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Beste schermers!!
Juni is een ongekend drukke schermmaand geweest: alle Nederlandse senioren kampioenschappen vonden plaats,
en tussendoor was er nog de Algemene Ledenvergadering. Met voorzichtig goed nieuws: voor het eerst in jaren is
het ledenaantal van de KNAS gegroeid! (Het Madonna-, James Bond- of De drie mushetiers-ffict)
Op de valreep voor de zomervakantie nog de laatste Touchd van het seizoen, met daarin weer een aantal wedstri.idverslagen waaronder een persoonlijk verslag van de Europese Kampioenschappen voor veteranen, en een zakelijk
verslag van de nationale kampioenschappen. Verder uiteraard weer de Jonge Musketier, deze maal samengesteld door
schermers van Schermvereniging KLM. Ook voor de komende twee nummers hebben zich al gegadigden gemeld,
maar voor jaargang2004 zoek ik nog vijIverenigingenl
De huidige bond laat uiteraard ook weer van zich horen, en in het tijdschrift van de oude bond komen
de Olympische Spelen van 1928 nu snel dichterbij.

Ik wens u een heel fijne vakantie,

Veel leesplezier,
Liesbeth Oskamp
Redacteur Touchd

Adres uoor hopij:

Redactie Touchi
Liesbeth Oskamp

Hounijkstraat 393
1013 W Amsterdam
e-mail: li.

os kamp@wxs.

telefoon: 020

-

nl

77 656 28 (lieuer uia E-mail!)

Noteer alvast in uw agenda: de deadlines in 2003
r SEPTEMBER

r NOVEMBER
GRAAG

ZlElKuW

KOPIJ TEGEMOET (Foto's graag als origineel. W'orden op verzoek teruggezonden)

DIVERSE (SCHtRtul-IZAKEN
Danbutoord
Geacht bestuur en leden van de KNAS.

De familie Van Winden dankt u voor uw aanwezigheid

bij de uiwaart van Dick van Winden, voor de warme
toespraak van voorzitter Bunck, voor de prachtige

bloemen.

De aanwezigheid van oud voorzitter Bert van der Flier
die overkwam uit Italid om op de uiwaart aanwezig te
kunnen zijn, heeft ons erg goed gedaan.

Het helpt ons bij de verwerking van ons verdriet
te weten dat Dick zo gewaardeerd werd.
Riet van $Tinden

STICHT NG SCHERMCENTRUM ARNHEM

UhlmclfiW

schermsportartikelen

Voor optimale veiligheid en gegarandeerde kwaliteit.

Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland
Uhlmann schermspoftartikelen.
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

q
l."

Sport.nl voor uw Yerenigingl
NIEUSTS VOOR VERENIGINCEN

U kunt kiezen uit de volgende categoriedn:

Bestuur y'l Management

- Accommodatie & Beheer
- Beleid & Organisatie
- FinanciEn & Fiscaliteiten
- Gezondheid
- Ledenwerving & -behoud
- Overheid & Sport
- Sponsoring & Communicatie
- Waarden & Normen
- Werk & Sport

Het

is zover: alle belangrijke

informatie voor uw

vereniging is gebundeld op ddn overzichtelijke site! Op

www.sport.nl staat onder het deel Bestuur & Management alles wat u nodig heeft. De informatie is bedoeld
voor iedereen die binnen de sport(-vereniging) werkzaam is, vrijwilligers En beroepskrachten. Met deze site
willen NOC*NSF, de NKS en Arko Sports Media een
bijdrage leveren aan de verdere versterking en
professionalisering van de Nederlandse sport.

irriaa3

vindt u achtergrondinformatie, de meest

De afgelopen periode heeft NOC.NSF samen met de
NKS een schat aan sporttakoverstijgende informatie

gestelde vragen met anfwoorden, overzichten van publi-

voor sportverenigingen verzameld. Daarnaast

caties, artikelen en internetlinks voor meer informatie.

NOC*NSF
met

fuko

is

een nauwe samenwerking aangegaan

Sports Media, de grootste uitgever van vak-

publicaties op sportgebied. Artikelen uit de tijdschriften
Sportaccom, Sport Bestuur & Management, Coachen,
en uit

het Handboek Sportaccommodaties staan daarom

ook op de site. Evenals het laatste vaknieuws en een
agenda van relevante congressen, symposia en studiedagen.

Per onderwerp

Ook wordt vermeld waar u als vereniging meer informatie/ondersteuning kunt krijgen voor het betreffende
onderwerp.
Vanaf

juli krijgen verenigingen ook de mogelijkheid om

via de site vragen in te sturen aan een panel van deskundigen. Vekelijks worden drie vragen beanwoord. Het
gaat hierbij om vragen over spofttakoverstiigende onderwerpen. Voor sportspecifieke vragen wordt doorverwezen neat de betreffende sportbond.

Ga ook eens kiiken wat sport.nl uw vereniging te bieden
heeft! Het adres is www.sport.nl/benm.

Breedtesporl en verenigingsondersteuning
Wie jeugd houdt, heeft toekomst!

Deze en nog veel meer vragen zullen in het najaar van

Jeugd is belangrijk voor veel schermverenigingen.
Ook voor die van u. Vaak doen verenigingen daarom

jeugdbeleid voor schermverenigingen. Een aantal

aan wervingsactiviteiten speciaal op deze doelgroep

zij dat bij hun vereniging hebben gedaan. Heeft u
interesse in het bi.jwonen van deze worlahop? Heeft u
goede idee€n over ofervaringen met jeugdbeleid die u
graag met anderen wilt delen en die tijdens de workshop
aan de orde kunnen komen?
Meldt u zich dan aan bij:
Ab de Jong (0165-310 464 I ajahdejons@zonnet.nl)

2003 aan de orde komen tijdens een workshop over

gericht. Behoud van jeugdleden is echter even belang-

rijk. Hierbij kan een jeugdbeleidsplan hulp bieden.
Het opstellen van een dergelijk plan is een goede
gelegenheid om eens kritisch naar het jeugdbeleid van
de eigen vereniging te kijken.
'Wat
gaat goed?
'Wat kan beter?

verenigingen zal hier gevraagd worden te vertellen hoe

geeft hanteerbare kaders aan met speelruimte voor alle

en/of
Kim Vesterweel (020-475 1876 / westerwk@xs4all.nl).
Tezijnertijd nemen wij dan contact met u op met

betrokkenen.

nadere informatie.

Een jeugdbeleidsplan is zeker geen strak reglement, maar

HOE MAAKJE ZO'N PIAN?
- Wat moet er in ieder geval in?
-

Vie werkt

er aan mee?

-'Wie wordt belast met de uiwoering?

Wie orgqniseert de NK's 2OO4?
Ieder jaar organiseert de K.N.A.S. een groot aantal

NKt. Voor alle senioren NKs zijn wij

nog op zoek

naar een vereniging die samen met de K.N.A.S. het

kampioenschap wil organiseren. Door mee te werken
aan een

NK kunt u via

de lokale en/ofregionale pers

reclame maken voor uw vereniging en op die manier

bijvoorbeeld uw ledental verhogen en misschien ook

De data voor de NK's zijn nu al vastgelegd om te
voorkomen dat ze samenvallen met V'ereldbeker- en
Satelliettoernooien. 'We willen onze nationale toppers
niet dwingen te kiezen tussen een wereldbekerwedstrijd
en het nationaal kampioenschap. A.lleen de datum voor
het NK Veteranen 2004 kan nog in onderling overleg
op een andere datum vastgesteld worden.

eventuele sponsors aantrekken.

Hieronder een overzicht met de nog te organiseren

Heeft uw vereniging belangstelling om aan ddn van

kampioenschappen t/m eind 2004.

de NK's mee te werken laat dat dan mij z.s.m. doch

uiterlijk voor I september 2003 weten. Mochten er op
20121-12-2003 NJK

17-04-2004
18-04-2004
24-04-2004
25-04-2004

2003/2004

Apeldoorn

I

i.s.m. Surrour

zal de K.N.A.S. de betreffende kampioenschappen

NK Sabel 2004
NK Floret 2004
NK Degen 2004
NK Equipe 2004

geheel in eigen beheer organiseren.

K.N.A.S. \W'edstrijden

08109-05-2004 NK Veteranen 2004 -

Oscar Kardolus

(voorlopige datum!)

18119-12-2004

NJK2004/2005

Zoals u ziet zijn alleen voor de

september 2003 nog kampioenschappen 'open'sraan

E-mail: knas.wedstrijden@freeler.nl
i.s.m.

Adres:Vondelstraat 28 ,2712 RD Zoetermeer
Telefoon: 079-3166541 / Mobiel: 0626-062335 I

Zaal Heerooms

Fax 0842-128836

Purmerend

NJKt verenigingen

gevonden.

Lentedegen- en Schelvispekeltoernooi
Jan Buijsse

Op l3 april jl.

organiseerde Schermvereniging

tefount

nemers lag desondanks beduidend onder dat van vorig

Vlaardingen voor de achttiende keer het Lentedegen-

jaar. Ook spijtig was dat een aantal schermers het op het

toernooi en voor de achtste keer het Schelvispekel-

laatste moment moest laten weten afweten.

toernooi (sabel).

de organisatie, jammer voor de deelnemers. De toer-

In schermkringen in Nederland en in toenemende mate
ook in Belgid krijgen beide recreatieve toernooien steeds
meer bekendheid. Jammer was dat in Sint-Niklaas

nooien verliepen weer in een bijzonder goede sfeer en

(Belgie) tegelijkertijd een schermtoernooi werd georgani-

succesvol. Ruud Hoogstad wist nog een vijfde plaats te

lastig voor

de sportiviteit stond op een hoog niveau. De degenschermers van Ti'efpunt waren net als vorig jaar niet erg

seerd waardoor het aantal Belgische deelnemers veel

behalen maar Mikkel Suijker krvam niet verder dan een

kleiner was dan normaal. Gelukkige bijkomstigheid was

veertiende.

dat een aantal van onze zuiderburen toch de voorkeur
gafaan het \4aardingse toernooi. Het totale aantal deel-

maken van zijn linkshandigheid.

Villiam

elfde plaats.

Klaassen wist goed gebruik te

Hii

eindigde op een

Mady Hogenboom kon niet in haar spel komen, waardoor ze in

de damespoule niet verder wist te komen dan

Het geweld van Oscar Kardolus van Zaal Kardolus
(eerste), Henk Kenter van KLM (nveede), Armin
Vogelaar van Masque de Fer (derde) en van Frits

een zevende plaats.

slopende strijd winst op voor Carlo Rutjes van LUSV

Snijdewint van Courage (vierde) was hem te veel.
Deze vier schermers beslisten de eindstand in een

Leiden. Hans Gijsbertsen van Prometheus Delft werd

enerverende finale.

De finale heren degen leverde

in

een zeer spannende en

Bij de dames wist Timandra de la Fontaine van

rweede.

Maar vooral de Tiefpuntdames wisten zich hier weer

Scaramouche Arnhem haar vorig.iaar behaalde nveede

goed naar voren te schermen. Daardoor kon Lisette

plaats te bestendigen. Alleen Ammerentie Luteyn van

Scholte een zeer verdiende tweede plaats opeisen en

uit Den Haag was te sterk voor haar. Naast

Des Villiers

(voorzitter) Inge Schoonderwoerd een derde plaats ten

de gebruikelijke trofeedn waren er voor de winnaars

koste van Ti'eFpundid Angeline Schoor, die daardoor op

Vlaardingse ijzerkoekjes, een plaatselijke traditie.

de vierde plaats eindigde. De eerste plaats was overtui-

Bij sabel lagen de verhoudingen, zoals ook vorig jaar,
voor de thuisclub een stuk gunstiger. Ronald Overgoor
van Tiefpunt wist beslag te leggen op een vijfde plaats.

was er voor de sabelfinalisten Schelvispekel, een drankje

gend voor Bonnie van Vuure van La Prime. Uiteraard

dat in vroeger tijden de Maardingse vissers op zee wat
warmte moest geven.
Prijswinwrs

Lentedegen- Scbeluitpcheltoenooi

," rjereldranglijst, Meer dan 1 20 nationale tilels, finale plaatsen ,/.K.s E.K.s, 4x deelname aan Olympi6",
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Nederlqndse kompioenschoppen 2OO3
De maand juni was dit jaar geheel gerviid aan de
Nederlandse Kampioenschappen. Op zaterdag 7 juni
streden 18 dames en 30 heren om de kampioenstitel

Heren floret:

floret. De wedstrijd vond plaats in het Schermcentrum
in Arnhem. Een rveek later rverd het toneel naar

3.

Zoetermeer verplaatst.

Op

14

Sebastiaan Combd (Scaramouche) en

Rudolph Spanhoff

(Te

r'Weer)

iuni werd degen

geschermd door 22 dames en 40 heren, en de volgende
dag volgden de equipekampioenschappen op alle
wapens. Tot slot was 28

1. Matthiis Rohlfs (Scaramouche)
2. Arnaud Holstege (Scaramouche)

iuni de dag waarop x dames

en y heren elkaar op sabel troffen.

Dames degen:

1.

Sonla

2. Titia

3.

lbl

(Des Villiers)

Manessen (FC Almere)

Indra Angad Gaur (ANSC) en
Saskia van Erven (Scaramouche)

De uitskgen:

Dames floret
l. Indra Angad-Gaur (ANSC)

Heren degen:

1.

Siebren Tigchelaar (Veru'iilen)

2. Latravan Gijlswijk

2.

Bas

3.

(Scaramouche)

Saskia van Erven (Scaramouche) en

Diinn Geurts (OKK)

Venvijlen (Verwijlen)

3. Vouter den Otter (Des Villiers) en
Stdphane Ganelf ( Kardolus)

.De

Scherd'6'i
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OLYMPISCHE SPELEN
AMSTERDAM:
75 JAAR GELEDEN
Het is dit jaar 75 iaar geleden dat de Olympische

PRINCESS-ROOM
RESTAURANT

IN(iANG ,,OUDE sT/\D''
EIEKENDE

KEU}<EN

JJ.v. HamcrsveldJr., T.'!.310, Amersfoorr

Spelen in Amsterdam werden georganiseerd.

De Schermer besteedde ruime aandacht aan

Commissie [...] gaat echter den stand der geoefend-

het evenement: aan de organisatie en aan de

heid na bij competitie- en andere wedstrijden,

Nederlandse schermers, Vandaag het derde van

benevens desgewenscht in de zalen." In het seizoen

een korte reeks artikelen: de voorbereiding van

'26-'27 was er nog steeds geen plicht tot trainen,

de Nederlandse deelnemers.

maar was deelname aan alle bondswedstrijden en
de kampioenschappen verplicht. Het serieuze werk

L

Tijdens de jaarvergadering van 1926 werd gemeld

begon in september 1927. Op elk wapen werden

dat de voorbereiding voor de Olympische Spelen

12 schermers geselecteerd die om de twee weken

begonnen was: "De vooroefening en training voor

een verplichte gemeenschappelijke

de O.S. 1928 is ter hand genomen en de voorzitter

Uiteraard werd er op de trainingen veel geleerd:

van de Techn. Comm. lichtte de vergadering hier-

"Van het schermen met de professeurs hebben de

omtrent in. Het is een belangrijke campagne en

amateurs veel kunnen leeren, vooral, omdat de

getuigt van ernstige bedoelingen. De schermers

professeurs hun tegenstanders op de gemaakte

hebben, wat de O.S. betreft, een traditie op te

fouten hebben gewezen en hun verschillende

houden, daarvan zijn Bestuur en Techn. Comm.

wenken hebben gegeven."

overtuigd en met het beste voornemen bezield."

Hoewel de officidle mededelingen steevasr zeer

In het volgende nummer van De Schermer werd

positief waren,was er ook wel een ander geluid te

het trainingsschema weergegeven. Tussen maart en

horen. In een lang artikel eind 1926 spuwt "een

september 1926 werd een voorlopige selectie

insider" zrjn gal. "Zondag 31 October is de derde,

samengesteld. "De oefening der schermers wordt

niet-verplichte bijeenkomst van onze schermers

geheel aan hen zelf overgelaten. De Technische

voor de a.s. Olympiade. Deze zal wel weer, evenals

f,

training hadden.

de vorige twee, bijna

uitsluitend bezocht worden

H. H. SCHERMERS
Heeft U reeds gehoord

door 'n aantal jongere schermers, die, als 't er op
aan

komt, hoegenaamd geen kans hebben gekozen

The l{ew

te worden. De geroutineerde, oude rotten bli;'ven

eenvoudig weg, omdat ze zich (misschien ten
onrechte) zeker voelen van hun sup6rioriteit.

Ook deze samenkomst zal wel weer prettig

en

ll

His Masters Uoice
lnstrumenten ?
P.J.Richter & Zn. - Amsterdam

genoeglijk worden, maar aan't doel, n.l. training

voor de a.s. Olympische Spelen, beantwoordt ze

In het laatste nummer van De Schermer voor

niet [...]. Er moet gewerkt worden, willen we in

Spelen nog de succeswensen aan de deelnemers.

'28 een dragelijk figuur slaan. De toestand is alles

"De Spelen naderen thans snel. Bij het verschijnen

behalve rooskleurig. Van Frankrijk, BelgiE, ItaliE

van ons volgend nummer zljn de wedstrijden reeds

en Denemarken verliezen we bijna zeker op

floret:

begonnen.

Vij

de

wenschen voor onze vertegenwoor-

op degen verliezen we vast en zeker van Frankrijk,

digers de mooiste successen. Er is goed geoefend

BelgiE, en misschien van Italid en Denemarken,

en veel geschermd. Hoe zullen de resultaten zijn?

op sabel zullen Itali€ en Hongarije ons ook bijna

Op floret en degen? Kunnen wij voor deze wapens

twijfelloos slaan

wat verwachten? Misschien een enkel persoonlijk

-

terwijl we ook van de andere

landen nog lang niet zeker zijnt. Laten we 't niet

succes. De 6quipes zullen vermoedelijk niet

hopen, maar misschien komen vreemde verrassingen

prijswinnaars komen. Op de sabel daarentegen wil-

ons nog 'n leelijke streep door de rekening halen!"

len wij een derde prijs voor ons team verwachten

Begin 1927 stelde de technische commissie de

en

voorlopige selectie samen: drie dames en 13 heren

eenige Nederlandsche vertegenv/oordigers. Onze

mochten zich op deelname gaan richten. Bij de

beste wenschen vergezellen onze schermers.

heren waren er twee die voor alle wapens geselec-

Mogen zij in ieder opzicht een sportief succes

teerd waren, en een aantal andere namen kwam bij

behalen."

twee wapens voor. In

juli

1928 was de definitieve

wij rekenen in de personeele finale

Of de 'malted milk' geholpen heeft,

tot de

eveneens op

en

of de

selectie een feit: op elk wapen werden drie scher-

bezorgde brievenschriiver geliik had kunt u in de

mers ingeschreven. Deze schermers kregen trou-

volgende Touch6 lezen. Dan de resultaten van de

wens nog wat (doping?)hulp: "Door de Engelsche

Nederlandse deelnemers.

Firma Horlick Malted Milk Co. is ter beschikking
van de Hollandsche deelnemers aan de Olympische
Spelen een

partii Malted Milk gesteld, welk

voedingsmiddel een buitengewone waarde moet
hebben gedurende de training"'

Dames sabel:

Heren floret

l.

40-49: Patrice Masson (Pall6s)
50-59: Rob van W'inden (LUSV)

Jean-Marie Stam (Prometheus)

2. Marjolein

Versteeg

Dames degen

Equipes
Dames degen:

l.

Des Villiers

2.
3.

Kardolus
FC Almere

Dames floret:

1.

Scaramouche

Heren degen:
l Verwijlen

40-49: Ineke Knape (Rapier)
50-19: Dinie Meijer-Evers (Scaramouche)

2.
3.

Heren degen:

Kardolus
Des Villiers

Heren floret:

1.

Scaramouche

2. Verwijlen

2. OKK

3. Ter weer

3.

Do-es sabel:

Heren sabel:

l.

Prometheus

1. Prometheus

2.

Kardolus

2.
3.

Rana

40-49: St€phane Ganeff (Kardolus)
50-59: Robb van Vinden (LUS\')
60-69: Joop Pompe (Rapier)
Heren sabel:

40-49: Oscar Kardolus (Kardolus)

50-59: Frits Snijdewint (Courage)

Kardolus
Scaramouche

Nederhndse kampioenen bij dz ueteranen

D"-es floret:
50-59: Gloria Pacheco Garcia (Verwi.ilen)
(en overall winnaar)

40-49: Mieke de Graaf (Scaramouche)
60-69: Kristin Payne (KLM)

Ieplaan 85, 2565 LH Den Ha,g
Tel.: 07 0 -3647 524, Emul: dynapoint@soneramail.nl

Openingstijden: Dinsdagavond 19.30 - 21.00 uur

VIl" lndividuele Europese kompioenschoppen
voor veteronen 2OO3 in Moskou.
Martin Broodbakker

voor waarop stond dat er een starttariefwas van 36 roebel (ongeveer een I euro) en de rest op tijd ging. Vij vol

Aan dit kampioenschap werd dit jaar door zes
Nederlanders deelgenomen, waaryan 2 bij heren floret
(rViebe Mokken en Martin Broodbakker), 3 bij dames
floret (Dinie Meijer-Evers, Gloria Garcia Pacheco en
Mieke de Graaf-Stoel) en ddn bij heren degen Qan
Somers). Dit verslag gaat voornamelijk over heren floret
omdat de schrijver alleen tijdens dat onderdeel van de

goede moed de taxi

kampioenschappen aanwezig was.

Na de vlucht op woensdag, waar ook de drie vrouwelijke
deelnemers mee vlogen, en een uurtje wachten bij de
paspoortcontrole werden we in de aankomsthal meteen
belaagd door allerlei mannetjes die ons een taxi probeer-

den aan te smeren. Wiebe had vrij snel een taxi gevonden die ons voor 40 euro naar ons hotel zou brengen.

Het was een taxi van het afgetrapte soort (en als taxi
ook niet herkenbaar), maar hij reed in ieder gevd en
iets meer dan een uur later stapten we het hotel binnen,
na eerst nog een tijdje opgehouden te zijn door een
colonne dignitarissen met escorte, waaryoor al het verkeer (en dat is nogal wat) stil werd gelegd. Het hotel was

in en onderweg werden we weer stilin een grore verlengde

gezet omdat Poetin langs kwam

Mercedes. Helaas bleek aan het eind van de
iets te goeder

rit dat

we

tlouw waren geweest, want de taxi-

chauffeur liet ons de merer zien waarop inmiddels iets
meer dan 1900 roebel stond (oftewel een euro of60).

Natuurlijk waren we erg boos, maar roen de man probeerde weg te rijden terwijl wij nier uit de auto konden
stappen (de deuren konden niet van binnenuit geopend
worden) hebben we uiteindelijk toch maar betaald en
beschouwen we het als een wijze les om altijd door re
vragen naar het tarief. Na het eten zijn we teruggelopen
naar het hotel en hebben daar in de bar nog wat gepimpeld tot een uur o[ nvee.
De organisatie had een bus klaar sraan voor de deelnemers. Na een kleine 3 kwartier door de buirenwijken
van Moskou gecruised te hebben, werden we met afgezet
bij de sporthal. En na het inschri.jven (van het ene tafeltje naar het andere) en controleren van het materiaal,
kon er geschermd worden. Er waren in totaal 3l schermers (waarvan 12 Russen) in onze categorie (40-49),

aan de buitenkant een schitterend kolossale toestand,

het was opvallend dat veel schermers die twee jaar

gebouwd nog in de tijd van Stalin en tegenover het witte
huis (waar Jeltsin een aantal jaren geleden de opstandige

geleden meededen

doemaleden met tanks belaagde).

een directe eliminatie volgde. \7iebe verloor helaas alle

Nadat we onze spullen in de kamers hadden neerge-

parti.jen in de eerste ronde, ik won er rwee partijen (van

gooid zi.jn we de stad ingelopen, op naar het Rode Plein.

een Rus en een Noord-Ier die zo te zien de avond van

Na een tijd over de novi arbat (een lange 8-baans weg
naar het centrum) gelopen te hebben, kwamen we aan

tevoren nog meer gedronken had dan wij). Na de eerste

de achterkant van het Kremlin uit. Daar waren allerlei
dronken soldaten gedeeltelijk ontkleed aan het feesten

met hun vriendinnetjes; naar we later hoorden was het
een feestdag voor het grensbewakingspersoneel. Nadat
we gevoeld hadden hoe het is om op het Rode Plein
te staan besloten we een taxi te nemen om naar een
restaurant te gaan dat \?1ebe in zijn Marco Polo gidsje
opgezocht had, V'e namen een taxi die zowaar over een
meter beschikte, en de chauffeur hield ons een briele

in Keulen nu ook weer van de partij

waren. Er werd geschermd in twee voorronden waarna

ronde hvamen Dinie, Gloria en . . .. ook even bij ons
kijken en hebben mij in de rweede ronde goed aangemoedigd. In de weede ronde ging het Viebe helaes niet
veel beter

afdan in de eerste. Hiy had bij een partij nog

wel 4-1 voorgestaan, maar verloor uiteindelifk toch alles.

Ik draaide in de tweede ronde lekker en versloeg 2 kalia'
nen en weer een Rus. Dit alles resulteerde in een tableau
waar Wiebe op de 29e plaats stond en ik op de 13e.
'Wiebe

moest zijn eliminatie schermen tegen de nummer

vier, een Zwitser, en verloor met 10

-

3'

Hij eindigde hiermee

als 29e van Europa.

Ik

moest

tegen de nummer 20, de Rus Yuri Svarski. Helaas

draaide ik in deze partij helemaal niet lekker meer en

ik

verloor ruim met 10 - 2. Uiteindelijk leverde mij dit
een I 8e plaats op. Hierna vond de offici€le opening
plaats, die inderdaad erg officieel was, veel bobot en
een show van dansende kinderen in traditionele kledij
en een zangeres. Toen kregen we nog een flitsende
toneelschermshow te zien, waarna de finale-partijen
volgden. De finale van onze leeftijdscategorie, waarbij
de regerend Europees kampioen Blaschka zijn titel met

Duitser Peter Marduchajew
8) was aantrekkelijk om te zien en dat gold ook

succes verdedigde tegen de

(10

-

voor die van ddn categorie ouder (50

- 59) waarin de
Paul
Graham (UK)
van
Pool Ziemowit \Tojciechowski
(10
won
- 4).

Heren floret 40-49, 32 deelnemers
- Martin Broodbakker (Contre Temps): 18e
- Viebe Mokken (ASV vd Berg): 29e
Heren degen 40-49,71 deelnemers
- Jan Somers (d'Artagnan): 10e

Het Pinksrer equipe
mini-sobel & degen
schermtoernooi
Yoor de ieugd in de sporihol De Brug
in Den Helder I iuni 2OO3
RorT Nigel Hartsuiker

Voor de volgende dag hadden we een excursie naar de
binnenstad besproken via de organisatie en om 9 uur

Op eerste Pinlaterdag, 8 juni 2003, werd een jeugd

vertrokken wij

dquipe mini-sabel

met Svetlana (een studente landbouwredelijk Engels een rondleiding van

kunde) die ons in
drie uur langs het Kremlin en een aantal andere plaatsen
(o.a. een kathedraal die in drie laar tijd gebouwd was)
gaf. En zo hebben we nog een aardige

indruk gekregen

van Moskou, voordat we weer richting vliegveld gingen.

&

degen schermtoernooi georgani-

in de
in Den Helder. De equipes waren
afkomstig van S.V Alkmaar, Schermzaal T6th uit
Aldtsjerk, de Schermkring uit Friesland, de Vrijbuiters
uit Boskoop en FAC Fencing Club uit Almere.
seerd, door afdeling schermen M.S.V. Zeemacht
Sportha-l De Brug

Het individuele Europese kampioenschap is een ontzettend leuk toernooi om aan mee te doen, de sfeer is echt

"Zondag heel vroeg in de ochtend stonden ik en mijn

erg goed en het is altijd erg gezellig. Ik kan alle veteranen aanraden om over rwee jaar mee te doen in Oostenrijk. Maar denk eraan, op tijd aanmelden, want anders

opa al in de sporthal om het schermtoernooi voor de
jeugd voor te bereiden. De banen moesten afgeplakt en

laat de KNAS je opdraaien voor de kosten van het niet

den, zodat alles deze dag op rolletjes zou verlopen.

meenemen van een scheidsrechter.

Resultaten uan de Nederknders:

Om half l0 werden de equipes waarin je was ingedeeld
bekend gemaakt. Ik zat bij Yannie Lam en Tim Poelman
in de equipe. Om 10 uur was het dan zover: het toernooi kon beginnen. Al vanafde eerste ronde bleek dat

Dames degen 50-59,23 deelnemers,

we een heel goed team hadden, wanr we hadden alles

- Dinie Meijer-Evers (Scaramouche): 21e

gewonnen! Toen er na de eerste ronde een pauze was,

Dames floret 40-49, 16 deelnemers,
- Mieke de Graaf-Stoel (Scaramouche): 13e

tijd om bij de andere schermers te
kijken. De pauze was afgelopen en we moesren weer
gaan schermen. De eerste partij ging goed, want ik had

de apparatuur moest ook nog even gecontroleerd wor-

hadden we even de

Dames floret 50-59,21 deelnemers,
- Gloria Garcia Pancheco (Verwijlen): 5e

- Dinie Meiler-Evers (Scaramouche): 1le

dik gewonnen. De rweede partij ging minder goed, want
ik zat niet echt goed op te letten, dus er vielen een paar
tegentreffers. Uiteindelijk had ik er rwee verloren, maar
wij samen als equipe hadden toch nog alles gewonnen.

De partijen waar wij tegen moesten schermen waren:
T6th uit Aldtsjerk, de
Schermkring uit Friesland, de Vrijbuiters uit Boskoop
en en FAC Fencing Club uit Almere.

Uitskgen:

S.V. Alkmaar, Schermzaal

Eqoip" mini-degen,

le (4 overw.)

MSV Zeemacht I

Toen we aan het einde van de dag dachten dat we klaar

2e (3 overw.)

FAC Fencing club Almere

waren, moesten we nog ddn partij schermen. W'e moesten tegen een best grote jongen waarvan iedereen dacht

3e (2 overw)

MSV Zeemacht 2

4e (0 overw.)

De Vrijbuiters 2

dat

hij heel moeilijk te verslaan

was. Maar het tegendeel

was waar. Yannie en ik wonnen van hem, alleen

Tim

niet. Ik had gewonnen met 5-0. Het was makkelijker
dan ik dacht. Voor mijn gevoel ging het iets te makkelijk, want ik dacht dat hij moe was, dus voor mijn
gevoel was het niet echt een goede overwinning. Maar
misschien had ik het wel verkeerd en was hij niet zo
goed als dat we van hem dachten.

Het was heel gezellig en ik kijk met veel plezier uit naar
een volgend jeugdtoernooi."

Individueel Mini-degen
le:Yannie [.am
MSV Zeemacht
2e: Rory Hartsuiker MSV Zeemacht
MSV Zeemacht
3e:Tim Poelman

Eqoip. mini- sabel.
le (5 overw.)

F.S Friesland

2e (4 overw.)

S.V. Alkmaar 2

3e (3 overw.)
4e (2 overw.)

S.V. Alkmaar

5e

(l

-

schermzaal

I

M.S.V. Zeemacht 2
M.S.V. Zeemacht I

overw.)

6e (0 overw.)

F.S. Friesland

Individueel mini- sabel
le:Joep van Geerestein (SV. A.lkmaar)

2e:MartijnKerklaan (S.V.Alkmaar)
3e:

Valentina

T6th

(Schermzaal

T6th)

T6th

W,ti^#L,,e,

DE JEUGDPAGINA VAN TOUCIIE
Deze keer ingezonden tekeningen,
puzzels en moppen
door leden van
scherrrtverenigi ng KLM

Grm""r"
Er staat een invalidenwagentje op de snelweg
met pech als er een BMW naast hem stopt en

vraagt of hij moet slepen.
Nou graag, zegt de man van het invalidenwagentje, maar als je te hard gaat dan toeter
ik wel. Zo gezegd zo gedaan en ze gaan
op weg.
Het gaat een tijdje goed totdat de BMW wordt
ingehaald door een Porche. De bestuurder
vergeet het invalidenwagentje en gaat er
achter aan waarop de bestuurder van het
wagentje begint te toeteren.
Een boer aan de kant van de weg die dat ziet
rent naar huis en zegt tegen zijn vrouw:
Vrouw, vrouw wat ik nu gezien heb....... een
Porche 180 km per uur een BMW 200 km per
uur....... en een invalidenwagentje wat toetert
om er langs te mogen

Er zitten twee Belgen samen een biertje te
drinken vraagt de 66n: "Waar ga jij heen dit
jaar op vakantie"? "lk ga naar Aantocht zegt
die ander". "Aantocht? Waar ligt dat dan"?
"Dat weet ik niet maar op het nieuws zeggen
ze steeds mooi weer in Aantocht".

Een stuk papier komt in het water terecht.
Wat krijg je dan?
Antwoord:'Een Zwemdiploma'

Niels.

Er zit een dikke man en een dunne man op
een bankje. De dikke zegt tegen de dunne:
Als ik jou zie dan denk ik dat er hongersnood
heerst.
Zegt de andere tegen de dikke: En als ik jou
zie dan denk ik dat jij de oorzaak van deze
hongersnood bent! !

Komt een man aangifte doen van de geboorte
van zijn zoon. Gefeliciteerd zegt de ambtenaar
en hoe noemen we de kleine burger. De man
zegt: we noemen hem EURO.
Maar dat kan niet zegt de ambtenaar dat is
een beschermde naam.
Oh ja, zegt de man, bij mijn andere kinderen
waren er totaal geen problemen.
Ze heten Mark en Frank

Onb.k,:r"rd icrlenf!
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KLM schermjegd
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WTDSTRIJDKATENDER 2()()3

Ploots/Orgonisotie

Noom/Wopen

Dolum

22/08/2003 Universiode
29/08/2003 Alle wopens ind.
05/09/2003

WK Veteronen

07/09/2003 Alle

Doegu

2003

(l(0R)

l-imoges

0pmerking
Slud.

(FRA)

Vel.

wopens ind. (50+)

13/09/2003 Sobelloer 2003-4
Sobel

Snophoene

ieugd

Arnhem Schermcenlrum
Storomouche

20/09/2003 NSK 2003
2l/09/2003 Alle wopens lnd. & tquipe

lilburs

20/09/2003 Scoromouche lrophy
2l/09/2003 Zo: Degen Domes & Heren;

Arnhem

Slud.

I55V txcolibur

Sthermcenlrum

lnt.

Scoromouche

Zo: Floret/5obel Domes & [leren
Koning Willem ll loernooi
Degen Domes & Heren

28/09/2003 l6e

lnl

Tilburg
Ropier

Stichting Topschermen Den Haag
ornciere reverancier

v:rn

A{lStnf {ntgfngtiUnnd

sTUNTPRIJZEN
VOOR SGHERMVERENIGING
EN

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

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

Of anders
Tel.:070 - 3647786
Fax: 070

q
l''"

- 3603719

of mail ons op
topschermen@soneramail.nl

Dolun

lloon/Wopen

03/10/7003

Wl(

ll/10/2003

Allo vopens lnd. &

05/10/20t3

Bros ds fer
Degen Domes & Heren

11/10/2003

Dulch
Degen llomes, lleren &

2003

Ploatr/Orgonisolie
Hovono ((UBl

tquipe

t.l.t.

llegenloernooi

0pen

Jeugd

0lllll2003

2003-5
Jeugd

llcpen von

Yloglwedde

Degen [quipe

l)ss

lnl.

ler
SY

Apel
ler

Inl.

Apel

?

lrophy
mixed

ilemoriol

lnv.

tV(l

04/11/200t tjl( 2003
09/11/L00l Alle wopens lunioren

Poret ((10)

t.f.(./C.t.t.

Purmerend

Wolerlondlournooi
Jeugd
l5/ll/2003 Hollond (up
Sobel/tlorel Equipe

09/ll/2003 l4e lnl.

lnl.

Zool Heetooms

Floret/Degen

Amslerdom

lnl.
(onlre lemps/0veren/lAllA/US

Amslsrdom

16/ll/2003 I le lnl. lAllA lournooi
Sobel/Florel Domes &

lett.

Apeldoorn
sv Surloul

02/ll/2001 tlorel olle col.

02/ll/2003 lex Jongeion

l*eppel

Zool Verwiilen

25/10/2003 Sobelloer
Sobel

0prerling

Heren

lnl.

(onlre lemps/0vsren/RAllA/US

:.,

23/ll/2003

Sobellour 2003-6 Sir Ph Sydney
Sobel

14/12/2003

Jeugd

2

l(erslbollenloernooi
tloret leugd

20/12/2009 llll( 2003/200{
2l/03/2003 Alle wopens Jeugd

Zulphen
D6roPemenl

Vloordingen
lrefPunl
Apeldoorn
tllAS en sv Surloul

lnv.

