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Hollo ieugdschermers!! 1rn ondere geihteresseerden uiteroord.)

Voor je ligt de eerste Touchd met de beloolde speciale jeugdpagina, De Jonge Musketier. Leden van schermvereniging

ELAN hebben zich uitgeleeFd en tekeningen, puzzels en moppen aangeleverd. Ga gauw kijken ofje het wat vindt!

En vergeet niet: we zoeken nog meer verenigingen die een keer DeJonge Musketierwillen maken. Je kunt je nog steeds

bij mij aanmelden.

Verder in dit nummer: de KNAS PR-commissie stelt zich voot en de beleidsmedewerker verenigingsondersteuning

laat van zich horen. Hij doet u een fantastisch aanbod: functioneert uw vereniging naar behoren? Laat gratis een

analyse maken en kijk of er punten zijn die voor verbeteringvatbaar zijn. En dan de nieuwe opleiding tot zaal-

assistent. Nederland is sinds kort een groot aantal zaalassistenten rijker. In dit nummer een verslag van de opleiding
en informatie over her licenriesysreem.

Uiteraard duiken we ook weer in het verleden, rweemaal zelfs, om de trouwe lezers die de hisrorische duik in het

vorige nummer gemist hebben tevreden te stellen. Kortom, in deze Touchd van alles wat!

Liesbeth Oshamp

Adres uoor kopij: Redactie Tbuchl

Liesbeth Oskamp

Houtrijbstraat 393
1013 VB Amsterdam

e-mail: li. oskamp@wxs. nl
telefoon: 020 - 77 656 28 (lieuer uia E-mail!)

Noteer alvast in uw agenda: de deadlines in2OO3
r APRIL
I JUNr
r SEPTEMBER

I NOVEMBER

GRAAG ZIEIK Uw KOPIJ TEGEMOET (Fotot graag als origineel. Worden op verzoek teruggezonden)



BOilDSZAKEN

Adreswiizigingen:
sv Axionikos

Ad Gubbels

Oude Landgraaf 54A

6373 BA Landgraaf

045-5319456

e-mail: ad.gubbels@tiscali.nl

sv Beau Ceste

H. Poolman

t HooFt 28

4791 KA Klundert

0t68-403166

n.RANA
Rosalie Dykhuizen

Lagendijk 33

l54l KA Koog aan deZaan

075-6t25440

sv Zaal Visser : '

J.P de Jong t:
Jan Evertsenstraat 25 I

1061 XN Amsterdam

020-7731242

Goed nier.rws uit Assen: S.V. Desperado keert terug in

de Nederlandse schermwereld. Het ad interim bestuur

bestaat uit
Marcel L. van Sandwilk (voorzitter),

Philip Oostebrink (secretaris) en

Joost de Vrics (penningmeester).

Secretariaat:

Philip Oostenbrink

Oldengaardestraat 128

99402 PE Assen

e-mail: pl-oostenbrink@hotmail.com

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

Uhlmcldffi
schermsportartikelen
Voor optimale veiligheid en gegarandeerde kwaliteit.

Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland
Uhlmann schermsportartikelen.

Schermcentrum Arnhem centraal in Nederland,
voor advies en service

Koppelstraat 20,6832 EP Arnhem.
Verkooptijden dinsdag en donderdag 19.00 - 21.00 uur

Telefoon: (026) 321 33 60, fax: (026) 321 42 44
Voor informatie en verkoop buiten deze tijden:
Tamara Panier, telefoon (026) 323 42 68



DIVERSE (SCH ERTUI.)ZAKEN

Experimenf gesloogd! ! !
Eerste lichring zoolossistenten
kriigt diplomo.
Ab dz Jong

Veiligheid, anatomie en frsiologie, agogiek, geschiedenis,

voorbereidende oeleningen en spelletjes, leren leren,

eigen vaardigheid en hulp bij schermongevallen: de

ondenverpen die de kern vormden van de experimentele

cursus zaalassistent die op 22 luni 2002 met 49 deel-

nemers. afkomstig van 23 vercnigingen, van srart ging.

De cursus is speciaal onnvikkeld voor schermers die bii

verenigingen nieuwc leden opvansen. N{eestal begint

men dan direct met techniektraining, maar uit markt-

onderzoek blilkt dat veel van de nieurve leden dit
onplezicrig i'inden. [)ie aanpak strookr niet met de

verrv:rchtingen die zij hebben en het gevole is d:rt rnen

:fl,rrkt.

onderdeel agogiek en Jan Bloem van IOS verzorgde de

lessen kinder- en jeugdpedagogiek. De scheidsrechters-

commissie liet Martin Ariaans de cursisten venellen

waarop zij moeten letten als hun pupillen voor het eerst

naar een wedstrijd gaan.

Aan het diploma zaalassistent is een drie jaar geldende

licentie verbonden. Die licentie is de garantie dat

de zaalassistent gedegen vakkennis bezit. Er zullen

regelmatig zaalassistent bi jscholingscursussen worden

georganiseerd. Zaalassistenten die aan deze bijscholingen

meedoen, of de schermleraar A-cursus volgen, krijgen

punten. De licentie wordt na afloop van de drie jaar

alleen verlengd als de zaalassistent voldoende punren

heeft behaald. \'leer details over de licentieregeline

zullen in het bondsblad worden gepubliceerd.

Bij de diplonra uitreiking benadrukte bondsvoorzitter

Gert-Jan Bunck nogmarrls de taak van dc zaalassistent.

A1s de opvane van nieuse leden door cle zaalassisrent
-=t

i#*
ln tlczc nicuue crlrsus stailt tcchniek dLrs niet centra:rl.

[)oor nieuse lcdcn her schcrnren spelendcrriijs te lcrcn

hopcn riij zc langer aall ons rc binden. SLrcccs en plczicr

zrirr lricrbii .11 1111 ll-rggpiIPt rr.

[)c cursus zalllssistcnr *'erd op drie plaarsen in het

lancl gcgevcn. In Purmercnd heefi Hennc van Es, in

\'i'ldhovcn lrr.rns Hoebcrcchts en in Arnhcrn Roel

\/eru'ijlen her praktiikecdeelre van dc cursus verzorgd.

Her speciaal hicrvoor onnvikkclde rverkboek diende
hierbil als lcidraad. Gercecld moesren de cursisten rhuis
ofbij de ciqcn vcreniging opdrachrcn xrorbereidcn. L)c

strrgeopdracht deden de cursisren bij dc cieen vereniging
tnet de trrincr als stagcl)cgclcider.

L)e onderdclcn asosiek. kinder- en jcLrgdpedaqosiek en

het ri cdstrijdreglentenr rverden door ,:xrcrnc doccntcn
verzorgd. Iteul Schcltcs van NOC'NSF z_orgde rrror hcr

cen succcs is dan vert;ralr zich dat direct in ledenbchoud.

en dus in groei van hct ledental, aldus C,ert-Jan llunck.
Dit is rrror de KNAS cn de aangeslotcn verenigingcn

van qroot bclang.

]n de konrcnde nr,randen *'ordt dc cursus schermlcraar A
gcactualiscerd. In bt.sinsel kunnen alleen KNAS-leden

die het diploma zaalassistent bezitren hieraan deelnemen.

Hierover, en over clt licentiercgcling, zullen we u via de

Touchd r.crder infirrnrercn.

Op de rolqende paqina \ een ovcrzicht van

de eediplomeerdcn.
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lnfegrole kwolifeifstoels voor schermverenigingen.
Griip uw kqns en breng uw club in beeld!

Ab de Jong beleidsmedeu,erker uerenigingsondersteuning

Dankzij een uniek project van de KNAS, NOC*NSF en

de Vrije Universiteit Brussel kunnen schermverenigingen

die willen weten oFhun organisatie goed functioneert en

wat er eventueel verbeterd kan worden zich laten door-

lichten. Het project maakt voor deze analyse gebruik

van een computergestuurd model dat onwikkeld werd

aan de Vrije Universiteit Brussel.

De te onderzoeken themat hebben betrekking op

strategische planning, communicatie, clubsleer en cul-

tuur, het bestuur van de vereniging, het vriiwilligers-

beleid en de effectiviteit. Tijdens een ongeveer twee uur

durend interview met vertegenwoordigers van de

schermvereniging wordt het lunctioneren van de club

op deze thema\ bcoordeeld.

De resultaten van het interview zijn onmiddellijk

bekend en geven mogelijk aanleiding tot een andere

aanpak. De KNAS wil u hierbij graag helpen.

De toets geeft alleen inlormatie over het reilen en zeilen

van de vereniging als organisatie; de sportieve of sporr-

technische kwaliteiten van de club olde trainers komen

niet aan bod. Iedere vereniging die met hulp van dit
model eens kritisch naar zich zelf wil kijken, komt

daarvoor in aanmerking.
'Wilt u meer weten oFeen alspraak maken? U kunt mij

telefonisch bereiken onder het nummer 0165-310464.

^5s$et.eldranglii,sr, 
Meer dan 120 nationale titels, /inale plaotsen W.K.s E.K.s, 4r deelname aan Olrmpiqr.
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REDELIJKE PRIJZEN, VAKKT]NDIG ADVIE.S EI{ GOEDE SERVICE 
R

voor de beste Schermsportartikelen
Onze shop is iedere dag en iedere avond geopend.

(Pasgelegenheid en gratis parkeargelegenheid uutve:ig)

Speulderbos 13-15, 27 16 J W Zoetermeer

tel: 079 3 21 21 22 fax: 079 3 52 08 22

portable: 06 54 79 28 22

e-mai I : kardolus@euronet.nl

Wsit our NEW homePage:
www. schermschool-kardolus.nl
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Voor 6lle Yrogen over doping, bel

Sinds geruime tijd beschikt het Nederlands Centrum

voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) over een telefoni-

sche inlolijn voor alle vragen over doping. Het is belang-

rijk dat sporters en zijnlhaar begeleiders goed geinfor-

meerd zijn or.er verschillende dopingonderwerpen, zoals

de dopinglijst. Het risico om ongeu'ild positief te testen

kan in een klein potje zitten. Dopinggeduide stoffen

kunnen nameli.jk voorkomen in voedingssupplementen,

(genees)middelen van de drogist en geneesmiddelen van

de apotheek.

Of je nu (top)sporter, coach, ouder, begeleider, arts of
bestuurslid bent, iedereen heeft wel eens een dopingge-

relateerde vraag. Hoe verloopt bijvoorbeeld een doping-

controleprocedure, wat zijn de rechten en plichten van

een sporter, n'at zijn anabole steroiden, wat zijn de bij-
werkingen en sraar dit (genees)middel ofvoedingssup-

plement nu wel of niet op de dopinglijst?

Deze vragen

kun je stel-

len en be-

anrwoord

krijgen

door de

Doping

Infolijn
van het

NeCeDo

te bellen.

De ope-

rators

van de

'-- ': '' *'z' .a

I)oping Inlolijn kunnen haast allc vragen beant-

s'oorden, echter het testen van supplementen is niet

mogelijk. Wel kunnen de operarors de ingredientenlilst
grondig bestuderen en op basis hiervan sporters advise-

ren. Er dient dan r,r'el een ingrediintenli.jst naar het

NeCeDo opgestuurd of gelaxt

te worden, tezamen met het

adres cn tak van sport. Op
basis van deze gegevens zal de

vraag zo spoedig mogelijk

schrilteliik worden beanrwoord.

Het NeCeDo verwerkr dezc

anrwoorden in een jaarlijkse

rapportage over de Doping
Infolijn, die weer wordt
gcbruikr om dc dienswerlening

van de Doping Infolijn re

verbeteren. Het teleloonnum-
mer van de Doping Infolijn
is 0900 2001 000 en is elke

werkdag geopend van 13.00

tot 16.00 uur (€ 0,10/minuur).
Het gesprek is vanzellsprekend

vertrouu'elijk.
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OLYMPISCHE SPELEN
AMSTERDAM:
75 JAAR GELEDEN

Het is dit iaar 75 jaar geleden dat de Olympische

Spelen in Amsterdam werden georganiseerd.

De Schermer besteedde ruime aandacht aan

het evenement: aan de organisatie en aan de

Nederlandse schermers. Vandaag het eerste van

een korte reeks artikelen: de Olympische Spelen

van 1928.

'Wie weet het niet meer? Nederland in rep en roer

over de poging om de Olympische Spelen van 1992

naar Amsterdam te halen. Voor- en tegenstanders

vielen over elkaar heen en noemden de Spelen wis-

selend de grootste geldverspilling allertijden of het

hoogst bereikbare voor Amsterdam en Nederland.

Voor alleen de kandidaatstelling was al veel geld

nodig. En daarom werd sport- en vaderland-

liefhebbend Nederland verzocht f .19,92 te storten.

Hoe massaal aan die oproep gehoor werd gegeven

weet ik niet, maar een feit is in elk geval dat het

niet gebaat heeft: de Spelen werden aan Barcelona

toegewezen.

Ook de organisatie van de Spelen van 1928 had

fondsen nodig. Zeker toen in 1925 de regerings

Denkt aan de 0lympische Spelen te

AM$TERllAM IlI 1928

lVordt Oonateur yan den

l(0ililKHJl(Eil ltE DERLAT{D$CHElt

IMATEURSGHERMB(lIIIl
(minimum donatie F. 5.- per jaar)

Zich op te geven bij den $ecretaris:

Prins Hendriklaan 37 - Amsterdam.

garantie door de politiek werd afgewezen.

De Schermer (15 mei 1925) was onthutsr:

"De verwerping van de regeeringsgarantie heeft

ook ons schermers zeer teleurgesteld. Het is nu

doelloos om de tegenstemmers van het regeerings-

voorstel met argumenren te bestrijden en de dis-

cussies in onze sportpers te vervolgen. De eenige

en ernstige bestrijding is zorg te dragen dat de

spelen te Amsterdam in 1928 kunnen worden

gehouden. Aller medewerking is hiertoe noodig.

Schermers, tracht in Uw omgeving de offervaardig-

heid voor de O.S. aan te moedigen! Maakt propa-

ganda en draagt zorg, dat een ieder Uwer vrienden

en kennissen een bijdrage zendt aan de comit6's en

officieele lichamen, welke zich met het inzamelenL

4



der gelden hebben belast. Doet Uw plicht, opdat in

menig opzicht de spelen voor den naam van ons

land een succes kunnen worden!"

Alom werden acties op poten gezet om aan geld te

komen voor de Olympische Spelen. Zo werd er

bijvoorbeeld in juni 1925 zelfs een benefietscherm-

wedstrijd georganiseerd.

"Zarcrdag27 Juni a.s. aanvang 2 uur, zal een

Equipe-Degenwedstrijd plaats vinden in Kleyn-

Perseyn, de openlucht dependance van het Dans-

en Scherm-Instituut Yardaz.

TEN BATE van de OLYMPIADE!
Z.{1I'EF'-DAG 27 JLTN I

EQUTPE DEGENWEDSTRIJD
I{I-ETI{ PER,TtEI'N
(TUINEN DANS EN SCHERM INST. YARDAZ}

OOSTEINDE 27 AMSTERDAM

AANVANG 2 UUR

EINDE \TEDSTRIJD 10 UUR

EINDE SOIREE 12 UUIJ

ORGANISATOREN

K. VAN HULSSEN
WILLY BOSBOOM.YARDAZ

INL. AAN HET INSTITUUT.

Het doel van dezen wedstrijd is uit schermkringen

weder een steentie bij te dragen voor de Olympiade.

Te dien einde zal voor dezen wedstrijd reclame

worden gemaakt en zal aan iederen bezoeker

gevraagd worden voor een minimum bedrag van

f.1,- op een aan den ingang aanwezige lijst in te

teekenen. Na afloop van den wedstrijd bestaat het

plan een Soirde te organiseeren.

Vaar dezen wedstrijd uitsluitend openstaat voor

amateurs kunnen aan secondanten, mede in ver-

band met het doel, geen vergoedingen voor reis

enz. worden toegekend."

Ondertussen werd schermend Nederland in elke

aflevering van De Schermer weer opnieuw

opgeroepen donateur te worden van de scherm-

bond om de Olympische Spelen re sreunen. En

blijkbaar werd er voldoende geld bijeengebracht,

want in 1928 was het dan werkelijk zo ver. Over

de voorbereidingen van de Nederlandse schermers

kunt in de volgende Touch6 meer lezen. Voorals-

nog sluit ik af met de Nieuwjaarswens voor her

jaar 1928 van De Schermer:

"1928 brengt ons de Olvmpische Spelen. Een

grootsche organisatie van wedstrijden voor ama-

teurs. Onze sport

heeft van voor-

gaande Spelen een

belangrijk deel

uitgemaakt. Onze

vertegenwoordigers

hebben steeds mer

succes voor de

nationale kleuren

aan de Spelen

deelgenomen.

Moge de Spelen

1928 ons ook suc-

cessen brengen!"

T

K,}
Jd

,F9
OLY},IPIADE
l" iloRl.ocE

rE.EnovER 2:l ,bE*ry



PR-commissie

Sinds wee jaar verzorgt Bart van de Kerkhof als

PR-functionaris de contacten van de KNAS met de

media. Maar er komt meer kijken bij PR-beleid. En

dus heeft een 7-tal KNAS'ers in december een middagje

gebrainstormd over het PR-beleid van de KNAS.
. Hoe brengen we schermen onder de aandacht van al

die mensen die nog niet weten dat ze willen scher-

men?

. \felke doelgroepen moeten we daarbij voor ogen heb-

ben?

. Hoe kunnen we het doorgeven van resultaten aan de

media berer structureren?

. Moet de communicatie binnen de KNAS verbeteren,

en zo ja, hoe?

. Voldoet de Touchd aan zijn doel?

Allemaal vragen waarop de aanwezigen bij deze eerste

brainstormsessie nog geen anrwoord konden geven,

maar die wel het uitgangspunt zijn voor de activiteiten

van de PR-commissie.

Die commissie bestaat vooralsnog uit Bart van de Kerk-

hof (PR KNAS), Michiel Uitdehaag (KNAS-bestuur),

Olivier van der Post (sinds kort de nieuwe KNAS web-

master), Liesbeth Oskamp (redacteur Touchd), George

Ddrop (schermleraar) en Rudolph Francis (inbreng van-

uit militaire schermkringen). Verder zijn Oscar Kardolus

en Frans Hoeberechts nauw betrokken bij de commissie.

Zodrahet brainstormen heeft plaatsgemaakt voor daden

leest u er meer over in de Touch6.

Oproep

cezocht: een Soed tehuis

voor een oud schermmasker

De heer H.R. Barfelson is in het bezit

van een masker dat door ziin vader

werd Sebruikt in de iaren'2O. Heeft u

een a rdise prive-verz^meling die

schreeuwt om een masker uit die tiid?

Neem dan contact op met

de heer Bartelson,

telefoon 0299 - 653430.

Hii stelt het masker gra4g gratis

ter beschikking aan iemand die ziin of
haar verzameling wil uitbreiden.

Ieplaan 85, 2565 LH Den Haag

Tel.: 07 0 -3647 524, Email: dynapoint@soneramail.nl

Openingstijden: Dinsdagavond 19.30 - 21.00 uur
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Kritiek op jurvprcsirlenten is niel icts rart <le llt'
eeulr'. I it onrL'rstaanrl artikel. rerst'hcnen in het

blad En Gardc - r'rn roorloper van tlr"lirut'hri - in
april 195.3 blijkt dat cr ccn halve et'uu gt'k'tlcn ook

al dc nodigc probk'rnen rnet dc jurt'ring *ar('n: ccrr

periodc waarin dt' r'lt'ktrischc aanuijsapparatutrr

nog in de, kinrlt'rschoencn stontl en nationak' r'n

inter-nationak' ucdstrijden op alle nireau's nog

door ern hoolrlse<rrnrlant en rier bijst'<'olrtlalttcn

uerrlen beoordeelrl. Hct pad van cen st'ht'irl-.rt'r'hter

ging in de jaren r i.lltig niet over rozenl

Het artikel is ontl'rtckt'nrl mct J,\Zr rermocrk'lijk
staat dit voor J.,\. Zoct. rk'stijds lid van de 'li'chnischc

(lornrnissie ran de K\.\S. I)r' gebruikte schrijt..till is

ongen ijzigd gelaten.

Neen llijne Heren...... Zo is het niet goed!

Op een utlangs g.elutuden rcedstrijd, die oterigens

ecn pretlil{ rcrloop horl. rttnsluleerrlen u'ij de tolgen-

dc frulcn. u'eerop tcij de rumtlurll rcillen ler^lr'gen.

I I)e Ilutftlsecondruilen luuklen tegt'n hel einrl run
de retlstrijd bijrut geen slr.rn tneer. door hel steeds

nnur bij elkuar "sthree.lr( (,n r'(rn de x'hermers en

de seutndunlen.

2 I)c setorulotten ritiseerrten door houding of
t4nnerhingen de getechtsuitlegting. rler hor$tseunt-

dunlen.

,J Secondonlen debatteerden ntct hun utllegris oter
hel rccl of niel aankomen uut ?(,t tn'ffer en insinu-
eerrten doarbij dat de ander tif het met de u'aor-
lrcid niet :o ,teLtu' nant of ste'ht,bliarl rlas.

1 Scltenners en publiek ntaakten oni{epeste

opnterkingen uon ltel odres ron rle .lur.t'.

5 Seutruktnlerr slelden =ich op. rerrlrrenot tteer.

lieten :ich rcrren!{(,tl en:.. =onder ron al de--e

escnpades de President ran cle Jur.t' le renrittigen.
6 Secondantert tmt htten een beslissing te bei'ntloeden

dtxtr de rregcn t'ett
rte I)resirtent tan de Jurt
t 4 t regle nu'nl uir r tnj uisl e

ttt tt ttit' r I e I x<t ttl tt'oorden

=urls:
".1u. tcnshilte kont duar
it'ls rton" tl "Ju. er k6ml een tn'ffer aun".

5r'/rcrlrcn tre=ett rle lreffer aun rcelAe zij op een

ongeldig tn,li lak ourhregen.

7 lfinneer dc srltenners op de lopers rerx'henen.

:u'aoirten :ij trut nu't hun uolterts ert nienumd

begreep trrtt :ij rlounnee bedtx'lden (rernux'rlelijA

bedoelrlen :ij lrct openings-suluur).

Zo huntrcn rri.j noi: tcel enigt' lijrl doorguutt. rnaar

llijne Hercn. trenne?r I er prijs op stell tlat de

Hoofdsettnduttl ulle aanrtacht besteeth utrtt Uu'

partij. muahl het hem dun niel :o nuteilijh' ulrorens

Itij ttr. ytrtij lrttrt lrttt,rt lu'i{inntn.
Behalre onbclcelil is het ook reglemenloir terlnrlen

dat .jun'Ieden. sr'/rerrrrers rl tot'schoutrers tkxtr lunr-

ling of opnterkingen tle yetechtslutnrlelingcn tnn de

I)resident nm rlc.lur.t triliseren. Het rlelxrlleren nel
( rr utllega-se<ttntlunl tl een ltx'stluturcer is slrtrend

o,toe,t{cnaen en ktluul nulleloos,

Ileus. de uil het gx'tlc luni gesneden hottftlxheids-
retliler lrceft, erengrx<l rtls 1.. ge:ien uelhe settnulant
"trah A'ijkt" of :ell.: lxtogt cen on.juiste bes/issirrg

le rcrkriigen. llunneer eetr x ltenner ongepesle

opmerkingen maukt otcr rl. ,lur.t drrct hij dit unr
eigert risico. Hij neemt rle:e .lur.t tegen :ich in (lrct
:ijn utk nuur mensen), het is ortslxtrtief en het is

terlxxlen!
Il-ilt toth et'ns bedtttken dut rle fuxtfdseutndanten

etenals :orele rurclere keren run des nutrgens half ell
Iot des tutruls .e[en uur rnuli[ebnAen in touu.

u urcn. Sleqls gespennen, slecrls gt'rttttrentreerrl.
gecn tijd u)()r een rerfrissendc rlntnk of ofleideru!
hnbbeltje. =tnuler kans o1t een lsrijs ol'rcuarrlering:
hu4lstens. trettncer dit niet uttrult tcrllr'len, een

trierulelijk berlankje aan het cind run de rcedstrijd.



I)obeert er eens aan te denken, u)onneer (J hah,er-

ujege de utedstrijd uermoeirt benl, hoe die hoofdsecon-

dont zich moet t;oektn, di<:, in legenstelling met U,

geen m.inuut rust heeft gehad. Ni.et alleen de (in de

ogen der x:lrcrmers) "slechte" lnofdsecondanl, mear
ook de (in de ogen der schermers) "gtede" en zelfs

onzr: bt:sle x:heidsrechlers norden becritiseercl door

anderen, rlie u:elol btn,ooroonleeld zijn. W'ij t,rogen

ons af utrnru:er de "onderen" het dan zo goed "zien"

en "u,r'len", hoe hel toch komt dat u)ij zo rceinig

gx<le hoofdx:heid"s re chte rs hebben !

Komt, Mijne Heren, Lalen u:ij bedenken dat elk

organiserend anniti bij haar uteclstrijd de beste

scheidsrechters probeert te hrijgen, dat deze mensen

op rle meest grnstige ploats staan opgesteld, onbe-

tooroorcleeld en geconcentreerd de geuechtsgang

tolgen en noar lrun beste ueten een beslissing nemen

aon de hand t,an het reglement en de inlichtingen,

hen door de seutndonten terschoft. En maakt hii (in
Ut ogen ahhans) eens eenfout, denkt dan eens aon

de t'ele fouten welke de schermers zelf maken. Vergist

de President zich in een bepaling t,an het reglement,

protesteer dan op correcte utijze en rolkomen zohelijk.

Dit neemt niemantl U kualijk, inlegendeel. Het ralt
ons echter op, dat dit loatste bijna nimmer gebeurt.

Zouden de hoofdsecontlonten don to<:h niet zo slecht

zijn, of kennen de schermers zelf het reglement niet?

Laten uij het niel =ot'er komen dat deze ,nensen 1)oor

de "eer" bedonken. W'ij kunnen niet schermen zonder

scheidsrechters, zelfs niel u)enneer rt:ij ons bedienen

ran het electisch aantoijsapytraat.

Wij uertrourtten gearne dot hel botenstaandtt niel de

indruk rcekt dat bedoelde u,erlstrijd minder prettig of
minder sportief zou zijn rerktpen, integerutet:l, moar,

deze "dingen" gebeuren op alle rcedslrijdt:n en beder-

uen onze naom en onze sport. W'ij moeten lezamen

u,erken aan de opboutt, tan hel Nederlanclse scherm-

ler^en.

JAZ

Overgenornen uil En Cude. iir Jaalgang Nr. -tr. ,\pril 1953

Studenten en de KNAS

sluiten vrede
Jaap Brand, uoorziner NSSF en lid DSV Gascogne

Op 20 november tekenden de KNAS, Studentensport

Nederland (voorheen NSSS) en de Nederlandse Studen-

ten Scherm Federatie (NSSF) een nieuw convenant

Studentenschermsport. Een historisch ogenblik, want

hiermee lo,vam een einde aan jaren van onenigheid en

gedoogbeleid. Er bestaat namelijk een fundamenteel

probleem tussen de studentschermers en de KNAS.

Volgens de reglementen van Studentensport Nederland

moet een NSK (Nederlands Studenten Kampioenschap)

openstaan voor ille Nederlandse Studenten met een

geldige collegekaart van maximaal een iaar oud, KNAS-

leden en niet-KNAS-leden. Het moge duidelijk zijn dat

deze regel de studenten in conflict brengt met de

KNAS. Immers KNAS-leden mogen niet deelnemen

aan niet-KNAS toernooien en bovendien zijn niet alle

studentschermers lid van de bond.

De NSSF en de KNAS hebben het lang niet eens kun-

nen worden over het bovenstaande. Gelukkig zijn we

daarin nu wel geslaagd en ligt er een convenant waar

iedereen tevreden mee is. Wat wordt er nu geregeld in

dir convenant? De studenten krijgen de mogelijkheid

om onder de vlag van NSSF en Studentensport Neder-

land studententoernooien te organiseren zoals het

Nederlands Studenten Kampioenschap, waaraan alle

studenten kunnen deelnemen. De KNAS ondersteunt

hen daarbil zodar ze onder andere van de materiaal-

verhuur gebruik kunnen maken. \We hopen dat de

studentschermers, eenmaal gevangen door de boeiende

wereld van het schermen, ook na hun studie actief

schermer blijven. Vat, vraagt u zich wellicht af, doet nu

eigenlijk die NSSF zoal? De NSSF probeert een aantal

dingen te verwezenlijken. De studentenschermverenigin-

gen zijn een specifiek soort verenigingen met veel over-

eenkomsten en veel van dezelfde problemen. Omdat

ze hoofdzakelijk uit studenten bestaan kennen ze een

ongeloofliik hoog verloop. De meeste studenten verdwi.l-

nen na 4 of 5 jaar als ze afstuderen ofstage gaan lopen.

Het niveau van de verenigingen is daardoor, op een

paar uitschieters na, recreatief.

4



De NSSF probeert het contact tussen de studenten-

schermverenigingen te bevorderen en activiteiten te

organiseren. Zo is er sinds een tijdje een goedlopende

uitwisseling tussen studentenschermverenigingen, de

Interciry Competitie. Edn vereniging regelt een zaaltje,

iedereen neemt een paar enrouleurs mee en we gaan

gezellig met elkaar schermen. Deze Intercities zijn vooral

goed om onze beginners enthousiast te maken voor her

schermen, omdat ze laagdrempelig zijn en gericht op

de lol van het schermen. Een ander voorbeeld is de

Batavierenrace, een studentenestaletteloop van Ni.jmegen

naar Enschede, waar me dankzij de inspanningen van

MAS Incontro als schermers aan hebben meegedaan.

Allemaal activiteiten die de lol in het schermen, maar

ook de ledenbinding vergroten. Komend jaar wordt er

als het goed is weer een NSK verschermd (voor her eerst

sinds'99). Verder organiseren we in de vakantie een

schermkamp staat er uireraard ook weer een aantal

Intercitv-ontmoetingen op de agenda.

Ik ben erg blij met her nieuwe, goede contact russen de

KNAS en het studentschermen. Ik hoop bovenal dat

dit ook de doorstroom van schermers kan bevorderen;

de doorstroom van schermers die gaan studeren naar

een studentenschermvereniging en de doorstroom

van schermers die algestudeerd zijn naar een gewone

schermvereniging. Dat zou de schermsporr in
Nederland zeer ren goede komen.

TouRl{00tvtRstAGEN

SISTA US Toernooi
26 ionuori 2OO3 - Amsterdom

Na een spannende schermdag werden het 17e interna-

tionale florettoernooi en het 2e internationale degen-

toernooi in Amsterdam algesloten mer een Grand finale
In de finale heren degen onrmoerren Alexander Bloks
en Michael van der Kip elkaar. Deze ervaren degen-

schermers met ruime internationale ervaring waren aan

elkaar gewaagd. Bloks ging mer de eersre prifs naar huis.
Bij de dames stonden Nicolette Tiedink en Margreet
Snaterse tegenover elkaar.

Tiedink mocht zich uiteindeliik de overwinnaar noe-

men. Laura van Gijlswijk en Monica Polner kennen

elkaar goed uit het floretcircuit en hebben goede

resultaten op hun naam sraan. Van Gijlswijk werd eens

vijftle in een wereldbekerfinale en Polner haalde brons

bij de Nederlandse kampioenschappen. Na een span-

nende partij, waarin van Giflswijk de leiding nam,

mocht de laatste plaatsnemen op de hoogste plaats op

het erepodium. De heren floretschermers, Yam Michaeli
en Rudolph SpanhoF[zorgden voor een spetterende slui-

ting van het roernooi. Michaeli, een Isradliet, werd al

eens 4e op een cadetten wereldkampioenschap en heefr

in Isradl ook een aantal titels op zijn naam gezer. Span-

hoFf werd rweede bij het NK in 2002. De finale bleef

spannend tot op het einde. Uiteindeli.jk mocht Michaeli
zijn eerste tirel in Nederland op zijn naam schrijven.

Uitskgen:

1 7e SISTA- US Internationale Floreno ernooi
aan An sterd4m
HEREN FLORET (senioren )
1 Yam MICHAELI Isradl (uan Oeueren/Amsterdam)

2 Rudolph Spanhoff (T?r'Veer/Den Haag)

3 Ischa MOOREN (RAN.4/Amxerdzm)

Jo erg VE TTE R (O bera ls ter/ Du i u k nd)

DAMES FLORET (senioren)

I Laura VAN G|ILSV/(JK (Scaramouche/Arnhem)

2 Monica POLNER (Gascogne/Enschede)

3 Anyuta KEMMERLING (ASV ud Berg/Amsterdam)

Laya M O G HAD DAM ( O bera ls ter/ Dui ts land)

2e SISTA-US Inte.rnationalz Degentoexnooi

aan Amsterdam

HEREN DEGEN (senioren)

I Alexander BLOKS (Zaal Verwijlen/Oss)

2 Michael VAN DER KLIP (Des Villiers/Den Haag)
3 Stefan DAMEN (Des Villiers/Den Haag)

Maxim ZORKIN ( Zaal Visser/Amsterdam )

DAMES DEGEN (senioren)

I Nicolette TIEDINK (Des Villiers/Den Haag)
2 Margreet S NATE RSE (Zaal Kardolus/Zoetermeer)

3 Timandra DE LA FONTAINE (Scaramouche/Arnbem)

Ammerentie LUIJT-EN (Des Wlliers/Den Haag)
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DE JEUGDPAGINA VAN ToucHE

Deze keer ingezonden tekeningen,
puzzels en moppen

door leden van
scherntwereniging ELAN

Gmro""=t
Vissen
Twee vissen zwemmen in een riviertje. lneens
begint het te regenen. "Vlug," zegt de ene vis
tegen de andere, "laten we onder die brug
daar schuilen, dan worden we niet nat!"

Eieren
Moeder zegt tegen Henk: "Als ik straks weer
een paar dagen bij opa enoma ben, moet jij
elke dag de eieren uit het hok halen. En denk
erom, je moet op elk ei schrijven wanneer het
gelegd is." Als moeder een paar dagen later
terug is, staat op elk ei: vandaag!
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L\ TWEE RAADSELS

Wat is zwart-wit-zwart-wit-zwart-wit-zwart-wit-
boem?
Antwoord: een zebra die van de trap afvalt.

Hoe kun je water in een zeef dragen?
Antwoord: als het water bevroren is.
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Zoek de verstopte woorden!
Martijn Vossen

DTT E L L E PDK LN PSR E TT I ZROOVHO
S E URWE DSTR I J DOUSYADG F DOE I N

URH ENVAG I JMOGR PWCZC F I GE HE E

B E UKE RGROE PNBOSCHH E I DROL LG
TU R F BAARDE I NR KUTCH E L BURGE E

ASALUUTH I LDTOSUYB E L R RAR END
L IB O B IU H R E T O E R E L E L L E MA N D IN
A I DRR L R E BANB I E E BEDENDPDOE L
LUTEUE EUSE RGUBR I EMANDOAD I E

LONT I LUB E E L DAR E LNMASKE R KUN
E B E LS E B E L E RSARDE B E DAR ENTDE
Z T O E R N O O ID E T E R D R E C O N S T R U C T
E E NBALDE RSTA I T E ENBS PONSOR E

E R E AB N E OH C S DNAH HA L LAOMAR E L
PE E RT E B E R I NGE NMANDAGAVONDT

SABEL
S PO RTTAS
WE DSTRIJ D

EN GARDE

FLO R ET
SCHERMPAK
TOERNOOI
SALU UT

DEGEN
HAN DSCHOE N
VOO RZITTE R

LEERLING

MASKER
MAITRE
SPONSOR
ALLEZ

Stichting Topschermen Den Haag

sTUNTPRIJZEN
VOOR SGHERMVERENIGI NG EN

Vraag naar onze uoorwuArden

offici€re reverancier van Allstnf lntgnfUtiUnUl

Verkoopadres:
Kepplerstraat 253,Den Haag, tel.: OG - 24853767

Dinsdagavonden: 19.30 - 21.00 uur
Of anders
Tel.: 070 - 3647786
Fax 070 - 3603719

U kunt ook onze site bezoeken op

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

of mail ons op

topschermen@soneramail.nl
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Dotum

23/03/2003

05/04/2003
05/04/2003

12/04/2003
13/04/2003

t3/04/2003

t9 /04/2003

25/04/2003
27 /04/2003

17 /0s/2003
t8/05/2003

29 /05/2003

0t/n/2003
02/n/2003

02/n /2003

llccm/Wopen

l3e Willsm Eggerllournooi
Degen/Florel Domes & Heren

ZilverenFlorel/5obel en Degen

Zo: Degen; Zo: tloret/Sobel

()sse Dubbelties Tournooi

Degen Jeugd Zo: l(ui. Ben.; Zo: Pup.

Ienle llegen/Schelvispekel lournooi
Degen/Sobel

0sse Duel Iournooi
Degen Domes & Helen

Osse Dubbelties lournooi
llegen Jeugd Zo: (od.; Zo: Jun.

lnl. Universitoir Srhermlournooi

Alle wopens. Zo: Ind.; Zo: Equipe

25e Hemelvoorlslournooi
Florel olle col.

Wopen von Ylogtredde
Florel olle col.

[er Jongeion ftlemoriol Irophy
Degen Iquipe mixed

l4e lnl. Wolerlondlournooi
Ilorel/Degen Jeugd

Hollond (up

Sobel/Florel tquipe

I le lnl. RAIIA Tournooi

Sobel/Floret Domes & Heren

Ploolr/0rgcnkotie

?urmarend
Zool Hesrooms

1

ltilsv

0ss

Zool Verwiilen

Yloordingen
Ir efp u nl

0ss

Zool Yerwiilen

0ss

Zool Yerwiilen

Ensch ede

Goscog ne

Ye ld h oven

Couroge

Ter Apel

SY Ter Apel

?

tY0

Pulmelend

Zool Heerooms

Amslerdom

lnv.

0prnerking

lecl.

lnl.

I nv./Rec r.

I nl.

ln v.

lnl.

lnl.

I nl.

0e lr /2003

ts/11 /2003

15/n /2003

(onlre Iemps/0veren/RAllA/US

Amslerdom
(onlre Iemps/0veren/RAllA/US




