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Beste schermers!!

Later dan de bedoeling was, maar hier is hij dan toch, de nveede Touchd van 2003, de nveede in de nieuwe opmaak,

de tweede met jeugdpagina.

Als we de Elsevier van begin mei mogen geloven kan de schermsport de komende rijd rekenen op een stevige groei.

James Bonden Madonna hebben het schermen r.oor de camera gebracht en zouden bijdragen rot een groei in
populariteit. Laten we hopen dat Elsevier geliik kriigt, maar mochten Madonna en James Bond rcch niet het gewenste

ellect voor elkaar krijgen, dan kunnen misschien de lraaie recente resultaten van de degenschermers een steentje

bijdragen! In deze Touchd een verslag van de de prestaties van de degenselectie.

Verder helaas ook nvee droevige berichten: Dick van Winden en Jan van Elshout zijn in de afglopen maanden

overleden. N'laar er is ook goed nieurvs. Nadat u in de vorige Touchd hebt kunnen lezen dat de KNAS en de

studentenschermers weer op goede voet staan, stelt nu Don Quichote, studentenschermvereniging uit Nijmegen zich
na jaren van aFvezigheid weer aan u voor. [)e jeugdpagina is deze keer gemaakt door nvee zeer jeugdige schermers

van Vercniging Schermzaal T6th, Aldtsjerk, met een tekstbijdrage van een wat groter mens, ook al zo'n kersverse

vereniging. Zou Madonna dan nu al elfect hebben?

Veel leesplezier,

Liesberh Oskamp

Redacteur Touchd

Adres uoor kopij: Redactie Tbuchi

Liesbeth Oskamp

Houtrijkstraat 393

l0l.i W Amsrcrdam

e-mail: li. oskamp@u,xs. n I
telefoon: 020 77 6;56 28 (lieuer uia E-nail!)

Noteer alvast in uw agenda: de deadlines in2OO3

15 JUNI
r SEPTEMBER

I NOVEMBER

GRAAG ZIElKulf KOPIJ TEGEMOET (Fotot graag ds origineel. Worden op verzoek teruggezonden)
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Algemene Ledenvergodering
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zaterdag

2l juni 2003 om 13.00 uur in het NBC Den Blokhoeve

te Nieuwegein

Terug bii de K.N.A.S.:
NSSV Don Quichote
Heijendaalseweg 141

6525 AI Nijmegen

rc|.:06-12671969

voorzitter: Marc Dernison

secretaris: Els Duynstee

penningmeester: Hanh Phuc van Tran

algemeen bestuurslid/wapenmeester: Erik Goossman

e-mail: donquichote@student. kun. nl

website: www.kun.nl/donquichote

Meer over deze vereniging elders in dit blad.

Nieuwe Yereniging:
Vereniging Schermzaal T6th
Van Sminiaweg 70

9064 KE Aldtsjerk

rcI.058-256tt76.

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

Uhlmodffi
schermsportartikelen
Voor optimale veiligheid en gegarandeerde kwaliteit.

Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusaef voor Nederland
Uhlmann schermsportartikelen.

Schermcentrum Arnhem centraal in Nederland,
voor advies en service

Koppelstraat 20,6832 EP Arnhem.
Verkooptijden dinsdag en donderdag 19.00 - 2'1.00 uur
Telefoon: (026) 321 33 60, fax: (026) 321 42 44
Voor informatie en verkoop buiten deze tilden:
Tamara Panjer, telefoon (026) 323 42 68
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De KNAS en de NHB - Somen Onderweg
Gert-Jan Banck, uoorzitter KNAS

Op de Algemene ledenvergaderingvan 2002, en tussen-

ti.jds in diverse gevarieerde contacten, is binnen de bond

vaak gesproken over de toekomst van de KNAS, en de

mogelijke samenwerking met de Handboogbond, de

NHB. Er is inmiddels veel gebeurd, en er gaat binnen-

kort nog veel meer gebeuren. Vooruitlopende op de

komende Algemene ledenvergadering alvast een

beknopte stand van zaken.

De KNAS en de NHB maken beide deel uit van een

groep kleine bonden (in termen van NOC*NSF zijn

alle bonden met < 21.000 leden "klein") die op zoek

zijn naar vormen van samenwerking. Kleine bonden

zijn vaak te klein om zelfstandig te bestaan op het

niveau van professionaliteit, dat vandaag de dag vereist

is. Niet alleen de topsport, maar ook de sportfinancie-

ring, de kaderonnvikkeling, de verenigingsondersteu-

ning, het zijn allemaai aspecten die op professioneel

niveau behartigd moeten worden. En al kunnen vrij-
willigers heel goed professioneel functioneren, er is een

grens aan wat vrijwilligers kunnen opbrengen, en wat

je van vrijwilligers verlangen mag.

Voor de KNAS waren nog rwee specifieke onrwikke-

lingen van belang:

- Yanaf 2003 is geen "basis-financiering" meer beschik-

baar voor bonden met minder dan 2500 leden - op

langere termijn komt dus het voortbestaan in gevaar;

- Henk Crooijmans gaf te kennen rond oktober 2003

toch wel definitief met pensioen te willen.

Over deze en dergelijke zaken zijn er gesprekken gestart

tussen besturen en medewerkers van KNAS en NHB.

Na een eerste verkennende ronde, die zeer positiefver-

liep, werd afgesproken dat beide bonden elkaar nader

willen leren kennen, en willen zien hoe ze verder naar

elkaar toe kunnen groeien. Daarbij zijn drie aanvullende

afspraken gemaakt:

- Ve doen het stap voor stap;

- 'We willen (en krijgen inmiddels ook) procesbegelei-

ding van NOC.NSF;

- Indien de samenwerking verder vorm krijgr, berrek-

ken we daarbij ook de Sportbond Moderne Vijfkamp,
die daarom heeft gevraagd.

De eerste stap op weg naar verdere samenwerking betreft

de integratie van het bondsbureau van de KNAS in dat

van de NHB. Nier alleen het vertrek van Henk, maar

ook het Feit dat de huur van het bureau per I januari

20O4 opzegbaar is, maakt dat het lO{AS-bestuur de

keuze moest maken tussen zelfstandig doorgaan, dan

wel, aansluiting zoeken bij een stevige partij. De laatste

keuze is dan het meest logisch.

Medewerkers van KNAS en NHB zijn bij elkaar op

bezoek geweest, hebben ideedn uirgewisseld, en inmid-
dels ook afspraken gemaakt over de integratie van

KNAS-werkzaamheden in de bureaubezetring van de

NHB. De eerste berichten daarover, inzake aanpassingen

in de wijze van leden-administratie, zijn al aan de

vereni gingssecretariaten verzonden.

En intussen zien we in het voetspoor van de bestuurlijke

gesprekken en de afspraken rond het bureauwerk de

verdere kennismaking vorm krijgen - we wisselen al

ideedn uit over accommodatiebeleid, verenigingsonder-

steuning en topsportplannen.

Al met al is er bijna letterlijk sprake van "samen op weg"

- wetende dat we met elkaar uit willen komen op een

professionele aanpak van de ondersteuning van de sport-

beoefening die ons aan het hart gaat. Die wel verschillen

kent, maar vooral veel overeenkomsten. De samenwer-

king in die overeenkomsten moet voor alle betrokkenen

uiteindelijk zichtbare meerwaarde opleveren - in termen

van professionaliteit, en in efficiency. En tenslotte, maar

zeker niet onbelangrijk - samenwerken blijkt ook leuk !

Er zal de komende djd nog veel gebeuren. Informatie

daarover zd u via Touchi bereiken, en door middel van

circulaires aan de verenigingen. Voor vragen en oPmer-

kingen is het bestuur graag beschikbaar. Schroom niet

uw opvattingen kenbaar te maken!
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Nieuws von de

scheidsrechterscom missie

Alexander Heeren en Etienne uan Cann

Handboek voor de scheidsrechter

In december is het Handboek voor de scheidsrechter

gepubliceerd. Onder de scheidsrechtersgroep bleek een

grote behoefte te bestaan aan praktische inlormatic en

richtlijnen. Vandaar het verschijnen van dit handboek.

Het handboek is bedoeld als naslagwerk voor cle scheids-

rechter; de onderwerpen die aan bod komen zijn inter-

pretaties van de reglementen en anrwoorden op vragen

die scheidsrechters regelmatig hebben rondom bekende

twistpunten. Ook beschriilt het handboek richtlijnen,

aanwijzingen en procedures met als doel de omstandig-

heden van de werkzaamheden van de scheidsrcchter te

verbeteren en hem ofhaar te ondersteunen in ziin/haar

onrwikkeling. Het handboek is te downloaden van de

website van de KNAS.

Beoordelingen

Edn van de doelstellingen die de scheidsrechters-

commissie heelt opgenomen in haar beleidsplan is

het bevorderen van de kwaliteit, vooral door een betere

alstemming van het niveau van de scheidsrechter op

het niveau van de schermers voor de partijen die hij

ofzij jureert. Hiervoor is een beoordelingssysteem

opgesteld waar scheidsrechters worden beoordeeld door

schermers en collega-scheidsrechters. Pcr I januari 2002

is dit nieuwe beoordelingssysteem ingevoerd. Dit sys-

teem is objectief in zoverre dat niet de scheidsrechters-

commissie het niveau van de scheidsrechter bepaalt

maar degenen op en naast de loper. Bovendien is het

dynamisch omdat de gesignaleerde onrwikkeling van

de scheidsrechter direct invloed heeft op z.ijn ofhaar
classificatie. In januari van dit jaar zijn de resultaten

van de beoor-delingsFormulieren verstuurd aan de

scheidsrechters die aFgelopen jaar op deze wijze

beoordeeld zijn.

Opleidingen
In het aFgelopen naiaar is een scheidsrechters-

cursus gehouden in Utrecht. Op het examen

zijn acht kandi-daten geslaagd. Voor het

komende seizoen is minimaal 6dn scheids-

rechterscursus gepland, mogelijk twee. De

commissie zal voor deze cursussen als eerste

conracr opnemen met degenen die afgelopen

jaar door het grote aantal inschriivingen niet

aan de cursus konden deelnemen. Deze

groep heeft dan ook voorrang bij de cursus-

sen in 2003.

Z'warte k^ rtell en Tirchrzaken

Over dit onderwerp blijkt nogal wat verwar-

ring te bestaan - zowel bij scheidsrechters en

wedstrijdorganisaties als bij de Directoire

Techniques. Vandaar dat de volgende tekst

uit het Handboek voor de scheidsrechter

hier is opgenomen.

lndien dc scheidsrechrer sanctioneert met

een zwarte kaart, dan tekent hij dit aan op

het wedstrijdlormulier en meldt hij dit bij

het Directoire Technique. Het Directoire

Technique bcoordeelt zoals altijd ofde
sanctie en dc zwaarte ervan is toegepast

overeenkomstig is met het reglement.

Indien dit wordt bevestigd door het

Directoire Technique, stelt de scheidsrechter

de betrokkene terstond of anders zo spoedig

mogelijk van de aantekening in kennis. Ook
vermeldt hij het volgende op het Formulier:

a. [)e naam, voornaam en de naam van de

vereniging van de betrokkene

b. De overtredingen die zi.jn begaan voor,

rijdens of na de wedstrijd

c. De uitslag van de wedstrijd, dan wel de

reden van het staken of niet doorgaan

van de wedstrijd

d. l)arum, rijdsrip en plaars van zijn

mededeling aan de betrokkene.

H



Overeenkomstig het Nederlandse tuchtreglement (Arti-

kel 14) wordt door de aantekening op het formulier de

betrokkene in staat van beschuldiging gesteld en geldt

de aantekening als tenlastelegging.

Tenslotte is de scheidsrechter verplicht om het bonds-

bureau binnen vijfdagen na de datum van de betreffende

wedstrijd van een overtreding schriftelijk in kennis te

stellen. Deze kennisgeving dient te zijn voorzien van

een toelichting.

Alleen de tuchtcommissie oordeelt over de juistheid en

zweerte van de eventuele strafmaat. Noch de scheids-

rechter, noch het Directoire Technique komen hieraan

te pas.

Materiaal
De materiaaleisen voor de meeste leeftijdscategoriedn

zijn duidelijk, aangezien ze op kwantitatieve wijze zi.jn

weergegeven. Dit geldt niet voor de jongste categoriedn:

Benjamins en Kuikens. Hier wordt bij de kledingeisen

vermeld "degelijk materiaal is vereist". Deze aanduiding

leidt nog wel eens tot onduidelijkheid aangezien van de

scheidsrechter wordt gevraagd het materiaal te beoorde-

len op een kwalitatiefcriterium - met verrassingen op de

loper als gevolg. Zowel de scheidsrechters, begeleiders a-ls

opleiders moeten in het oog blijven houden dat hoewel

kleding voorzien van FIE keurmerk niet vereist wordt,
veiligheid altiid voorop moet blijven staan. Te dunne
kleding (vest, broek, etc.) kan drukkrachten - vooral bij
de steekwapens - niet weerstaan, dit zelfs als ze worden

uitgeoefend door jonge, nog niet erg sterke schermertjes.

Declaraties

Er is met ingang van 1 december 2002 het ddn en ander

gewijzigd voor scheidsrechters die naar buitenlandse

toernooien afreizen wat betreft het indienen van declara-

ties. De internationaal actieve scheidsrechters hebben

hierover al bericht thuis gehad Met het doel iedereen

op de hoogte te houden, melden wij dit nu ook in de

Touchd. Tijdens de algemene ledenvergadering van de

KNAS in iuni 2002 hebben de aanwezigen gediscussieerd

over opzet en regelgeving rondom KNAS Internationaal.

Er zijn wijzigingen aangenomen die consequenties heb-

ben voor de internationaal actieve scheidsrechters. De
wijzigingen voor de scheidsrechters hebben ter discussie

gelegen bij het KNAS bestuur en de scheidsrechrers-

commissie. Het uiteindelijkc resultaat wordt hieronder

weergegeven.

venok artihel scheidsrerhtercommittie op pa&ina 6

a'=

.{



Vanuit de nieuwe opzet rond KNAS Internationaal is

het volgende besloten:

. Een scheidsrechter heeft voorafgaand aln het toernooi

een meldingsplicht, waarbij hij of zij aangeeft naar

een buitenlands toernooi te gaan. Deze melding dient

te gebeuren bij de daarvoor aangewezen co<irdinator

van de scheidsrechterscommissie, dit kan per e-mail

of per telefoon. Hiervoor wordt een uiterlijk termijn

aangehouden van I 0 (kalender)dagen voorafgaand

aan het toernooi.

. Wanneer de scheidsrechter niet gemeld heeft naar

een toernooi te gaan behoudt hij/zij het recht op

declareren, maar zal de kilometerafstand in principe

gedeeld worden door een aangenomen aantal van 4

inzittenden in de auto. Tevens worden dan eventuele

overnachtingen vergoed tot een maximum van € 50,-

per nacht, echter wel alleen onder overlegging van

een factuur.

. In beide geva-llen dient de noodzaak van het jureren

aangetoond te worden, dit kan middels een deel-

nemerslijst en bijvoorkeur aangevuld met

een scheidsrechterslijst van het toernooi.
'Wordt 

deze noodzaak niet aangetoond,

dan vervalt het recht op declareren.

Voor de duidelijkheid, het gaat hier over

de zogenaamde B-toernooien, waarvoor

een scheidsrechter door een Nederlandse

vereniging benaderd wordt. Dus niet om

wereldbekertoernooien of B-toernooien

waarvoor de KNAS een scheidsrechter

benadert.

Ve begrijpen heel goed dat er door deze

werkwiize een bepaalde druk en belasting

bij de scheidsrechters wordt neergelegd.

Dit is echter noodzakelijk om de zaak

controleerbaar te houden en de kans

op mogelijk onterechte betalingen te

elimineren.
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Gelet op de genomen besluiten op de algemene leden-

vergadering was het oude systeem niet meer toereikend.

De genoemde aanpassingen zijn tevens verwerkt in de

uitgangpunten voor de beoordeling van declaraties. Deze

uitgangspunten zijn te vinden bij de digitale versie van

het declaratieformulier (versie 7). Dit lormulier is via

de website van de KNAS te downloaden door naar de

pagina'Downloads' rc gaan. Verder zijn deze uitgangs-

punten in het eerder genoemde handboek weergegeven.

Nieuwe coiirdinator buitenlandse toernooien
floret en sabel

Tot slot melden we nog een personele wijziging: de

co<irdinator voor buitenlandse wedstrijden op de

wapens florer en sabel is vanafheden Alexander Heeren.

Daarmee is hij het aanspreekpunt voor de melding
voorafgaand aan de wedstrijden en degene naar wie de

declaraties verstuurd kunnen worden.

Volledigheidshalve voegen we zijn (NB: nieuwe!)
adresgegevens toe:

Alexander Heeren

De Genestetlaan 26
2741 AD Waddit*reen
Telcfoon 0182 - 586240
e -mai I a L h e eren @rtxs.nl

Niimeegse Sludenun Scherm Vereniging

Don Gluichote sfelt zich Yoor.

Marc Dernison, uoorziner NSSV Don Quichote

Omdat NSSV Don Quichote sinds kort weer lZ)
een KNAS-vereniging is, wil ik ons graag aan u

voorstellen. Don Quichote is een studenrenscherm-

vereniging verbonden aan de Katholieke Universiteit

Nijmegen, en voor zover we kunnen nagaan opgericht

in 1942 en daarmee de oudste studentensporwereniging

in Nijmegen.

De naam van onze vereniging is ontleend aan het ierwat

sSVbQritrE ffidxw-H I
e,d-{{t.dtui(!1.

naieve figuur uit Don Quichote, de vernuftige edelman
van La Mancha geschreven in 1605-1614 door de

Spaanse schrijver Cervantes. Verzot op ridderromans en

enigzins rvereldvreemd, trekt de (anri)held Don Quichote
de wijde wereld in op zoek naar de glorieuze ridderstrijd
van weleer en om een ieder te bevechten die de ultieme

schoonheid van zijn geliefde in rwijfel durFt te rrekken.

De vereniging schermt in het Sportcentrum van de

universiteit maar gaat binnenkort verhuizen naar het

nieuw gebouwde "Gvmnasion" met 6 lopers. Omdat
we een studentenschermvereniging zijn proberen we

de kosten zo laag mogelijk te houden, de verenigings-

contributie bedraagr € 18,- exclusief KNAS-bijdrage
(per jaar). Bovendien beschikken we over voldoende

schermmateriaal, zodat je zelf geen dure aan-

schaffen hoeft te doen.

Verder zijn we een hele gezellige vereniging met

allerlei activiteiten zoals clubtoernooien, ladder-

competitie, etenties, borrels etc. Ook doen we

mee aan de Intercity competitie, het NSK en

GNSK ((Groot) Nederlands Studenten Kam-

pioenschap, le plaats! 2002) en hopen we jullie

binnenkort te treffen op KNAS-wedstrijden.

Meer informatie over onze vereniging kun je

vinden op www.kun.nl/donquichote en je kunt

ons bereiken via donquichote@student.kun.nl

of 06-12671969.

Als je dus studeert (of gaat studeren) in Ni.jmegen

kom dan schermen bij Don Quichote!
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OLYMPISCHE SPELEN
AMSTERDAM:
75 JAAR GELEDEN

Het is dit jaar 75 iaar 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 tweede

van een korte reeks artikelen: hoe het niet moet:

de Spelen van Pariis; en hoe het wel moet: jaren

van tevoren al aanie selectie werken.

Al in oktober 1,925 werd er vooruit gekeken naar

deelname van schermers aan de Olympische Spelen

van Amsterdam. Terwijl onze huidige schermers

van Havanna tot Taipei aan toernooien deelnemen

lag dat in de jaren '20 duidelijk anders: "Als wij

Nederlanders ooit een kans krijgen om bij het

schermen op de Olympische Spelen op ons best

voor den dag te komen , dan zal het zijn bij de

Spelen in 1928 in Amsterdam, op de Spelen in

eigen land. De samenstelling der schermploegen

voor de O.S. is meestal niet gemakkelijk.

Antwerpen in l92O was tamelijk dichtbij, Parijs in

7924 alweer wat verder af. Een buitenlandsche reis

L ,,..-t altijd meer tijd in beslag; iedereen, die zijn

TEN BATE van de OLYMPIADE!
2.4.'I'EFRDAG 27 JL]N I

EQUIPE DEGENWEDSTRIJD
KLEIN PE R.TsE-I'N
(TUINEN DANSEN SCHERM INST. YARDAZ-)

OOSTEINDE 27 . AMSTERDAM

NA AFLOOP SOIREE

AANVANG 2 UUR

EINDE \fEDSTRIJD 10 UUR

EINDE SOIREE 12 UUII

ORGANISATOREN

K. VAN HULSSEN
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werk en een gezin heeft kan niet zo gemakkelijk

weg."

Niet alleen de reistijd was in de jaren '20 een

probleem, ook het gemak waarmee schermers een

aantal weken van huis konden. Het schermonder-

deel van de Spelen van Parijs was enorm uitgelo-

pen. Er stonden twee weken gepland, maar men

had drie weken nodig.

q



De oorzaken van de uitloop waren velerlei:

"Dat op den dag dat het sabel en degenschermen

moest aanvangen, ook echt begonnen kon worden,

was een louter toeval. Men bedenke slechts, dat

den dag tevoren de uit een mengsel van zand,

cement en leem in het schermstadion gestorte

loopers den vorigen dag nog zoo zacht als boter

waren. Den dag van aanvang waren ze bruikbaar,

maar nog niet, wat ze weezen moeste n. Dit als

een voorbeeld hoe alles daar op het nippertje ging,

al werd bij toeval hierdoor geen vertraging onder-

vonden. Dft zal in 1928 niet voorkomen, daarvoor

zijn onze Nederlandsche organisatoren te secuur. "

'Waardoor werd de vertraging dan wel veroorzaakt?

In Parijs begon men elke dag te laat, en de scher-

mers wisten van te voren niet op welke loper ze

moesten schermen. Pas op het moment dat de

wedstrijden zouden moeten beginnen kwam de

organisatie bij elkaar om de poules in te delen en

scheidsrechters en lopers toe te wijzen. "Begrijpe-

lijkerwijze verwekten ook tijdens het schermen

gerezen quaesties ook eenige stagnatie, welke niet

voorzien was, doch er heerste een geest van: komen

we er vandaag niet, dan komen we er morgen."

De auteur van het artikel is er zeker van dat de

organisatie in Nederlandse handen beter zal verlo-

pen dan in Pariis. Dan is echter het volgende punt

van belang: welke Nederlandse schermers doen

mee en hoe komen we zo sterk mogelijk voor de

dag. De auteur stelt voor onmiddeliik met de eerste

selectie te beginnen, al in oktober 1925. De scher-

mers zelf hoeven niet te weten dat ze al genoemd

worden als mogeliike deelnemers, maar de besturen

en schermleraren moeten hen aan de gang houden'

Verder moet de aandcht gericht worden op de

jonge schermers: "\Wij allen zijn het er over eens,

dat er jonge krachten moeten komen. Niet omdat

de ouderen niet sterk genoeg zouden zijn of eruit

zouden raken. Dit zouden we niet graag beweren.

Alle hulde aan dezen, die jarenlang met succes uit-

kwamen en die steeds toch nog 256 goed waren,

dat er weinig jongeren niet v66r hen maar naast

hen af te vaardigen waren. Doch er is over het

algemeen in het buitenland een goed stel jongeren

aan het opkomen, die buitengeoon goede kwalitei-

ten bezitten, en die aan groote snelheid, groote

techniek paren.Zoodra deze ook nog over

routine beschikken zijn zlj er, en zullen de oudere

beproefde schermers het veld moeten ruimen [...].

Zet ze aan het werk de jongeren, die aanleg hebben

en kweekt jonge schermers die er reeds ziin op."

T
Denkt aan de Olympische $pelen te

AM$TERllAM III 1928
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Ter nogedEchtenis oqn Jon von den Elshout

Verdrietig, moor vervuld von filne herinneringen, nemen wii ofscheid von

Jon von den Elshout

echtgenoot von

Joep Comperen

t 6 februori 1939 t 3 moort 2003
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Bredo:

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

Openingstijden: Dinsdagavond 19.30 - 21.00 uur
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Ter nogedochtenis qon Dick von Winden
Grl-Jon Burrck, vorzitEr Kl'lAS

Op I opril 2003 overleed Dick von Winden
- een mon die tientollen ioren ziin stempel op het Nederlonds schermen heefi gedrukt.

Noost veelvuldig gedecoreerd militoir, die ziin plicht onder soms ondenkbore omstondigheden
heeft moeten vervullen, wos Dick een typische opleider. Niet olleen beroepsholve ols sportofficier,

moor ook in de schermsport heeft Dick tolloze cursussen en exomens voor A-, & en CJeroren,
olsmede voor scheidsrechters georgoniseerd, of ofgenomen.

We stelden vost dot 80 Nederlondse schermleroren door hem ziin opgeleid.

Doornoost wos Dick longdurig ociief ols wedskiidleider, en mookte hi1 deel uit von diverse
bondscommissies: de commissie opleidingen, de scheidsrechterscommissie, en de technische commissie.

Voor ol deze inzet wos Dick ol benoemd tot Lid von Verdienste von de KNAS.

Verder herinneren we hem ols een von de drogende krochlen in ziin vereniging Scoromouche,
en ols medeorgonisotor von de destiids zo roemruchte Airborne Trophee,

velen von ons denken met plezier terug oon ziin onoverhoffen optreden ols spreeksiolmeester
tiidens de finoles in hel Arnhemse Stodhuis.

Een onmisbore rol vervulde Dick bii de her-inrichting von de lerorenorgonisoties,
woorbii hij die orgonisolies wist te moderniseren, hetgeen uiteindeliik wee.r tot hereniging zou leiden.

ln dit proces hod hii op ols voorbeeld voor veel von ziin collego-moitres.

Moor het is niet olleen de hier boven beschreven inzet die Dick zo belongrijk mookte
voor {9 KNAS. Het wos ook ziin behokkenheid. Dick kon zich vol overgove storlen in de zoken

die hem oon het hord gingen, en don stok hii ziin opvotlingen bepoold niet onder sloelen of bonken.

He'i moo e *.' 
'"'.$,:filff{fr:fi:i#i* oiil'**:;:"li:i:#er 

nssvermosen en'

En zo zol de gevreesde exomenvroog "wonneer treft de tegenoonvol op tiid?"
(ontrroord: "lndien Dick dol zegt"f nooil meer heFzelfde klinken.

Mooi de herinnering oon de herkomst von deze vroog zol niet vervogen
Dick blilft in onze gedochten.



Nqtionole degenselectie.
Roel Verwijlen

Onder de nationale degenselectie vallen de junioren heren,

de senioren heren, en senioren dames. De groep bestaant

momenteel uit Sonja Tol, Aruin Kardolus, Wouter den

Otter, Siebren Tigchelaar, Allard van Erven en Bas Verwij-
len en staat onder leiding van bondscoach Roel Vemijlen.
Roel wordt sinds augustus 2002 voor 32 uur in de week

ingehuurd door de KNAS om de selectie te trainen en te

begeleiden op toernooien en kampioenschappen. Dit con-

tract loopt tot en met de O.S. van 2O04 in Athene. !?ij
willen u graag op de hoogte houden van onze vorderingen.

Tourcoing 8 december.
Voor de junioren een van de laatste toernooien in het juni-

orencircuit, vanaf januari gran zij zich volledig richten op

de senioren A wedstrijden. Voor Bas Verwiilen was dit toer-

nooi een test om te zien hoe het stond met de revalidatie

van zijn enkel die hij zes weken eerder gebroken had bij

een parti.itie zaalvoetbal. Bas begon als vanouds: hij won al

zijn parti.jen in de eerste ronde en ging als eerst geplaatste

naar de eliminatie. Tot aan de laatste 16 bleelhij foutloos

schermen, maar toen trolhij de Duitser Stefan Braun. Het
gemis aan wedstrijdritme bleek, en hij verloor onnodig.
Allard van Erven was na de JEK alleen maar beter gaan

schermen en stak in een goede vorm. Hij schermde een

prima eerste ronde, en maakte tot aan de finale geen fou-

ten. Vooral de halve finale tegen de Fransman Loiseau was

heel spannend: voor het altijd partijdige Franse publiek
schermde hij 6in van zijn beste parti.ien ooit. Nadat hij een

voorsprong had weggegeven herstelde hij zich. Hij liet zich

niet van de wijs brengen door het gedmotioneerde publiek
en bereikte met tactisch en slim schermen de finale. Daar
trof hif het Franse supertalent Grumier, die als tweedejaars

junior al Frans kampioen bij senioren is. Hij was in de

finale net te sterk voor Allard, waardoor A.llard, trots, met

de rweede prijs naar huis ging.

Offenbach eind december,

Op uitnodiging van collega Rorick Jansen, sinds kort trai-
ner in Offenbach, heeft een deel van de degenselectie deel-
genomen aan een trainingskamp aldaar. Geen kerswakantie

dus voor de degenschermers, maar in de vrije dagen voor
de jaarswisseling hard trainen in voorbereiding op de de

senioren toernooien in het nieuwe jaar. Door de prima
samenwerking met de Duitsers was het een heel waarde-
volle training en is de ploeg mer nieuwe inspiratie terug-
gekeerd naar Nederland.

4iantari,
sterkste toernooien binnen het juniorencircuit

is Boedapest. In het altijd veel te warme Nationale trainings-

centrum van de Hongaren (verwarming heeft twee stan-

den: aan oFuit) was vrijwel de hele juniorentop - op de

Fransen na - aanwezig. Toen na een lange dag schermen

Allard en Bas bij de laatste 16 stonden, was trainer Verwij-
len eigenlijk al dik tevreden. Allard verloor van de nummer
rwee van de JEK Medvedev (Ukr). Bas was in topvorm en

liet zien dat hij niet zomaar rwee keer de wereldbeker op
zijn naam heeFt staan. Hij schermde zich met veel machts-

vertoon tot in de finale waar hij gewoon veel beter was dan

de Rus Tichomiriv (11-9). In Boedapest sloot Bas zijn
juniorentijd af met vijf toernooioverwinningen en vele

finaleplaatsen. In april volgt nog het JVK.

Thuberbischofsheim 18 januari
Het eerste equipetoernooi van dit seizoen vond plaats in
Tauberbischofsheim waar Nederland door een blessure van
'W'outer den Otter en de afwezigheid van Arwin Kardolus

met een heel jong team aantrad, n.l. Bas Verwijlen (19)

Allard van Erven (19) en Siebren Tigchelaar (23). Maar

ook dit team is tot heel wat in staat. Het begon allemaal

vrij makkelijk tegen Slovenid (4J-27) maar daarna was

Estland met de ervaren Kaaberma en Loit en de talenten

Novosjolov en Vath, te sterk (45-36). Nederland moest

verder om de plaatsen 9 tot en met 16. De eerste tegen-

stander was er din van formaat: Witrusland met de nr. 3
van de wereld Zacharov. Tegen alle verwachtingen eindigde

deze ontmoering in een overwinning voor ons ionge team

m€t maar liefst 45-37. De volgende tegenstander was het

sterke team van Spanje dat lang bij de eerste drie teams op

de wereldranglijst heeft gestaan. Deze ontmoeting ging
nipt verloren door alle sportieve en onsportieve trucs die de

Spanjaarden erbij haalden. Om de ellde plaats moest tegen

Polen geschermd worden. Het Nederlands equipe scherm-

de prima maar de wedstri.jd werd net verloren (45-43).

Grwijl Polen een jaar of twee geleden nog een niet te
nemen hindernis was heeft het Nederlandse team zich
nu zo onrwikkeld dat ook dit soort toplanden alles uit de

kast moeten halen om te winnen. En het Nederlandse
equipe is zich nog steeds aan het verbeteren, terwijl de

andere landen gokken op hun ervaren krachten. Deze

ontmoeting ging nipt verloren door alle sportieve en

onsportieve trucs die de Spanjaarden erbij haalden. Om
de elfde plaats moest tegen Polen geschermd worden.
Het Nederlands equipe schermde prima maar de wedstrijd
werd net verloren (4r-43). Terwijl Polen een jaar ofrwee
geleden nog een niet te nemen hindernis was heeft het
Nederlandse ream zich nu zo onrwikkeld dat ook dit soort
toplanden alles uit de kast moeten halen om te winnen.
En het Nederlandse equipe is zich nog steeds aan het
verbeteren, terwijl de andere landen gokken op hun
ervaren krachten.

Boedapest
Een van de
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Boedapest 25 ianran.
Aan dit eerste senioren wereldbekertoernooi van het sei-

zoen, opgewaardeerd tot Grand Prix toernooi, deden I 55

dames mee en was de hele wereldtop aanwezig. Door haar

9de plaats op de wereldranglijst was Sonja Tol voor de

eerste dag vrijgesteld. De zondag begon met een Ukrainse
tegenstander waar Sonja vrij gemakkelijk van won. Na en

nipte overuinning op de ltaliaanse funaldi, en vervolgens

winst op de Zwitserse Lamon zat Sonja bij de laatste acht.
De finale van de Martinicup vond plaats in het Hilton
hotel in Boedapest. De eerste tegenstandster was de

Oostenrijkse Rentmeister die eerst de Olympisch kampioene

Flessel uitgeschakeld had en daarna wereldkampioene

Bokel. Maar ook de Nederlandse kampioen uitschakelen
kreeg ze niet voor elkaar en Sonja won met l5-13. Helaas

was de Canadese Mackay in de halve finale iers te sterk
(1t-13). Winnares werd de Duitse Duplitser. Door de

behaalde derde plaats klom Sonja op de wereldranglijst
van de 9de naar de 5de plaats.

Prcag2 februari.
Vanuit Boedapest reisde Sonja alleen naar Praag, trainer
Verwijlen keerde terug om met de heren naar Lissabon te

gaan. Dat Sonja ook zonder coach kan presteren bleek hier.

Na overwinningen op Z€chovsky (VS), Bernbach (Zwit.),
Ein (VS), Branza (Roem.) en Chutova (Rus) haalde Sonja

dit keer de finale waarin ze nipt van de Russin Zivkova
verloor. Weer 26 punten voor de WR rijker een nog

steviger op de 5de plaats.

Lissabon I en 2 februari.
Voor de heren was Lissabon een Grand Prix toernooi.
Nederland trad met zes deelnemers aan: Arwin en Olaf
Kardolus, Wourer den Otter, Siebren Tigchelaar, Allard van

Erven, en Bas Verwiflen. De eerste dag kende slechts ddn

afoaller, Ola[verloor zijn partij om bij de 64 te komen.

De anderen kwamen wel door de kwalificatie, een unieke

prestatie! De zondag begon voor Bas nier goed, hij had

zich rechtstreeks geplaatst (l le na de eerste ronde) maar

toch trofhij een sterke tegenstandet de Fransman Boisse

die iets sterker bleek te zi.in. Voor de anderen ging het feest

wel gewoon door: zij haalden de laetste 32. Arwin verloor

daar van de Franse junioren wereldkampioen Robeiri
(latere winnaar) en Siebren verloor van clubgenoot Allard.

Met W'outer en Allard zaten er vervolgens nog twee

Nederlanders op een GP toernooi, ook dit zal niet vaak

zijn voorgekomen. De parti.i van Vouter tegen de Zwitser

Kauter en van Allard tegen de Italiaan Martinelli gingen

helaas verloren. Arwin en Olaf gingen terug naar Neder-

land, de rest bleefin Lissabon en ging met de Portugese

en Canadese ploegen op trainingskamp. Vandaaruit vlogen

Foto's von dil orlikel ziin geplootst op ochlerziide omslog

ze door naar Barcelona waar vrijdag alweer een landen-
wedstriid op het programma stond.

Barcelona 7,8 en 9 februari.
Dit keer op volle sterkte kon het Nederlands degenteam
beginnen aan het rweede landentoernooi van dit seizoen.

De eerste ontmoeting was een makkie, tegen Ierland
werd met 45-24 gewonnen. Om bij de laarste 8 te komen
moesten we weer regen Esdand, en net als eerder in
Tauberbischofsheim wonnen die ook deze keea zij het
met veel moeite. Voor Nederland zat er niets anders op
dan weer voor de 9e plaats te gaan. In dir voor Olympische
jaar zljn natuurlijk alle landen op volle oorlogssterkte en

wordt er voor iedere plaats hard geknokr. De eerste hinder-
nis was Oostenrijk, voormalig nr. I van de ranglijst. Deze

ontmoeting werd door heel constant schermen door
duidelijk door NL gewonnen met 45-27. Het was in ons
voordeel dat het wat rommelt in de Oostenrijkse ploeg -
trainerswissel en onderling ruzie - maar toch mag deze
overwinning niet onderschat worden. tenslorte was

Oostenrijk was op de OS in Arlanta nog 4e. De VS was de
volgende tegenstander die de laarste onrmoering nog van

Nederland gewonnen had. Enkele racrische veranderingen
verrasten de Amerikanen rotaal en met maar liefst
45-26 versloeg het Nederlands ream de hoger geplaatste

Amerikanen. Voor de 9e en l0e plaats was Zwitserland
de tegenstander maar na een zware dag besloten we ons

iets te sparen voor het individuele toernooi van de

volgende dagen. Dat neemt niet weg dat de l0e plaar
voldoende reden geeft om te geloven in onze kansen als

team. Met Arwin al geplaatst voor de rweede dag, begon-
nen W'outer, Siebren, Allard en Bas aan de zware opgaaf
om de 64 te halen. In het deelnemersveld van 186 scher-

mers waren alle wereldtoppers aanwezig. De eerste ronde
werd door iedereen overleefrl maar daarna was het afgelo-

pen voor'Wouter, Allard en Siebren. Bas wist wel rwee

eliminaties te winnen en bereikte dus met Arwin de beste

64. Arwin trof in zijn eerste ronde de Fransman Bouzaid

die hij vrij duidelijk met 15-8 aan de kant zette. Bij de 32
was de Ukrainer Chumak te sterk, Arwin eindigde als 17e.

Bas had aan de Zwitser Basil Hoffman een sterke tegen-

stander, maar de nummer 2 van de VK in Nimes was niet
opgewassen tegen Bas (lt-l1). Daarna kon Bas tegen de

Fransman Boisse revanche nemen voor de verliesparti.i in
Lissabon. Bas had geleerd van wat er in Lissabon niet
lukte, hij pakte de Franse topper met l5-1 I en zat bij de

laatste 16 was. Hier kwam hij tegenover niemand minder

dan de nummer ddn van de wereld, Jeanette (Fr), te staan.

Geimponeerd en met te veel respect voor ziin tegenstander

was Bas kansloos. Maar met zrin l5e plaats in dit sterke

veld telt Bas ook bij de senioren mee.



Discussie: leeftiidscriterium

De KNAS hanteert een leeftijdscriterium bij de financidle ondersteuning van topschermers. Schermers die ouder zijn

dan 30 krijgen geen ondersteuning. Olaf Kardolus verweert zich daartegen. Hier volgt zijn protest aan het bonds-

bestuur en een reactie van dat bestuur.

Mijne Heren,

Op 4 juni 2002 heb ik geprobeerd mij aan te melden voor het Nederlands Heren Degen team. Op dat moment

was ik namelijk opgeklommen naar de zesde plaats van de Nederlandse ranglijst en had ik een voldoende aantal pun-

ten om in de Nederlandse ploeg te worden opgenomen. Op mijn aanmelding kreeg ik het volgende anrwoord van

Anton Oskamp: "Om in aanmerking te komen voor de selectie moet je niet alleen voldoende hoog op de ranglijst

staan, ook moet je voldoen aan het leeftijdscriterium: niet ouder dan 32. Volgens mijn informatie ben jij uit 1963...

Zie Handboek-Schermer, par 5.2"

Daar ik het niet eens was en ben met het leeftiidscriterium in het handboek schermer ben ik me gaan verdiepen

in het hoe en waarom van dit criterium. Tevens heb ik mij gewend tot het LBL, expertisecentrum leeftijd en maat-

schappif, om daar te laten toetsen ofhier sprake is van discriminatie op grond van leeftijd.

Het LBL heeft na enig beraad aan mij advies uitgebracht. Het LBL stelt dat er terdege sprake is van discriminatie

op grond van leeftijd en geeft mi.j enige handvatten om aan deze discriminatie iets te doen. De brief van de heer van

Berkel van het LBL heb ik bijgevoegd.

De KNAS geeft als belangrijkste argument voor het leeftijdscriterium dat de schermbond beschikt over beperkte

financi€le middelen en dat die middelen zo efficidnt mogelijk moeten worden aangewend (brief Anton Oskamp,

namens bestuur KNAS d.d. l2 juni 2001). De beperkte financidle middelen kunnen derhalve, volgens de bond beter

worden ingezet ten behoeve van jeugdige talenten.

In het kalenderjaar2002 zijn er door het nationale heren degen team dusdanige resultaten behaalt dat ervoor het

jaar 2003 extra financiele middelen, via NOC / NSF, beschikbaar zijn gekomen. Het argument van de KNAS dat er

slechts beperkte financi€le middelen zijn is dus, zeker voor heren degen, niet meer van toepassing,

De resultaten van 2002 kunnen voor een groot deel op het conto worden geschreven van een 38 -jarige schermer

die door het eerder genoemd leeftijdscriterium ruim 2 jaar geen toegang had tot het nationale team. De veronderstel-

ling van de KNAS dat het niet logisch is dat een schermer die ouder is dan 32 jaar en die niet (meer) tot de top-100
behoord weer tot die top-100 kan gaan behoren wordt door deze schermer ruimschoots (5de plaats wereldranglijst)

onderuit gehaald.

Bij deze ik wil het bestuur van de KNAS verzoeken het leeftijdscriterium voor toetreding tot het Nederlands Heren

Degen team te schrappen en er voor te zorgen dat ondergetekende wordt opgenomen in de nationale heren dcgen

selectie.

Hoogachtend,

O.J.M. Kardolus
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Reoctie Yqn het Bondsbestuur

De redactie uan Touchl heefi het bondsbestuur geuraagd om een reactie

te geaen op de brief uan Olaf Kardolus.

Uiteraard heef het bondsbestuur de brief uan Ohf beantwoord.

Een horte samenuatting uan het antwoord aan Ohf en dz acties

die inmiddels zijn ondzrnomen:

IVij uinfun dat op basis uan de brief uan het Landelijk Bureau Leefijdsdiscriminatie aan Okf lGrdolus niet
mndrrmeer geconcludzerd mag worden dat de bond op basis uan hefijd disrimineen. Het LBL schrijf expliciet

dat er sprake uan lzefiijdsdiscriminatie zou kunnen zijn, maar dat dat eigenlijk niet goed beoordzeld han worden.

Voorabnog uinden wij niet dat ae op basis uan de brief uan het LBL het leefijdsriterium mudzn moeten kten
ualbn.

lVel is het zo dat de het bondsbestuur zich geraakt uoeb door dz argumentatie die het LBL aanaoert. Daarom is

binnen het bestuur gebrainstormd ouer de uraag welk criterium we zoudzn kunnen bedenken om het leefijdscriterium
te ueruangen. Daaruit is - naar aankiding uan de suggesties die het LBL doet - een aantal suggesties gehomen, die
momenteel nad.er tuordzn ondzrzocht. In hort besteh homen dz sugesties ltier op neer:

l. het nader ondzrboutaen uan de stelling dat het lzefijdscriterium sehcteert op de sportieue capaciteiten uan

de schermer;

2. het hefiijdscriterium ueruangen dnor het oordeel uan een bondscoaclt, topsportcoi)rdinator ofeen deshundige

buitenstaandzr;

3. hu leefijdsoiterium ueruangen door een progressiecriterium (hierbij kun je dcnhen Aan een soort uan

prettatie-index, waaruan een proete op dz website uan de KNAS te zien is: de JIVK-indzx);
4. het leefijdscriterium ueruangen door een inzetciterium.

Het bondsbestuur heef Ohf, als brieSchrijuen gearaagd mee te denken oaer een bruihbare aeruanger uan het

lzefijdscriterium. Ook zijn we met NOC*NSF in ouerleg ouer de te uolgen hoers.

Vooralsnog moet het leefiijdscriterium, bij gebrek aan beter worden gehandhaafd.

Anton Oshamp

Bondsbestuur
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Wist je dat er heel veel gezegdes. spreuken en
uitspraken bestaan die te maken hebben met
de geschiedenis van het schermen? Je denkt
er misschien niet bij na, maar als je er op let,
herken je die uitdrukkingen zo. Die uitspraken
gaan vaak over het materiaal waarvan vroe-
ger de voorlopers van de moderne scherm-
wapens gemaakt werden. De moderne
schermwapens worden gemaakt van een
bepaalde legering. Een legering is een samen-
smelting, een vermenging van metalen. Een
van die grondstoffen daarbij is ijzer {fe}, dat
eigenlijk een chemisch element is. Ook door
dat gebruik van ijzer is het schermen van nu
nauw verbonden met vroeger, ook al is het
schermen nu sportief.

an>
l9lf,zen

Die oude materialen, zoals in dit geval ijzer,
werden gezien als een symbool voor kracht
en soms status. Dat dit zo was, kun je nog
steeds aflezen aan een heleboel uitdrukkingen
waar het woord 'ijzer' of ijzeren in voorkomt.
Het is bijvoorbeeld heel handig om een 'ijze-
ren wil'te hebben bij het schermen, dat bete-
kent dat je onvermurwbaar bent en je niet van
je stuk laat brengen. 'Een hoofd als een ijze-
ren pot hebben' is een groot voordeel bij het
schermen. Met zo'n hoofd kan je veel acties
van tegenspelers onthouden en ook de aan-
wijzingen om zelf op je best te schermen. Als
je een hoofd als een ijzeren pot hebt, betekent
dat, dat je over een verbazend sterk geheugen
beschikt. Van ijzer, of ijzeren betekent in alle-
bei de voorbeelden heel sterk. Toch kan het
voorkomen dat ook al ben je sterk je 'geen
ijzer met handen kan breken'. Dat betekent
dat je het onmogelijke niet kan doen. Met het
ijzer, uit geen ijzer met handen kunnen breken
worden wapens van ijzer bedoeld. Die ijzeren
wapens moet je met ijzer bestrijden en niet
met je blote handen.

\,i\j i\)h r'Ah [[oe[ et'en
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Dotum l{oom/Wopen

29 /05/2003 25e Hemelvoorlslournooi

Ilorel olle rol.

0l/ll/2003 \{open von Vlogtwedde

02/ll/2003 Florel olle tol.

02/ll/2003 Lex Jongeion Memoriol Irophy
Degen Equipe mixed

09/ll/2003 l4e lnl. Wolerlondlournooi
Floret/Degen Jeugd

l5/ll /2003 Hollond (up

Sobel/Florel tquipe

Ploots/0rgonisolie Opmerking

Veldhoven
(ouroge

Ter Apel

SV Ier Apel

?

MVO

Purmerend

Zool Heerooms

Amslerdom

lnv./Recr.

lnl.

lnv.

lnl.

lnl.
(onlre Iemps/0veren/RANA/US

16/ll /2003 I I e lnl. RANA Tournooi Amslerdom lnl.
Sobel/Floret Domes & Heren (onlre Temps/0veren/RAl,lA/US

Stichting Topschermen Den Haag

STUNTPRIJZEN
VOOR SGHERIUIVERENIGING EN

Waag naar onze uoorwaarden

o*icicrc rcveranciervan AllSmf {ntgfnAtiOnAl

Verkoopadres:
Kepplerstraat 253, Den Haag, tel.: 06 ' 24853767

Dinsdagavonden: 19.30 - 21.00 uur

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

U kunt ook onz-e site bezoeken op

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

of mail ons op

topschermen@soneramail.nl
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