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Beste schermers!!
Er is weer een nieuw jaar van start gegaan. een jaar waarin veel staat te gebeuren. Het jaar van de Olympische Spelen
in Athene. Met Nederlandse deelnemers? Het iaar waarin Gert-Jan Bunck na negen jaar voorzitterschap afscheid zal
nemen. En hetjaar waarin de groei van het ledental van 2003 hopelijk geconsolideerd en verder uitgebouwd kan
worden.
De cijfers op een rijtje:
1999

- 2140

led,en

2000 - 2063 leden

2001-20llleden
2002 - 1940 leden
2003 - 2297 led,en
Een ledenaanwas van ruim l8olo in 2003! Er is de laatste tijd weer meer aandacht voor het schermen in de media,
en, zoals u ook in deze Touchd weer zult kunnen lezen, er wordt vanuit de bond veel aandacht besteed aan breedtesport, verenigingsondersteuning en opleidingen. Allemaal lactoren die hopelijk hun positieve invloed op de ledengroei
zullen blijven houden.
Laten we er weer een mooi schermjaar van maken,

Liesbeth Oskamp
Redacteur Touchd

Adres uoor

kopij: Redactie Touchl

Noteer alvast in uw agenda: de deadlines in2OO4
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Liesbeth Oshamp

Houtrijhstraat 393

l0l3 W

Amsterdam

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

ZIEIK UW KOPIJ TEGEMOET

(Foto's graag als origineel. Worden op verzoek teruggezonden)

BONDSZAKTN
Adreswiizigingen

MVO

Zaal Verwijlen

R.A. Francis

Dhr. W.A.W. Stolle

Amalia van Solmsstraat 107

Beatrixlaan 14 - 5342 EH Oss

070-3821048
e-mail: rudolphfrancis@hotmail.com

rc|.0412-(t27660

- 2595 TA Den Haag

e-mail: werncr.stolle@organot.r.com
Schermveren iging Desperado

7,ail vtn Oeveren
IJsbaanpad 43 - 1076 CV Amsterdam

Jeremy Alberts

Ketellappersstraat

l8 - 9403 VR Asscn

SV Courage

tel.0592 - 371t67.

Dhr. l. Rendle

www.svdesperado. nl

Malvalaan 5

//

- 5582 BC Waalre
tel.040-2216276

KMSV
'W.T.J. van Huijstee
Postbus 342

- 6710 BH Ede

03t8-6t7 144.
e-mail :'W.v. Hui jstee@in ter. nl. net

Nieuwe verenigings
Delft Fencing Club
L. Broer van Dijk
E. du Perronlaan 490
2624 ND Delft

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

Uhlmeidffi

schermsportartikelen

Voor optimale veiligheid en gegarandeerde kwaliteil

Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland
Uhlmann schermspodartikelen.
Schermcentrum Arnhem centraal in Nederland,
voor advies en service
Koppelstraat 20,6832 EP Arnhem.
Verkooptijden dinsdag en donderdag 19.00 - 21 .00 uur
Teletoon: (026) 321 33 60, fax: (026) 321 42 44
Voor informatie en verkoop buiten deze tijden:
Tamara Panjer, telefoon (026) 323 42 68

BERICHTTN VAN DE BOND

De finonriEle vooruilzichten

De eerste conclusie is dat de KNAS over 20O4 aan
instellingssubsidie voor algemeen functioneren een

von de KI{AS

bedrag van ruim

Gert-Jan Banck, uoorziner

Voor de jaren daarna geldt hetzelfde - het tekort van

€
Het kan niemand zijn ontgaan dat de regering vergaande
bezuinigingen op de georganiscerde sport heeft doorgevoerd. En voor degenen die de discussie goed hebben
gevolgd, zal duidelijk zijn dat het niet gaat om tildelijke
maatregelen, maar om een andere visie: de norm is dat

-

de georganiseerde sport zichzelf nroet redden, en alleerr

-

sil

19.000 is structureel.

de subsidies voor scheidsrechrersopleidingen en

-bijscholingen komen te ven'allen, hetgeen ons
minstcns € 2.000 per jaar gaat kostenr
de subsidies voor lerarenopleidingen venallen eveneens. De lopende opleiding wordt nog als "pilot"
gr'subsidicerd, maar nu al is duidelijk dar er voor
cen vcrvolg geen subsidie z-al zijn;

zegsen indien door middcl

lran sport :rndere maatschappeliike doelen als ondcrs ijs,

gezondheidszorg, integratie of achterstandenbcleid

19.000 te kort gaat komen.

Vaar daar blijft her niet bij:

nog subsidic krijet voor zover er sprake is van een
instrunrentcle rol, dat

€

-

*ordcn bevorderd.
Dc sport hccfi tc maken nrct ccn trendbreuk: cr:n prin-

ook voor de Topsporr zullen nieu*,e regels ga:rn
gclden. V/aar ropsporr nu s,ordr gefinancierd door
SNS (totoi lotto), en tlc ropsporrers zelf. zal r':rnai

l00i

cipidle vcranclering in clc bcn.rdcrinq door de overheid.
nlct qrotc consequentics roor dc fin;rncicrinq r':rn dc

een bijdrage r,:rnuit de bonden zclirirrrden

verll n qd.

georganisccrde sporr.

Wat te doen
Wat betekent dit voor de KNAS

Ercn voorrrf: het is bekcnil dar bondcn tlic nrindcl dan
l5(X) lcdcn hebben vanaf l(X).1 nier nretr in .r.rnrrcrkinq
konrtn voor structurcle subsiclic van \'\\'S ( instcllingssubsidic).

l)c KNr\S had er op gcrekcnd om. zou'el clror lcdcnbthoud als door vcrdcrqernde sanrenscrking nret :rndcrc
bottdcn (als bekend: tlc Ncclcrlar.rdsc Hrntlboogbond cn
clc sportbond N{oclcrnc Vijf}:ampt. in 1005 \\'ccr iran
het critcrium voor sullsidicverlening te krrnnrn gaan
voklocn, en dus vanaf cl:lt iaar \\'eer tloor \'\\'S gesubsiclieerd te zullcn rvordcn.

\':tnucge dat vooruirzicht had de KNAS, rncr rnede-

tcrkins van NO(-'NSF. bii \\\'S dc

?

I)t

?

vr:req necrgeleqd

vcrlcidine is groor clc oplossinq \':ur onz( problemen
buitcn tle deur rc zockr:n. nraar dar lijkr scinig rcalisrisch
\\c *'cten clat NO(-'NSF bezig is een herschikkins van
'lirto/l.otro,gclclclr
rcr) qunsre van dc sport tc bcq'crk,
stclligen. in een poging cer.r deel van dc lrezuinigingen

tt

cor.npenserclt.

l);rr zou eniqe oPlrrchrinq kunnen

biedcn, maar: dr'lirto/l.otto-opbrcngsrtn zijn ieder
jlar vcrschillencl - tltrs krrnnen zc ook tegerrvellcn.

()necnvijfeld zullen ook llu \\'cer cle suqgcstics komen
oln ge\\'oon cvcrr sncl ecn spol.rsor re vinden. NIaar ook
clt sponsornr,rrkt kalfi af in een econorrric onder drr-rk.
()nze sport hecfr, clenk zij bepcrkte ''l-\lcxposurc',
geen natuurlijkc aenrrekkingskrachr op nrarktpartijen.
L.n

lukr het el cen

sl)or.rsor re vinclcn, is die vooral

on) \'oor 1004 dc overganqsregeling \'oor bonden met

qcJnteressecrd in onzc succesrollc \X/K- en Olr.n-rpischc

nrinder dan 2500 leclcn te verlcngcn. [)ar vcrzoek leck

plocq, zoals nrr Honda claan'oor onzc sponsor sil zijn.
\1aar er zijn gccn sponsors voor clc oplciding van

in soede aarde te vallen, totdat de belcidss'ijziginscn
z-ich

aankondigdcn toen \\'as ons plan acuut van de

baan.

scheidsrcchters. r'oor de opieiclinrr r',rn ler,rren. r'oor

het draaicnrle hotrdcn van dc interne orqanisatie.

Het komt er op neer dat we een groot deel van het pro-

U kunt voor de komende Algemene lrdenvergadering

bleem zelfmoeten oplossen, en dat zal niet eenvoudig

drie pi.inlijke punten verwachten:
1. het resultaat over 2003 zal, als voorspeld, rond de
€ -6.000 uitkomen; het resultaat over 2AO4 daarentegen zal niet, als voorspeld, op € 0 maar op
€ -19.000 uitkomen;
2. in 2004 is geen compensatie mogelijk, waardoor

nin'
Het bondsbestuur wil langs drie wegen te werk gaan.
- in hetTopsportbeleidsplan 2005-2008, waaraan nu
wordt geschreven, zal worden ingegaan op de vraag
wat de KNAS over moet willen hebben voor topsport.
Uitgangspunt van NOC*NSF is dat topsport en
breedtesport niet zonder elkaar kunnen bestaan, en
dat dat ook in financieel opzicht tot uitdrukking
moet komen. In het bijzonder zullen we ingaan op

tot ongeveer € 56.000 per
ultimo 2004 (voor de middenstanders onder ons:

de reserve zal afnemen

ongeveer 25o/o van de omzet!)

3.

de contributie zal vanaf2005 verhoogd moeten wor-

de "verborgen" betalingen: topsporters en hun ouders

den: we moeten met zo'n2200 leden een inkomsten-

betalen immers forse eigen bijdragen aan de beoefe-

verlies van € 19.000 compenseren - biina € 10,- p.p.
'We zouden kunnen besluiten dat in twee termiinen

ning van topsport, maar omdat dat buitcn de boeken
bliift is het net alsof topsport alleen maar bii de gratie

te doen, maar in dat geval ziin de reserves voor 2005

van subsidie kan bestaan. Dat misverstand rnoct ttit

gcdaald tot

€

46.000.

de wereld!

-

er zal een nieuw Opleidingsplan komen, rvaarin
duidelijker dan nu wordt gecommuniceerd dat het
algemeen belang rvordt gediend met het beschikken
over goed geku,alificeerd kader. Degenerr dic de afge-

Vermijd het n"risverstand dat het gat volledig met ledenrvinst te compcnseren valt. Elk nieuw lid brengt niet
alleen contributieopbrengsten, maar ook kosten tnet
zich mee. Irr moct netto € 19.000 rvordcn gecompen-

lopen Algemenc Lcdenvcrg:rdering hebben bczocht,

seerd - d:rt vercist vcle honderden nieurve leden. binnen

herinneren zich cle discussie over de vra:rg itt hocvcrrc
dc kosten v:rn lerarcrtopleidingcn ten l:rste van clc

\Taarmec nict sezegcl is dat ledcngroei niet hclpt - allcs

deelnemers, de vcrenigingcn clat wel de bond gct)racht

helpt

ddn of nvee jeer.

!

zouden moeten rvorcletr. [)cze discussie zal t'crcler
gevoerd moeten u'ordctr: Iriet alleen ten aanziett vlttt
le

-

Het verhaal hierboven is niet zo vroli.ik.

r,rren, maar ook r,:rtr schciclsrcchters.

en tenslotte moet hcr hoge rvoord er maar uit:
(.ontributieverhogine z-al nict te i'ermiiden ziin.

()r,cr kosten van topsport, schcidsrechters en lerarcn
kan jc lang praten, mirirr hct bonds:rpparaat moct
kunnen lunctioneren.

\fc

Maar aan de ander kant:
- als je eens re€el beziet wat het beoefenen van de
schermsport je werkelijk kost, en hoe die kosten
zich verhouden tot die van andere spannende
bezigheden;

hclrben het dan ovcr

bondsbureau, bestuur en corltrrissies, aansluitkostetr

-

en als je eens re6el beziet welk aandeel de kosten

bit NOC'NSF, FIE en ClEL.. In tle afgelopen jaren
ziin deze kosten tot het nrininrarrl mogeliike teruegebrecht. Het mag in nrijn ogclt Irict z.o ver komcn

van het bondslidmaatschap in die totale kosten
bedraagt, resteert er volgens mij maar 66n
conclusie:

dat bestuurs- en commissicleclen elleen nog maar
bent:,cnrb:r:rr kunnen ziin inclicn zc verkl:rren af te
willen zien van vergoeding van htttt werkclijk

DAAR MOETEN lTE MET ELKAAR UIT

gemaaktc kosten.

Kortorn

-

tle compensatie voor

algemecn finctioneren" ad
elkaar mocten opbrengen.

€

cle rvegv,rllende

"subsidie

19.000 zttllen u'e met

KUNNEN KOMEN

!
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Compogne Sporl Blessure Vrii

Het bondsbureau is met ingang van 3 november 2003

Yoor ieugdtroiners

gevestigd te Rosmalen.

Het adres

is:

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond
Postbus

l0l0l

5240 GA Rosmalen
Tel. +31 (O)73 - 5280067
Fax. +31 (O)73 - 5280068
Email: info@knas.nl

Het derde en laatste jaar van de landelijke campagne
van Sport Blessure Vrij, een initiatief van NOC.NSF
en Consument en Veiligheid, is in het nafaar van 2003
van start gegaan. Doel van de campagne is om jongeren
veiliger te laten sporten, omdar juist bij hen een groot
aantal blessures optreedt.

Dit jaar rvordt er ddn thema

belicht, namelifk algehele fitheid. Het accent ligt daarbij
op het onderhouden van de conditie. Ben je jeugdtrainer
en vind le veilig sporten belangrijk? Meld ie dan nu aan

Rita van Driel bekleedt de rol van directeur van de

KNAS en Marina van Zon is belast met de uitvoering

en onwang het gratis rrainerspakket. Je scoort namelijk
minder blessures als je fit bent!

van de poswerwerking, leden- en financiele administra-

Om je in te schrijven, surf naar http://umw.sport.nl/
Hier vind je ook meer inlormatie over de campagne.

tie. Marina vanZon zal op het telefoonnummer
073-5280067 bereikbaar zijn op maandag tot en
met donderdag van 09.00 tot 14.00 uur.
Buiten deze uren wordt u verbonden met

t:l

een anrwoordapparaat.
O x*"dere.

Henk Crooifmons

lid von verdienste
Oud bondsadministrateur Henk Crooijmans
is op zijn afscheidsreceptie tijdens de
Nederlandse Jeugd Kampioenschappen

op 20121 december benoemt tot
Lid van Verdienste van de K.N.A.S.
De voorzitter roemde tijdens zijn korte
toespraak zijninzer en de toewijding
waarmee dhr. Crooijmans zich als spin

in het scherm-web gedurende de afgelopen

l2 jaar dienstbaar heeft gemaakt. Hij

sprak

uit dat Henk, middels dit
lidmaatschap, in staat blijft om zijn kennis
tevens de hoop

en expertise met de bond te delen,

tot ieders nut.
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WORKSHOP JEUGDBETEID

gelegenheid was ror een borrel ter afsluiting.

GROOT SUCCES!

kan de workshop een groot succes genoemd worden, dat
in 2004 zeker een vervolg krijgt. U wordt hiervan op de

Al met

al

hoogte gehouden via de Touchd en de website.

Op zaterdag 29 november jl. is in Schermcentrum
Scaramouche te Arnhem een workshop gehouden voor

A-OPTEIDING VAN START!

schermverenigingen over jeugdbeleid. De workshop
werd bijgewoond door 19 vertegenwoordigers van

l3

schermverenigingen. De bijeenkomst bestond uit een

introductie en een lezing door Ab de Jong, respecrieve-

lijk over 'jeugdbeleid, de noodzaak van kwaliteitszorg',
en 'jeugdbeleid binnen de vereniging'. Hier werden
onder andere handige tips besproken voor het schrijven
en uirvoeren van een jeugdbeleidsplan. Na een korte
pauze moesten de deelnemers zelf aan de slag:

in kleine

Op zaterdag 13 december jl. is de vernieuwde A-opleiding voor schermleraren van srarr gegaan in het Narionaal Sportcentrum Papendal. 22 verenigingen dragen bij
aan de opleiding van hun sporttechnisch kader. Aan de
opleiding nemen meer dan 25 deelnemers deel.
Intussen wordt er ook hard gewerkr aan de onrwikkeling
van licentiebeleid ten behoeve van de in 2003 gehouden

groepjes bogen zij zich over verschillende opdrachren,

nieuwe opleiding zaalassistent. Het doel hiervan is dar

waarbij een bepaalde situatie met betrekking ror jeugdbeleid opgelost moest worden. De uitkomst van de

gelicenseerde zaalassistenten

opdrachten werd integraal besproken, waarna er nog de

vaardigheden op peil te houden.

ien

in de loop van 2004 kun-

nen deelnemen aan een bijscholingsprogramma om hun

ereldranglijsl. Meer dan 120 nationale titels, finale plaatsen Il.K.s E.K.s, 4x deelname aan Ol!'mpisc4eo
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/"t r/, n /tuzen- en /uilerz/a:t/ I
voor de beste Schermsnortartikelen
Onze shop is iedere dag en iedere avond, na telefonische afspraak, geopend.

,7en

e/z eer.

(Pasgelegenheid en grati,

porkurg"l"g"nieid
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aanwezig)
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NIEUWS VOOR DE
VERENIGINGEN

Lotto-abonnee te worden. Een lid maakt minstens
60 keer per jaar kans op de Jackpot van minimaal

€ 4 milioen

Nationale Grote Clubactie en De I-otto
EXTRA INKOMSTEN VOOR I,I$T VERENIGING!
De overheid bezuinigt op de georganiseerde sport. Ook
uw vereniging ondervindt (in meerdere of in mindere
mate) de gevolgen hiervan. Er zijn echter mogelijkheden

€ I miljoen.
wordt rechtsrreeks in uw

en de hoofdprijs van

20o/o van de spelinleg

clubkas gestort!

Zo leveren 50 nieuwe Lotto-abonnees u € 1500,- op
voor uw verenigingl Voor de promotie richting uw leden
stelt de Lomo diverse promotiemiddelen ter beschikking,
waarvan u kosteloos gebruik kunt maken, zoals een dis-

om zelfuw clubkas aan te vullen. ln 2004 gaan hiervoor

play met A5-folder, insteekfolders voor uw clubblad en

twee acties van start.

posters. U wordt binnenkort per brief nader geinformeerd over de Lotto-actie. Voor meer informatie kunt

Nationale Grote Clubactie

u ook kijken op www.supportjeclub.nl.

9 november jl. vond voor de 3 1 e keer de trekking
plaats van de Nationale Grote Clubactie. Een kleine
9 miljoen euro is dit jaar omgezet met de verkoop
van loten in de Nationale Grote Clubactie 2003.
1

80o/o hiervan

komt direct in de clubkas van de

ln

2004 zal de KNAS extra aandacht gaan besteden aan

deze mogelijkheden voor verenigingen om de clubkas
aan te vullen.

Hou daarom de Touchd en de website

goed in de gaten!

deelnemende verenigingenl
7 schermverenigingen hebben in 2003 deelgenomen

zij 1400 loten verkocht,
2800,- voor de verenigingskas heeft

aan de actie. Samen hebben

wat hen

€

WEI- EN REGETGEVII{G

opgeleverd.

VOOR SPORTVERENIGINGTN
Het bericht van minister Hoogervorst dit jaar, dat er
ernstig gesaneerd wordt in subsidies, o.a. voor her

Een sporwereniging is vaak werkgever, horeca-uitbater,

Nederlandse verenigingsleven, zorgde het afgelopen .jaar
voor veel nieuwe inschrijvingen. "De Grote Clubactie is

evenementenorganisator, eigenaar, huurder en verhuurder van accommodaties ineen en soms nog veel meer.

een inkomstenbron die je

zelfin de hand hebt.

Je bent

Sporwerenigingen mer een eigen kanrine en met

hierbij niet afhankelijk van de overheid ofvan wie dan
ook! Het komt alleen aan op je eigen inzet. En wie z'n
club een warm hart toedraagt, doet er gewoon wat
voor!" aldus din van de deelnemende verenigingen.

in dienst hebben te maken met zo'n 30
verschillende wetren en regels! Om het leven van de

Lotto "Support je Club"-actie

gezet. Hiermee spijkert u uw noodzakelijke kennis

De Lotto, onder andere bekend door de loterij met
de "balletjes", werd ooit in het leven geroepen om de
Nederlandse sport te sreunen. Inmiddels is De Lotto,
na de overheid, al jarenlang de grootste financier van

efficidnt bij, zodat u zich kunt blijven richten op dat
wat u het liefst doer: sport organiseren voor de leden.
Het overzicht kunt u vinden op www.sporr.nl, onder

personeel

sportbestuurder te vergemakkelijken heeft NOC.NSF
met medewerking van Ernst & Young en Holland Van

Gijzen de belangri.jkste wer- en regelgeving op een rij

sport in Nederland.

In 2004 start De Lotto met een nieuwe actie. Hierbij
kunnen sporwerenigingen hun leden vragen om

het kopje 'Bestuur

&

Management'.

JEUGDPUNTENTOERNOOI

hebben gaat de competitie gewoon door, alleen

Leiding/Commissie:
Maitre Georges Derop, en Maitre Ad van der'Weg

aangeschaft te hebben.

nu wordt een ieder geacht elektrisch materiaal

Vie 2000 punten
embleem,

haalt krijgt een zilveren mouw-

bii 3000 punten

een gouden mouwembleem,

en gaat over naar de reguliere KNAS wedstrijden.

Doel:
Het houden van een recreatieve schermcompetitie voor
de jeugd

rlm 15 jaar

In de praktijk:
De deelnemers worden tiidens de wedstrijd op de

Het wedstrijdsysteem:
Doel: Het organiseren van minimaal 6 tot 8, zo
mogelijk meer, recreatieve wedstriiden voor de
jeugd t/m 15 jaar op sabel, floret en degen.
Meetdatum is het iaar waarin je geboren bent.

volgende manier ingedeeld.

A:

Op wapen

B: Op leefijd
C: Op

basis uan het aantal wed:trijdpunten

Er wordt zoveel als mogelijk is volgens het poulesysteem
geschermd, waarbij alle schermers ongeveer evenveel
parti.ien schermen, gestreefd wordt naar tenminste 8,
en maximaal I

I

wedstrijden per toernooi.

In principe wordt er in poules unique geschermd van
8 ir 12 schermers over 2 lopers. Er wordt om 5 treffers
geschermd.

Bij een te gering aantal deelnemers kan de wedstrijdleiding beslissen dat de poule twee keer geschermd
wordt. Er wordt geschermd met een scheidsrechtet
maar zonder hulpscheidsrechters. Dit om een snelle
doorstroom te bevorderen.
Op het wapen degen zullen de deelnemers eventueel zelf
ingezet worden als scheidsrechter. Wedstrijden dienen
bij voorkeur maximaal een halve (mid)dag te duren.
Algemeen:

Elke vereniging in Nederland kan meedoen. Deelnemers

De opzet is om met de schermers zoveel als mogeliik is
op het eigen niveau, en in ongeveer dezelfde leeftijdsklasse te schermen. Er wordt geen onderscheid gemaakt

dienen lid te zijn van de KNAS

tussen iongens en meisjes.
Er wordt geschermd op floret, degen en sabel. De wed-

strilden worden m.u.v. degen niet elektrisch geschermd.
Berekening van de punten: het aantal gewonnen partijen
wordt vermenigvuldigd met 10, hierbij worden de
gegeven treffers geteld. De uitkomst wordt gedeeld door

Men kan eventueel voor aanvang van de le wedstrijd
waaraan men deelneemt KNAS lid worden.
'Wie mee wil doen kan zich via zijn vereniging aanmelden. De inschrijvingen geschieden per e-mail, en
moeten tenminste 2 weken voor aanvang van de

wedstrijd binnen zijn.
(dus niet inschrijven bij de plaatselijke organisatie)

embleem, dat men op het schermvest kan dragen.

Uitslagen:
De uitslagen en alle informatie worden zo spoedig als
mogelijk is vermeld op de home-page van de Fencing
Club Almere. www. geocities.com/fencingclubalmere
Aanmelden, meer informatie, inschrijfformulier?

Voor alle deelnemers die de 1000 punten gehaald

E-mail: a.derwegl @chello.nl

het aantal geschermde wedstrijden maal 10.
Indien men tenminste 500 punten heeft dan onrvangt

bij 1500, en 2500 punten.
Bij 1000 punten onwangt men bovendien een bronzen

men een herinnering Evenzo
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BESTUREN IS NITT IUIIJN

van bestuut marketing en commercie mee.

HOBBY, SCHERMEil WEt

oprichter en directeur-eigenaar van een bedrijfdat
zich bezighoudt met onfwikkeling en onderhoud van
marketing databases en met marketing consultancy.

Hij

is

Bij de komende algemene ledenvergadering zal
Gert-Jan Bunck, inmiddels negen iaar voorzitter van
de KNAS, de voorzittersharner definitief neerleggen:
"Ik vind dat elke bestuurder na drie termijnen zou
mo€ten stoppen. Dat is beter voor hemzelf en voor
dat wat hij bestuurt" aldus de voorzitter.
Wie wordt zijn opvolger? De ledenvergadering m€
het uitmaken. E€n kandidaat is inmiddels bekend:
Wiebe Mokken. Wie is hij, en wat gaat hij doen als
hij voorzitter zou worden?

Visie op de schermbond
Mokken ziet de verenigingen als de basis van de
Nederlandse schermsport.

Hij

is van plan de

verenigingen op te zoeken, te kijken naar de verschillen
en naar de specifieke behoeftes.

Hij

zal ze vragen war

er gebeuren moet om meer mensen aan het schermen

te krijgen en te houden, iers wat aansluit bij de
verenigingsondersteuning zods we die sinds enige

tijd

kennen. Er is al een duidelijke stijging van het aantal
leden te zien, maar die aanwas moet nog grorer worden.

Voor een aantal van u zal \7iebe Mokken geen onbekende

Daarnaast zal hij veel aandacht besteden aan breedte-

zijn:hrj begon met schermen in l98l bij

sport, de topschermers - "de reclamezuilen van de
schermsport" - en de nog-niet-schermers die voor de

de studenten-

vereniging van de Universiteit van Amsterdam en kort
daarna bij Zaal,van Oeveren. Een aantal .jaren was hij
een zeer lanatieke schermer. In die tijd trainde hij veel,

schermsport van wezenlijk belang zijn.

bezocht hij veel wedstrijden, en bouwde hij vooral een

moeten worden, de entourage moet gezelliger en srijl-

nooit meer verminderde lielde voor het schermen op.

voller zijn voor publiek, ouders en begeleiders. Dat dat
geld kost is duidelijk. Dat geldt niet alleen voor wedstrijden; ook de bond heeft geld nodig. En Mokken is
ervan overtuigd dat er meer geld te vinden is dan men
denkt. Vanuit zijn commercidle achrergrond ziet hij

In 1986 was hij medeoprichter van schermvereniging
Contre Temps en deed hij daarbij zijn eerste bestuurs-

hij de sport
tijd links liggen totdat hij zo'n vier jaar geleden

ervaring op in de schermwereld. Daarna liet
enige

De Nederlandse wedstrijden zouden meer aangekleed

zijn herintrede deed in het veteranencircuit en lid werd

mogelijkheden. De enorme vraag naar schermclinics laat

van ASV van de Berg. En sindsdien: weer lekker trainen,

zien hoeveel belangstelling er vanuit het bedri.jfsleven

af en toe een veteranenwedstrijd, en vader van - tot nu

voor de schermsport is.

toe - drie schermende kinderen, en daar kunnen er nog
twee biikomen.

'Waarom wil
"

'Wie

met Viebe Mokken een gesprek aangaat over

schermen kan niet anders dan gegrepen worden door

zijn enthousiasme voor de sport; hij is een fervenr
verzamelaar van alles wat met schermen te maken heeft

en hij kan daar veel over vertellen. En als hij voorzirter

wordt zal hij dat enthousiasme meenemen naar het
bondsbestuur. "De KNAS moet nog meer groeien, en
dat kan als we de sport meer naar buiten brengen. Is er
vraag naar schermen? Ja! Kijk maar naar hoeveel vraag
er is naar schermclinics, vanuit allerlei hoeken."
Behalve

zijn kennis van de Nederlandse schermwereld

brengt Mokken een flinke dosis ervaring op her gebied

\fiebe Mokken voorzirter worden?
Ih han beter bestarea dan schermcn,
maar allzen aoor bet scbe'rtnen util ih besturett".

Adres: Ieplaan 85,2565 LH Den Haag
Tel.: 07 0-3647 524, Email: dynapoint@soneramail.nl
Openingstijden: Dinsdagavond 19.30 - 21.00 uur
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WAT VINDT U VAN EEN

RUBRIEK BREEDTESPORT EN

BRASSARDSYSTTIIII?

VERENIGINGSON DERSIEUN ING

Jan Snellen, technische commissie NAS

Kim

Schermen is een relatief onbekende, en mede daardoor

Nieuwe richdijnen financiering recreatieve

ook een ingewikkelde sport, die een zekere mare van

activiteiten
Met ingang van januari 2004 is het bestuur van de

aanpassing vereist. Daar

komt nog bij dat de traditionele

lVesterwee

I-

b

reedtespo rt@ hnas.

n

I

methodiek waarin het schermen wordt aangeboden de
bewegingsdrang van jeugdigen niet voldoende tot zijn

KNAS overgegaan op een nieuwe financieringsstructuur
van recreatieve activireiren. Ieder bondslid dat verklaarr

recht laat komen. Een brassardsysreem zou kunnen bij-

op te treden namens een of meerdere verenigingen
ofenige andere herkenbare groep schermers kan een

dragen tot een verbeterde schermonderwijsvorm.

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van de
NAS, december 2003, is gesproken over zo een brassardsysteem. Diverse leraren en verenigingen werken er al
mee. Ook de KNAS heeft aangegeven geinreresseerd te
zijn in een brassardsysteem dat door de NAS wordt

ondersteund.

De kwaliteit van een brassardsysteem wordt niet alleen

aanvraag doen voor financidle ondersteuning van een
recreatieve schermactiviteir. Deze aanvraag moer niet
langer gericht worden aan het afdelingsbestuur, maar
aan het bestuurslid breedtesporr van de KNAS. Het

bondsbestuur plaatst voor recreatieve activireiten structureel een bedrag op de begroting. Doel van de nieuwe

bepaald door de inzet van de mensen die ermee bezig

financieringsstructuur is het effectiever stimuleren van
initiatieven op het gebied van recrearieschermen.

zijn, maar ook door de kwaliteit van die inzet. En die
wordt onder meer bepaald door de deskundigheid van

Op de website van de KNAS (www.knas.nl) kunt u

de betrokkenen.

onder de knop 'downloads' de richtlijnen voor

Op dit moment willen we graag weren war er al gebeurt
met brassardsystemen. Ik stel mij daarbij de volgende

financiering van recreatieve activiteiten downloaden.

vragen:

ten vanafjanuari 2004 moeten voldoen om in aanmerking te komen voor financi€le ondersteuning door

o welke leraren en/of verenigingen werken met een
brassardsysteem?

o zijn er al brassardsystemen
o

gedocumenteerd?

Hierin staan de voorwaarden vermeld waaraan activitei-

de bond. Ook kunt u hier een formulier downloaden
ten behoeve van de aanvraag en afrekening.

zi.in er ook leraren en/of verenigingen die bewust niet

met een brassardsysteem wensen te werken?

Ik zou het op prijs stellen als u mij op de hoogte wilt
brengen van uw kennis en gedachten hierover (voor eind
[ebruari).

workshop
Teneinde tot een consensus te komen nodig ik u uit tot
het bijwonen van een workshop. Deze workshop wordt
gehouden

in aprrl 2004;

nadere darum volgt.

j.snellen@dienst.vu.nl
Bovenkerkerkade 56

Tel: 020 6457173
06 52395536

-

I 185 CS Amstelveen

Alle schermverenigingen hebben eind 2003 schriftelijk
bericht gehad over de nieuwe financieringsstructuur.
De eersre termijn is inmiddels verstreken. Aanvragen
voor activiteiten in de periode mei tot en met augusrus
kunnen worden ingediend ror I april a.s.

Het Koning Willem

ll toernooi

Ineke Knape, TSV Rapier

Op 28 september jl. werd in Tilburg alweer voor de
16e keer het Koning \Tillem II toernooi georganiseerd.
Gelukkig is geen van de schermers naar de vertrouwde
sporthal in de Blaak gereden. Deze keer stond ons een
veel grotere sporthal

tot beschikking: de Universitaire

sporthal in Tilburg. In deze zaal kunnen met gemak elf
lopers worden neergelegd. Daarnaast is er voldoende

ruimte voor een finaleloper. De organisatie verliep vlot.
Oscar Kardolus had de poulestaten van de 43 heren en
24 dames zo snel gereed dat om 10.00 uur met de
wedstrijd kon worden aangevangen. Sonja Tol moest
wegens pr-verplichtingen van deelname afzien, maar
Bas

Verwijlen was er wel om ziin titel te verdedigen.

Boren uan linhs naar rechx: Michel uan det KlQ, Snhpane Gane$

De wedstrijden verliepen voorspoedig. Nog voor twaalven vingen de eerste eliminatiepartijen aan.

In de kwart

Siebren Tichgelaar, Titia Manesex
Onder uan linhs naar recht:'limandra de

k

Fontaine, Ammercntie Lrteijn

finales versloeg Stephane Ganelf in een verrassende partij
Bas

Verwijlen

(lt-l l).

Stephane had een snelle parade-

Om de derde en

partij werd verschermd tussen Michbl van der Klip en

gegevens door Oscar Kardolus en de doortastende
jurering van de aanwezige scheidsrechters. Elk jaar blijkt
weer hoe waardevol hun bijdragen zijn.'We hopen volgend jaar weer veel schermers op het Koning Villem II

Siebren Tigchelaar die zeer aan elkaar gewaagd waren.

toernooi te mogen begroeten.

repost waar Bas niet doorheen kwam.

vierde plaats werd gestreden tussen Alexander Bloks en
Stephane Ganeff. Stephane won met 15-9. De finale-

Uiteindelijk won Siebren met l5-12.

Bil de dames schermden Alina Bedeleano en
Ammerentie Luteiin om de derde en vierde plaats.
Ammerentie won deze partij met l5-l2.Titia
Mannessen en'fimandra de la Fontaine streden om
de eerste en rweede plaats. Het duurde lang voordat de
eerste tref[er viel. Beide dames waren de tactiek van de

0verweldigende belongstelling
deelnome l4e Woterlond
Jeugdtoernooi

(9'l

I -20031

tegenstandster aan het aftasten. Nadat de eerste treffer
was gevallen kwam er meer vaart in de partij.

Titia

John Heerooms

zorgde voor een comfortabele voorsprong. Daarna nam
ze niet teveel risico en won ze overtuigend

met 15-7'

Tegelijkertijd met de eliminaties ving de B-poule aan.
Opnieuw werd eerst in poules geschermd. Daarna werden de schermers ingedeeld voor de eliminaties' Op de
eerste plaats

in deze poule eindigde Jan Somers.

De organisatie van schermvereniging Rapier kijkt terug
op een goede wedstrijd. Dit is niet in het minst te danken aan de vlotte en overzichtelijke verwerking van de
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Schermvereni ging Zaal Heeroo ms heeft een nieuwe

mijlpaal bereikt. De organisatie van het l4e Waterland
Jeugdtoernooi in Purmerend heeft dertig deelnemers
moeten teleurstellen omdat zij te laat met inschrijven
Twee jaar geleden hadden zich 18 deelnemers aangemeld
waarvan 12 leden vanZaal Heerooms zelf. Na sluiting
inschriiving kwamen we uiteindelijk op 72 deelnemers
maar omdat we maar 18 deelnemers hadden op moment

van sluiting hebben we het toernooi afgeblazen. Dit was
een dieptepunt. Hadden we vorig jaar 72 deelnemers

nu maar liefst 130 inschrijvingen waarvan 100 op tijd.
'We
wisten niet wat ons overkwam. Ik heb er geen verklaring voor, onbegrijpelijk. Als dit landelijk, bij andere
verenigingen, ook het gevd is dan kunnen we denk ik

Meisjes

I M. Dijkstra
2 E. Noe

(La Prime)

3 D. Bakker

(Les Faucons)

Floret Pupillen
Jongens:

de vlag uitsteken.

I

Omdat het toernooi in sportzaal De Gors gehouden
wordt waar slechts een beperkt aantal schermbanen

2 T. Gerritse

uitgezet kunnen worden is er

bij

100 deelnemers een

(Ter W'eer)

F.

Dijlatra

3 R. Jordaan

(Ter Veer)
(Ter Veer)
(Zaal Verwijlen)

Meisjes:

limiet bereikt.

I I. Eelman

(Alkmaar)

De 30 te late aanmelders waren eerlijk gezegd de redding. 130 deelnemers had echt niet gekund. Een luxe
probleem want in de voorgaande edities maakten de

2 N. Jongman
3 M. Mondt

(Alkmaar)

laatkomers meestal de begroting rond. Veet je dit van
tevoren dan huur je een grotere sporthal Het probleem

dit op kort termijn niet kan want die zijn al ver-

Ftnret Cadctten
Jongens

I M.

de Haas

huurd voor andere sporten. Bovendien hangt daar een

2 B. Kuper
3 A. Moraru

prijskaartje aan waardoor je heel wat meer deelnemers

Meisjes:

is dat

nodig hebt.

I

Met het weglaten van een paar koperen lopers kregen

2 C. Grappehause

wij meer ruimte en konden we meer lopers (voor floret)
met tape plakken.
Met volle tevredenheid ook van de deelnemers en
ouders is het toernooi prima verlopen en werden we
na de prijsuitreiking nog in het zonnetje gezet
(bedankt fam. Dijkstra).

S. Schaal

(Zaal Heerooms)
(Ter Apel)
(Zaal Heerooms)
(Les Faucons)

(A dam Zuid)

Flaret Junioren:

Jongens:
I M. Bakker

(Les Faucons)

2 L. Larive
3 S. van Zanten

(Zaal Heerooms)

(Ter Weer)

Meisjes:

I
Uidag:

(Scaramouche)

S. \W'eers

(Zaal Heerooms)

Degen Benjamins

Jongens:

I

Floret huihens

I G. Di.ikstra
2 G. Fallacher
3 D. Tirijn

( Ter Weer)

Meisjes:

(Ter \7eer)

2 M. Terwey
3 R. Seddiki

I K. Boone
2 M. Terzopoulos

(Surtoud
(Hoorn)

Floret Benjamins

Jongens:
I R. de Vries

(Zaal Kardolus)

(Ter Veer)

Meisjes:

I C. Berends
2 C. Boot

S. Janyszek

2 B. de Vaal Malefijt (Zeemacht)
(FC Almere)
3 S. Heijnis

Jongens:

(Ter Apel)
(v. Oeveren)
(Vivas)

(Zaal Kardolus)
(Zaal Kardolus)

Degen Pupillen

Jongens:
1 M. Rodenburg

(4.E.\r.)

2 C. Albers
3 J. Hartsuiker

(FC Almere)
(Zeemacht)

Meisjes:

I

Y. Lam

(Zeemacht)

Uitslog von de "Lex Jongeion

schappen. Toch zeiden we overmoedig na de NJK van

Mgmorial Trofgg"

daarmee ging het balletje

2002-2003 tegen de KNAS: dat kan Surtout ook! En
zondog 2 november 2003

Op zondag 2 november 2003 hadden zich van heinde
en verre 12 degen-equipes gemeld

in de sportzaal van

het Marine Vliegkamp Valkenburg. Het wedstrijdsysteem was als andere jaren: veel schermen, geen afuallers
en zelf .jureren. De equipes werden

in 3 poules van 4

verdeeld en men kon precies om 10.00 uur beginnen.
Er waren 6 lopers beschikbaar in een schitterende

rollen..........

Na al het brainstormen over hoe we die organisatie zouden willen doen, hadden we er nog steeds geen idee van
hoeveel werk we ons op de nek hadden gehaald. Het
kost soms veel moeite om bepaalde ideeen te realiseren.
Mede dankzij de sponsoring van een aantal bedrijven uit
Apeldoorn en omgeving en natuurlijk niet te vergeten
High Profile uit Nieuwegein is dit gelukt. Dat geeft een

ingerichte schermzaal. Mooi opgeleukt met vlaggen

goed gevoel.
'Weken
gaan dan ineens nog sneller voorbij dan anders,

en planten.

deadlines moeten worden gehaald en uiteindelijk is

Zo rond

het dan zover: de NJK 2003-2004 gaan op zaterd,ag

ofhalfeen was de voorronde klaar en
kon de rangorde vastgesteld worden. Er werd een half
een uur

uurtje gepauzeerd. Ondertussen werden de equipes
volgens de uitslag van de poules opnieuw ingedeeld.
De poulewinnaars en de beste no. 2 vormden een
poule waarin gestreden werd om de plaatsen

I tlm

4.

De andere twee poules schermden om de plaatsen
5

t/m 8 en9 tlm12.

Na een zeer spannende strijd van 18 partijen per scher-

20 december 2003 van start in Sporthal Matenpark
in Apeldoorn.
De inschrijving was dit jaar boven verwachting. Maar
liefst 225 schermers op de verschillende wapens gaven
zich op. Op de uiteindelijke wedstrijddagen kwamen
ongeveer 200 deelnemers op het appbl, zo'n 40 meer
dan de vooralgaande jaren, een goed begin van de NJK.
Als bestuur ben je op deze dagen bezig met het regelen

woord!).

met allerlei zaken om de dagen soepel te laten verlopen.
Er is weinig tijd om ook het complete wedstri.idgedeelte
te volgen; dat beperkt zich tot een aantal wedstrijden
waaraan schermers van de eigen vereniging, met name

Einduitslag:

we hebben onwangen, is gebleken dat het is gelukt om

l MVOl

er een plezierig toernooi van te maken.

2 LUSV
3 MVO2

'We hopen dat ieder tevreden is met de behaalde resulta-

mer kon precies volgens schema om 17.00 uur de stand
kon worden opgemaakt. Het schermen gebeurde op een
hoog niveau en zeer sportief (er viel geen onvertogen

eigen kinderen, deelnemen.

Uit

de diverse reacties die

ten, Surtout is dit in ieder geval gezien de resultaten op

floret, degen en natuurlijk sabel. De wedstri.iduitslagen
zal ieder kunnen vinden op de website van de KNAS.

Het was leuk om te merken dat ook de gevestigde

Nederlondse Jeugdkompioen'
schoppen

2003'2004

schermers zich

bij de jeugd betrokken voelden. Zarerd,ag

20 december was Sonja Tol de gehele dag aanwezig en
zij was ook bereid om op die dag de prijzen uit te reiken.
De verenigingsbeker ging dit jaar naar Zaal Verwijlen.

/anne-Miek

Cramer- Bregman

Vil,

het bestuur van Surtout, kijken met tevredenheid

terug op deze NJK. Voor ons is dit evenement geworden
Als ouders van kinderen die schermen hadden we al

wat we er van hadden verwacht. We willen alle sporters,

diverse schermtoernooien bezocht. Maar als bestuur van

scheidsrechters en wedstrijdleiding en publiek hartelijk

een schermvereniging

kijk je toch met andere ogen naar

een evenement als de Nederlandse Jeugd Kampioen-
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danken voor de discipline, de sportiviteit en inzet op

dit kampioenschap.

Wopen von Vlogtwedde 2003.

maar erbij mogen zijn, erbij horen, genieten en
genieten t)an F ensen die genoten hebben,

h sport in de breedste zin des woords

Johan Kuper

Volgens

mij

is

dit

breedtesport.

De terugblik: het eerste weekend van November is
altijd een speciaal weekend voor schermers en voor

Dit is ons ook weer afgelopen iaar gebleken.
waren al vroeg met de vooraankondigingen begon-

Ter Apelers.
'W'e

nen, dat resulteerde in een volgeboekt schermweekend.

Zo vol geboekt dat we late aanmeldingen helaas hebben

Moitre Bonser, 40 ioren scher'
men en nog sleeds enthousiost

moeten weigeren: 240 schermers is de limiet. (Ve
proberen overigens komend jaar uit te zien naar een
grotere ruimte, echter op dit moment kunnen we nog

Het uiterste zuidoosten van Nederland is de standplaats

geen garantie geven)

van schermvereniging Axionikos. Aan de wieg van deze

Vele nationaliteiten deden Ter Apel aan. Helaas was dat
een van de redenen dat we

op zaterdag te laat van start

vereniging stond Herman Banser. In oktober 2003 vierde hij zijn veertig jarig jubileum als maitre. Een bijzon-

gingen: er bleken namelijk meerdere Jensen/S<irensen
te zijn, in verschillende categorie€n. En toen we deze

dere gelegenheid en reden genoeg om eens wat meer

correcties hadden verwerkt in de computet gaf deze

dan gedaan aangezien de heer Banser eigenliik niet graag

over hem te vertellen, hoewel

dit makkelijker

is gezegd

de geest.

op de voorgrond treedt.

Dus, op de hand en gezond verstand verder. Hierbi.i

Toen hij opgroeide wist

nogmaals onze oprechte excuses.

Sportief was hij wel, reden voor hem om aan het CIOS

Echter, eenmaal begonnen, werd er ook geschermd, en
hoe! Hier een speciaal woord van dank aan de schermers

in Overveen te gaan studeren. Dat hij veelzijdig was,
moge blijken uit zijn vele sportspecialisaties. Zo werd hii

voor uw geduld, maar ook aan alle andere vrijwilligers
die hun steentje (zeg maar rustig rots) hebben bijgedra-

judoleraar, boksleraar en zwemonderwijzer.

gen aan het wel doen slagen van het gehele weekend'
De zaterdagavond verliep weer ouderwets gezellig, het

hij niet wat schermen inhield.

Via het CIOS kwam hij in aanraking met de schermsport. En het moet worden gezegd, het schermvirus
sloeg snel en hevig toe.

Hij

was zo enthousiast over de

diner, de koffie, maar ook een kleine BORREL, droegen

schermsport dat hij om zijn schermkwaliteiten op peil

bij aan de feeswreugde.

te brengen

De zondagochtend: na de inschrijving werden de groe-

in 196l lid werd van Zaal van der Valk in
Haarlem. Daar bleef hij niet onopgemerkt en hij werd

pen gesplitst en de jeugd naar een andere locatie

al vrij snel in het equipe van Van der Valk opgenomen.

gebracht, met dank aan de Deense buschauffeur. In de
sporthallen werd tempo gedraaid, door schermers, toren

Dat hij linkshandig is, zal ongewijfeld ook een belang-

en scheidsrechters. De bedoeling was om op 18.00 uur
te eindigen, op

l0 minuten

na, is ons dit gelukt. De

rijke rol hebben gespeeld.

Hij ging zich verder bekwamen in

de schermsport en

werd schermleraar C op alle drie de wapens.

Hij

Hij bouwde

uitslagen kunt u aantref[en op de website van de KNAS.

intussen ook een goede reputatie op.

Oscar Kardolus, onze dank voor jouw snelle en welwil-

zowel Isradl als Indonesid het verzoek coach te worden.

kreeg van

lende medewerking.

Beide verzoeken wees hij af. De afivijzing van het ver-

l{/at is schermsport:

zoek van Isradl bleek achterafeen gelukstreffer te zijn:

Schermen is een sport om gezellig, indiuidueel,

maar toch met z'n allen,
euh en gezellig

I

in beueging/bezig

Winnen is topsport,

twee jaar werd

bij de Olympische Spelen in Mi..inchen

de toenmalige Israelische schermcoach vermoord.
te

zijn.

Na zijn opleiding ging hij terug naar Heerlen in
Limburg.

Hier was in de nabije omgeving geen enkele mogelijkheid om de schermsport te kunnen beoefenen en daarom

wilde hij een schermvereniging oprichten. Echter
temidden van de vele voetbal- en handbalverenigingen
die Limburg altijd heeft gehad, viel het schermen als
sport toch een beetje uit de toon. Hij kreeg dan ook

niet veel reacties. Maar dit weerhield hem niet ervan om
door te gaan. Hij startte toch een eigen schermzaal die
uitgroeide tot SV Axionikos.

De naam Axionikos komt uit het oud Grieks en betekent "de overwinning waardig". De vereniging kende
goede maar ook slechte tijden. De laatste paar jaar zit
er een kleine groei in het aantal leden. Hoewel het
ledenaantal niet groot te noemen is, zijn het wel allemaal enthousiaste schermers. Helaas is de animo om
wedstrijden te schermen momenteel gering. De voornaamste reden hiervoor is toch vaak dat de reisafstanden
vanuit Heerlen naar andere locaties vrij groot zijn.
Naast de vaste kern zijn er ook regelmatig aspirantleden. Helaas hebben de meesten niet het geduld om

blijkt dat
mensen na een half jaar afhaken omdat ze vinden dat
schermen niet zo makkelijk en vooral niet zo snel te
leren is als men had gedacht.
Zoals gezegd vierde maitre Banser in oktober zijn
4}-jarigjubileum. Een opmerkeliik jubileum, zeker in
deze tiiden waar mensen toch snel uitgekeken zijn op
iets. Hij was trouwens niet de enige die een jubileum te
vieren had bij SV Axionikos. Ook de heer Geurts had
een 4}-larigjubileum: hij was schermleerling van Banser
van het eerste uur. Hij was een zeer trouw lid, het aantal
keren dat hij de wekelijkse training heeft gemist in al die

de schermsport te leren waarderen. Vaak

jaren, is op een hand re tellen.

Foto: De

heer Banser uergezeld uan de heer

het jongste Axionikos-

Geurtl

en

lid.

In memoriam
Jan Martinus Muller (Makassar 26-09-1948

-

keuwarden \+O9-2OO3)

De familie Muller was nauwelijks in Rinsumageest neergestreken of onze penningmeester Feike van der 7*e
stond al bij hun op de stoep. In de kleine schermwereld was het bericht snel rond gegaan dat Jan Muller
zijn militaire carriire had afgesloten. Zijn naam en faam waren bekend. De schermvereniging zocht
een nieuwe maitre en hoopte vurig dat ze niet te vergeefs een beroep op hem zou doen
(naar later bleek wisten meer hem te vinden; alleen op maandagavond had hij nog ruimte).
Na een gesprek mer "het bestuur" zods Jan dat noemde,rvaren de zaken snel geregeld.
Hij kwam langs om kennis te maken mer leden en locatie in keuwarden en hij begon als trainer in augustus'99.
'\tr(at

bij de eerste ontmoedng al duidelijk was, werd op de trainingsavonden bevestigd. Jan Muller
(voormalig tweevoudig Nederlands kampioen freefighten, persoonlijk trainer van floretschermer Andries T6th
uit Aldtsjerk, badmintontrainer in Buitenpost en voorzimer van de buurwereniging Rinsumageest) was
een zeer inspirerende trainer, zowel bij de jeugd als de volwxsenen. Beiden sloten hem d gauw in hun han.
Een maitre nieuwe stijl; een moderne visie op schermen en de wijze waarop je dat leert. De aandacht voor techniek,

g

tactiek en plezier in de sport had hij vanuit die visie tot een zeer aantrekkelijke en motiverende mix gemaakt.
Dat de oude garde zijn visie niet altijd deelde, was evident. Het typeert Jan hoe hij mer dit visieverschil omging;
met respect en waardering voor de ander, voor diens mening, maar overtuigd van het feit
dat zijn visie nu de juiste is. Dat dle schermers zeggen;
"Hij heeft ons veel geleerd mede door zijn plezierige wijze van lesgeven",
bewijst zijn gelijk op dit punt. De trainingsavond miste je alleen als het echt niet anders kon. Slechts een
handjevol jeugd genoot de eerste paar jaar van zijn lessen. Maar dar aantal groeide gestaag.
Het is ongetwijfeld zijn verdienste geweest dat het ledental onder zijn maitreschap nagenoeg verdubbelde.
Dat het schermen een zeer belangrijk deel van zijn lwen was, bleek niet alleen tijdens de trainingsavonden en
door zijn voorliefcle voor oude wapens. Ook tijdens ons "Nieuwjaars treffen" was hij sreeds actief organiserend,
jurerend en motiverend aanwezig. In april van dit jaar hebben we voor het eerst een tweede clubtoernooi,
naast het nieuwjaars treffen, gehouden. Jan was op de voor hem bekende wijzr aanwezig.
eigen collectie stelde hij een trofee ter beschikking voor de meest veelbelovende schermer.

Uit

Hiermee zijn visie bevestigend. Een gebaar waar we zeker een traditie van zullen maken.
Tijdens dit toernooi wees niets er op dat we nog geen hdf jaar later afscheid van hem zouden moeren nemen.
Hij had weliswaar al eens eerder (eind 1999) zijn trainingsactiviteiten moeren onderbreken, had een operarie
ondergaan en stond onder medische behandeling, maar hij ging hier mee om op een wijze die
bewondering aftlwong; een voorbeeld voor derden. Tevens verried het hoe hard hij voor zichzelfkon zijn.
In juni was hij ook aanwezig bij de afsluiting van het schermseizoen; traditiegetrouw bij een Chinees in de stad.

Hij

sprak ons daar nog toe en bedankte voor de onwangen steunbetuigingen.

hij keek uit naar het nieuwe

Hij

waardeerde

dit zeer en

seizoen. Hoewel ziek, maakten we een afspraak voor een rondleiding

in het nieuwe schoolgebouw van het ROC Friese Poort te Lreuwarden waar we zouden gaan trainen.
Ad Mol zijn we door het gebouw gegaan. Hij was erg enthousiast over de nieuwe schermzaal.

Samen met

Ve maakten plannen om clinics te geven aan de opleiding SCW-theater, het bestuur moest zich buigen
over de introductielessen, spiegels in de schermzaal,..... De schermactiviteiten, zei Jan, waren hem ook tot steun.
Gesteund door Ad Mol heeft Jan de eerste lessen van het seizoen 2003-2004 nog gegeven. Deels zittend.
is nog niet goed, daarom geef ik les zittend op een lruli'. En roen bereikte ons
op zondag 14 september.i.l. het droeve bericht van zijn overlijden. Op maandagavond hebben we
de jeugdleden en hun ouders en de volwassenen ingelicht. De schok was groot. Ad Mol zal ons eersr

Hij zei: "Mi.in conditie

verder als maitre helpen.

Hij vult

de opengevallen plaats

in. Hij vervangt Jan niet. Jan is niet te vervangen.

Met Jan verliezen we een 'onwijs' sympathieke maitre en groot promotor van de schermsport.
\?i.j wensen zijn vrouw Rina, zijn twee zoons, familie en vrienden heel veel sterkre!
Bestvrr en hdzn Fedzratieae Schermuereniging Schermbing Fiestand.
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Vul de volgende woorden in de juiste volgorde in en je
krijgt de noom von een schermverniging op de grijze
vokjes. (er kunnen vokjes leeg blijven) De letter die je
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l,l

nodig hebt zijn ombeurten de eerste

.,

',,;

floret, porade, engarde, riposte, mosker,
degen, touch6, nedo nqdi, remise en mos incontro

i
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of lootste letter

von het woord.
De woorden zijn (stoan doorelkoor):

i
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Jordy Krossenberg

Niet olleen schermen moor ook tekenen
behoort tot een von mijn hobby's
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Thierry D6rop

Wij, hebben niet alleen schermen op onze
vereniging moor ook 5oogschieten. Je kon olleen scherm en of alleen boogschiet en kiezen.

Moor je mog ze ook olle twee doen.
De schermbond is nu ook somen met deboog-

schietbond. Wij zijn deeerstevereniging die
ook olle twee de sporten in L vereniging hebben. fk doe alleen schermen moor dqt komt
ook door mijn voder.
Rdmy Ddrop

Het puntentoernooi
Voor alle kinderen die schermen is er nu een puntentoernooi. Wijn zijn naarAlmere gerveest voor
het eerste toernooi. Dit is heel erg leuk. Er rvaren
veel kinderen op alle wapens. Iedere punt di eje
maakt telt mee. Dan kan je een diploma verdienen, of een embleem voor je schermvest. Ik hoop
dat er nog meer kinderen gaan schermen en zich
opgeven. Vooral sabel, rvant dat is mijn sport. Op
degen en floret zijn er al meer kinderen. Ik daag
iedereen uit om volgende keer ook mee te doen.

Mike Goedhorl

Huweliiksoonkondiging
De Masque de Fer lcden Armin Vogekar en Angelique Pabe

trouuten op 26 maart 2004.
De buutelijhsuoltebhing aindt om 14.00 uur pkats

in het Kasteel Dassen te Dussen.
(I hunt bet bruidspaar uanaf 20.30 uurfeliciteren

bij Restaurant'De
te

Westerhade'

Zuijndrecht.

Het aolledige adres luidt: Scheqrnaherij

1OO,

3331 MA Zutijndrecht.

Stichting Topschermen Den Haag
offici€re reverancier

van

Allstaf lntem1tiUnUl

sTUNTPRIJZEN
VOOR SGHERMVERENIGI
NG 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

of mail ons op

Fax:070 - 3603719

topschermen@soneramail.nl
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Dotum
2t

/02/2004

06/03/2004
07

/03/2004

t3/03/2004
14/03/2004

lloom/Wopen

Plools/0rgonisotie

(oupe Iiselle

Irmelo/Sporlcenlrum Ioluno

Degen

sv Pullen

D

0M-Tou

Utrerht

r noo i

2t

/03/2004

28/03/2004

01

/04/2004

08/04/2004
04

t7

/

04

/2004

/04/2004

t8/04/2004

Pqll6s

Snophoene l/Sobeltour
Sobel Jeugd

Arnhem Schermrenlrum

8e Arnhemse Meisles Iournooi

Arnhem Schermcenlrum
Storomourhe

(-(u

Hoorn/Sporthol De Kers
sv Hoorn

l4e Willem Iggerllournooi
Florel/Degen Domes & Heren

Zool Heerooms

p

lt,Jt( 2004

Plovdiv (Bul.)
F,I.E.

Ienle Degen Schelvislournooi

Vloordingen
Trefpunl

Rerr./l nv.

Degen/5obel Domes & Heren
Nl( Sobel 2004
Sobel Domes & Heren

Arnhem Schermrenlrum
K.N.A.S./Scoromourhe

Wed.

NK Florel 2004

Arnhem Srhermcenlrum
l(.N.A.5./Scoromouche

llted.

NK Degen 2004

NK tquipe 2004
Degen/floret/Sobel tquipe Domes & Heren

08/0s/2004 Nl( Veleronen
09/05/2004

2004

Alle wopens lnd. Zo.: Degen, Zo.: Florel/5obel

t6/0s/2004 ludie en Gludie

Tournooi

Degen Pupillen en ouder

t2/06/2004 tu5 2004
1t/05/2004 Alle wopens Zo.:lnd., Zo.: Iquipe
/06 / 2004
04/07 /2004

29

Purmerend

Alle wopens Junioren & (odellen

Degen Domes & Heren

25/04/2004

Scoromouthe

Alle wopens Senioren

V0

Florel Domes & Heren
24/04 /2004

lnl.

Sobel/[loret Zo.: Equipe, Zo.: Domes & Heren

Floret Jeugd

0pmerking

tK

2004

Alle wopens lnd. & Equipe

Zoelermeer Sporthol De Veur Wed.
K.t{.A.S./Zool l(ordolus
Zoelermeer Sporthol De Veur
l(.

lVe d.

l{.A.S./Zool Kordolus

Arnhem Schermrenlrum
K.l{.A. S./Sco ro

Vel./Wed.

mo ur h e

Alkmoor

Recr.

Alkmoorse sv
Inschede

Recr./Wed

Goscogne

lnl.

l(openhogen (DEl{)
r.

F.

(./(.

E. E.

