).
Elke vereniging dient zelf te zorgen voor de benodigde
scheidsrechter(s). De kosten hiervan worden door de
KNAS gedragen. Scheidsrechters dienen aan te tonen
- met deelnemerslijsten - dat hun aanwezigheid

noodzakelijk was. Scheidsrechters dienen zoveel
mogelijk samen met schermers te reizen; dit is e€n
van de meest belangrijke beoordelingen bij declaraties
van scheidsrechters voor de toernooien die onder punt
1 benoemd worden. Extravagante kosten worden niet
vergoed, zulks ter beoordeling van de scheidsrechterscommissie. ln het Handboek-Scheidsrechter, waaraan
de scheidsrechtercommissie momenteel werkt, zullen
nadere regels worden gesteld. Twijfelt u of uw scheidsrechter over de redelijkheid en billijkheid van te maken
kosten, neem dan vooraf contact op met de scheidsrechterscom

m issie.

Punten voor de Nederlandse ranglijst kunnen worden
verkregen voor alle - al dan niet gepubliceerde - open

wedstrijden waarvan tijdig bij KNAS-Ranglijsten
(0scar Kardolus) uitslagen worden ingeleverd.
De internationale kalender blijft bestaan maar op een
andere manier dan u gewend bent. Convocaties die
bekend zijn bij de KNAS worden op de KNAS-website
gepubliceerd. Binnen enkele maanden wordt bovendien
een nieuwe site in gebruik genomen, waarop de functionaliteit van de internationale kalender veel groter
zal zijn dan thans het geval is. De kalender wordt niet
meer maandelijks gemaakt, maar ge-update als er
nieuwe informatie binnenkomt.
De kalender en de site worden bijgehouden door
Frans Hoeberechts. Uw bijdrage aan de kalender wordt
enorm op prijs gesteld: heeft u een convocatie van
een wedstrijd, stuur dan een kopie aan:
Frans Hoeberechts (f.hoeberechts@xs4all.nl;

Jeroen

Boschstraat 15,4812 AE Breda).
lnschrijvingen voor offici€le wedstrijden van de FIE en
de UEE worden door de KNAS gedaan. Opgaven voor

wedstrijden uit het wereldbekercircuit (WB, Grand Prix,
Satelliet) dienen uiterlijk 4 weken voor aanvang van
de wedstrijd gedaan te worden bij 0scar Kardolus.
lnschrijven kan per post, fax en email (Vondelstraat
228, 2712 RD Zoetermeer; fax: 0842- 1 28836;
knas.internationaa l@ ka rdolus.demon.n l).
Voor deze toernooien zorgt de scheidsrechterscommissie voor de benodigde scheidsrechters. Er wordt
gewerkt aan de mogelijkheid online in te schrijven
voor dit soort toernooien. 0pgaven voor WK en EK
dienen - met inachtneming van het gestelde in het
Handboek-Schermer - gericht te worden aan het
bestuurslid Topsport: Anton Oskamp.
Een en ander noopt tot een vrij ingrijpende herschrijving van het Handboek-Schermer. We doen ons best
dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.

NB:

aan buitenlandse wedstrijden mogen alleen
KNAS-leden deelnemen die een wedstrijdlidmaatschap hebbenl Verenigingen waarvan
recreatieleden of niet-KNAS-leden aan
buitenlandse wedstrijden deelnemen worden
bestraft met € 11,34 per schermer.
Aangezien in de afgelopen tijd wellicht enige onduidelijkheid bestond over het inschrijven, met name ten
aanzien van wereldbekerwedstrijden, is enige coulance
toegepast. Nadat deze informatie via een mailing en de
Touch€ verspreid is, waarmee de procedures voor
iedereen weer helder zijn, zal de KNAS weer strikt de
regels handhaven.

Schermvereniging Ter Apel

Uitnodieine

intern ation"aa I fl o rettoern oo i
,,Wapen van Vlagtwedde" 2OO2
jullie van harte
uit om deel te nemen aan het 31e Wapen van
De Schermvereniging Ter Apel nodigt

Vlagtwedde. Dit internationale florettoernooi voor
dames en heren, jeugd en senioren, zal plaatsvinden op
zaterdag 02 november en zondag 03 november in de
gemeentelijke sporthal van Ter Apel (tel. 0599 582607).
Voor meer informatie:
Hans Vasse, tel: 0599-580104

0f

E-mail: johan@kuper.nl

HDH

Himan Growth Hormone
HDH is de afkorting voor Human Growth Hormone,
oftewel in het Nederlands: groeihormoon.
Zoqenaamd effecten van het middel zijn wonderbaarlijke verjonging, verhoogde energie, toename spierweefsel, afname vetmassa etc. etc.

Op het lnternet worden aangeboden:
- "homeopathische" middelen die de productie van
groeihormoon in het lichaam "stimuleren";

-

onverdunde preparaten.

Wat is een groeihormoon?
Een stof die in de hersenen wordt aangemaakt om
de lichamelijke groei te stimuleren. Met toenemende
leeftijd is steeds minder groeihormoon nodig. Daarom
zakt de hoeveelheid hormoon die in de hersenen wordt

aangemaakt ook met stijgende leeftijd.

Wie komt voor behandeling met groeihormoon
in aanmerking?
Kinderen bij wie een ernstig tekort aan dit hormoon
is vastgesteld en volwassenen met een tekort (mogelijk
als gevolg van een tekort gedurende de kindheid).

Een opmerking over de advertenties op het lnternet
0ver de beschrijvingen van het hormoon is grotendeels
niets op te merken. Er wordt echter in de advertenties
vermeld dat men, naarmate men ouder wordt, een
"tekort" heeft aan groeihormoon. Dit is niet het geval,
de afname van groeihormoonproductie hoort bij het
ouder worden en is volstrekt normaal. Alleen mensen
die ziek zijn hebben een tekort aan groeihormoon. Dus
als men benieuwd is naar de bijwerkingen van dit middel moet men informatie inwinnen over bijwerkingen
bij overdosering. Bij toediening van groeihormoon
bij gezonde volwassenen is immers sprake van overdosering.
Zieke volwassenen, die dus een tekort hebben aan
g roeihormoon, zu I len het "wonderbaa rlij ke effect"
van dit middel daarom eventueel beleven.

Bijwerkingen bij overdosering
Akromegalie. Excessieve groei van kraakbeen dat zich
op diverse plekken in het lichaam bevindt, maar vooral
in de neus en de oren. Niet alleen neus en oren zullen
een abnormaal grote omvang vertonen, maar er zal ook
sprake zijn van algehele vervorming van het gelaat.

Anjo Ellerbrock
M edische/d opi

Wie mag het groeihormoon toedienen?
Artsen die zich voor deze therapie gespecialiseerd
hebben (bijvoorbeeld kinderartsen met specialisatie in
kindergeneeskunde/nierziekten). De behandeling vindt
plaats onder nauwkeurige lichamelijke controle,
volgens persoonsgebonden schema.

Positief in de dopingtest?
ln het twijfelachtige geval dat het iemand
lukt om groeihormoon met behulp van homeopathische middelen in de hersenen zelf aan te maken

Jazeker.

(wie garandeert de miljoenvoudige verdunning van
het homeopathische middel?) ontstaat in het lichaam
een teveel aan zelfgemaakt hormoon. Wanneer het
synthetische (kunstmatig vervaardigde) middel
direct wordt toegediend is er ook sprake van een
teveel aan groeihormoon in het bloed. De test maakt
geen verschil tussen het echte en het synthetische
middel.
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Grand - Prix-wedstrii den
van de EI.E.
(seizoen 2002-3003)
De FIE heeft besloten onderstaande wedstrijden aan
te wijzen als Grand-Prix-wedstrijden voor het seizoen
2002-2003. De regels voor deze wedstrijden zijn

enigszins aangepast:
- maximaal 128 deelnemers
- scheidsrechters worden door de FIE aangewezen
- inschrijfgeld voor GP wordt 60 USD
Hieronder de samenvattende vertaling van de circulaire
van de FIE:
De Grand-Prix-wedstrijden vormen de vitrine van het
schermen.

Daarom moeten ze perfect verlopen en worden de volgende regels opgesteld:
Voor de deelnemers: het maximaal aantal deelnemers
aan een GP is 128. Daarvan schermen er 112 in de
pouleronde: in 16 poules van 7. De beste 16 plaatsten
zich direct voor het tableau van 64, samen met de vrijgestelde eerste 16 van de wereldranglijst. 32 schermers
vallen af, waardoor er 64 schermers op een tableau
schermen om de laatste 32 plaatsen van het hoofdtoernooi.

Tijden: Tedog;de

pouleronde begint om 13.30 uur
en eindigt om 'l 7.30 uur.0m 17.30 vangt het voortableau aan, opdat dat uiterlijk om 19.00 uur klaar is.
2e dog:tableau van 64 op 8 lopers van 08.00 tot
10.00 uur. Het tableau van 32 start om 10.30 en is
uiterlijk om 13.00 uur klaar. De finale begint om
14.30 uur, of later als de organisatie dat wenst.

aangewezen door de FlE. 8 scheidsrechters worden
door de FIE op kosten van de organisatie aangewezen.
Daartoe dient het hogere inschrijfgeld. Daarnaast levert
het organiserende land 4 scheidsrechters.
Zaalinrichting: het toernooi wordt gehouden in een

multi-sportzaal, die wordt gebruikt voor basket, volley-

of handbal. De aanwijsapparatuur moet een ingebouwde stopwatch hebben en op afstand bedienbaar
zijn. 0p elke loper (vanaf het tableau van 32) moet
apparatuur staan die laat zien wat het verloop van de
partij is. De namen van de schermers moeten zichtbaar
zijn naast het aanwijsapparaat. Bij de finale moet een
KABCOM apparaat gebruikt worden. De FIE zal bonden
die niet beschikken over de hier genoemde apparatuur
hel pen.

Deelname: het aantal deelnemers is gelimiteerd tot
10 per land, dat wil zeggen 6 voor alle landen en
maximaal 4 extra per land op basis van de wereldranglijstquota. Alle deelnemers moeten het offici€le
tenue van hun land dragen. Als het aantal inschrijvingen het toelaat, mag het organiserende land
maximaal 24 deelnemers inschrijven.
lnschrijfgeld: 60 USD per schermer.
Scheidsrechters: De delegaties hoeven voor GP geen

Televisie: 0m de status Grand-Prix te krijgen is het
verplicht een overeenkomst te hebben met de nationale
televisiezender om tenminste de finale uit te zenden en
een rapportage te maken van minimaal 5 minuten, uit
te laten zenden door EuroVisie.
Opmerking: Het is toegestaan gelijktijdig op twee
wapens een toernooi te organiseren. Dan worden er
12 scheidsrechters door de FIE geleverd en 4 door het
organiserende land. De organisatie moet beschikken
over een zaal met vier lopers + finale loper en een zaal
met B lopers. Het tijdschema wordt dan op twee

scheidsrechters te leveren. Scheidsrechters worden

achtereenvolgende dagen herhaald.

Hallo leden van de K.N.A.S.,
Wisten

jullie ol von de discussiegroep schermen-NL

op internet?
Deze discussiegroep is gratis, zeer gebruiksvriendelijk
en heeft een eigen e-mail adres, te weten:
schermen-nl@yahoogroups.com. Door een berichtje
naar dit e-mail adres te sturen bereik je in €€n keer alle
andere leden van de discussiegroep, op dit moment
ca.'150. Het lezen van de berichten is op verschillende

manieren in te stellen:
Alle berichten afzonderlijk.
Dagelijks verzamelbericht.
0nline, via de site die erbij hoort.
0m mee kunnen doen zijn er verschillende mogelijk-

-

rr

heden. Stuur een leeg berichtje naar:

1:a

':.I
-'n

schermen-n @yahoogrou ps.com
Bezoek de pagina:
http ://www.yahoogrou ps.com/schermen-n
I

lfi oin, vu I de
gevraagde gegevens in en daarna zal ik de aanvraag
verwerken. lk hoop op veel extra deelnemers!
Met vriendelijke groeten,

De moderator, Oscar Kardolus
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In memoriam Gerrit Bonga

15l02l1eoe

-

oslo6l2oo2

"Bedrijvende wiskunde in beweging", zo noemde maitre Bonga de schermsport. Tot dik in de negentig bezocht

hij nog wekelijks de trainingen om jonge fanatici van commentaar te voorzien en weringen voor te doen met
zijn wandelstok. ln niet mis te verstane termen en met een stemgeluid dat door de zaal bulderde gaf Bonga
zijn ongezouten mening over de moderne wijze van schermen. Want, ook voor Bonga gold: vroeger was nu
eenmaal alles beter. Sabel voor vrouwen vond hij vreselijk en ook het elektrisch schermen kon Bonga niet
waarderen. "Een verheven elektronisch circus", noemde hij het schermen met een kastje. Volgens hem maakte

het elektrisch schermen een einde aan de conventies en stijl van de bewegingen van het lichaam.
Bonga boekte zijn grootste successen op de degen, maar de sabel was het wapen waaraan hij zijn hart
verloor. Tientallen wapens, maskers en trofee€n sierden zijn woning, of

- zoals hij zijn huis noemde - zijn

commandopost. Bonga kwam met het schermen in aanraking in zijn dienstjaren. 0p zestienjarige leeftijd
tekende hij als cavalerist. Naast het schermen zou ook de Tweede Wereldoorlog als een rode draad door

het lange leven van Bonga blijven lopen. E€n datum stond in zijn geheugen gegrift: 10 mei 1940.0p die dag
raakte Bonga gewond bij de slag om Ypenburg. "Kort na middernacht begonnen de dreunen", vertelde hij
enkele jaren geleden in een interview.

"lk hoor nog de vliegtuigen over het hek van het vliegveld gieren.

De lucht werd licht, alsof er een felle zon stond. Met een mitrailleur stonden we op de toren. Paniek alom."

Bonga kwam uit de slag met een hersenschudding en een gebroken schouderblad. Veel van zijn maten hadden
minder geluk. Hoogtepunten voor Bonga waren de internationale wedstrijden met de Nederlandse militaire
equipe.
De Leeuwarder leidde met passie jonge schermers op; naast techniek bracht

hij hen ook het gevoel voor de

elegantie van de sport bij. Na de oorlog, in de jaren zestig, richtte Bonga zijn eigen schermschool op in
Leeuwarden. Vijf jaar geleden

-

hij was toen al 88!

- werd het zelfstandig runnen

van een schermschool

Bonga te zwaar.Zaal Bonga ging op in de Federatieve Schermvereniging Schermkring Friesland. De leden van
deze vereniging strijden nog elk

jaar op alle wapens om de Bonga-trofee. Uiteindelijk liet Bonga's gezondheid

hem in de steek. "Het gaat schuifelend vooruit", sprak hij met de hem zo typerende eigenzinnigheid en

nuchterheid wanneer naar zijn gezondheid geinformeerd werd. De maitre heeft zijn laatste partij niet kunnen

winnen.0p

5

juni verliet hij het aardse leven. Maitre Bonga: nobel, statig, een deftige uitstraling. Wat aan-

doenlijk, op zijn eigen trotse manier. Een heer met op zeer hoge leeftijd nog de strijdlust van een musketier
in de ogen. Het licht is gedoofd.

Namens leden en bestuur van de schermkring Friesland: een laatste saluut.

.De

ScherdE'i
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SCHERMSPORT

Sinds 1924 heeft de Nederlandse schermbond

verbindingsdraden aangebracht.

een eigen bondsorgaan: De Schermer.

Indien het toestel voldoet, zalhet zeker groote ver-

In

lichting brengen bij de wedstrijden.

de collectie van de Koninklijke Bibliotheek

in Den Haag bevinden zich

de

jaargangen

\ilij

zien gaarne

het resultaat van de proefneming bij wedstrijden."

7924-1929. Liesbeth Oskamp neemt regelmatig

Voordat het eerste toestel zijn intrede deed, waren

een kijkie en citeert er lustig op los. Deze keer:

er nog regelmatig discussies over het zelf treffers
melden. In oktober 1926 merkr H.B. de Vries nog

Hnr

AUToMATTscH AANGEVEN
DER TREFFERS.

maar weer eens tevreden op:

"Vij

Hollanders

hebben den naam sportief te zrjn, hetgeen we niet

in het minst te danken hebben aan de houding van

L

Op de F.I.E.-vergadering van 77 en 18 april 1925

Nederlandschen schermers bij internationale wed-

in Den Haag, werd een wedstrijd uitgeschreven.

strijden. Betoonde sportiviteit wordt in ons land

Men wilde dat er een

in den regel met een spontaan applaus beloond."

ontwikkeld zou
^pp^raat
worden waarmee de treffers bij het degenschermen

Uiteraard komt het wel eens voor dat een treffer

automatisch geregistreerd zouden worden.

zo licht aankomt dat de schermer hem niet

In het nummer van 31 augustus 1925 wordt al

opmerkt, "maar even zeker is het, dat het trekken

bericht van de eerste ontwikkelingen:

van een onnoozel gezicht bij het ontvangen b.v.

"Commdt. Menier heeft een installatie uitgevon-

van een flinke, vrije

den, waardoor zonder mogelijke fouten de treffers

wekt." In

kunnen worden aangewezen. Het verschil tusschen

en meesters op een congres "ter bevordering van de

een lichte, niet geldende aanraking en een werke-

eenheid in de schermkunst" een regel aangenomen

lijken treffer komt daardoor voor den dag. Ook

waarin het melden van treffers verplicht werd. Nu,

wordt bij gelijktijdig treffen op nauwkeurige wijze

7926, is het weliswaar niet meer

bepaald welke schermer het eerst is getrofffen. Men

"door deze vrijheid juist geven de leidende scherm-

verkrijgt het resultaat langs electrisch-mSgnetischen

bonden aan de beoefenaars van de schermkunst

weg door het contact, dat ontstaat bij aanraking

de gelegenheid steeds weer opnieuw te bewijzen:

met de punt van het wapen. De aanraking wordt

'Dat de schermsport is een der ridderlijkste onder

ge.egirtr"erd op een zelfschrijvend diagram, door

de sporten"'.

HI

buikhouq

eenige

hilariteit ver-

1864 hadden meer dan 80 onderwijzers

verplicht, maar

ln

1.929

was de ontwikkeling van het aanwijsappa-

drukken." Goed dan, er is toch nog iets aan het

raat zo ver dat het in Frankrijk gedemonstreerd

systeem verbeterd in de loop der jaren: de uitvin-

kon worden. De Scbermer beschrijft het uitvoerig.

ding van de koperen loper.

Ik kan dat hier

Tot slot nog een pijnlijke ervaring voor de jury en

achterwege laten, want wie wel eens

elektrisch heeft geschermd weet precies hoe hij
het zich moet voorstellen: ook

in

1929 had, de

secondanten. In November 1929 werd, het degenaanwijsapparaat gedemonstreerd in de schermzaal

schermer een snoer met stekkers dat via de mouw

Bouillet in Den Haag. "Na het demonsrreeren op

en een enrouleur de degen met het aanwijsapparaat

welke wijze contact verkregen werd, volgde een

verbindt. Wanneer de punt van een van de scherm-

hoogst interssante demonstratie, waarbij de schel-

ers

wordt ingedrukt "dan luidt

en

wordt het [...] nummer verlicht." Voor elke

een electrische schel

inrichting uitgeschakeld werd en de cijfers bedekt."
De partijen werden zowcl door een ouderwetse

treffer een nieuw nummer, zo werd meteen de

jurv

score bijgehouden. Overigens "niet ontkend mag

Het resultaat: volgens de jury won een van de

worden, dat de eerste aanblik van rwee schermers

schermers zijn parrrj met 9-0, terwijl die de parti;'

ieder aan een 'touwtje'een min of meer komischen

volgens het toestel verloren had met 3-2! De con-

aanblik oplevert. Maar ik moet zeggen, dat dit al

clusie, en ik denk dat modern (degen)schermend

zeer gauw went en dat na eenige partijen het geheel

Nederland dat alleen maar kan beamen: "In korten

als dood normaal

wordt beschouwd."

door het nieuwerwetse apparaat gejureerd.

als

tijd waren de partijen berecht, zoodat niet alleen

De auteur van het artikel is zeer verrast dat de

door dit toestel veel zuiverder en correcter scher-

schermers geen last hadden van het snoer.

men vereischt wordt, doch ook, dat de jury-

"Onder de schermers bevond er zich een, die zeer

beslissingen de partijen niet meer onnoodig

bewegelijk was. Hij ging dikwijls met groote

rekken."

sprongen achteruit en bij die gelegenheden kwam

niet eenmaal de draad op de grond. [...] De schermers beweerden unaniem gedurende het schermen
niets van eenigen weerstand van de veer gedurende

Denkt aan

de

0lympische $pelen te

L0s Alr0ELlls til 1932

het afwinden van den draad te bemerken." Verder
was bij dit eerste apparaat was ook al bereikt dat

Wordt Donateur van den

gestoken werd. "En hiermede kom ik dan tevens

t(0]ililt(1t,il(Eil tEDERLAI|ll$tiH Elt
AMATEUR$GHERMB(lIID

tot de taak van de scheidsrechters. Hun eenige

(minimum donatie F.

er geen treffer gemeld werd als er op de kom

plicht is om te controleeren, dat de schermer het
contact met de aarde niet teweegbrengt door de

point d'arr6t op den looper of grond in te

5.-

por iaar)

Zich op te geven bij den $ecrehris

Schermtoernooien SV Trefpunt
Jon Buijsse

0p '14 april organiseerde Schermvereniging Trefpunt
Vlaardingen voor de zeventiende keer het Lentedegentoernooi en voor de zevende keer het Schelvispekeltoernooi (sabel).
Beide toernooien krijgen steeds meer bekendheid in
Nederland en ook in Belgid. De wedstrijdformule en
de goede sfeer worden gewaardeerd. Zozeer dat de
organisatie genoodzaakt werd een stop op de inschrijving in te stellen. 54 degenschermers en 24 sabelschermers van 19 verschillende verenigingen schreven
zich in. 0nder hen waren meer dan 25 Belgen. Spijtig
was wel dat een aantal schermers het op het laatste
moment liet afweten. Lastig voor de organisatie en
jammer voor de schermers die niet konden worden
inqeschreven. Uiteindelijk deden er 42 degenschermers
mee en 21 sabe lschermers.
De bekendheid van de toernooien brengt met zich mee
dat ook meer ervaren wedstrijdschermers zich melden.
Niet altijd leuk voor de recreatieve schermers, maar
er staat tegenover dat je eens de gelegenheid krijgt
de wapens te kruisen met toppers van schermend
Nederland en Belgid.
Dirk Boswinkel, Prometheus, had de pech op de voet
van een tegenstander te stappen en daarmee zijn
enkelbanden te blesseren. Hij was genoodzaakt de strijd

te staken. Gelukkig was dit het enige incident.
De toernooien verliepen, zoals gebruikelijk, in een zeer
goede sfeer. Sportiviteit stond op een hoog niveau;
geen onvertogen woord werd gehoord. Trefpunt vindt
dat schermen op niveau belangrijk is, maar er is meer.
Daarom was er ook nu weer veel aandacht besteed
aan de catering en de aankleding van de zaal.
Bij dames degen resulteerden de finales in de volgende
uitslag voor de eerste vier plaatsen:

1
2
3
4

Winstanley

Sandra
Timandra de la

KLM

Fontaine Scaramouche

EstherVersteeg-Dekkers Verwijlen
Berlinde Gers
Antwerpen (B)
De finale heren degen leverde in een zeer spannende en
slopende strijd winst op voor Alexander Bloks van Zaal
Verwijlen die zijn clubgenoot Rob v.d. Burgt versloeg.
Finale-uitslag:
Alexander
Rob v.d. Burgt
Hans Gijsbertsen

Bloks

1

2
3
4

Verwijlen
Verwijlen
Prometheus

0mnisword (B)

Leo Pasmans

Bij sabel dames lagen de verhoudingen voor de
organiserende vereniging beter. Uitslagen:
Marjolein Versteeg
Sca ramouche
Lisette Scholte
Trefpunt
Angela Hoonderd
Masque de Fer
Angeline
Trefpunt
De heren van Trefpunt kwamen er bij sabel niet aan te

1
2
3
4

Schoor

Ieplaan 85, 2565
Tel.:

07

0

LH Den Haag

-3647 524, Email: dynapoint@soneramail.nl

Openingstijden: Dinsdagavond 19.30 - 21.00 uur
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pas. De tweede plaats ging naar Henk Kenter van KLM,
die al vele jaren meedoet en vaak de eerste plaats kon
innemen maar nu in 0scar Kardolus zijn meerdere

moest erkennen. Uitslagen finales:

1
2
3

0scar Kardolus

Ka rdol u s

KLM
Henk Kenter
Rolf Mank
De Schermutselaers
Bert van Donselaar KLM
De inspannende dag werd afgesloten met de prijsuitreiking door wethouder Kool van Sportzaken. Hij
benadrukte nog eens het belang van sport en bewegen,
maar ook de activiteiten daar omheen. De aanwezig-

4

heid van vrijwilligers is cruciaal.
De winnoore von Schermtoernooien 5V Trefpunt

Ooen Zoetermeers Deeen
lGmpioenschap 6 iuli 2002
Kospor Kordolus

Het was in het Schermcentrum, Kardolus Schermschool,
te Zoetermeer bij de Open Zoetermeerse Degen
Kampioenschappen voor benjamins, pupillen, cadetten
en junioren aan het eind van het seizoen 2OO1-2002
een drukte van jewelste.
Tal van jeugdige talenten gaven acte de presence. Bij
de benjamins werd via 2 voorrondes een eliminatie van
I verschermd. De 2 meisjes Marlies Terzolpoulos en
Kelly Boone bij de grote groep deden goed van zich
"spreken". Jaasr Linger (Kardolus) werd hier in een

prachtige stijl kampioen, hij versloeg in de finale
Sven Kops met 10-4. Kelly Boone legde hier beslag op
de 4e plaats.
Degen junioren, cadetten en pupillen werd via 2 voorrondes, eveneens in een eliminatie van B verschermd.
Sanne Franck, de Nederlands kampioene, deed bij de
"mannen" goed van zich spreken en werd mooi 4e.
Wouter Boer (Kardolus) won in de finale van Guido
Revier met 15-'12, beide schermden een keurige wedstrijd. De pas 14-jarige Maarten Scheltens werd mooi 3e.

Bas Verwiilen wint tweede keer wereldbeker
RoelVerwijlen
Voor de tweede keer op rij is het Bas Verwijlen gelukt
om de wereldbeker bij de junioren op degen in de
wacht te slepen. Na het seniorenseizoen waar Bas ook
tot en met de WK actief was, heeft hij in het begin van
hetjuniorenseizoen een paar toernooien bewust laten
lopen, waaronder toernooien waar hij punten had
staan. Pas in november ginq hij van start.
Zijn optreden op het toernooi in Luxemburg viel nog
een beetje tegen met een 17e plaats, maar 25 november was e€n van de mooiste dagen in Bas zijn schermloopbaan toen hij met een nipte overwinning op zijn
grote concurrent Robeiri (Fr.) eerste werd in Laupheim,
€€n van de sterkste junioren toernooien in het circuit.
Na zijn tweede overwinning in Cuba, waar clubgenoot
Allard van Erven zijn tegenstander in de finale was,
derde plaatsen in Budapest en Nimes en het zilver in
Basel, had Bas voldoende punten bij elkaar om voor de

€
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tweede keer de Wereldbeker in ontvangst te kunnen
nemen tijdens de WK voor junioren. Ook Allard
behaalde een prima resultaat: hij eindigde in het
Wereldbekerklassement als 18e door het hele seizoen
heel constant te presteren.
De WK zelf verliep wat teleurstellend, iets te vroeg
(al bij de laatste 32) kwam Bas zijn grote opponent
Ulrich Robeiri tegen (de latere kampioen). Hij verloor
met het kleinste verschil van deze sterke Fransman.
Wie weet kan Bas het volgende seizoen wel een succes
op de WK noteren, en of hij de Wereldbeker voor de
derde keer gaat halen hangt een beetje af van waar
de prioriteiten gaan liggen. Zo langzamerhand moet hij
zich volledig gaan richten op de senioren toernooien,
maar met een goede planning en de juiste piek strategie kan het misschien gaan lukken. Wellicht kan hij bij
de EK voor junioren al iets moois laten zien.

\
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Leqionella preventie voor sportaccommodaties

l,4el deze bneiwLilen wrl u rniormeren over de stand'/il zsker Detreiende :eE
sponac@mnodatre er op welke wljze l-i.R l'l u daarcrj (ar leloen

one a preventte voct rw

006prong.

Vanutl het Mrnistere van V W S. is de "Tijdelllke rcgeling legionella preventle Ln erdingwater" opgenomen rn de
,eid ngwateilet oit 5eeft tct gevolg dat u ais jundisch eiE?naar van een co{leciief waterlerdrngnel persooilljk
aarsDraKelijk bent loor de preventie van Legionella. 0m aan deze preventie te krnnen voldoer beii u verp ichi
beheerssysleen ie ontw kkeler ler lcc(cnrng lan
*n nsrca analyse !tvceren en van daaruLl mogeliik
Legtonella. Uil onceEoeK ls gebleken dat de informatre Jrer LegtoNei a oreventre van!il oe overie o naar
Yeei ergerare.
sponaccommodates nret sner is doorgedrcnEen teryijl c? sancles wei ress tan :oe!3ss;ng zr
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aansDrakelrik worct qestelc

van VWS.

Fel kan dus veFtrekkende gevolgen hebben wanneer i g€i maarege:en :ielt.
Ook als u brjvoorbeeid een sDonacsmmcdatie huun ,s hei rar belarE cm ra le vraEer ui Ce be|trrder oi Ce
pievenlie r orce s 3ii ret of',breken ran *n iegronella SeneerspLan ka. ce acccrnocalie wordef 0eslote. Tet
3'le gevolgen van tlea vCCa Lw velea,Elng

Aangezien uw en e kg spoda@ommodatie. op het gebr4 /an legroneiia besmeliing rsrccvol is er ondat
wellicht nog nret oD te hoogte was r'an deze maatregeler wrllen wj graag uw aandacht vragen voor dit

ondetrerp.0e'egeleevLngendemateriezrjn

u

ngewKkecgenoegenwljkunnenonsvoorstele.dalu.ireryoor

expertse wlit tnschaKeier.
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kar ! van clenst zijn trj de nsico analyse en het cntwikkelen lan het beheerssvsteem. '?Vij leatten oe
l-r R
mrcrorioiogische Kennis en de kennrs van de regelgevinE. Jaalnaasl nebben wrj ce Draktiscite krowhow en
eruanng om vocr u een werkbaar behftrssysteem (haniboek) te cntwikkeen. ]/efcer begeleoen wrj uw bedlji
ook oo ange temijn zodat !w Legioneila preventie ook rr de toekomsl Eegarandeeri :s :i R.N iverkt samef mel
een gea@feCileerd laboratonum en slaat voortdurend in contact mel ce overneic.
Of,ze werkwjze bestaat uit het naken van €n irsicc analyse en daarna nogelijk eei reheersslsteem 3il Je
r sico analyse wordgn aile t€Dpunien gemelen op lempe'al!ur hel gele e weerle'd:ngnet b@ideeid en hel
meest kritische punt $rdl bepaald. ln het beh*rssyslem worden aiie kritrsche ounlen besclrreven perjoclexe
controles tngevoerd en net handboek opgesteld. Daarnaast worct een waGrmonslef:er analFe Eeromen lan
meest kntisch pu nl. /vij leverer on ze d ienslen tegen gu i strge taflevef en we(e. : o : asrs , an eer crojtrtDr Js
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POSTCODE PIAATS

VERENIGING

PLAATS

SECR.

ADRES

S.V A.E.W.

Leiden

K. Pijnenburg

Langegracht 200

s.v. A.N.S.C.

Landel

Bondsbureau

Alkmaarse s.v
F.C. Almere

Al kmaa r

Mw.8.

Almere

C.A.P Ouant

Aramis
s.v. d'Artagnan
s.v. l'Assaillant
s.v. Axionikos

Amsterda m

A. van de Meer
J. Somers

Ambachtsweg 259
Verspyckweg 18
Hielmeent 165
B. v.d. Pollstraat 587
Rooddorpstraat 8
Willem vd. Veldelaan 58
Nobelstraat 49
Strijpenlaan 1 B
Westerstraat 106-ll
.lan Harskamp

s.v.

ij k

Venio
Vl issi

ngen

B. Vis

Heerlen

s.v. Beau Geste

Roosenda

Van den Berg
s.v Bras de Fer
s.u Contre Temps
s.v Courage
s.v D€9age
s.v Deropement
Deventer Schermver
GSSV Donar 1881
s.v De 3 Musketiers

Amsterdam

ASV

Poulissen

a

I

H.G.R.M. Banser
J.L. vd. Elshout

Veldhoven

van Nieuwburg
H.J. van der Kamp
Mw. E. Snoek
L.H. Rutten

Breda

G. Baelemans

Meppel

Amsterdam

C.

PC
2222 N
1865 BK
1357 CH
11064 AR
5913 TE
2312

438312

Zutphen

R. Goedhart

Deventer

J. van Tongeren

G

ron i ngen

Secretariaat

Postbus 1049

N

ijmegen

N. Veldman

Roothaanstraat 14
0lmendaal 41
Raadhuisplein 6

Hoorn

M. van Kranenburg
P Jereskes
Frederiksplein 23hs
B. Bouthoorn
C. Valk-v Deventer 5linqe 528
Postbus 21 7
Secretariaat
H. Smit
H.S. Trumanstraat 10
Boterbloem 28
J.C. Heerooms
Emmalaan 12
Secretariaat

Nlaastricht

Secretariaat

Postbus 61 6

Amstelveen

H.J. Kenter

Bieslook 9

E.R. Bel

Van Heemskerckstreat 3

RSV E.M.M.

Rotterdam

s.v. Elan

Roermond

s.v. En Garde

Amsterda m

s.v. Les Faucons

Rotterdam

DSV Gascogne

Enschede

s.v. Heerenleed

Groningen

Zaal Heerooms
s.v Hoorn
MAS lncontro
s.v K.L.M.

Purmerend

K.M.5.V.

Lande

Zaal Kardolus

Zoetermeer

G.G. Kardolus-Rolving Speulderbos 15

1.U.5.V.

Leiden

Secretariaat/Schermen

Einsteinweg 6

RM
6712 EI
2716 JW
2333 CB

s.v La Prime

Wageningen

Postbus 520

6700

s.v. M.V.O.

Den Haag

Secretariaat
R.W. Rijgersberg
A..,l. de Jong
N.M. van Beek

lijk (Mil.)

6200
1422

TSV Rapier

Til bu rg

Oude Herenweg 2
Veenblok 18
Albardaweg 31
P Papilaja
Grote Dijk l5
Frans otten Stadion Stadionstraat 10
A. Zeferer
Prof. Oudlaan 4
Valenti.jnlaan 51
J.P. Senten
Waterstraat 'l6a
lP.J. lvlulder
Mw. M. van Schevicoven Burq. Scholtenstraat I
Hertzogstraat 23
J. Maas
Korte Schimmelstraat 2b
J. Feenstra
G.V. van Heerde
Lijndonk 60

s.v La Rapitre
s.v Scaramouche
s.v De Schermutselaers

Maastricht

A.C.S. Slijpen

Kon..Julianaplein 1l

Arnhem

5ecretariaat

0lympus 25

Wageni ngen

Sportcentr De Bongerd Bornsesteeg

F.S. Friesland

Heerenveen

s.v.

Masque de Fer

H.l. Ambacht

N.A.S.

Scherm leraren

s.v. 0.K.K.

Den Haag

ASV van Oeveren

Amsterdam

s.v. P.5.V.

Eindhoven

s.v. Pallas

Ereda

s.v
s.v
s.v
s.v

Prometheus

Utrecht
Delft

Putten

Putten

Rana

Amsterdam

Pallos

s.v. Ter Apel

Ter Apel

s.v. Ter Weer

Den Haag

A. Hendriks
J. Hoogerwerf
Mw. H. de Wit
0. van Koert

Vlaardingen

.1.C.

s.v. De Troubadours

Den Bosch

C. de

s.v. U.5.

Amsterdam

C.P Boon

s.u U.S.V.
s.v Valiant
Zaal Verwijlen
s.v. des Villiers

Leiden

M.M. Rancurel

't

D. Grafhorst-vWaardenburg

s.v.

s.v-

Surtout

Trefpunt

Zaal Visser

s.v Vivds

Apeldoorn

Harde

Buijsse

Wit

E.

Kooiman

Heeseind 2l

Den Haag

C.

Tiedink

Laan van Nieuw Oost-lndi€

Amsterdam

G. Smets

Luipen

Baarn

J. van

Eemhoeve

1

lM.G. Gelauff-Karsten Eremlaan

6

Schermac.Wezowski

Rotterda m

J. Wezowski

s.v. X

Utrecht

S.C.

MSV Zeemacht

Den Helder

H.W. de Vos

q
\

Vrijbuiters

Woudstra

71

Bos en Lommerweg 68-lll

Gouda

s.v. de

2

0osterkade 63
Anklaarseweg 482
DL Bekenkampstraat 25
Sportlaan 328
Hendrik Casimirstraat 1 35
Brusselstraat 38
Hofgeesterweg 9
De l\4. v Streefkerkstn 20
Wandeling 39

0ss

Frans Beckerstraat 56

[ooyditk 75
Middelzand 2401

VENLO

071-4081470
072-5895220
036-5342 r 30
020-41 101 08
077 -3541214

VLISSINGEN

01'18-41 2891

Bergen aan Zee
Almere
AMSTERDAM

EL HEERLEN
4847 AW TETERINGEN
1015 MN Amsterdam
797I CD HAVELTE
1031 XZ Al\45TERDAl,/l
5506 GD VELDHOVEN
4826 CW BREDA
7207 U
ZUTPHEN
7412 GL DEVENTER
9701 BA GRONINGEN
6521 JW NIJMEGEN
3075 KP ROTTERDAM
6085 BZ HORN
1017 XK AMSTERDAM
3086 EV RONERDAM
75OO AE ENSCHEDE
9728 SB GRONINGEN
144I TW PURMEREND
1623 MC HOORN

1

De Pottenbakker 62
Zomergemstraat 1 9
len Dalessingel 369
Ferdinand Bolstraat 19

o71-5222007

KATWIJK

6411

to.42

Ranonkelkade

IVlD

AIV1

024-3656988

0r0-4325652
0475-5821 61
020-6257340
010-410091

I

053-430891 3
050-5262791
0299-433383
0229-249869

Delfgauw

ZOFIERIVEER
LEIDEN

WAGENINGEN

WAGENINGEN
BREDA

AI/STERDAT/
MIERLO-HOU]
EREDA
UTRECHT

ERN/ELO

034',t-56091 6

AIiISTERDAM

020-61 28999

OOSTERHOUT

0l62-436843

VAALS
ARNHEM

06-53868706
026-321 3360

WAGENINGEN

03r 7-4r0094

LEEUWARDEN

DE BILT

os9-2136722
055-3670656
0599-582544
070-3651 647
010-4744733
073-6221471
023-5388649
071 -51 30852
0321 -330423
073-5324664
070-3663868
020-681 4494
035-5430762
01 82-536334
0032-3-2305097
030-2203523

DEN HETDER

0223-641911

APELDOORN
TER APEL

DEN HAAG
VLAARDINGEN

5224V)'vHERTOGENEOSCH

AC
JN
GS
PD
DK
EC
3742 DH
2803 BV
8-2600
3732 VC
1788 CG

050-31 44349

0297-s66865
03r 8-610959
079-3212122
071 -5767798
031 7-41 4943
0252-2 r 4653
01 65-31 0464
0311 -421507
076-54',t 3809
020-6447374
0492-599797
076-5202474
030-23 10525
0l 5-2578803

EDE

OUDENBOSCH

RC
LN
BD

0570-6r642r

06-25576744

V00RH0U]

9561
2566
3136

076-57r 3993
020-6222527
0521 -341038
o20-6374710
040-2535208
076-5875839
o575-530442

I,4AASTRICHT

4731
6702
4823

7323AH

045-571 91 87

UITHOORN

221sR7

W
CW
EE
I076 NL
5707 KW
4834 SE
3511 BW
2645 NL
3851 DH
1053 5Z
4907 XE
6291 AP
6832 EP
6708 PE
891'I KJ

TELEFOON

LEIDEN

1991

VELSEREROEK

2313
8256
5392
2593
.]055

LEIDEN

BIDDINGHUIZEN
NULAND
DEN HAAG
AI.4STERDAN4
BAARN
GOUDA

BERGHEM Belgit

Ger Visser gaat een maatje kleiner.
Daarom biedt hil ter overname aan: 100 schermuitrustingen (maskers, wapens, vesten),
el. vesten, onderdelen (nw. en oc.), posters, etc.

Plaats: Schermzaal Sporthal Zuid, Burgerweeshuispad,
Datum: 27 oktober, 11.00-14.00 uur.

Info:

020-615 88

29

Amsterdam,

Schermzaal: 020-305 83 05

NA 27 OKTOBER GAAN ZIJ OOK GIKTTID!

Stichting Topschermen Den Haag
ornciere reverancier

van
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STUNTPRIJZEN
VOOR SGHERrUIVERENIG NG EN
I

Vraag naar onze uoorwaarden
Verkoopadres:
Kepplerstraat 253, Den Herg, tel.: 06 - 24853767
Dinsdagavonden: 19.30 - 21.00 uur

U kunt ook onze site bezoeken op
http://www.xs4all.nl/- schermen

Of anders
mail ons op

Tel.: 070 - 3&7786

oF

Far 070 -3603719

topschermen@soneramail.nl
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Joorliiks onlsloon veel nieuwe sportblessures. tloor ook veel sporters die nel hersleld ziin von een sporlblessure

lopen een herholing von een oude blessure op. [6n op de zeven blessures bii iongeren is zo'n herholing von een oude
blessure. Een deel von deze blessures hod voo*omen kunnen worden ols de geblesseerde sporter meer tiid hod
genomen om volledig te herstellen.
Wonneer ie mel een onvolledig herilelde blesure
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Voor de enkel:

g00l sporlen op hel oude niveou, verhoog dol de
kons op een herholing von de blesure. Ak ie enkele
weken niel sporl vonwege een blessure, gool le fysieke fitheid ol snel ochteruit. Dus ook wonneer ie blessure wel hersteld is, moor ie nog niet fysiek

fit

bent,

Voorsle stheenbeenrpieren

.
.
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go rechlop sloon

voorvoel en middenvoel
mogen de grond niel roken

kon de blesure weer lerugkomen.
een nietvolledig herslelde blessure

.

mook kleine posies

Bovenbeenspieren

snel tol nieuwe blessures op ondere plooben in hel

.

vorionl:

o go op een sloel zilen

-

.
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loop op ie hielen

lichoom. Gelukkig kon een geblesseerde sporter
mee$ol ziin litheid op peil houden door oongeposle

loop op de binnenkonl
von beide voelen

-

lroining. Denk don biivoorbeeld oon oquoioggen en
zwemmen, moor ook roeien, fieten en fitnes ziin

druk doorbij de grote

houd de romp lichl voorover gebogen
houd 66n been (biino) geslrekt voor ie, zo

mogeliik los von de grond

.
.

teen goed in de grond

vook mogeliik. ()ok hel drogen von lope of een broce

kon effedief ziin om herholing le voorkomen. Dil

houd ie ormen voor ie

probeer nu mel hel ondere been op le drukken

loldol ie weer ndl vrii benl von de sloel

geldt mel nome voor blesures oon de enkel.
lYoneer een spodblessure ontslool, is hel verloop von

'

de blessure in le delen in vier fosen; nomeliik

de enkel

I

.

de onlsloonsfose; goede eersle hulp no hel onlsloon von de blesure;

2

r

de diognosefose; voshlellen von de oord von de

.

de behondelingsfose; (porolmedisch behondelen
von de blessure;

4

go op het (gebleseerde)

.

de revolidofiefose; olgemeen en specifiek troinen

Let er op dol ie de oefeningen zorgvuldig uilvoerl.

}lel is von grool belong om eersl goed von ie blesle henlellen om vervolgens

sure

been sloon

verontwoord ie sporl

de ormen gespreid om de

le hervollen!

bolons

blessure;

3

Spieren rordom

le beworen

go op ie lenen sloon en
don weer op de plofle voel
hoe sneller ie deze bewe-

om hel gebleseerde lirhoomsdeel en de lolole

ging uilvoerl, hoe moeilii-

condilie weer op wedstijdniveou le krijgen.

ker het is om de bolons le
beworen
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woril moeiliiker door

de ogen tiidens

de uiwoering dicht te doen

Als sporler kun ie pos weer volledig meedoen met
de

de oefening

Wil ie meer informolie over de compogne of over

toiningen wonneer geen piin of zwelling bii

beloding onlslool, het gebleseerde lichoomsdeel

Voor hel bovenbeen:

olgehele lkhomeliike fitheid voldoende is. [en spor-

Voo*onl

ter is erhter pos weer volledig wedstrildgexhikt ok

.

hii zowel fysiek en mentool volledig fit is!

bovenbeenspieren

go op het (gebleseerde)

Dit ortikel is gemookt in hel koder von een londe-

been sloon

liike compogne gerkht op ionge sporlers met het doel

o lil hel ondere been von de
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Woneer ie herdellende benl von een

grond

blesure kun ie

o veer vonuil

ook olvosl wol blesureher$eloefeningen g00n
doen, woordoor ie niel onnodig
sneller weer

$il bliift shon en ie

kunl goon sporlen. Doe ze wel in over-

leg met ie behondeloor (sporlorls, fysiolheropeut),

veilig sporlen? ileem eens een kiilje op:

www.spoil.nl/sporlbhsswevrii

voldoende bewegingsmogeliikheden heefi en de

om le voorkomen dol zii (opnieuwl een blessure
oplopen.

een vriiwel

h

sloon drie

fiemol

renlrool: de worming-

up, goede sporlmoleriolen en sporihervolling.

De

gedrekle slond ieb door de

rompogne mooh deel uit von het oclieprogrommo

knie (nooil verder don 90 grodenl

Sport Blessure Vrii, een initiotiel von ll0(.ll5F

o de knie mog niel voorbii

en (onsument en Veiligheid, ondenteund door het

de lenen komen

Minislerie von VWS, De lotto en Zorg Onderzoek

.

slrek vervolgens hel been weer

ilederlond.

Het is von belong dot de hersteltroiningen ziin

.

ruslig uilvoeren gedurende 30 lol 60 seconden

ofgeslemd op de sporler. Hieronder stoon enkele

.

herhool de oefening drie keer

voorbeelden von blessureher$eloefeningen voor de

o

de oelening is

wonl iedere sporler en iedere blessure is onders.

enkel en het bovenbeen.

le verzworen dool de ogen le

sluiten en/of met de ormen le zwooien

llons Timmermon,
Bondsfysiofteropeul

Datum

NaamlWapen

13l10l2OO2

Degentournooi
Degen Dames

19l10l2OO2

ft

Heren

Dutch Open
Degen Dames, Heren

PlaatslOrganisatie

Opmerfting

Meppel
Bras de Fer

Recr.

Oss

ft

Jeugd

o2l11l2OO2
o3l11l2OO2

Wapen van Vlagtwedde
Floret alle categorietn

Ter Apel

0311112002

Lex Jongejan Memorial Trophee

Katwijk/Vliegkamp Valkenburg

Degen Equipe Mixed

MVO

6 Sterren Tournooi

Gouda/Sporthal de Zebra
De Vrijbuiters

17

111

12002

Degen Equipe
1511212002

I

nt.

I

nt.

I

nv.

I

nv.

Zaal Verwijlen

s.v. Ter Apel

Kerstba I lentou rnooi
Floret Jeugd

Vlaardingen

lnv.

Trefpunt

2111212002
2211212002

NJK 2002/2003

Locatie nog onbekend

Alle wapens Jeugd

KNAS

2210212003

Coupe Lisette

Ermelo

Degen

s.v. Putten

I

nt.

