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Beste schermers!!
Zojuist is het bericht binnengekomen dat Saskia van Erven 6e is geworden bij de Jeugdwereldkampioenschappen,
cadetten. Geweldig! Ook de 13e plaats van Djinn Geurts is een bijzondere prestatie. En dat ze vervolgens ook bij
de junioren hoge ogen gooiden maakt het feest compleet. U leest in deze Touchd een uiwoerig verslag.
Verder wordt het volgende week spannend in Gent. Halen Arwin, Sonja en Indra de Olympische Spelen?
Jeroen Divendal is weer een kijkje gaan nemen in het walhalla van het Italiaanse schermen, en leverr daar een
levendig verslag van.
En dan staat er op bondsterrein het een en ander te gebeuren, zoals u op l5 mei op de Algemene Ledenvergadering
zult kunnen horen, en waarvan ook in deze Touch6 melding wordt gemaakt.

Tot slot een dringende oproep aan de jeugdige lezers !!!!! Willen jullie dat de Jonge Musketier behouden blijft?
Draag dan kopii aan l!!! Vergeet niet dat het niet alleen een pagina v66r jullie is, maar ook d66r jullie, zonder kopij
geen pagina ! Ik heb nog voorraad voor het volgende nummet daarna is het op..........

Ik wens jullie veel inspiratie bij het tekenen, schrijven, fotograferen, enzovoorrs!
Liesbeth Oskamp
Redacteur Touchd

Adres uoor

kopij: Redactie Tbuchl

Noteer alvast in uw agenda: de deadlines in2OO4
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77 656 28 (lieuer uia E-mail!)

KOPIJ TEGEMOET (Fotot graag als origineel. Worden op verzoek teruggezonden)

BONDSZAKEN

Oproep

Adreswiizigingen

Schermvereniging "De Tioubadours" gevestigd in
's-Hertogenbosch is per direct op zoek naar een nieuwe

Vereniging S.V. Rana

schermleraar. De schermvereniging telt momenteel iets
meer dan 30 leden waarvan ongeveer de helft jeugd en

l. Mooren

de andere helft senioren.

Gebr. Conijnstraat 62
1444

HP

Het is een zeer gemOleerd

gezelschap van meisjes, jongens, vrouwen en mannen.

Purmerend

Er wordt voornamelijk geschermd met floret en wat

e-mail: scretaris@schermverening-rana.nl

beperkter met degen.

ASV Scaramouche

De volledige oproep is terug te lezen op

Olyrnpus 25
6832 EP Arnhem
Tel: 026-3213360 (di-wo-do van 19.00-22.00)
Ftx 026-321 3360 I 026-321 4244

www.knas.nl. Neem voor mccr

e-mail: info@scaramouche.nl

52IlDJ's-Hertogenbosch 2.

informatie contact op met:
Louis Hopstaken
Berewoutstraar l0- 12

:

Tel: 073-6890627 thuis
606

S.V. Vivds heelt een nieuwe secreraris:

07 3 -6209

Dhr. Lennart Broekhof

06-13440106

Heggeroos 21

ti

jdens kantooruren

LouisHopstaken@home. nl

3892XP Zeewolde

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNH

M

UhlmerfiW

schermsportartikelen

Voor optimale veiligheid en gegarandeerde kwaliteit.

Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland
Uhlmann schermsportartikelen.
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
\:'

BERICHTEN VAN HTT BESTUUR

Algemene Ledenvergodering

u verzocht via het bondsbureau contact op te nemen.

Voorlopige agenda Algemene Ledtnuergadering uan de

beschikbaar zijn voor vragen.

I(I{AS, zaterdag 15 mei 2004 om 13.00 uur in het
NBC Nieuwegein i Business Centre De Blokhoeue
Blohhoeue L 3438 LC Nieuwegein.
Appbl nominaal
Vaststelling quorum

Tot en met vrijdag23 aprrl 2004 kunnen eventuele
(tegen)kandidaten voor beide posities worden gesteld
door tenminste drie schermverenigingen. Kandidaten
moeten meerderjarig zijn, lid van de KNAS en verk.laren
bij er.entuele benoeming de kandidatuur te aanvaarden.
Zie voor meer inlormatie de uitnodiging die aan de

Mededelingen

verenigingen en andere betrokkenen is verzonden,

Ingekomen post

neem contact op met het bondsbureau.

De heer Mokken zal vanzelfsprekend ook op l5 mei

i.
2.
3.
4.

of

5. Vaststellen agenda
(r. Verslag ALV van 22 juni 2002
7. Verslag ALV van 21 juni 2003
[3. Verslag ALV r.an 9 ;uli 2003

Finoncidle kwesties

9.

Jaarverslag secretaris over het bondslear 200-3
I 0. Financieel verslas over 2003

I

l. \.

I

l. \irkiczirrs

Gert-Jan Bttnck, uoorzitter

rrl;rq r'.tn de kl.commissic
lcdstt

kr.contmi"i.

lntcsrale subsidieairnvraag 2004
I 4. \'i'rkiezine bestuursleden
I 5. (.orrcctic stirtutcn/reglementcn
1.1.

l. Inleiding
Het is u inmiddels rvel bekencl clat de fln,rncicring van
de qcorganiseerde sport onclcr clruk staat. Dc regering

heefi tot structurele bezuinigineen beslorcn, die hun

I

(r. \'rrststcllinq contributie 2005

invloed hcbben op het functionercn valr allc sportbonden.

'I

-.

Voor de KNAS zijn er nvcc direct eens'ijsberc problc-

I
I

(

icncraal pardon

8. Bclcidsvoornen)cns 1004-2008
9. I{ondvraag

llcn

-

10. Sluitine

ontstaan:

hct verds-ijnen van het perspccticiop cle subsidic
"llgcnreen funcrioneren" - dc subsiclic dic rcn belang-

rilk deel van de organisatiekosten zou rlekken:
Toelichting op de voorlopige agenda:

-

Punt l4; verkiezing besnrLrrsleden.
Afircdcncl
hct rooster zijn de voorzitter,
'olgcns
hccr
[]unck,
de
C.f .
cn de firnction:rris breedresport,
mevrou\\' K. Westcr*'ecl. L)e heer Bunck stelt zich niet
herkicsbaar. lvloroun \\/esrer*eel stelt zich ri'el herkies

besltriten moeten nemen over de aanpak var.r bcidc prcblcntcn. Hieronder volgen daartoe naderc voorstcllcn.

hct verdnijnen van de subsidics voor de opleidinq en
bijscholing van scheidsrechters en leraren.
ln de'lbuchd nr. I van 2004 ben ik hier uitrcbreid op
ingeqaan. Nu is het moment gekomen dat we concrctc

baar.

Het bestuur hccfi in 100.1 gezocht naar een opvolger
voor dc hccr Bunck cn clenkt in dc heer W. N{okken

2, Algemeen frrnctioneren

een seschikte kandidaat gevonclen te hebben.

van de bond: kosten van bondsbureau en bondsbcstutrr.

In de Touchd is

aansluiting

reeds een kort intcrview met de heer
Mokken opgenomen. Mocht tr voor de ALV nadere
vragen aan de heer Mokken willen richren. dan s'ordt

()ncler dcze nocmer verstaan rve de organisariekosrcn

bij nationale en internarionale org:rnisarics,
(rilrrronde
publicatics
r Touch6), kosren van commissies

en verqetlcringen (zorrls de

AL\').

en verder

Het bondsbestuur meent dat de huidige verhoudingen
in het contributiestelsel weloverwogen zijn geweest. Er

gaat het om een bedrag van

kunnen wellicht redenen zijn om daar zo langzamerhand
anders over te gaan denken, maar die redenen moeten
dan inhoudelijk zijn, dat wil zeggen, voor de IStrAS en

Deze kosten worden ten dele gedekt uit de contributie,

uit subsidie. Vroeger was dat de subsidie
Algemeen Funcdoneren, vervolgens, tot en met 2003,
de subsidieregeling Kleine Bonden. In dat laatste jaar

€

19.013.

Over 2004 krijgen we geen subsidie meer. Na de eerder
door het bestuur afgegeven prognose dat we over het
'1aar 2004 ongeveer quitte zouden draaien, blijkt inmiddels dat we over dit jaar moeten rekenen met een tekort
rer grootte van de wegvallende subsidie. Dat zal ten laste
gaan van onze reserve, die daarmee tot een bedenkelijk

de leden herkenbaar, verklaarbaat en acceptabel.

Dergelijke ingrepen moeten grondig worden voorbereid,
en vervolgens inhoudelijk worden beoordeeld.
De bezuinigingen van de regering die we thans moeten
opvangen werken "slechts" rekenkundig. Ve zouden die

niveau zal dalen.

dan ook als zodanig moeten opvangen.

'We

Teneinde de bestaande verhoudingen in de diverse

moeten de organisatiekosten in het vervolg geheel en

al uit de contributie dekken. Zoals ik al eerder heb

categoriedn lidmaatschap in stand te houden beveelt

betoogd, z.iin de mogelijkheden tot bezuinigen uitgeput
-Ibuchd
- tenzij we de
geheel en al af willen schaffen.

het bondsbestuur aan te kiezen voor optie B.

Het bondsbestuur stelt dat nadrukleliik niet voor.

3. Scholing en bijscholing leraren en scheidsrechters
C)ok voor deze activiteiten zijn subsidies niet meer
beschikbaar. Vel moet worden aangetekend dat, naar

De contributicopbrengst over 2003 bedroeg (afgerond)
€ 47.000. We moeten deze opbrengst verhogen met
€ 19.000 tot € (r(r.000 (= 40 % plus).

geldende regelgeving, deze subsidies weer beschikbaar
komen indien dc KNAS weer een ledental van > 2500
bereikt.

Om aan het beoogd bedrag te kotlren zijn er nvee oplos-

N4omenteel is dat niet hct geval. Toch rneer.rt het

singen denkbaar:

bonclsbestuur door te nroeten gaan met oplcidcn - teen

A. deel het te c()nrpcnseren bedrag door hct aantal
leden, en verhoopi alle contributies nrct ddn en

enkclc sportbond heefi cnige k:rns op overlevcn z-onder
technisch geschoold en soecl gemotiveerd kader. [)at

13.

hetzelfde bcdrag ( € 19.000 )2300 = € u,25)
i,erhoog de contributie procentueel: "bcstaande

contributic + 40

(l(r

ee

lclt te

mee

r voor een tcchrtische sport als de orrze.

Hct bondsbestuur rverkt aan ecn nier.rrv beleidsklder,
rvanrin dc behoelte aan opleiclingen, en dc mogcliik-

is nieurve contributie".

heden tot opleidingen tcgcn elka;rr wordcn algeuoqcn.
D:rrrrbij wordt de bchocfie :rirn ecn dcgeliik schcicls-

fllfectief betekent d:rt het volgende:

rechtcrskorps even zwaar gcwogcr.l al dc behoefie aan

modcrn gcschoold cn gernotiveerd opleidineskader.
Hct bondsbestuur is nu nog Irier in staat de oplcidinesbehoeftc (inclusief certificcring van reeds opgelcid
r

l.l0

index 3o/o

Voorstel

A 8,25+

Afgerond

I

24.10

12,00

i

41,40

kadcr!) voor cle komende jaren in een concreet plan
voor tc leggcn. tVel moeten wc, onl een dergeliik plan
te kunrren ga:tn rn:rken, nu al ee tr standpunt innentcn
ovcr de flnar.rciering van de aanstaande opleidingen.

Voorstel B 40o/o+ 16.01

Het bondsbcstuur stelt een driclcclige financiering voor
iedere oplciding / bijscholing.
Uiteraard na altrck van eventueel te vcrwinnen subsidies,

Afgerond

zullen de kosten elk voor ddn derde gedragen worden

bij

4. Besluitvorming

door de individuele cursist, €dn derde door diens
vereniging, en din derde door de IS{AS.

Gelet op het bovenstaande, stelt het bondsbestuur voor
te besluiten:

\Vij menen dat in

deze kostentoerekening alle relevante

belangen zijn te herkennen:

-

de cursist profiteert van een toename

in kennis en

kunde, en zal zijn hobby met meer plezier beleven;

-

de vereniging heeft belang

bij de beschikbaarheid van

gedegen kader, dat op elke verenigingsavond ter

conform het boaen bescbreuen model A
Verder stelt het bondsbestuur voor te besluiten:

beschikking staat;

-

De con*ibatie aoor 2(n5 wordt aastgesteld
conform bet boaer beschreaen modcl B
Als dit voorstel niet wordt aangenomen, stelt her bondsbestuur voor te besluiten:
De contributie aoor 2O05 uordt aastgesteld

de KNAS als geheel heeft belang bij de beschikbaarheid van gedegen kader om de krvaliteit van de sport-

De niet elders aerhaalbare fnanciering uan
opleidingen, bijscholingen en certificering *tl
utorden gedragen door dc carsist, diens uereniging,

beoefening te kunnen waarborgen.

en de bond, elh aoor een/dorde.

DIVTRST (SCHERM.IZAKEN

In Memoriam Jacobus Hendrikus Maria van frth (Sjaak)
Nijmegen, 3l oktober 1942 - Meppel, 2O naart 2oo4)

Een schok voor iedereen, want wat een griepje leek, bleek uiteindelijk een sescheurde hartspier, met het ger.olg
jk ovcrli jden.

een onmiddelli

Vanalhet begin was Sja:rk, wat betrefi het schermen, een gedreven man. Bcgonnen bil s.v. "De Drie N{usketiers"
in Nijmegen. van rvaaruit hii in 1964 probeerdc mct ecn schermteanr naar de Olvmpische Spelen te gaan, \\'at
jammer genoeg niet luktc.-l-ijdens zijn Militaire dienst bii de Commandos kon hij het niet laten om ook daar
het schermen te introduceren. Mede door ziin enthousiasme is ook in Meppcl in het jaar 1980 een groep aspiranr
schermers biieengekomen die, eerst onder de paraplu van een sportschool, de eerste stappen op het schermpad

in juni l98l de schermvereniging
"Bras de Fer" opgericht, "Sjaaks" schermvereniging, die hil als voorzitter stuurde cn door dik en dun steunde. De
schermvereniging "Bras de Fei'heelt ziin ups en do*'ns geh:rd, nra:rr Siaak bleef er in gelovcn en terecht, wrlr.rr op
zette. Na een klein jaar rverd de band met de sportschool verbroken en zo werd

dit moment is de r.ereniging groter dan ooit

c'n

bruisr het van de activiteitcn.

V/ij zullen Sjaaks inzet, technische en tactische knos'hos'dan ook

zeker missen, m:rar ook

zijn hulpvaardigheid,

ondersteuning en acriviteiren als promotor van de schermsport.
\Wij wensen zijn vrourv Elly, zijn m'ee dochters Desiree en Lisclot, zoon Vincent, lamilie en vricnden heel veel
sterkte toe.
Besttrur en /eden uan de schermuereniging "Bras de Fer".

Bekercompetitie schetmen goot

B. rwee voorrondes voor iedereenr
C. poule unique.

I seplember Yon stort

per

De voorkeur gaat uit naar een A- en een B-groep.

,

Met ingang van het komende seizoen kent de KNAS

resultaten gelden voor het eindklasse-

::J,]tO*"

een bekercompetitie voor seniorenwedstriiden op alle

wapens. De opzet is simpel, en beoogt zowel wedstijd-

3 De sterkte van een wedstrijd wordt op dezelfde

leden als recreatieve schermers aan te spreken.
'We

wi.ize

berekend als voor de ranglijst, met dien verstande

hopen dat de organisatoren van de Nederlandse
wedstrijden dit initiatief zullen omarmen, en mee zullen

dat punten behaald op wedstriiden waaraan het keurmerk wedstrijden is verleend, met l0olo worden

werken aan een succesvol verloop.

vermeerderd.

De opzet:
1 Alle in Nederland georganiseerde wedstrijden die open

4 Aan alle deelnemers worden punten toegekend.

staan voor alle KNAS-teden (wedstrijd- en recreatieleden)

maken deel uit van het bekerklassement als er volgens
ddn van de volgende systemen geschermd wordt:

A. na de eerste ronde een A- en een B-groep, waarbij
de A-groep meteen verder mag gaan met directe
eliminatie en de B-groep minimaal nog ddn ronde

5 Het seizoen van het bekerklassement start bii de
eerste wedstrijd na het NK op dat wapen en loopt
tot en met de laatste wedstrijd voorafgaand aan het
NK van het volgende jaar. Bij wijze van uitzondering
zal het bekerseizoen 2004-2005 verkort zijn en op
1 september van start gaan.
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6 De winnaars van het algemene klassement, het
recreantenklassement

gemotiveerd worden aan Nederlandse wedstrijden

krijgen op de dag(en) van de Nederlandse Kampioenschappen hun prijzen uitgereikt.

deel te nemen;

De Nederlandse schermpopulatie is niet groot genoeg
om twee wedstri.jdcircuits naast elkaar te voeren, 6dn
voor wedstri.idschermers, ddn voor recreatieve schermers.
Het bekerklassement maakt het mogelijk de circuits te
combineren op een wijze die voor beide categoriebn
aantrekkelijk is.
Vo o

r dc u e ds nij ds c h erm

er komt verband tussen de Nederlandse schermwedstri.jden, waardoor de topschermers beter

en de andere prijswinnaars

Nederland wordr beloond.
Voor de recreatieue schermer:

-

- bij een systeem

met een A- en een B-groep verspilt de
wedstrijdschermer geen energie aan een tweede voor-

de gehanteerde wedstrijdformule garandeert veel

partiien voor de minder goede schermers en zal
daarmee de wedstrijden aantrekkelijker maken voor

breedtesponers;

-

er :

het deelnemen aan veel wedstrijden binnen

ook voor recreatieschermers geldt dat het verband
tussen de wedstri.iden

tot een grotere morivatie zal

leiden aan wedstrijden deel te nemen.

ronde;

Toen alle wedstrijden afgelopen waren werden de prijzen
uitgereikt. Als je won kreeg je een beker en een snoep-

Jubileumfeest s.v. (ouroge

zak, als je niet

bij de winnaars zat kreeg je toch een
ik dus ook (ik was vierde van de vier).
t Avonds gingen we bij het restaurant eten en kregen

Marjoleine Kotter

snoepzak en

Onze schermvereniging Courage bestaat 25 jaar en daarom

onze schermleraar Leo en onze voorzitter Peter cadeaus

hielden we een Jubileumfeest op een kasteel in Limburg,
waar ook de clubkampioenschappen werden gehouden.
Als je wilde kon je ook op het kasteel blijven slapen

deden we mee aan een gewelventocht, we moesten in

maar sommigen gingen ook al na de wedstrijd weg.

een rebus konden oplossen. Dan konden we met het

b Morgens om zeven uur opstaan en met z'n allen ver-

kasteelspook

trekken. De schermtassen van mijn vader en mij en de

tocht was heel leuk, ons groepje was best snel totdat we

omdat zij samen de club opgericht hebben. Na het eten
het bos rond het kasteel vragen beanwvoorden zodat we

in de gewelven ronddwalen. De vragen-

rugzak van mijn broer in de auto en we konden vertrek-

met een bootje naar de overkant moesten varen maar

ken. Het was maar een uurtje rijden en toen we daar

we niet echt vooruitkwamen. Toen we alle vragen

waren werden we luidruchtig onwangenJ we waren de

hadden opgelost gingen we de rebus zoeken, die er

eersten! Nadat we onze spullen op de kamer hadden

helemaal niet was! Eindelijk zagen we het kasteelspook

gelegd was het wachten op de rest van de club.

en

Nadat iedereen er was gingen we met z'n allen lunchen,
de meeste volwassenen gingen binnen eten maar wij
gingen buiten eten. Daarna ging iedereen zijn schermpak aantrekken, en op de grote trap voor het kasteel
werd een groepsfoto genomen. Onze voorzitter hield

een soort spookhuis maar het was echt heel gaafl.

een toespraak en toen begonnen de wedstrijden!

Ik

ben

15 jaar en daarom was mijn poule van 14 ror 16 jaar.

hij leidde ons naar

de gewelven, het was eigenlijk

Daarna gingen de meeste volwassenen naar de bar of

ze

gingen dansen, wij gingen een film kijken. De volgende
ochtend zat iedereen om halftien erg slaperig aan het

ontbijt, niemand had veel geslapen. Na her ontbijt was
het jammer genoeg afgelopen en gingen we allemaal
naar huis.

we wafen trouwens maar met z'n vieren. Er werd buiten
geschermd, maar ook in de kapel en in de ridderzaal. De
wedstrijden duurden een paar uur en het was heel gaaf,

Het Jubileumfeest van Courage was echt heel gaaf en ik

hoop dat we snel weer zoiets doen!!

Leo von der Kor floretstoge

in Piso
Lessen onder

leiding uan Antonio

di

Ciolo
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Jeroen Diuendal

talenwolle floretschermers
De KNAS heeft mii en enkele
aangeboden op
enige tijd geleden een trainingsstage
sinds lang
l"ri.. t",ir,., Leo van der Karlonds dat
van de
keuze
,;;;,.r, en trainers onder-steunt' De

mii niet moeilijk' Ik wilde naar
in gang Bjzet
Di"Golo. De voorbereidingen werden
tn
Martin Remiin'
later ziin Tommie Varekamp'

,,"g.pl.k

was voor

.nige tiid

lori Mork

en ikzelf in Pisa neergestreken'

als biischoling en cursus
De trainingsstage was bedoeld
meegereisde schermers
voor mij als lesgever en voor de
het
en kennis te vergroten tiidens

o- h.tIr.*",i"g
in d. ,tit"t''"ltn

van in de eerste plaats Pisa

".rbliff

dat deze laatste stad
en ook Livorno' Je kunt stellen
als prominenten de bakermat
-.t d. g.bro.ders Nadi

schermen'
is van het moderne ltaliaanse
en Veneto de belangToscane
provincies
de
ziin
In Italid
er van schermrijkrt. ,chermgebieden' Het wemelt
floretschermen
,""1t1., .n het niveau van het Italiaanse
op dit moment'
is in ziin algemeenheid hoog
-De ..
Ciolo heeft miin stiigende
Di
Antonio
van
schermschool
bezoek aan een trainingr
interesse gewekt sinds miin
Dolomieten
.trr*, uo"o. Italiaanse schermleraren in de
Pisa geleid'
uit
Deze werd door de oude leraar

in 2001.
E.

*.rd

door de aandaar destijds flink gediscussieerd

gezien was het een
wezige schermleraren en achteral

r',nii. g.b.t"tenis' Uitspraken van Di^Ciolo
"Er is geen
"J. -oJ, niet leren maar laten leren' of
interesse
manier van steken" hebben mijn
i.d.
-g.*.k,.of fo.ttt
zijn schermzaaltie
als:

De verhalen van collega's over
bezemkast""'
formaat
van het
met
houding van deze oudere man
ogende
De onhandig
van
nvee
dat
kan het
houterige bewegingen' ' " Hoe
het olympisch heren
van
maken
uit
Jetl
zii., sch"e.-ers
alle
Het had er tiidens de trainerscursus

flo..r.qnip.l
,.hi;.,

kampioenen,r"n dat de lesmethode van deze

ziin' Als dat waar was
maker open tot zeer oPen moest
enige schermleraar ziin
dan zou hii, bij mijn weten' de
**tl1tll
*.,..., open didactiek die op dit moment
"",-,

,

betitelt Di Ciolo
a. *.r.ta,op heeft' l)e lesmethode
alomvattend en occasioneel''

,.lf

"1,'n".n."listisch,
didactiek gebezigd
Termen die ook in literatuur over
Pisa leken veel verder
worden. De lessen van de man uit
die. de Hongaren
te gaan dan de zogenaamde ft"trzeles
automatiseren van actres
wei g.bruiken en het repetitief
eens
absoluut verkeerd' Ik wilde wel

b.riou*, hii als

van dichtbii meemaken wat

dit in

de

praktiik inhield'

Met nooduitgang
we voor de eerste
Op -""rrd"g-iddag 1 maart gingen
n"", dJ ,.ht'-'""I die zich in de catacomben

-""t
.na., a.

tribunes van

'Il

Palazzetto (de sporthal) van

werden we harteliik
Pisa bevindt. Eenmaal binnen
open mond
en aanschouwden we soms met
onwangen

oter de
van de kunstenaar' De verhalen
'bezemkast' waren dus dcht waar'
tot'Pisascherma'
De diverse kleine ruimtes die behoren

h.,

",.1-i.,

gang' Je vindt
zijn onderling verbonden met een
een kantoortje met wapenreparatieplek

".t,,.r...,totf.ns

bekers' een schermzaaltie van

-., a"p-p.n, foto's en
en opbergruimte voor
8 bii l2 meter, kleedruimten

uol

zie ie in de gangen,lockers'
nog in gebruik' De hal van de

,r"iningr.",.,iaal' Ziidelings

.;--;.

verlaten, andere

als trainingsruimte'
.tooduilg"ng is tevens in gebruik
was een met plakgeheel
Het
donker'
en
f,oJ
i,
D.r"

band, doeken en touwties
achtig onderkomen'

bii elkaar gehouden bunker-

touw en plakband
Het kledingrek was met bezemstelen'
,r.rl.rrgd. E"en oorkonde was bij

;

gang

I"rrlo

in de

gebrek aan

-ruimte
\Wereldkampioenen

een brandblusser geplaatst'
plakband aan
.r, Vanni hingen oP een poster met

l. i.tf* in de scherm'aal' Er stonden

verschillende

muur geschreven:
spreuken over schermen op de
'd.""i.n om te raken'oF"schermen is hoe' wanneer'
de
*""" *r"rtrrt.'. De schermlopers waren ongeveer
om
voorgeschreven
dan
helft korter en de helft smaller
lessen:
individuele
voor
nog ruimte over te houden

d"i'*oo.

was uiteindelijk een veldje van 3

bii 5 meter

werd de ruimte nog meer
beschikbaar. Aan de raamkant
waar een
door een meterdiepe overlapping

verkleind

staan Tommie'
volwassene niet kan staan' Laat

Ik vond

het prachtig.

Hierin wordt uitgebreid
Laterliet
i.*.r""."op de groet en het in stelling komen'
geeft
floret
een
O*."a -. *.in dat hii de kinderen
iets aan
nog
ook
ze
om de ouders de indruk te geven dat
groepslesgedeelte met waPens'

lag deden ze vooral
schermen doen. Als het aan hem
spelleties'
oefeningen met spelmateriaal en
wapens is er
Voor hJt schermen met plastic elektrische
om
moeten
kinderen
een beentrainingsgedeelte' De
aankondigen
hardop
schermacties
beurten ..n
""n,"1
uit' Aan meer
en iedereen voert deze dan gezamenlifk
in een soort
ook
lessen
gevorderden worden individuele
leerlingen
of4
3
trainer
waarbij de
lro.Oruor- Segeven
die
lessen
f,or,'n" elkaar lesgeeft' De individuele

zijn slechts een
schermers van Pisascherma krijgen
Bii de.
gedeelte van het les- en trainingsprogramma'

!.t ord.rd.t

is het atletische gedeelte van aanzienliik

Kinderlessen

worden
ielang. Bii biivoorbeeld voetenwerk-trainingen

pi"r,i. n"*"."

de commandoook irlo,.n l.r-tthodt' gebruikt als
coijrdinatietrainingen
uorni. D.r. spierversterkende en
Enrico' die
worden nu g.g.t'." door Antonio's zoon

kinderen
Antonio Di Ciolo geeft aan beginnende
elektrische
met
spelleties, oeleningen en schermen
i"ltiding op het schermen met stalen
"1"'
flor.,,.n. Dit doen beginnende kinderen

zeker een faar'

1'5 uur en een kind
Een kindertraining duurt ongeveer
in de schermzaal
week
de
in
wordt verondersteld 3 maal
op tijd en dat
stipt
echt
Niemand komt

,. u.rr.nil*.r.
lijkt ook

geen Probleem te

o. ,p.ll.i.r,in

ziin'

bedoeld om de elementaire bewegingen
en
van het schermen een achtergrond

.n u""rdigh.dan
Touwspringen' kaatsen' ballen
br.d. b"ri, te geven'
-"tt
t"n"f ten kinetische wipplank en
gooien in ..n
voor
diverse oefeningen met ringen
van kinesthesia, balans en stabiliteit'

de onnvikkeling
Door een rtng

voorbij gespeeld door
heenduiken die spinnend wordt
ringen voor een
de trainer, eerst ddn ring, dan drie
verplaatsen

begin van momentkeuze' Tennisballetjes
achterwaarts en
in planken met gaten' voorwaarts en
voor schermmakend
zich eigen

"l

doarrda een aanzet

passen en

uiwal'
de lessen

van
boo, d. kleine ruimte is de organisatie
organiseert
Ciolo
Di
een vrij lastige aangelegenheid'
de oefeningen en dirigeert

ziin leerlingen en asslstenten

de schermzaal te klein is'
naar bepaalde ruimtes omdat
de kinderen zelf
De oefeningen worden verder door

leren materiaal
gecontroleerd uitgevoerd' Ze hebben
een
rr.n op,ui-t"' In de trainingen zit ook

i"kk

onder
sinds enkele jJren het sabel en degenschermen
Rossi'
Veronica
ziin hoede neemt' Onder andere
op degen en Ilaria Bianco op sabel

F.".,....o Martinelli

is ook medeworden nu door hem getraind' Enrico
schermtraining'
auteur van enkele publicaties over

kant
Hii behandelt daarin ondermeer de emotionele
en beleving van training en wedstrijdschermen'

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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manier van begeleiAntonio Di Ciolo heeft een actieve
Hif schreeuwt.
zail'
zljn
in
ding van alle aanwezigen

neemt iemand bii de
correcttedl. hij een raadseltje influistert' Ziin
t
Het
"rr-d
indirect'
en
vorm
vragende
in
veelal
methode is
toewordt
komt ook wel voor dat iemand bestraffend
slaapen
Toscaanse synoniemen van sukkel

;;;;.; ;""'

mensen

Jtht"i" t"

gesproken.

aanraking
veelvuldig gehoord' Er is meer
wordt als
dat
en
in i. .o--rlnicatie dan in Nederland
in het
past
en normaal beschouwd' Het
""*""rdt*, Di Ciolo om niet te direct te sturen' Hij gaat

i.O *"ra."

p"root u".t

'.,

helpt te

i--.., prat op dat hij niet onderwijst maar
f.r.t. U"f..f. ,rit,p'aktn die ik tiidens de trainingen

heb

gehoord heb ik hieronder opgeschreven
iDo" d. dingen die oPPortuun ziin' Als ie de deur dicht
deur neer met een
vindt gooi je dan de muur rond de
,loopli"-.r? Nee, ie maakt hem oPen'"
l'r. t.r,"", niet zoiets als een plotselinge actie van je
met zijn rweedn' Je moet
tegenstander. Je bent namelijk
je tegenstander ook
.r"dtr, ,.k ning mee houden dat

actie onderneemt.''
hart de alstand te
"Je leerling moet leren met een gerust

verkleinen'"

dan moet je
"De pasuiwal is onzin' Als ie wilt raken
leer d^us nieIk
..rrr'op de goede afstand gaan staan'
eerst in de raakafstand met
-".,d ..n pa.uiwal' Je komt
uiwal kan
.." pr, ."'a"t gebeurt het' Dat het ook een
siabloonin
niet
Dt t'iw"l bestaat ook

ziin is duideliik'

is steeds
oneindig veel uiwallen' Alles
moet
mikken
afhankeliik van de situatie' Bij balleties
staan.''
afstand
dus het doel steeds op een andere
(Joh-an
"Wat die Nederlandse voetballer zegt' is waar
over
Cruijff
Cruijff. Ik gaf Antonio een boek van Johan

.,or-. E, bestaan

door onderwiis maar
voetbal in ilet ltaliaans)' niet leren
van de leerling
door te leren. Een leraar moet uitgaan
aanbieden zodat deze
en deze de waarachtige dingen
kan leren."

de manier van
"Doe nooit rwee keer hetzelfde en varieer
moment'
het
en
aanbieden van de kling' de afstand
Tiain nooit gedeeltes van het repertoire'"

"De leraar hoeft niet met zijn

leerling een Partrl te

60 niet halen' Het
schermen want dan zou hij de
voldoet de juiste situatie te credren"'
lettt je leerling gemakkelijker alle
"Op korte

"f,t"t'd

technieken.

Dit geld voor alle

waPens'

over dat de klassieke acties als
'i(/at iedereen beweert
enz' dat deze overliement, enveloppement, flanconade'
ze niet meer op de loper voorkomen

bodig ziin omdat
van de schermer'
o.rd."rgr""ft de onrwikkeling en basis

alle
die van de leraren' Leer ie leerlingen
technieken van het schermen'"
laten
"lk heb mijn leerlingen altiid op korte afstand
worden
kan
alstand
schermen. Dat er ook oP grotere
het altiid zo gedaan'
heb
ik
maar
wel
ik
weet
g.r.t,.r.na
"En
,i. *", het me gebracht heeft' Miin leerlingen
doen ze het
breken laat door, maar als ze doorbreken'

-"", Iok

op wereldtoPniveau'"

ksinhoud

wordt veel met de klingen gewerkt'
riposten met oppositie en glijsteken'
vooruettlngen
parades worden alle opties aan

i,|a.n, de lessen
V..l tr".rrpo.t.n,
Vanuit de

doorgenomen' In
die de schermsPort biedt occasioneel
., i,t dt individuele les twee soorten lessen

f.i,. *ord.n

g."o-Ui.,..rd. Het
1".,

*""rin

ene leselement is een soort technische
op eigen initiatief een zo breed

de leerling

probeert uir
mogeliik arsenaal aan schermhandelingen
begeleiding van de leraar is een adviserende

te

lro.i.rr. O.

afstand en het aanbieen een indirect corrigerende' De
Afen toe wordt er
den van de kling wordt gevarieerd'
De leerling is vooral
door de 1.r"", f*ettd en gestoken'
gecoached
,afrt".raig r"i.t *t'k en wordt daarbii
de lesinhoud
door de lJ.""r. Het andere gedeelte van
in deze lesuit een meer tactische les' Centraal
bestaat

afstand' momentkeuze
segmenten staan elementen als
noodzaak' Tijdens deze themagedeeltes
en tactische

actie veranderd'
wordt steeds afstand' moment en tyPe
van de leraar
De leerling leert techniek en momentkeuze
haperingen van de
en leert -o-..r,k .t" dankzij de
per actie
De oplossingen van de leerling worden
leraar.

dan raakt de leerbeoordeeld. Is het een goede oplossing
dan laat de
ling, is het een verkeerde of onrealistische
Ciolo kenDi
mislukken' De leerlingen van

l.rl", d.r.

weten dat ze wanneer
nen deze manier van werken en
oplossing
gepareerd worden een andere

hun steken
de mogeliikheid
moeten vinden. Er is echter niet direct
is niet gebruikehet
want
te'oefenen
juiste
actie
om de
liik dat deze nog eens in dezelfde vorm voorbiikomt'

van een
Op deze manier duurt het accommoderen
gebruikmaking
door
bijvoorbeeld
<lan
b.*.gi.tg langer
Langere rijpingstijd is nodig' Het
u"n
"-,rto-"tir.ring.dt" occasionele methode is dat het
u"n

Conclusie
mii geldt dat
Het bezoek was erg <le moeite waard' Voor
De
vertrek'
voor
dan
ik me verder heb late n inspireren
een heel leuke reis'
meegereisde iongens vonden het ook
Di Ciolo
van
lesmethode
de
i.bb"n veel over
zoal gezegd
er
wat
hen
voor
gepraat. Ik heb vertaald

grote voordeel

ilo-u"r,..td

die een
is qua ingredidnten' Alle elementen

tW.

momentschermactie moet hebben zijn geintegreerd:
en
snelheid
uiwoering'
technische
keuze, alstand,
aardig opgebesluiwaardigheid. Soms wordt de druk
commentaren'
voerd bij de leerling door wat hardere
wat op
prestatiedruk
de
en
werken
te
tegen
hem
door
te
stroop
met
te voeren. De leraar weet ook wanneer

videobeelden laten zien ter verduideliiking'
les gekregen' Ons
Ze hebben meegetraind en af en toe
en Antonio
genomen
serieus
werd behoortiik

i"..a..
bezoek

mogelijk kennis
heeft echt moeite gedaan om zoveel
voor ons geregelde
apart
tiidens
ging
Hij
over te brengen.

Hij vond dat ik
lesochtenden in op zijn en miin manier'
vastgelegd
op de goede weg was Veel is op videocassette

smeren.

wat voor een
Antonio Di Ciolo zegt dat de dag bepaalt
leraar moet
De
is'
les hi.i geeft en dat geen les hetzellde
halen wat
l..'rling elke dag opnieuw lezen en eruit

riln

., op d", moment inzit. Hii hamert er regelmatig

.n d","r"l ik ,eke. gebruiken

Ik vind

aan het begin
dat mijn onwikkeling als trainer nu nog
door deze
beinvloeden
laten
zeker
me
ik zal

op.,

i, -"",

verward met toevallig'
dat occasioneel niet moet worden
in de lessen moeten
De situaties die opgeroepen worden
de leerling'
in het belang ziin van het leerproces van

van de toren van
zoon van een ornamentenrestaurateur
in de
Pisa. Ik voelde me een beetje thuisgekomen
moole
een
nu
hii
dat
Antonio'
Jammer
bezemkast van
erbest
is
Hij
eraan'
en
erop
alles
met
nieuwe zaal kriigt
op de
spreuken
ook
er
hii
of
rwiilelde
blij mee, maar

of ingeslepen!

Let wel, er worden geen acties gerepeteerd
variatie in
Er is een constante en bewuste' vaak subtiele'
eenvoudige
is geen
het credren van de lessituatie' Dat
z-aak en

als geheugensteun'

muur ging kalken.

vereist ervaring'

compleet in het vliegtuig om via \iTenen naar Sofia te

Jeugdwereldkompioenschappen

vliegen. VanafSofia nog twee uur met de bus (na ander-

te Plovdiv (Bulgoriie|:

half uur wachten) en dus waren we uiteindeli.jk pas om
halfnegen in hotel Bulgaria te Plovdiv.

SUCCESVOTI.E MEIDEN!
Martin Ariaans

ll

Op 30 maar vertrok de eerste groep, bestaande uit

ctl^Mt'lottNATs 0u HON0t 0 tJcrhlt lu5iici5IT c^o[s

)eroen Divendal (trainer), Bertram Bouthoorn,
Helmuth Koch en Wojtek van Barneveld (privd-trainers),
Pieter van Gilst (f,siotherapeut), de atleten Anton
Rensink, Joris Mosk, Tommie Varekamp, Saskia van
Erven, Djinn Geurts, en verder Paula Papilaja
(begeleidster) en Martin Ariaans (chef de mission).

De begrafenis van Prinses Juliana gooide nog bijna roet
in het eten omdat de wegen rondom den Haag waren
afgezet, maar uiteindelijk zat het gezelschap om

4

half 1 I
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Na een kennismakingsgesprek om enige afspraken te
maken (moest wel met zoveel trainers!) ging eenieder
aan tafel en zocht daarna al snel het bed op om [ris aan
de volgende dag te kunnen beginnen. Maarten Navest

83 schermsters traden aan. Meteen al in de eersre ronde
sloegen de beide dames toe: Saskia won al haar partijen

De volgende dag bleek dat de accreditatie perlect

(Kroati6, Griekenland, Tirnesi6, Zweden, Duitsland en
Djinn won 4 partijen (Macedoni€, Tilrkije, Roemenid, Kazakstan) en verloor er 2 (Slowakije en Japan)
De plaatsen 6 en 17 op het tableau beloolden veel
moois. Op het tableau van 64 rvon Djinn eerst van
Babicheva (Kaz), vervolgens van Commerford (Can) en

geregeld was en dat bleek voor het hele toernooi te

verloor vervolgens van Korobeinikova (Rus). Daarmee

gelden; compliment voor de Bulgaarse organisatie!

werd ze l3e

Na diverse trainingen moest er op I april geschermd
worden, heren cadetten floret; de heren Varekamp,
Mosk en Rensink moesten aan de bak.
Rensink won in de le ronde van een Turk en een
Portugees en kwam zo aen 2Y. Varekamp won van een

winst op Guncor(Tur), Dimitru (Rom),
'Willette (USA), totdat ziy bii de laatste 8 met I5-l I van
Errigio (lta) verloor, die uiteindelijk wereldkampioene
werd. Eindresultaat voor Saskia: de 6e plaats! 'Wat een

was inmiddels al gearriveerd op eigen gelegenheid,

terwijl Sebastiaan Borst en Laura van Gijls'rviik zich
later bij de groep zouden voegen.

Polen).

!!

Saskia's reeks:

heerlijke dag !!!!l

Bulgaar, een Israelidr, een Kazakstaan, een Mexicaan en

De volgende dag waren het weer de mannen: junioren

in de eerste ronde !! Mosk rvon in
de eerste ronde helaas geen partij en eindigde als nr. 79

floret. Borst en Navest waren de Nederlands inzet. In de
eerste ronde lukte het Maarten niet een plaats op het
tableau te verdienen. Hij kon geen enkele partii in winst

een Oostenrijker. 5V

van de 86.
Rensink (66e op het tableau) moest de eerste ronde
tegen'Woo uit Korea en verloor.
Varekamp stond als

3le

Hii werd

65e.

geklasseerd en had de eerste

eliminatie een vriistelling. Vervolgens verloor hij van
de Japanner Osawa en werd

4le. Gemengde

gevoelens

over die uiteindelijke uitslag, want na dc eerste ronde
zag het er zekcr voor Varekamp beter

uit dan het

resultaat uiteindeli jk was.

Op 3 april was het de beurt aan de dames cadetten
floret. Een spannende dag voor Geurts en van Erven.
En het zou een lantastische dag wordenl!

omzetten en hij eindigde als I l8e. Sebastiaan Borst deed
het beter met 4V (Venezuela, Bulgarije, Kazakstan Oos-

tenrijk) en 2 nederlagen (China en Duitsland). Hij
plaatste zich als nummer 34 direct voor het tableau van
64. Helaas wist hij deze partii nier in winsr om te zetten,
en verloor hij met 15-4 van de Hongaar Nagy. Hij werd
daard,oor 44e.

6 april: iunioren dames floret. Ingeschreven: Van Erven,
Geurts en Van Gijlswijk. Na het optreden bij de cadetten waren de Diinn en Sakia vol zelfuertrouwen en dat
bleek terecht te zijn! Beiden wonnen al hun partijen
(Saskia: Slowakije, Singapore, Engeland, Tsjechie, Italie

en Puerto Ricol Djinn: Macedoni€, Bulgarije Polen,
Denemarken, Mexico en Oostenrijk).
Laura had in haar eerste partii war pech en dat had even

invloed op haar optreden. Ze won uiteindelijk 2 partrjen
(China en Egypte). Op het tableau verloor zij haar eersre
eliminatie van Borkowska (Pol) en werd ze 12e.
Saskia kwam via een niet aangetreden tegenstander en
verlies tegen de Roemeense Indrei tot een mooie 18e

Djinn deed het nog beter, ze plaarste zich ten
van
koste
Dmytruk (Ukr) en Swaifa (Egy) voor de
plaats.

laatste 16 en werd l0e. Door deze prima presratie waren
de dames ds 8e geplaarst voor het team-toernooi en

vrijgesteld van de eersre ronde.
Meisjcs Jloret equipe, u./.n.r Saskia uan Eruen, Laura uan Gijku,ijh,
Djinn Geurts.
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DE JEUGDPAGTNA VAN ToucnE
Deze keer ingezonden tekeningen,
puzzels en moppen
door leden van
S.V. Valiant & F.C. Almere
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veNolg Jeugdwereldkampioenschappen

Plovdiv

Bij de laatste 16 moesten ze het opnemen tegen USA,

De sfeer was uitmuntend, het weer was goed en

maar toen was de pi.ip een beetje leeg. Het liep in het

Bulgarije kent een zeer goede keuken.

begin voor geen meter en zelfs toen Saskia in 3 minuten

Met een tevreden gevoel terug naar Nederland

13 treffers wist te maken en de equipe naar een 25-24

gekomen dus.

voorsprong leidde,

kon het tij niet meer
gekeerd worden.

Ve

verloren 45-33 en
werden uiteindelijk
72e (van de 23).

Als chef de mission
kijk ik terug op een
prima toernooi voor
de Nederlandse deelnemers.

Vooral de dames
hebben uitmuntend
gepresteerd en zijn
een hoop voor de
toekomst

!!!

En voor de rest

???

Stichting Topschermen Den Haag
offici€re reverancier

van

Al lStUf lntUmUtiUnUl

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

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

U kunt ook

onze site bezoeken op

http //www.rc4all.nl/ -schermen
:

of mail ons op
topschermen@soneramail.nl

KI{AS BRTEDTESPORT

Exit-instrumenl: vrogenliist

Morktonderzoek breedtesport

Yoor vertrekkende leden

von slorl!

Kim lVbsteruee/, KNAS
(e-mail:

breedtesport

In 2004

gaat de KNAS vorm geven aan nieuw meer-

iarenbeleid' onder andere voor de categorie breedtesport'
Ten behoeve van dit meerjarenbeleid wordt momenteel

breedtesport@knas.nl)

vertrekken
vereniging
verlaten. Leden kunnen vertrekken om externe redenen,
zoals verhuizing olgebrek aan tijd door werk ofstudie.
Op dergelijke redenen heeft de vereniging nauwelijks of
geen invloed. Daarentegen kunnen leden ook stoppen
omdat ze andcre verwachtingen hadden van de vereniging
of het niet meer naar de zin hebben. Dit zijn redenen
waarop de vereniging wel invloed kan uitoefenen. Het
achterhalen van deze redenen kan de vereniging dus
helpen om de kwaliteit van het aanbod te verbeteren.
Veel verenigingen zien hun leden niet graag

een marktonderzoek breedtesport uitgevoerd. In week

en willen daarom weten waarom de leden de

twaalf hebben alle bij de KNAS aangesloten verenigingen
een vragenli.jst onwangen waarin hun mening wordt
gevraagd over diverse zaken die te maken hebben met

breedtesport, zoals verenigingsondersteuning, opleidingen
en (digitale) communicatie. De gegevens van de vragen-

lijsten zullen worden verwerkt door Buro7. Het marktonderzoek is een uitgelezen mogelijkheid voor de
verenigingen om hun stem te laten horen bij de
totstandkoming van het nieuwe (breedtesport-)beleid.
De uitkomst van het onderzoek zal het uitgangspunt
vormen voor de bezigheden van de KNAS op het gebied

van breedtesport tot 2008. Geprobeerd wordt om de
In opdracht van NC)C*NSF heeFt de NKS een vragenkunnen
gebruiken
eerste uitkomsten van het onderzoek te presenreren op
lijst ontwikkeld die sportvercnigingen
vertrekkende
krijgen
in
redenen
van
de algemene ledenvergadering van 2004.
om inzicht te
de
leden. Een dergelijke'exit-instrument' dient ervoor om
te achterhalen waarom leden de sporwereniging verlaten.

Hierdoor kan de vereniging haar aanbod zo goed moge-

lijk

aanpassen aan de wensen en behoelten van de leden

en kunnen bepaalde knelpunten zichtbaar worden
gemaakt.

Het instrument is gebaseerd op het alnemen van

een

vragenlijst bij vertrekkende leden. Hiervoor zijn een
tweetal vragenlijsten onrwikkeld, ddn voor vertrekkende
jeugdleden en ddn voor volwassenen. De vragenlijst
vraagt vertrekkende leden niet alleen naar de reden(en)
van vertrek, maar vraagt ook een oordeel te geven over
een aantal aspecten van de vereniging en verbeterpunten
aan te dragen. Beide lijsten

zijn te downloaden vanaf

de website van de KNAS (wwwknas.nl) onder de knop

'downloads' (rubriek documenten), evenals een beknopte

handleiding waarin ook een voorbeeld van een begeleidende brief is opgenomen.

