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Beste schermers!!
Eindelijk rvas het dan weer zo ver: na 16 jaar weer een Nederlander op een Olympische schermloper, en voor het eerst
een Nederlandse vrouw. Het was jammer dat het van korte duur was, we hadden voor Sonja en voor het Nederlandse
schermen uiteraard op meer gehoopt, maar laten we niet vergeten dat haar kwalificatie voor de Spelen al een prestatie
van lormaat was!
Die Olympische Spelen. In een opwelling had ik besloten mij aan te sluiten bij de vier heren Mokken, Van de Kerkhof,
Damen en Oskamp om Sonja aan te moedigen. En we waren niet de enigen, zo'n twintig Nederlanders waren van de
parrij, hoewel roegegeven moet worden dat een deel van hen eigenlijk voor Claudia Bokel kwam, en niet voor Sonja.
Ik vond het geweldig om mee te maken, maar laat de verslaglegging in de Touchd graag over aan journaliste in spe
Valentina T6th.
Verder in deze Touchd uiteraard weer de nodigen berichten van het KNAS-bestuur en commissies.

Dan nog rwee belangrijke berichten voor de jonge lezers: de kopij voor de Jonge Musketier begint op te drogen. Laat
de Jonge Musketier geen zachte dood sterven. En minstens zo belangrijk: wie jonger is dan l4 maakt kans op mooie
prijzen. Sla gauw de Jonge Musketier open!

Liesbeth Oshamp
Redacteur Touchd

Laatste deadline 2004:

Adres uoor hopij: Redactie Tbuchi
Liesbeth Osbamp

I

Houtrijhstraat 393

DECEMBER

1013 VB Amsterdam
e-mai

l:

li. oshamp@wxs.

telefoon: 020
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77 656 28 (lieuer uia E-mail!)

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

SoltDszAKEl{

Ver. Prometheus te Delft
mw. V. Veen

Adreswiizigingen

Purmerendstraar 267 - 2547 JE Den Haag

Viv{s:
Dhr. Lennart Broekhof
Heggeroos 2l - 3892 XP Zeewolde
tel. (06)53834310 - e-mail info@vivas.nl
website: http://www.vivas. nl
s.v. De Drie Musketiers

V

Nijsten
Wittstraat
6
de
Jan
6512 EJ Nijmegen
Dhr.

rcL024-3249947

(tijdeliik):

rel.070-3235667
e-mail : informatie@schermenindelft .nl

Nieuwe Yerenigingen
Attaque! te Pijnacker
Mw. E.C.M. Angad-Gaur
Bergse Maas 1 - 2641 W Pijnacker

s.v.

tel.015-3610288
s.v. ESTEC Fencing

Club te Noordwijk

Dhr. F. de Leau
Prinses Beatrixlaan 421

TSV Rapier:

H.

- 2284 AP Rijswijk

rel.07l-5653895

Stegeman

Stedekestraat 10a

E.S.S.V. Hoc Habet te Eindhoven

5041 DN Tilburg

dhr. PC.V. van den Brand
Chopinlaan 7 - 5653 ET Eindhoven
tel.040-2551152

tel.013-5444265
fax. 084-7 I 88065

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

UhlmeilCffi

schermsportartikelen

Voor optimale veiligheid en gegarandeerde kwaliteit.

Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland
Uhlmann schermspodartikelen.
Schermcentrum Arnhem centraal in Nederland,
voor advies en service
Olympus 25,6832 EL Arnhem.
Verkooptijden dinsdag, woensdag en donderdag 19.00 - 21.00 uur
Telefoon: (026) 321 33 60, fax: (026) 321 42 44
Voor informatie en verkoop buiten deze tijden:
Telefoon: (026) 333 76 46,fax: (026) 333 37 17
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BRTEDTESPORT
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BRETDTTSPoRT

workshop jeugdbeleid die in november 2003 is
gehouden. Tijdens de kaderdag zal aandacht
worden besteed aan diverse uiteenlopende onderwerpen zoals (onder voorbehoud) wet- en regelgeving, pr en sponsoring, jeugd- en vrijwilligersbeleid. Bestuurders en vrijwilligers kunnen een
keuze maken uit een aantal workshops.
De kaderdag is teve ns een uitgelezen momenr
om kennis te maken met elkaar, om kennis en
ervaringen uir tc rvisselen en om plannen te maken
voor het nieurvc jaar.

VOOR VERENIGINGTN
Kim

tYesterweel

KADERDAG

- KNAS breedtesport

2OO4

De Nederlandse Handboog Bond en de KNAS
organiseren op 27 novernber a.s. een kaderdae
voor alle bestuurders en vrijrvilligcrs r,:rn de bij
hen aangesloten verenigingcn.
Hct idee \ oor een k.rderdag i\ onlsl.l.ln nJJr
aanleiding van de enthousiaste rcactics op de

Zet

deze datum dus alvast in uw ag€nda!
U u'ordt tezijncrtijd pcr brief nade r geinformeerd.

WEBTIP
http://slrr'.spornrarg.ttl trilcht illlt\\'oorcl tc qe.'en op veelgestc)dc vragen viln sportbcstuurders en vrijrvilligers. [)e site
bcvat artikelcn cn infirrnt:ttie ovcr flnetrciin. communic;rtic.
meer. C)m de,rrrikclcn

TEKEN\JTEDSTIJD

tt

€

krrrrncn lczcn rnoet ecnmalig

xct- cn regelgeving. lccomrnodarie en

beleicl en n1lg yccl

11.50 sordcn bcr.r.rltl.

/-ic I)c TO\CE \IUSKI: l'll:l{

BREEDTESPORTAGENDA
SEPTEMBER TOT EN MET DECEMBER 2OO4
15 november
l- novcnrbcr
2Tnovember
I dcccnrbcr

Uitersre inzenddarum tekenwedstrijd (zie De Jonge lr,luskerier)

Vcrrolg *'orkshop jcugdbeleid (onclcr xrorbchoud)
Kaderdagvoorr.erenigingsbestuurders(KNASiNHB)
l)cadline:ranvragen subsitlie rccrcatioc:rctivitcircn jenuari t/m april 2005
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kunt u terccht bij brrctlrtsporr(iknes.nl of biy hct

DTVERSE (SCHrRm-IZAKEN

lhoterisolverhuur

TOERilOOIEN IIT NEDERTAI{D

Michiel Uitdehaag secretaris KNAS
Met de overgang naar het nieuwe bondsbureau afgelopen
iaar is de mogelijkheid gekomen meer administratieve
taken formeel af te laten handelen. Nu blijkt dat de

De afgelopen maanden hebben we een aantal keren te
maken gehad met datumconflicten van Nederlandse
toernooien. Twee organiserende verenigingen hadden

samenwerking met de handboogbond uitstekend

hun oog laten vallen op hetzelfde weekend. Tegen de
tijd dat dit onder de aandacht van de KNAS (meer in

verloopt en er zicht is op de werkdruk die de KNAS bij

het bijzonder KNAS-wedstrijden) was gekomen, was

het bondsbureau veroorzaakt, is er gekeken naar verdere

het eigenli.jk te laat om het netjes op te lossen. De

stroomli.f ning van de dienswerlening.

organiserende verenigingen hadden al zalen aanbetaald,

Er is besloten de wijze van verhuur van het materiaal te
wijzigen, waardoor de taken van materiaalbeheerder
Kees Boon wat verlicht kunnen worden.
Voortaan is de procedure voor verhuur van KNAS

convocaties verstuurd en hoogwaardigheidsbekleders
uitgenodigd. Heel vervelend allemaal, vooral omdat

materiaal als volgt:

voor reservering wordt bij het bondsbureau gedaan. Dit kan per brief, e-mail oFtelefbon.
Alleen vcrenigingen kunnen m:rteriaal reserveten cn
alleen voor toernooien die op clc KNAS u'edstriidkalender st:ran. In speciale go'allcn kan hierop een

1. Een verzoek

uitzondcring gemaakt rl'orden.
2. Na reservering moet een alspralk gentaakt wordetr

we in Nederland niet al teveel toernooien en potentiele
deelnemers hebben rondlopen, waardoor beide toernooien kunnen lijden onder de gelijktijdigheid. En dan
hebben wc het nog niet eens over de beschikbaarheid
van materiaal en scheidsrechters.
Iedereen zal het erover eens

ziin dat het in ons ellcr

belang is dat toernooien niet gclijktijdig plaatsvir.rdcn
en dat er cen zekere spleiding door het iaar is. Ook is
iedereen bckcnd met de procedures: eerst een dattlnt
aanvragen

bii KNAS ri'cdstrijclcn en pas na akkoord

met de beheerdcr om het matcriall daadwerkeliik op

(fbrrneel tocstenlnlins) r'an KNAS rvedstrijden dc

te halen en terug te brengen.

ri'edstrijcl daadrvcrkelijk uitschrijvert.

3. Facturatie vindt Ira het evenement plaets vanuit het
bor-rdsbureau. Omdat de behccrcler z-orvcl materiaal
van de KNAS rls van de Stichting Schermmateriaal

l)at

is niet allecn

de procedure, nraar dat is ook in hct algemeen
reglemcnt van cle KNAS vastgelcgcl.

Nederland behccrt, zal de ftrctuur vaek 2 bedragerr

Hct bondsbesttrr-rr denkt dat het senreenschappelijk

vermelden.

belang beter is eedicnd met overlcs en planning dan
rner (dreigcn rnct) sincties en da:rrom hebben rve

i\4et deze procedure hopen rve de adnrinistratieve

besloten de procecltrre voor het opstellcn van de

afhandeling richtins huurder promptcr af tc kunnen
li,rndelen en tegeliikertiid beter zicht te hortclen op

roernooi-jaarkalendcr te verbeteren.

gebruik en toestand vart het materiaal, zonclcr daarbij
tevcel te moeten vertrollwen op de logischcnvijs
beperkte inzetbaarhcid van een enkcle vriju'illiger. Voor
vraqen, opmerkingen of rraclere suggesties ktrnt u altijd

[ )g

het bondsbureau bcn,rderen.

proccdure zicr t r' .tls volgt uit:

I. dc organiserende vereniging vult ecn toernooifbrmulicr in of voorziet KNAS wedstriiden op
irndere wijzc van cle benodigde infbrmatie. Van

bclang daarbij is clat de organisatic ,ranseeft *'at

J. lc en 2c voorkcttr'Jata

q
\

ziin:

2. d,eze info moet

ruim voor het volgend seizoen

ingediend zijn. In principe een halfjaar van te voren.

Dat betekent dus uiterlijk 1 maart voor het seizoen
dat in september begint (voor 2004-2005 haien rve
dat niet meer dus daar gelden afivijkende termijnen);
3. als uit de aanmeldingen blijkt dat meer dan 6dn toernooi hetzelfde weekend ofdezellde dag claimen. dan
treedt KNAS-wedstrijden in or.erleg met de organisatoren om een oplossing voor het datumconflict te vinden. Doordat de problemen al in maart gesignaleerd
worden, zal het veel beter dan nu het geval is, moge-

lijk zijn om
4. als

een passende oplossing tc vinden;

bij het maken van de planning blijkt dat een aan-

tal soorrgelijke toernooien vlak op elkaar zitten, kan
in overleg gekeken u'orden oler meer spreiding door
de tijd gerealiseerd kan rvorden;

i.

in principe rvorden bij het m,rken van de plannins
gelijk*aardis behande ld, met
uitzondering van de NK's en dc tocrnooicn dic van
de KNAS het Keurnrcrk Ncderlandsc \\tdstrilden
:rlle toernooien als

hebben onn',rnqcn.

Samenvattend: qua regelgeving verandert er eigenlijk
niets: rechten en plichten blijven gelijk aan de huidige
siruatie. Het nieuwe is dar we organisatoren vragen

hun informatie eerder bekend te maken, zodat we als
KNAS meer en betere regie kunnen voeren over de
nationale rvedstrijdkalender. Het lijkt ons dat we daar
allemaal mee gediend zijn.
De rvedstri.jdkaiend,er 2004-2005 voor zover nu al
bekend, is te vinden op:
rnrrr'.knas. nlidon'nloads/knaswedsrriiden.

odf

Het Formulier V/edstrijdaanmelding is te vinden op:
rr.rlrr'.knas.nl/dorvnloads/rvedsrriidaanmelding.xls
te vragen

(of de benodigde inlormatie) fa-ren of mailen aan
KNAS-wedstrijden.
De belangrijkc cleadlines zijn:
'Aanmeldinscn voor dc periode januari 2005 t\m juni
2005: uitcrliik I november 2004 indienen.

..{anmeldingcn .oor her seizoen 2005/2006 (september
1005 r/nr juni 100(r): uircrlijk I maart 2005 indicncn.

:':l

Formulier Wedsfrildoonmelding
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de laatste 16. De overige 8 schermers dienen zich te

De Nederlondse Kompioen-

plaatsen door middel van een voortoernooi dat op de

schoppen 2005

zaterdagvoor de finaledag wordt gehouden.
De inschrijfdatum zal een maand voor het NK komen
te liggen, er is dan genoeg tijd om een mooi (compact)
wedstrijdschema voor de beide dagen te maken.
Het NK nieuwe stijl staat gepland voor het weekend

Oscar Kardolus

van 11112-6-2005.

NK Individueel
De opzet van dit NK wiizigt grondig. De KNAS wil
meer cachet en publiciteit geven aan het NK heeft

Voor het NK 2006 wordt bekeken of het mogeliik is
kwalificatie ten dele te laten verlopen via een circuit van
Nederlandse wedstrijden.

daarom besloten de finales van alle wapens oP ddn dag
te houden tiidens een galafinale. Deze galafinale maakt

NK Equipe

onderdeel uit van een finaledag. We beginnen deze
finaledag met 16 schermers per waPen, die een recht-

Het NK Equipe 2005 wordt in het weekend van

streekse eliminatie doorschermen

tot aan de laatste

23124-4-2005 i.s.m. Scaramouche gehouden in

rwee. Vervolgens zullen alle zes finales tijdens een

Arnhem. Naar aanleiding van signalen uit de

galafi nale worden verschermd.

Nederlandse schermwereld heeft het bestuur van de
KNAS besloten dat het wedstrildlidmaatschap is niet

De 16 schermers per wapen worden

als

volgt bepaald.

De 8 hoogst gepositioneerde schermers van de laatste
ranglijst voor het NK plaatsen zich rechtstreeks voor

q

meer verplicht voor deelname aan het

NK Equipe.

Een aantal van deze signalen:

-

Meer verenigingen zouden een equipe willen sturen
deelname vrrj zou zr1n.
Een NK equipe met (veel) meer verenigingen zou
(veel) leuker zijn.
a.ls

-

Het aantal deelnemende equipes zal hierdoor zeer waar-

Het eerswolgende NK is het NJK 200412001 dar in
l8 en 19-12-2004 wordt gehouden
in Purmerend. De organisatie is in handen van de
KNAS en Zaal Heerooms.

het weekend van

KNAS Wedstrijden

schijnli.ik stijgen. Indien noodzakelijk zal het wedstrijdprogramma over 2 wedstrijddagen verdeeld worden. De

Oscar Kardolus

inschrijfdatum zal ook hier een maand voor het toernooi
liggen, er is dan genoeg tijd om een mooi (compact)
wedstrijdschema voor ddn of rwee dagen te maken.

E-mail:

knas.wedsrrijden@freeler.nl

Adres:

Vondelstraat 28,2712 RD Zoerermeer

NK Veteranen

Telefoon: 079-3166541
Mobiel: 0626-062335
Fax: 0842-128836

Het NK Veteranen zal in het weekend van 26127-2-2005
worden gehouden in Arnhem i.s.m. met Scaramouche.
Geen wijzigingen t.o.v. de voorgaande jaren.

W,rvclL,,.,

Nederlandse Jeugdkampioenschappen 2OO5 I 2006

Het NJK 200512006 staat gepland voor het weekend
van 10/l l-12-200r. Dit NJK zal ter ere van het
25-jarigbestaan van sv Ddropement gehouden worden

in Zutphen.

Ben je niet ouder dan 14 jaar en wil je een mooie prijs
verdienen?

Voor alle individuele NKs:
Het wedstrijdlidmaatschap voor deelname aan het
NK Individueel, NKVeteranen en NJK blijft wel

Doe dan mee aan de grote
KNAS TEKENWEDSTRIJD 2004.

verplicht.
Tot slot.
Vij zijn voor 2005 nog op zoek naar verenigingen die
samen met de KNAS het NK Individueel 2005 wil organiseren. Door mee te werken aan een

NK kunt u via

de

Maak een tekening, een schilderij of een collage over
schermen en stuur deznv66r

l5

november a.s. naar

het bondsbureau:
KNAS, Postbus 10101, 5240 GA Rosmalen.

lokale en/of regionale pers reclame maken voor uw vereniging en op die manier bijvoorbeeld uw ledental verhogen en misschien ook eventuele sponsors aantrekken.

Heeft uw vereniging belangstelling om aan dit NK,
of aan de NK's vanaf 2006, mee te werken, laat dat

Wat kun je winnen?
le prijs: een elektrische sabel, floret ofdegen naar keuze
2e prijs: een fil de corps
3e prijs: een handschoen

dan z.s.m. weten (contactgegevens hieronder).

Om con :nuiteit voor het NK Individueel 2OO5 te
kunnen garanderen is de deadline ys61 aenmslfilg
voor dit toernooi I november 2004.

De tekeningen worden beoordeeld door een jury.
De prijsuitreiking vindt plaats op l8 december,
tijdens het NJK 2004. De tekeningen zullen worden
tentoongesteld op het NJK.

De 0lympisrhe Spelen 2004

te doen tegen

mijn moeder en vader. Je moer wel

heel

ik

snel uitleggen als iets op topniveau gaar. Dat vond

Ik vond het best wel leuk en grappi

Valentina Tdth

best spannend.

Ik vond de O.S. leerzaam en mooi om te zien. Vat mij
opviel was dat de vrouwen bij floret en sabel veel meer

dat ze op hun kniedn vielen als ze een punr
en ongelooflijk hard schreeuwden.
Ik vond het wel leuk dat ze naar de rode
loper, de blauwe loper en de groene loper

tijd

namen om voor te bereiden. Dat was anders dan

bij de mannen, die gingen er meteen bovenop. Ik had
het gevoel dat de partijen bij de mannen korter duurden. De spannendste partij was sabel van een Italiaan
tegen een Hongaar dat was op het nippertje 15-14. Ik
zag nog een paar mensen die hadden een hele mooie
arret. Alleen ik vond het wel jammer dat er zo weinig
vrouwelijke scheidrechters waren. Ik had er maar een
gezien. Wat me ook opviel was dat de mensen die het
allerbeste en snelste benenwerk hadden heel vaak
eerste werden. Ze waren ook heel goed in tempo

Ik vond
het ook mooi als de vrouwen elkaar soms kusten en
knuffelden als ze klaar waren met de partij. Ik vond
het wel handig dat ik mijn vader bij me had en dat
afivisselen. Snel, langzaam, snel, langzaam.

hij de acties uit kon leggen. Ik probeerde het zelf ook

g

dezelfde kleur schermtassen. dat was wel ha

gele

dan

zag je meteen wie op welke loper kwam. De

van de O.S. hadden wel wat meer uitleg
aan de mensen, die niets wisten van het

want die waren er ook. Ik heb her ook een keer

ik kreeg meteen een speldje. Mijn
bij Engelse mensen want dat kan ik zelf nog
niet, want ik ben tien. Ik heb van nog een paar
mensen speld.jes gekregen en ik ben her blijst met de
oranje klompjes van Nederland. Ik bewaar de speldjes
als aandenken aan de O.S. Er was ook een club uit
gedaan en
deed het

Polen en die ging Polen aanmoedigen, nou dat was
me een kabaal. Ze hadden enorme koeienbellen bij
zich en die rammelden ze vlak naast mijn oor.

Dat was best hard.

VERZENDING DUBBETE EXEftIPIAR.EN

Geochte Touch6-lezer,

Uit een kort onderzoek von de bondsodministrotie is gebleken dot noor een oonzien-

liik oontol odressen 66n of meer Touch6's worden verzonden. Wellicht dot het

bi1 veel

leden niet bekend is dot er een mogeliikheid is om of te zien von toezending von 66n

of meer exemploren. Als onderdeel von de zoektocht noor mogeliikheden om onder
ondere het milieu te sporen en de contributiegelden effici6nter te besteden, griipt hel
bondsbestuur deze gelegenheid oon om u hiervon op de hoogte te brengen.

lndien u dus geen behoefte hebt oon dubbele toezending von de Touch6, don
verzoeken we u vriendelilk onderstoond formulier in te vullen en te retourneren oon:

KNAS Bondsbureou
Postbus I 0l

0l

5240 GA Rosmolen
E-moil: leden@knos.nl

U kunt het formulier ook op de website invullen:
www.knos.nl

Noor het volgende odres worden meerdere Touch6's verzonden:

E
E

Stuur voorloon moor
Stuur voorloon

...........

I

exemploor

exemploren

--1c &
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n![ln
hadden
wel oranie

:.:::

sjaaltje een

;'.U#rtr;e

ceirg@

f.l[U;i -e die p#r,

gernaakt.

Ik had

maar hier stond

lJlil'J:"'ilii3l-t*:;ft :*l:-T:
ulagfhet ,taillirn. Dat gaf me een heel
getoel, ileb heel vaak naar de vlag

Nederlandse

fijn trots

gekeken. We

in AtEge zelf nog een vlaggetje

gekocht omdat
dat heb ik

,.h.r@

keek ook

:

en ik mochr zwaaien,
gedaan oc!'.voor de trainer. Ik

.:
'--

:-a

r een Nederliaadse Canadese die

ik had heeft zij mij uitgereikt
in Ter Apel. Ik wist toen nog niet dar ze zo belangri
was in de schermwereld maar nu wel.
O, ja ik vond het leuk dat Valentina Vezzali won
omdat ik zelf ook Valentina heet. Het was wel keileuk
eerste schermprijs die

om zes dagen in zo een stadion te zitten. Af en toe
leek het wel alsofiedereen ziin adem in hield.

Valzntina Ttith
en dz Canadese
schermster

Kauelzars
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JCSP0RTW0[il] staat voor perfecte service en een breed

en

sportief assortiment.

JGSP0RTWllf,lll is een Nederlandse importeurvan schermsportartikelen. Wil leveren direct

aan

schermers en schermverenigingen. Door deze manier van werken zijn wij in staat om uw
schermsportartikelen tegen scherpe prijzen aan te bieden. Wij zijn gevestigd in de
grootste woonmall van Nederland, in het winkelcentrum Alexandrium Rotterdam.
Bezoek onze website WWW.JCSPORTWORLD.COM

en vind meer informatie over JCSPORTWORLD

SUPERAANBIEDING:

GRATIS'FIL DE GORPS" TER WAARDE VAN € 14,95 BIJ AANKOOP VAN EEN
ELEKTRISCHE FLOBET' DEGEN OF SABEL. (zolang de voorraad strekt)
SCHERPE TARIEVEN VOOR SCHERMVERENIGINGEN
(vraag naar de voonruaarden)

KANTOOR:

WINKELMAGAZIJN:

Rinze Koopmansstraat 89

Winkelcentrum Alexandrium Rotterdam
Pegasusweg 316
3067KX Rotterdam

3067AM Rotterdam
Tel:010 209 53 65, Fax:010 209 58 45
Mobiel: 06 281 95 117
vwwv.

jcsportwo

rld.

com

Email: info@csportworld.com

Ons winkelmagazijn is geopend na telefonische afspraak
van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 18:00.
Bel voor informatie en verkoop buiten deze tijden
naar: 010 209 53 65.

WWW.JCSPORTWORLD.COM
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Nederlonds Zekerheidssysteem
Voedingsupplementen
Topsport: een kwestie van doen!

Het gebruik van voedingssupplementen is een bekend
gegeven in de sportwereld. Je

wilt naruurlijk het optimde

uit je voeding halen en suppletie kan hierin een belangriike rol spelen. Nu blijkt echter dat het gebruik van
deze supplementen niet zonder risicot is.

Al in 2002

De handen inecn
iange tijd luidde het credo om vooral geen supplementen te gebruiken. Dit advies viel echter niet in goede
aarde. Sporters willen maximaal presteren en het gebruik
van supplementen kan daar een bijdrage aan leveren.
Ook (sport)di€tisten erkennen het belang van suppletie

in bepaalde omstandigheden. Met deze wetenschap in
het achterhoofd werd in november 2003 het NZVT
gelanceerd. Een zekerheidssJnteem van zowel sponorganisa-

ties als producenten waarin extra controle en extra kwa-

bleek uit verschillende onderzoeken dat voedingsupplementen ven'uild kunnen zijn met dopinggeduide stof-

liteitsbewaking centraal staan. Bovendien worden de producten die op de NZVIJiist staan na de productie nog

fen; met een positieve uitslag een dopingcontrole als
gevolg. Daarom is het NZVT (Nederlands Zkerheids-

eens extra geanalyseerd op dopinggeduide stoffen. De

systeem Voedingsupplementen Topsport) ontwikkeld:
een zrkerheidssysteem waarbij voedingssupplementen

slag loopt is hiermee gereduceerd

aan extra strenge kwaliteitseisen dienen te voldoen en in

Uniek

het laboratorium geandyseerd worden, zodat de hoogst
mogelijke garantie op een dopingvrij product kan worden gegeven.

Onderzoek bij supplementen
Doping is een probleem, en al zeker als blijkt dat voedingssupplementen dopinggeduide bevatten z6nder dat
dit duidelijk op het etiket staat vermeld. Je kunt onbedoeld positief worden getest terwijl je niet eens wist dat
je doping gebruikte. In de aanloop naar de Olympische
spelen in Salt Lake Ciry werd idn en ander duidelijk:
de kandidaat-Olympische sPorters konden hun supplementen laten testen op doping. Van de 69 ingeleverde

supplementen bleek 22o/o dopinggeduide stoffen te
bwatten. Veeld betrofhet concentraties van cafeine,
maar er werden ook sporen van pro-hormonen, stimulanda en zelfs XTC gwonden.

kans dat je

bij een dopingcontrole tegen een positieve uittot het absolute minimum.

Het NZVT is een uniek systeem. Dat wil zeggen: een
dergelijk systeem is nergens anders in de wereld te
vinden. Geen land ter wereld kan zijn spofters op deze
manier beschermen tegen onbedoeld dopinggebruik.
Onlangs toonde zelfs het'Wereld Anti-Doping Agentschap

(VADA)

interesse in een systeem zoals het

NZVT.

Hoe het werkt

NZVT is gebruikerwriendeli.ik. Je gaat naar de site
www.necedo.nl lnrvt en kiest het product dat je wilt
gaan gebruiken. Vervolgens

klik ie het product aan en

belt naar het nummer dat op het scherm verschijnt.
De telefonist(e) zal doorgeven naar welke lwerancier.ie
moet. Je ziet: een kind kan de was doen. Binnen aEienbare ti.id wordt het allemad nog gemakkelijker; dan zijn
de producten op iin centraal punt te bestellen. De lijst
relt inmiddels meer dan 100 supplementen. Van aminozuren tot creatine en van vitamine C tot C["4..

Wie werken er mee?
Hec

NZVT

is een samenwerking van het Nederlands

Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo)'
Nederlands Olympisch Comiti*Nederlandse Sportfederatie (NOC.NSF) en de brancheorganisatie
Natuur- & gezondheidsproducten Nederland (NPN).

Verslog 6 Slerren Toernooi

De uitslagen
Oudere jeugd:

09-05-2004 SV de Vrijbuiters
Tirssen 09:00 en 10:00 kwamen de gastschermers binnen.

I
2
3

Mario Rodenburg
Cristiaan Albers
Christan Jelders

In totaal waren er 12 equipes, waarvan 2 "gelegenheidsequipes", en 17 .jeugdschermers. De degenequipewedstrijd voor de senioren kende een uniek wedstrijdsysteem, waardoor veel schermen gewaarborgd was.

Er werd begonnen met een voorronde van 3 poules van
4 equipes. Uit de resultaten van deze voorronde werd de
volgorde bepaald voor de eliminatieronde die 's middags
verschermd werd. Vanaf de laatste 8 werd er voor elke
plaats doorgeschermd. De 4 afuallers schermden nog
een volledige poule.

De finale werd geschermd tussen de equipe van
SV Alkmaar en SV de Vrijbuiters 1. Het team van de
Vrijbuiters bestond echter nog maar uit 2 man. Tot de
27 punten ging het getijk op, met lichte voorsprong
voor de SV Vrijbuiters l Na de 27 kreeg SV Alkmaar
de overhand op de partij en won uiteindelijk met glans.
Rond 16:30 was de laatste partij gedaan en had ieder
equipe 6 ontmoetingen geschermd. Direct na afloop

Jongere jeugd:

I
2
3

Amber Hoogendoorn
Pieter Hofman
Barend vd Waal

Equipetoernooi:

I
2
3

SV Alkmaar
Vrijbuiters I

TU Eindhoven

Grool Nederlonds StudenlenKompioenschop 2004 lilburg:
Schermen

werden onder het genot van een aangeboden drankje de

prijzen uitgereikt en was er de gelegenheid om elkaar te

Marc Dernison

y't

Joox Rooze

spreken en enige schermanekdotes uit te wisselen.
Yan 27 rot en met 29 mei vond in Tilburg het Groot
De jeugdige schermers werden bij aanvang van het toer-

Nederlands studentenkampioenschap (GNSK) plaats,

nooi verdeeld in een jonge en oudere groep. Deze groepen schermden onderling een poule unique. De jongste
deelnemers van het toernooi waren na deze ronde ldaar
en kregen al snel de prijzen uitgereikt. De oudere groep
schermde nog een rweede poule unique. De prijzen voor

een groot toernooi met tien verschillende sporten waarop

de beste 3 jongeren van beide groepen bestonden

uit

een

beker, een "schermpet" van een Nederlandse vedette en
een muismat met vrolijke cartoons.

de studentensteden strijden om de titel studenten-

kampioen 2004. Het avondprogramma was met
verschillende leesten tot in de late uurtjes goedgevuld.

Ook het schermen is sinds 2002 een onderdeel van het
GNSK, waarbij de finales in gemengde equipes worden
verschermd met afwisselend een degen- en floretpartij.
Er wordt

tot 10 punten geschermd, met uiteindelijk

een totaal van 60 punten.

Het toernooi had een vriendelijke, maar toch sportieve
en soms fanatieke uitstraling. Zowel de jeugd als de

In de halve finales stonden Groningen en Amsterdam

oudere schermers vonden het een heel leuk toernooi.

tegenover elkaar, waarbij de Amsterdammers overtui-

Het toernooi was met meer dan 50 deelnemers uitste-

gend de partij naar zich toe konden trekken.

kend bezet.

De andere halve finale Nijmegen - Eindhoven was
bloedstollend! Eindhoven zorgde in de eerste vier
partijen voor een fikse voorsprong van 15 punten.

g

Voor Nijmegen zou Siebren Tigchelaar hierna op de
loper komen voor de wapens degen dn floret. De degenpartij tegen Igor Denissen werd verrassend met 10-7
gewonnen door Igor, die geen druk op zijn schouders

Veleronen Krems 0ostenriik
3-5 september 2OO4

had van een achterstand.

De floretpartij zou alles beslissend worden; Siebren zou
het opnemen tegen Terry Grevenstuk De eerste paar
punten waren voor Terry maar Siebren kon licht inlopen
rot 6-4. In de rweede periode kwam er een gigantische
inhaalrace.

Het toegestroomde publiek kreeg waar voor zijn geld:
met nog din seconde re spelen was de achterstand van
Nijmegen ddn punt. Iedereen hield zijn adem in bij de
laatste 'allez' van de .jurypresident. Beide schermers
vlogen op elkaar afmet als resultaat... dat ze beiden de
tegenstander geheel misten.

In het Eindhovense kamp

Dinie Meijer-Euers

Bij aankomst op het vliegveld in Wenen op I september
15.35 zag ik ondanks afspraak niemand om mij op
te halen. Bij navraag bleek dat er van de organisatie om

on

21.00 een bus zou komen om de schermers naar Krems
te brengen. Deze bus arriveerde inderdaad en bracht mij
naar Krems, waar had ik de beschikking had over een
prachtige kamer met keuken, douche en toilet. Na donderdag de wapencontrole te hebben gehad, heb

ik vrijdag

deel genomen aan de toertocht door \Venen, met een

werd het 'halt' en de finaleplaaats uitbundig gevierd.

groep schermers waaronder 2Zweden,3 Russen en

In de finale had Eindhoven lange tijd een ruime voor-

2 Fransen, leuke sfeer en veel gezien. Op tijd rerug voor

sprong op de Amsterdamse equipe met onder hen

de openingsceremonie, met 350 deelnemers

Matthijs Rohlfs en Rochelle Nicholls.

den. De oudste deelnemer was een Hongaarse degen-

Pas

in de laatste

uit 32 lan-

floretpartij kon Matthijs een vuist maken tegen de
Eindhovenaren en begon ook hij aan een grote inhaal-

schermer van 92 die aan het eind van het toernooi voor

race. Ondanks een spectaculaire fl6che kon Terry de

voorsprong niet vasthouden voor Eindhoven en kon

groep bracht een folkloristische dans, en hierna was de
beurt aan de jeugd die een spetterende show gaf met

Amsterdam zich met een eindstand van 48-59 zich voor

veel vuurwerk. Zaterdag startte

het onderdeel schermen Groot Nederlands studenten-

poule won ik drie parrijen en verloor er rwee. Hierna

kampioen 2004 noemen.

Universiteit Eindhoven eerste.

moest ik tegen de Duitse Karin'Wuttemberger en deze
partij verloor ik met l0-6, en daardoor eindigde ik op
de l0e plaats (19 deelnemers).
De volgende dag kwam ik op degen uit. Mijn eerste
partij was tegen een kleine Japanse, die zo klein was dat
ze steeds onder mijn wapen doorging. Ik verloor deze
partij met 5-3. Hierna kon ik me niet zo goed meer concentreren en verloor ik ook de overige partijen, rwee met
5-4 en de andere twee met 5-3, en eindigde ik als 23

website van met foto's "Hoc Habet" Eindhoven

bewonderd en zelfweer veel bijgeleerd op dit toernooi.

(http://www.stud.rue.nl/-hochabet/)
website GNSK (www.gnsk.nl)

Tijdens een fantastische gala-avond met ongeveer 250
deelnemers, zat ik gezellig mer Oosrenrtkers, Amerikanen en de Zweden aan ddn tafel. Het wel een wee van

In 2005 vindt het GNSK plaats in Nijmegen.

de verliefde Japanse en een Amerikaan werd door een

Eindstand schermen:
1. Amsterdam

2. Eindhoven
3. Nijmegen

In het algemeen klassement werd de Technische

zijn deelname gehuldigd werd. Een Oosrenrijkse dans-

ik met florer en in mijn

van de 25 deelnemers. Vervolgens nog de finale partiien

ieder gevolgd.

Al met al een gezellig en leerzaam roernooi, en volgend
jaar hopelijk met meer Nederlanders.
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DE JEUGDPAGTNA vAN roucHE
Deze keer ingezonden tekeningen,
puzzels en moppen
door leden van
schermvereniging EI6n

Zoekde 13 woorden over schermen. Succes!!
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Schernen ols vormings-

octiviteit bii de KMS
Kpl Jeroen

Min

C-cie Kfu[S Vorming Schermen

Ik had wel

eens een

potje schermen op w gezien maar

dat deed me eigenlijk niets. Maar toen we in de filmzaal
zaten voor een schermintroductie begon het

mij te intri-

geren en leek het me interessant het eens te proberen.

Om te beginnen kregen we een film te zien van de
wereldkampioenschappen de finale van Frankrijk tegen
Italie in Sidney. Dit was zo geweldig dat ik niet meer

kon wachten om zelfhet pak aan te trekken en met de
degen te gaan vechten.
'W'e

hebben tijdens die vormingsmiddagen heel veel

geschermd. Verder zijn we naar

Tilburg geweest om daar

te schermen bi.j een lokale schermvereniging SV Rapier.
En op een donderdagavond zijn we afgereisd naar
Friesland om daar de hele vri.jdag mee te doen aan een

toernooi op een vliegbasis.
Last but not least hebben we zelfeen toernooi aangekleed en ingevuld op de KMS in de Sporthal. Deelnemers waren militairen en burgers

uit het gehele land.

Gelukkig voor ons vond iedereen het een geslaagde
happening. Positieve punten waren de kennismaking
met een onbekende sport, lekker veel 'praktijk bij
SV Rapier en Leeuwarden, voorraad van voldoende
schermmateriaal op de KMS en de begeleiding door

Sgtl

Bas Schoonis en

Sgtl Alco Ector: beide heren

ontmoetingen. Nadat de zaal was opgebouwd gingen we
aan tafel met onze gasten.
De KNAS had een afvaardiging gestuurd om 6 deelnemers het examen voor zaalassistent af te nemen,
4 van de Marine en 2 van d,e KMS. Omdat het een
voorwaarde voor het examen is dat je lid bent van de
KNAS vielen de 2 kaderleden van de KMS automatisch
a[. Geslaagden: Adelborst Dave Krijger, Sgt Johan
Bleker, Sgt Frank Ramakers en adelborst JanZegers.
Allen van harte gefeliciteerd bij deze en veel succes
toegewenst met

jullie diploma's.

Na het diner begon voor ons het examen 'meester op
den degen'. 'We kregen uitleg van de examencommissie
bestaande uit de maitres Ad Mol, Cok Peeks en Leo
Sannen. De laatste legde ons haarfijn uit wat ons
allemaal te wachten stond.
'We kregen
30 minuten voor het theorie-gedeelte.

Volgens de maitre was het aangepast in Jip en Janneketaal en bevatte het de laatste internationale wijzigingen
van de FIE. Ongeveer 50 procent haalde de toets niet.

waren heel gemotiveerd en gedreven bezig geweest.

Er volgde een vrij lange praktijkgedeelte onder leiding

Ze zqn een inspiratie voor ons. Maar liever hadden
we meer aandacht besteed aan de introductieles, meer

van Maitre Leo Sannen. Maitre Mol en Peeks noteerden

theorielessen gehad i.v.m. het behalen van het meester-

dag zouden nog 2 onderdelen volgen: eigen vaardigheid

brevet, en een betere taakverdeling.

en jureren die getest werden tijdens een toernooi.

Er was veel meer werk te verrichten dan er leidertjes

Na een uitgebreide onwangst en kennismaking met de
gasten kon het toernooi beginnen met een voorronde
waarna we verder gingen met een A- en een B-poule.
Helaas was er deze keer voor de AO (aspiranten onderofficier) van de KMS geen plek in de A-poule.

waren aangewezen. Toen we eenmaal het schermen
geleerd hadden volgde in'W'eert het Vormingsactivitei-

tenweekend Schermen.
'We

konden de zaal mooi inrichten want we hadden
tapijtmatten en planten tot onze beschikking om de
hal wat meer sfeer te geven. Met behulp van een
beamer konden we ook fotot laten zien van eerdere

f,

de plus- en minpuntjes

bij de kandidaten. De volgende

Gezien de kwaliteiten en ervaring van de andere deelnemers was

dit niet verwonderlijk. Tenslotte hadden

we maar 8 middagen schermervaring.

Ondanks dit konden we ons toch prima staande houden
tussen de andere, ervaren, schermers. De wedstrijden
die ik gezien heb van mijn collega' s waren allemaal
hartstikke goed. De souplesse was niet altijd aanwezig
maar het ontbrak niet aan strijdlust. Alle resultaten zijn
te zien op de KMSV-site (internet www.kmsv.nl).

'W'e

sloten deze mooie dag met een etentje in El Paso
voor de fupiranten (KMS) en een aantal genodigden,
o.a. de examencommissie. Tijden dir erenrie werd ook
bekend gemaakt wie de andere geslaagden waren voor

Ik kan dan met trots vertellen

'meester op den degen.

dat korporaal Michael Stiefel, korporaal Frans de Grauw

een'her'voor theorie) het examen

Tirssen en tijdens de wedstrijden werden we bekeken

en ondergetekende (na

door de 3 maitres. En bij de prijsuitreiking kregen de
4 marinemensen die geslaagd waren voor het examen
zaalassistent te horen dat ze ook nog geslaagd waren
voor hun brevet 'meester op den degen. Dik en dubbel

met goed gevolg hebben afgesloten. Het weekend was

feest. Van harte nogmaals.

erg gezellig en leerzaam. Het toernooi was ook geslaagd.

Dit kan ik opmaken uit

de positieve reacries van de

gasten en de opmerking van de uitgenodigde schermers:

"Volgende keer komen we zeker weer naar de KMS."

