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Beste schermersll

De zomer was lang en mooi, maar het is nu toch tijd ons weer geheel op het schermen te gaan richten. De eerste

toernooien zijn alweer verschermd, en terwijl ik dit schrijf is de WK-ploeg de koffers aan het inpakken. Duidelijk

tijd voor de eerste Touchd van het nieuwe seizoen. Met weer een veelzijdig aanbod: leraren en scheidsrechters, .ieugd

en veteranen, breedtesport en Olympische Spelen, er is weer van alles wat!

Vanafnu zal de Touchd een kwartaalblad zijn, en dat betekent dat dit het laatste nummer van dit kalenderjaar zal zijn

en dat de deadline van I november komt te vervallen. Hieronder treft u de nieuwe deadlines voor 2004 aan.

Veel leesplezier,

Liesbeth Oskamp

Redacteur Touchd

Adres uoor kopij: Redactie Tbuchl

Liesbetb Oshamp

Houtrijkstraat 39j
1013 VB Amsterdam

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

Noteer alvast in uw agenda: de deadlines in2OO4

r5 JANUART
r APRJL

I SEPTEMBER

1 DECEMBER

GRAAG ZIEIK LI$f KOPIJ TEGEMOET (Fotot graag als origineel. Worden op verzoek teruggezonden)

KNAS WK 2003 is powered by:

T{ONTE)A
The Power of Dreams

Havana CUBA 4l 11 october 2003
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14 DAAGSCH BLAD VOOR DE NEDERLANDSCHE SCHERMSPORT

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 derde van

een korte reeks artikelen: de voorbereiding van

de Nederlandse deelnemers.

Zoals alle Spelen begonnen ook de Olympische
Spelen van 1928 in Amsterdam met een d6fil6 van
de deelnemers. Het kostuum voor het d6fi16 op de

openingsdag:
Voor de heeren: "blauw jasje, wit afgebiesd, met insigne
op linkerborst, gesloten te dragen; witte lange linnen
broek; wit overhemd met slap wit dubbel boord;
zwarte das; witte sokken; witte schoenen; stroohoed
met oranjelint, waara n insigne."
En voor de dames: "hetzelfde jasje; witte blouse; witte
rok; witte kousen; witte schoenen; geen hoofddeksel."
De jasjes en hoeden kregen de deelnemers van het

N.O.C. cadeau, maar voor de andere kledingstukken
moest betaald worden, waaronder f. 2,50 voor een

linnen broek, f. 3,90 voor de schoenen. Het d6fil6:
"Voorop komt de Grieksche ploeg als een hulde aan

het land van oorsprong der Olympische Spelen en

geheel achteraan komt Nederland, die zich als gast-

heer geroepen voelt om de bescheiden laatste plaats

in te nemen."
En daarna beginnen de wedstriiden. De Schermer van

31 juli komt uit als de Spelcn al begonnen ziin. Des-
ondanks toch nog een vooruitblik: "Evenals bij de

spelen te Parijs, wordt ook thans een dameswedstrijd
floret georganiseerd. De dames schermen geen ploeg-
wedstrijden; dezen bekampen elkander slechts indivi-
dueel. Ieder land mag hiervoor drie dames doen
inschrijven. Van deze wedstrijden gaat een bijzondere
belangstelling uit. De dames zijn niet zeer talrijk, ech-
ter zij, die voor een vertegenwoordiging in aanmer-
king gekomen zijn, hebben het uit den aard der zaak
reeds ver in den schermkunst gebracht. Zij zullen ons
zeer zeker tooncn, hoe bij uitstek vrouwelijk de

schermsport kan zijn. Hoe nuttig deze lichaamsoefe-
ning voor dames is. De finale zal een goed technisch
beeld van het schermen der sportdames geven. In ons
land is de laatste jaren het schermen door dames sterk
toegenomen. Bij de kwantiteit gaat de kwaliteit ook
vooruit, zij het dan in ecn langzamer tempo. Ook hier
bij ons is het spel van onze kampioenen vooruitge-
gaan. Mochten wij bij voorgaande Spelen geen Neder-
landsche dames in de finale aantreffen, thans zijn de
vooruitzichten wat gunstiger. \Wij zien met vertrou-
wen de verrichtingen van onze kampioenen tegemoet.
De heeren schermen zoowel in de landen- als in de
personeele wedstrijden. Schoon ernstig is gewerkt,
meenen wij niet, dat onze ploegen op de floret en

degen een Olympischcn eindstrijd mede kunnen
maken. Op floret kunnen onze jonge krachten het
wat verder brengen in de personeele wedstrijden dan
onze ploeg in de landenwedstrijden. Op deze beide
wapens zijn de buitenlandsche deelnemers te sterk en

te talrijk. Onzc kansen gaan in de hoofdzaak naar de

sabelwedstrijden. In deze landenwedstrijden zullen
wij wel weder tot de prijswinnaars behooren. Wii
hebben de overtuiging, dat Hongarije en Itali6 om
de eerste plaats zuilen kampen, de derde plaats kan

ons ten deel vallen. In ieder geval zullen onze sabreurs
er voor moeten strijden, want een kamp is niet
gewonnen, voordat hij geeindigd is. Aan hen om onze
verwachtingen, de verwachtingen van schermend
Nederland, niet teleur te stellen."

En hoe liep het dan af? H.J.H. van Kulmen deed in
enkele afleveringen van De Schermer verslag'
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De schermwedstriiden begonnen met de floret. In de

equipewedstrijd ging Nederland kansloos ten onder:
de heren florettisten verloren al hun wedstrijden en

ook individueel was er geen succes. Slechts Nederpelt
wist zich te plaatsen voor de tweede ronde en verloor
daar al zijn partijen. De dames (28 deelneemsters)
deden het beter: twee van de drie Nederlandse dames

haalden de tweede ronde, ofwel de halve finale.
Mevrouw Admiraal werd met twee winstpartijen uit-
geschakeld, mejuffrouw De Boer won in haar halve-
finale poule alle zeven partiien en bereikte dus wel
de finale van acht schermers. Hoewel ze daarin twee

partijen won werd ze op indices toch laatste'

Daarna was het de beurt aan de degenschermers, die
slechts om een enkele tre{fer schermden. "De loopers
werden opgerold, zoodat geschermd werd op pistes,
welker substantie zacht was. Na enkele verplaatsingen
was de bovenlaag los en een ieder die wel eens buiten
geschermd heeft, zal weten hoe hinderlijk het scher-
men is op loopers, waarop zich stof ol zand bevindt.
Zonder de nederlagen van ons team te excuseeren of
uitvluchten te zoeken, durf ik gerust te verklaren, dat

dit wedstrijdterrein een groote handicap werd voor
enkele onzer schermers. [...] Intusschen kunnen wij
tevreden zijn. Een demi-finale te behalen in een strijd
met dergelijke sterkte 6quipes is een succes." In die
halve finale, een poule van vier landen, was Nederland
kansloos en verloor alle ontmoetingen.
In het individuele toernooi bcreikte van de drie
Nederlanders alleen Driebergen dc tweede ronde:
"Naar mijne meening had hij uit de overige verliespar-
tijen wel de noodige winstpunten kunnen behalen om
over te gaan. Hij was goed op dreef, wat te verwonde-
ren was, daar hij daags te voren nog belast geweest

was met het jugeeren van zware poules. Het is een

fout, dat een schermer, die zelf nog aan de wedstrijden
deelneemt, nog belast wordt met een dergelijke func-
tie." Ook voor de degenschermers geen succes dus,
maar ondertussen waren alle ogen op de sabelequipe
gericht. De verwachtingen waren hooggespannen. " .. .

men [was] er van overtuigd, dat ons sabelteam - dat
inderdaad sterk was - zich zeker in de finale zou
klasseeren. Dit laatste is niet geschied en heeft den
talrijken Nederlandsche schermers een grote teleur-
stelling gebracht. Laten we dit houden op een "off
day" van enkele schermers, die tegen de Polen niet
op dreef vraren. Toch moet erkend worden, dat onze
sabelschermers, behalve de Jong minder sterk waren
en een absoluut verkeerde tactiek op die vlugge
schermers toepasten. Eenige onzer schermers konden
de aanvallen der Polen niet houden en waar hunne
verdediging faalde, hadden zij moeten attaqueeren."

De eerste ronde werd nog overleefd maar in de halve
finale tegen Italid, Belgia en Polen konden alleen de

Belgen verslagen worden. De hoop op een Nederlandse
schermmedaille bij de landenwedstrijden was vervlo-
gen. "Majoor A.E.V. de Jong in den personeelen wed-
strijd sabel, welke Vrijdag aanvangt, is nog onze eeni-
ge hoop, maar "A.E.\W." wordt bedenkelijk ouder en

dat is een factor van beteekenis tegen de jongere

tegenstanders in de afmattende partijen."
Het laatste onderdeel: sabel individueel. "Aan de

pouleborden kon men zien, dat het tournooi zijn
einde naderde. Vele ingeschrcvenen waren weggeble-
ven [...]. In poule I was het pleit spoedig beslecht,
3 schermers waren present, die dus zonder strijd naar
de volgende ronde overgingen." In de overige poules
moest vrel gestreden worden en twee van de dric
Nederlanders bereikten de tweede ronde: De Jong en

Van der Viel. Beiden werden in de halve finalepoule
derdc en plaatsten zich voor de finale van 12 scher-
mers.Ze werden respectieveli,k 10e en 11e: "De beide
aangebleven Nederlanders hebben zich niet hoog kun-
nen klasseeren, de tegenpartijen waren sterker en veel
sneller. Alleen door snelheid kan van dergelijke scher-
mers gewonnen worden. Het behalen van de finale is

op zichzelf reeds een succcs geweest, als men bedenkt,
dat sterkeren daarvoor afvielen."

Het einde der Spelen: "En nu is het afgeloopen, na
vier jaar van voorbereiding. Vat zal Amsterdam er
nu spoedig weer provinciaal gaan uitzien voor onze
oogen, die verwend zijn door al dat bonte internatio-
nale gedoe. De sportieve kater wacht ons: iedereen,
die zijn vacantie heeft uitgesteld tot na de Olympische
Spelen vlucht thans de stad uit, de "provincialen"
vinden nu aan Amsterdam ook "niets meer aan" en
blijven weg, alles wordt weer doodgewoonties. [...]
Tientallen ereprrjzen zijn er behaald in den Olympi-
schen kamp, doch boven alles prijkt de eereprijs voor
Nederland: cen voortreffelijke organisatie, die alles,
wat er tot dusver is geweest in de Olympische
geschiedenis verre in de schaduw heeft gesteld. En
daarop kunnen wij Nederlanders trotsch zijn!"
Horen we dat niet na elke nieuwe editie van de
Olympische Spelen? Op naar Athene, en moge de
Nederlandse schermers daar succesvoller zijn dan
hun illustere voorgangers in Amsterdam!l



Schermlerqren werken qqn BRASSARDSYSTEEM
NAS gearaagd om aoorstet

Ruim een jaar geleden heeft schermvereniging Bras de

Fer uit Meppel op de algemene ledenvergadering van de

KNAS het voorstel gedaan aan het bestuur en de leden

om eens te kijken naar de mogelijkheden van een lande-

lijk brassardsysteem. Dit svsteem bestaat momenteel al

bij diverse verenigingen in Nederland, in verschillende

vormen. Een brassardsysteem is te vergelijken met een

bandensysteem zoals dat bij judo gebruikelijk is: naar

aanleiding van verworven schermvaardigheden kunnen

kinderen en/ofvolwassenen door middel van geregeld

terugkerende examens verschillende, oplopende
'schermgraden' verdienen die corresponderen met een

bepaalde kleur. Deze kleur wordt vertegenwoordigd

door een zogeheten brassard die men op de mouw van

het schermvest kan bevestigen.

Het KNAS-bestuur heelt in vcrvolg op het voorstel van

Bras de Fer enige tijd geleden het verzoek bij de NAS

(Nederlandse Academie voor Schermleraren) neergelegd

om de mogelijkheden om een dergelijk systeem nationaal

in te voeren nader te onderzoeken, en om met een

voorstel te komen voor een eensluidend systeem waarin

het merendeel van de schermleraren zich kan vinden.

Momenteel wordt door de NAS druk aan dit voorstel

gewerkt. Het is de bedoeling dat, zodra de scherm-

leraren het eens zijn over een eenvormig systeem, dit
wordt aangeboden aan de KNAS, waarna de KNAS

het beschikbaar zal maken voor de verenigingen die

hierin geinteresseerd zijn. Mocht u nu al vragen hebben

over de vorm van het brassardsysteem of denkt u een

inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren, dan kunt u
hierover contact opnemen met Jan Snellen (voorzitter

technische commissie NAS) via J.Snellen@dienst.vu.nl
en/of met John Heerooms (voorzitter NAS) op

telefoonnummer 0299-433 383. Overige vragen kunt
u richten tot ondergetekende via breedtesport@knas.nl.

Kim Weveruee/

KNAS breedtesport

Stichting Topschermen Den Haag

STUNTPRIJZEN
VOOR SGHERMVERENIGINGEN

Vraag naar onze uoorwaarden

ornciere reverancier van Adlsttf lntgfnAtiUnd

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

Dinsdagavonden: 19.30 - 2l.OO uur
Of anders
Tel.: 070 - 3647786
Fax: 070 - 36O37L9

U kunt ook onze site bezoeken op

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

of mail ons op

topschermen@soneramail.nl
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Dolum

n/10/2003

2s/10/2003

0t/r/2003
02/n/2003

02/r/2003

04/n/2003
09/n /2003

09 lr /2003

t5/il /2003

t6/n /2003

23/n/2003

| 4 /12/2001

20/t2/2003
2t /12/2003

lloon/Wopen

Dutch 0pen

Degen Domes, Heren & Jeugd

Snteltoer 2003-5

Sobel Jeugd

Wopen von Vlogtvedde

Florel olle col. 
:

[ex Jongeion ilemoriol Trophy

Degen Iquipe mixed

tJ[ 2003

Alle wopens Junioren

l4e lnl. Wolerlondtournooi
Floret/Degen Jeugd

Hollond (up

Sobel/Floret tquipe

lle lnl. RAIIA Iournooi
Sobel/Floret Domes & lleren

Sobellour 2003-6 Sir Ph Sydney 2

Sobel Jeugd

l(erslbollenloernooi
Floret Jeugd

lrJr( 2003/2001
Alle wopens Jeugd

Ploolr/Orgonisctie

0ss

Zool Yerriilen

Apaldoorn

sv Surloul

Ier Apel

SV Ier Apel

1

rY0

Porec ((l0l
r.r.c./c.r.r.

Purmerend

Zool Heelooms

Amslerdom

I nl.

I nv.

0prne*ing

lnl.

lnl.

lnt.
(ontre Iem psl(}veren/RAllA/US

Amslerdom I nl.
(onlre Temps/0veren/lAllA/US

Zulphen

D 6 ro pem enl

Yloordingen lnv.
Trefpunl

Apeldoorn

l(llAS en sv Surlout
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dp Fe" gerae
t"r. Ed-ord Rostand 

(

'E"t di"ht"" vindt het spannenJ.ritgedaagd t" *o"den.'

d" B""g""u. ru. EJ-ood RostanJ in p"emib.e bij Let

H""g.

"omantische 
helJ met J" ri"l r".."tt Jiohtn" nt Jn

j i" "t"t "onk"loo" 
i" d" li"fd" 

"1" 
in Je st"ijd.. rit t ooit

iffi ;I};LTF"#;il"'*;,,i,*'ii";*T.;:,xil:ff ",'"*

om haar hart te veroveren. Rorane riet de g"di"ht"t aan voor het werk t"r, Cy."no'. "tt""l CL"ittiu. op *ie ,ij dan

ook r"tli"fd *o"dt. H.t betekent een dramatisch" *"odi.g i. h.t leten t"r, Cy""r,o.

Met Cyrano J" B""g""u" 
""hinp 

d" tot dan onbetekene.de to.".lsch"ijte" Ed*ot d Rostand een tLeatrale l"g"t d".

FI-tj ."h"""fh"t in opdracht rur, d" b".o"-Je acteur Coqu"li.. Coq*nlit speelde zelfJe titel.ol 
"o "". 

jo.g" S"""h

B""o""d *"p Ro*u... Het p.bliek sloot Cy"ano destijds onmiJdellijk in het ha"t en sinds d" tri"-f bij de premibre

i" 1892 h{ft d"* klur"r.k." t ooit rijt aantrekkingsL"u"ht r".1o"".. RostanJ -. dit "."""r r.ooit rneer overtref-

f"o. H"t -Jo"d 
'r*in"' ,o""d 

"o 
ongeveer .ritg"rood"r. roo" J* h"""lijk" en heroisch. ko*ndi". Met de ,*i.rrg-

h"id ru. ,ijr. Cyt"rro *ees Rostand het sociaal ""uli"-n af dat Je late l9de "".- k"ot ,""kte. De F"anse filo"oof
Mi"h"l Or.f""y zr.gtin eenaa.stelelijk opstel over de -a^ ,net de ,,".r"' "FLj probeert van zijo l"t"^ een tunstwerk

te maken, verlangt naa" g.ootsheid n" h"ldh"ftigh"id i^ "lk detail, *il .leganti" no ,*i".igh"id in plaats van Jeug-

d"o die dn -nr," kl"i.." -uk"r,."

In Je regie r"o Fr"., lv{^.ijrr"o rc d* Cy""oo met een cast van -""" d"r. twintig acteurs. spectacularre d""o"" ".
i.,d".k*"kk".de getechtss.bnes. een grootse ooJ".."-itg it "". kla".inke setting'

St"f"o d" W"ll" ot"" Cy.".o dn B""g"""", "FLt i" een warm -"tsnlijk drama met 
""o 

*"og"litg.rur, b""to.r"",

ontroerrng en hartstocht." St"f". dn W"ll" is gezien ,ij. ko^i."h" en podtiscLe talent zonder 
""ign 

t*ijf"l d"

Cy""r,o Jin ook ".i- ho.J""d jaar later de hart.n van het prblink "t"ll"" rul Joen kloppen.

Gespeeld Joo", St"fur, dn W"ll" ul" Cy"u.o Je Bergerac en -et Peter Trinman. Arent G. Linde. Gert-G^ D"oge,

Li"k" A11tor,i".., D"i." Vnhegen, Fol^"" Or""diep, FLns Lende"tse, R".ulJ J" B..ri^, Geert-Gn Ro-"ij.,
Johur, Oo^., Bi"r, d" Moo", Ky"" NG""o. Li"o"k" L€ R".r*. FLik" \M"r". FLr D.ijrn" n.u.

R"gi"r F"uo, Iy|n"ijr,". Vrtaling: l-.."., Spoo" Decorontwerp, lVlr."o" Vn"l" Bu."ols Lichtontwerp:

Reioi"" T^r""b"nk" Kostuumontwerp: Rien B"kk""" M.rrink, Aluir. t"o'Zr.u.".n Schermscbnes: Gn" \4""n"

Uitro""ir.g -.,ri"k, Rob""t Jatt IG-n"


