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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

Noteer alvast in uw agenda: de deadlines in2OO4

kopij: Redactie Tbuchl
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14 DAAGSCH BLAD VOOR DE NEDERLANDSCHE

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 gastheer 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. Desondanks toch nog een vooruitblik: "Evenals bij de
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spelen te Parijs, wordt ook thans een dameswedstrijd
floret georganiseerd. De dames schermen geen ploegwedstrijden; dezen bekampen elkander slechts individueel. Ieder land mag hiervoor drie dames doen
inschrijven. Van deze wedstrijden gaat een bijzondere
belangstelling uit. De dames zijn niet zeer talrijk, echter zij, die voor een vertegenwoordiging in aanmerking 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 lichaamsoefening 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 vooruitgegaan. Mochten wij bij voorgaande Spelen geen Nederlandsche 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'

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 uitgeschakeld, mejuffrouw De Boer won in haar halvefinale 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 schermen 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 verliespartijen wel de noodige winstpunten kunnen behalen om
over te gaan. Hij was goed op dreef, wat te verwonderen 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 teleurstelling 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 vervlogen. "Majoor A.E.V. de Jong in den personeelen wedstrijd sabel, welke Vrijdag aanvangt, is nog onze eenige 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 weggebleven [...]. 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 schermers.Ze werden respectieveli,k 10e en 11e: "De beide
aangebleven Nederlanders hebben zich niet hoog kunnen klasseeren, de tegenpartijen waren sterker en veel
sneller. Alleen door snelheid kan van dergelijke schermers 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 internationale 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 Olympischen 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

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-

bij diverse verenigingen in Nederland, in verschillende

leraren het eens zijn over een eenvormig systeem, dit

vormen. Een brassardsysteem is te vergelijken met een
bandensysteem zoals dat bij judo gebruikelijk is: naar

wordt aangeboden aan de KNAS, waarna de KNAS
het beschikbaar zal maken voor de verenigingen die

aanleiding van verworven schermvaardigheden kunnen

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

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

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.

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

Kim Weveruee/

(Nederlandse Academie voor Schermleraren) neergelegd

KNAS breedtesport

om de mogelijkheden om een dergelijk systeem nationaal
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