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Beste mensen!!
Om te beginnen wenst de KNAS u allen een buitengewoon goed, sportief en gezellig 2005 toel!
2004 wx voor het Nederlandse schermen een mooi jaar. Twee mijlpalen noem ik hier. In de breedte: er werden steeds
meer mensen lid van de bond; en in de hoogte: voor het eerst in vele jaren was er een Nederlandse schermster bij de
Olympische Spelen. Laten we hopen dat beide ontwikkelingen in 2005 hun stijgende lijn kunnen voorzerren.
Het afgelopen jaar was ook het eerste jaar van de samenwerking met de Nederlandse Handboog Bond. De gevolgen
waren voor de meesten van ons minder zichtbaar, maar desalniettemin volop aanwezig. Ervaringen en deskundigheid
worden uitgewisseld, en op steeds meer gebieden kan de KNAS rekenen op steeds meer professionele ondersteuning.
Zowel voor de breedtesport als voor de topsport.
Kortom, het Nederlandse schermen zit in de liftl Laten we er met z'n allen voor zorgen dat dar in 2005 zo doorgaat!

GELUKKIG NIEI.IITJAAR!

Liesbeth Oshamp
Redacteur Touchd

NB

Het e-mailadres van de redactie van Touchi is gewijzigd. Vanaf heden wordt u verzocht uw correspondentie
te richten tot: touche@knas.nl

Adres uoor

De deadlines voor 2005:

kopij: Redactie Tbuchi
Liesbeth Oshamp

Houtijkstraat 393
1013 W Amsterdam
e-mail: touche@wxs.nl
tehfoon: 020

-

77 656 28 (lieaer uia E-mail!)
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BO}IDSZAKEN
Adreswiizigingen
Koninklijke Militaire Schermvereniging te Oosterhout
Mw. C.A. Knape

Lilndonk 60
4907 XE Oosterhout
te|.0162-436843
e-mail: ineke.george@hetnet.nl

tel.

0

1

65-56

1

87

8/ 06-29521 5r2

e-mail: cosman@planet.nl
SV Desperado

Dhr. S. Brozius

SV Rana

Perenstraat 5

Mrv. Chantal Langejans

9408 AZ Assen

Van s'Gravensandestraat 27 bis A

re|.0592-460147

3'14 VR U]'RECHT

SV Beau Geste

e-mail: secretaris@schermvereniging-rana.nl

rcI. 06-247 09 884 I 030 -27 17 500

Mw. M. A. Dobbelaar-Cosman
Baakberg 13

4707 l\X Roosendaal

Het bestuur van Schermvereniging Excalibur te Tilburg
meldt dat de vereniging is opgeheven.

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

-|F--

Uhlmcrdffi

schermsportartikelen
Voor optimale veiligheid en gegarandeerde kwaliteit.

Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland
Uhlmann schermspoftartikelen.
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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KNAS BRETDTESPORT
Breedtesport
Uitgangspunt voor het nieuwe breedtesportbeleid is
het marktonderzoek breedtesport dat eerder dit jaar
werd gehouden onder alle bij de KNAS aangesloten
verenigingen.

Uit dit onderzoek kwam in

ieder geval

ddn ding met stip naar voren: de KNAS moet investeren

in opleidingen, zowel voor scheidsrechters

als

degen zijn ambitieuze programmat opgezet, gericht op

kwalificatie voor de Spelen van Peking in 2008. In de
programma's is niet alleen aandacht voor wedstrijdbezoek,
maar ook voor coaching, medische en mentale begelei-

ding, trainingskampen in binnen- en buitenland, talentontwikkeling en -herkenning en topsportco<ir-dinatie.

voor

zaalassistenten en schermleraren. Daarnaast moet het

Sponsoring

schermaanbod worden verbeterd, vooral voor ieugd,
veteranen en recreanten, en moet verder rvorden gein-

Een aantal van de plannen van de bond - met namc waar

vesteerd in de versterking van de schermverenigingen,

nog eltijd niet optimarl is, en dat ook de comrnunicatie

nen alleen worden uitgevoerd als ecn sponsor zich aandicnt. Welisrvaar rvordt r.eel van hct topsportprognnrma
ecsubsidieerd door \aVS, Lotto cr.r Perlormance 2008,
nr:rar zelfi in dc mecst optimistische begrotine van
inkomsten uit subsidies is noe alrijd een bedras i,:ur
rrinimaal € i0.000 per jaer nodis. Het bestLrur is - in

nog verbetering behoeft. l)eze punten vornrcn de leid-

s:rmenu'erking nret

onder andere door voortzctting en verdere onnvikkeline
van het accour.rtmanagement en de verenigingsondersteuning.

-lcn

slotte krvanr uit het onderzock n:1ar voren

dat de rclatie tussen de bond en de schcrrlvcrenigingen

raad voor het breedtcs;,ortbclcicl

tot en nrcr l00B:

oplcidcn en bijscholen v,rn z-o.,eel mogclijk scheidsrechr':rn tlc vcrcnigingcn
tcrs cn schcrrnlerarenr
'ersterken
door .rccotrntmanagcnrcnt. r'eleniqinqsondcrsrcuninq cn
bijscholinq: het srinrulrrcn \';ln mccr cn bcte r schcrtraanbo.l. Inet n:lnlr \'()or rccreilntcn, jcLrgtl cn

'clarrncn;

en vcrbctcrcn r':rn het inrago en dc corrlttrrtticatie r'.tn tlc

KNr\S. \iror

rr

het de ivedstrijd- en trainingsprogramma's betrelt - kun-

NOC'NSIr - hard op zoek.

Icclereen

tlic een concrcte suggestie ofccn ucrkbaar idcc hecfi,
$rrrdt [tii .lczc ol.gcroepen dilt ililr] hct b!'stuur kcnlraar
tc makcn licfst per emlil: ropsport@ knes.nl.
Voor tneer infonnatie ouer eeil uan de genoetnde
onderuerpen lzunt u terecltt bij ltet bondsbureau
oP 073-528 0067 of bij breedtesport@bnas.nl.

ie rrrcrr ri'il lezen ovrr rlc r oortte nrcJrs cn

dc concrcte activittitctt van de K\-\5 oP dct. terrcinctr.
z-al cintl jarruari hct,,n.lcrzoeksraltprtrr ctr het nretrj.trclr

bclcidsplln breedtcslr,rrt bcschikba;rr .ror.lcn qcnra.tkt
ol) (l( \\'(l)\it( r';rrt tl. KN.\S.

KNAS ZOEKT BREEDTE.
SPORTERS!

cvltlurttic hccfi op cn eirntal on.lcr.lclen gcleid tot cclt
grondiqe he rzicninq .ltn he t r,rpspt,rtbcleid. tlt tot (tlt

Hct korrrcrrrlc jaar * il dc KNAS ee n hoop nicrr*c.
concrctr irct;\'itcitcrl 0ntlcrnc|ncn op hct gcbied r';rr.t
brcc.ltcsport. Hicrbij kan bijvoorbecld *ortlcn geclacht
l.rn .{r,,rrl.rnqs uitgcr,r.pcn tckenricclstriirl. il.ur cen
(rrnr.rtrrrr ) lirtox ctlsr ri jtl. ccn nrirtcriil.rl ( rcp.lrilt ic)\\'orkshop, ccrr rs'eedehantls tclrern.rklr.lingnr.trkt cn een

Htt tricttrtt beleid .tclt hct
trlent centr,r,rl cn vccl niindcr .lc ltchaeldc prestrttic.
-lirrrchl nrcer. Htr Iricttu e

nrrionrrlc icueddilg. \\i' ktrnnen dit cchtcr bii langc nil
nict .r]lccn. l)c K\.\\ zockt d,r,rronr nrcnscn dic hcr
lcrrk . in.lcn de (corirtlin.rtic van dr) org.tnisrttic vrtn

Topsport
Olympische ambities
F-cn nicurve C)lvnrpischc perioclc r Irt.tgt

onr kritiscltc

er.rrluatic r':rn hct gcvoerr{e topsportsportbeleicl.

I)it

nicus, Topsportbtlcidsplan.

Hierover sta,tt e klcrs in deze
topsportbclcid is rtitt mirrdcr rrrnbiricus dan hcr bclcid
van de afqck,lrcn jaren. Inteqcrr.lctl. \oor .lt r1,c1rp1111ten heren tlrrct, heren clcqcn. tl.rt,lrcs florct ctt .l.ttttr.

.:cln

ofrnccrclcrc rrtn genocnrde activitcitcn op zich rc

nrnrcn..l,rnsel ccn (gr()tc clanxcl klcinc) bii.lreec tc
lcrtrcn rrrur dc org.rnisrrtit.

BONDSZAKTN

Vind jij ook dat er meer activiteiten voor de jeugd
moeten komen? Meer activiteiten voor recreanten?

lntegrole Subsidie-oonvroog 2005

Voor andere specifieke groepen of'gewoon' voor alle
schermers? En ben ie bereid hiervoor, al dan niet nalnens
je vereniging, een paar uurtjes per week, maand ofjaar,
structureel danwel incidenteel, hiervoor ie handen uit de
mouwen te steken? Of je nu veel tijd hebt (bijvoorbeeld

Op 15 november heeft de KNAS de integrale
aanvraag 2005 ingediend

subsidie-

bij NOC-NSF en het

Ministerie van V'WS. De totale begroting voor 2004

om de cocirdinatie van de nationale jeugddag op je te
nemen) of weinig (denk bijvoorbeeld aan het regelen
van prijz-en, het benaderen van juryledcn ofhet schrijven

bedraagt

€

52 1.000.

Het totale aangevraagde bedrag

€ 313.000. Het verschil moet
worden opgebracht door de verenigingen en leden
(via contributies en via eigen bijdragen voor bepaaldc
activiteiten) en cloor sponsors. Het spreekt vanzelf dat
wannccr aangevraagde subsidies niet toegekend wordcn,
of wanneer sponsorinkomsten niet gerealiseerd u'orden,
activitciten gescl.rrapt zullcn moeten worden.
aan subsidies bedraagt

van een aankondiging), alle hulp is wclkom. We kunnen
een hoop leuke dineen doen, maar da,rr hebben rve jortrv

hulp voor nodig! Ben ie een cnthousiaste schermcr, ouder,
kind, brocr, zus, oorn, tantc, vriend, vriendin, btturman,
buurvrouw oL.. cn heb je zir.r om iets lcuks en icts zinvols tc clotn voor de schernrsport? Stuur dan een mailtjc

Topsl-rort en brcecltesport

zijn de rwce grootste posten

naar breccltcsport(r)kn:rs.nl, waarin je lratrgeelt rvltt je zou

op dc begrotinr:. De brecdtesportbceroting bcdraagt

r.riet tritnraakt) cn hoevccl tijd je
hicr ongelccr aan zou u illen/kunnen bcsteden. Niettlve
iileeen z-ijrr hier ovcrigct-ts ot,l< r'an harte rvelkorrtl

€

*'illen docn (of dat het

(l

(t(lll

l-t'

ll(lJlttll(lll

lllLl)

€ 404.000. In hct ondcrkort ingegaan op dc top- en breecltesport

5(r.000; dic vrn topsport

staandc worclt
beqroti nqcn.

lltttttl

llt(Ittl\ttl
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BONDSZAKEI{

Op 27 november jl. werd op Spoftcentrum Papendal
voor het eerst een gezamenlijke kaderdag gehouden door
KNAS en NHB. Zo'n techtig leraren, scheidsrechters en
verenigingsbestuurders van beide bonden bezochten
deze bijscholings- en ontmoetingsdag. Na een algemene

introductie door Rita van Driel (directeur KNAS en
NHB) en een presentatie van de nieuwe Kwalificatiestructuur Sport voor de leraren- en scheidsrechtersopleidingen door Martin Booiman van NOC*NSF, werd
gezamenlijk de lunch gebruikt, waarna de verschillende
groepen uiteen gingen voor hun eigen bijscholing. De

Tijdzns de workshop PR en sponsoring

scheidsrechters en schermleraren volgden gezamenlijk
een workshop van de NAS en de scheidsrechterscommissie over de cultuur en jurering van de verschillende

schermstijlen. Hierna was er voor leraren gelegenheid

om de algemene ledenvergadering van de NAS bij te
wonen. De bestuurders van de schermverenigingen
woonden achtereenvolgens rwee workshops bij over
jeugd en over PR en sponsoring, beide onder leiding
van professionals van de Nederlandse Katholieke
Sportfederatie (NKS). De dag werd algesloten met
een borrel. Zowel de deelnemers van de KNAS als die

van de

NHB waren enthousiast over het initiatief, dat

volgend jaar zeker een vervolg krijgt.
De haderdag stond teuens in het teken t)dn ontmoeting

Tijdens de worksbop PR en sponsoring

Tijdens de borrel na afloop
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SPORTCONGRESSEN EN

Op 6 oktober jl. presenteerde staatssecretaris
Ross-van Dorp de tijdelijke stimuleringsregeling
Buurt-Onderwijs-Sport, kortweg de BOS-impuls.
Met de BOS-impuls kunnen gemeenten via naschoolse
(sport)activiteiten de achterstanden van jeugdigen aan-

THEMABIJETNKOTUISTTN

pakken. Deze achterstanden doen zich voor op het
gebied van bewegen, gezondheid, welzijn en onderwijs.

provinciale sportorganisaties. Tijdens de congressen
komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals jeugd,

Sporwerenigingen die een goed projectidee hebben om
jongeren met achterstanden (meer) te laten sporten of

vriiwilligers, wet- en regelgeving, sport en sponsoring.
financieel beheer, pr en communicatie en nog veel meer.

bewegen, doen er goed aan om

bij de gemeente

aan

te kloppen. Gemeenten dienen namelijk formeel de

In de periode januari tot en met april 2005 vinden
op vele plaatsen in het land sportcongressen en themabi.jeenkomsten plaats, georganiseerd door de verschillende

De congressen en themabijeenkomsten zijn gratis te
bezoeken door bestuurders van schermverenigingen die

subsidie-aanvraag

lid zijn van de KNAS. Kijk voor een overzicht van alle

organisaties

congressen en bijeenkomsten op:

in, maar een voorwaarde is dat er
uit buurt, onderwijs en sport (zoals vereni-

gingen) bij de voorbereiding en de uiwoering van het

hnp://s2s.asp4all.nl/iospon/html/indexalgemeen/index

project betrokken zijn. Voor informatie over de BOSimpuls en voor ideedn voor geschikte profecten kunnen
sporwerenigingen terecht op www.sport.nl.

Veleronencompelitie

l.htm

initiolieven

ari

WEBTIP

Dinie Meijer-Euers (coi)rdinator ueteranenscltermen)

http://www.sporwraagwiizer is sinds 15 september 2004
ook voor sporwerenigingen direct toegankelijk. In deze
database staat informatie over honderden producten en

Nationaal Veteranen toernooi
Met verschillende mensen ben ik in overleg, hoe dit het
beste georganiseerd kan worden. Heb je idee6n mail dit

tientallen diensten van sportondersteunende organisaties
die interessant zijn voor verenigingen. Zo kunnen sportverenigingen bij dit elektronische sportloket terecht met

dan naar mij: d.meijer-evers@wxs.nl

,

a.

de meest uit-

Het ligt in de bedoeling komend seizoen een veteranenwedstrijd te organiseren op drie wapens waarbij het ook
mogelijk zal zijn op meer dan ddn wapen deel te nemen.

eenlopende

Ervaringen elders laten zien dat het mogelijk is het

vragen, die

zoals: kader,

toernooi zo te organiseren dat dat kan. Het idee is om
tijdens het toernooi gezamenlijk gezellig te lunchen.
Zoals het er nu uitziet zal medio april 2005 het eersre
toernooi gehouden worden, afhankelijk van de

accommoda-

wedstrijdkalender. Voor de wedstrijduitwerking is de hulp

tie, financidn,
gezondheid,

van John Hartings, Joop Pompe en Oscar Kardolus al
toegezegd. \fie verder een bijdrage wil leveren is van

materiaal,

harte welkom, mail mij dan wat je

communicatie

is nog niet gegeven aan het toernooi. Er

en beleid.

ideedn, maar iedereen die een passende naam weet

zijn geclusterd
in thema's,

wilt doen. Een

naam

zijn enkele

1)

kan mij die mailen, met een beschrijving waarom deze

Stelling

naam geschikt

'Het recht van de aanval' bestaat niet.

is.

2)

I

Drielandentoernooi veteranen

Stelling

Met de Duitse veteranenco6rdinator ben ik in overleg voor
het drielandentoernooi Duitsland - Belgie - Nederland

'lk

dat in 2005 in Bonn georganiseerd 2il, gaan worden.

het verkeerd.'

Onduidelijk is nog wanneer, welk wedstri.idschema en
welke wapens. Als er meer duidelijheid is zal ik verdere

Stelling

informatie verstrekken.

'Er is geen verschil tussen de conventie op floret of

)

(schermer) heb gelijk want zo heb

ik het van mijn

schermleraar geleerd, de scheidsrechter interpreteert

3)

)

sabel!'

Veteranen site:

Voor informatie en nieuws zal ik tevens gebruik gaan
maken van de veteranen site:
schermen-veteranen@topica.com
Veteranen zijn:
Schermers

in de leeftijdgroep vanaf 40 jaar.

De categorieen

zijn:

Aansluitend werden er een videobeelden bekeken van
de 1VK 2000. Hierin werd duidelijk dat er ook op dat
niveau louten worden gemaakt in de uitleg. (Op de
voorbereiding wordt altijd en aanval uitgevoerd nooit
een tegenaanval!!). Ook in de slowmotion is het soms
moeilijk waarneembaar waar de exacte momenten zijn

initiatief heeft. Veel hangt af

40 - 49 jaar

en welke schermer het

50 - 59 iaar
60 - 69 jaar

van de duidelijkheid en de lichaamstaal van de scher-

70+

De iurering von Yerschillende

scherm- en lesstiilen

mer. Zo werd bijvoorbeeld een keurige aanval op de
voorbereiding weliswaar goed beoordeeld, maar omdat
er maar 6dn lampje brandde lag dat voor de hand.
Door het explosief terugtrekken van de schermer die
de aanval uitvoerde en zelfs de tegenaanval weerde is
het maar zeer de vraag o[deze actie ook zo beoordeeld
zou zijn als de schermer die de tegenaanval uitvoerde

ook een treffer had gemaakt.
Wrslag uan een worhshop uerzorgd door de NAS en de
scheidsrechterscommissie als onderdeel uan de haderdag

Conclusie
Door de opzet van de workshop bleef de discussie goed

uan de KNAS, Bas Mondt

Gehouden op 27 November 2004 in Congrescentrum
Papendal, onder leiding van Etienne van Cann.

bij het onderwerp. De vermoede grote kloof tussen de
schermleraren en de scheidsrechters liikt niet te bestaan.
Veel van de aanwezige schermleraren zijn ook scheids-

rechter en dat wekt begrip. Voor het overbrengen van
kennis en ervaring was deze discussie waardevol.

Doel van de Workshop.
Scheidsrechters en schermleraren onderzoeken gezamen-

li.jk waar het verschil in interpretatie met betrekking tot
de reglementen en het toepassen daarvan door schermleraren en scheidsrechters vandaan komt' Dit
onder leiding van Etienne van Cann onderzocht aan
werd

de hand van prikkelende stellingen

in een discussie met

de panelleden Frans Postuma (NAS, namens de leraren)
en Martin Adriaans

KNAS,

namens de scheidsrechters).

londeliik Degen loernooi te Meppel
Diana uan Vugt, wedsnijdsecretaris S.V Beau

Geste

Schermvereniging Bras de Fer kan terugzien op een
zeer geslaagd toernooi waarbij de scherm(st)ers van de

subtop van Nederland niet ontbraken.
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Ad van der Weg
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Georges D6rop
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Het.jeugd puntentournooi is een groot succes
gebleken met een steeds sterker groeiend aantal
deelnemers van steeds meer verschillende schermverenigingen. Daarom kijken ue terug op een zecr
geslaagd toernooi.
Wat als een regionaal gebeuren moest starten is nu al uitge
groeid naar een bijna landelijkc dekking.
Wat is nu hct succes r an dit toernooi:
I Veel schermen
2 Weinig (geen) $'achttijden)
3 Iedereen scoort
-l Relatief korte duur (aanvang I uur eincle -l uur)
-5 Leeftijds indeling
6 Sterkte indeling (is toekonrst)
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Het aantal dcclnenters per \\,apen met ecn duidelijkr groei
pcr \rapen. Wat niet in beeld seergegeven is is de groei
|an het aantal |ercniging dat met dit s)steem meedoet. Het
ecrste toernooi \\aren er l2 vcrenigingen en dat is inmiddels
gcgroeid naar l9 rerenigingen.

(iecl'.je nu al op voor hct nieu\\'c seizoen 200-5 r ia
www.fe nci ngcl ubal mere/PUNTENTOU RNOOI.html

puntentournooi

q
\

@

xs4al l.nl

w!*

I

i
a

t

t

;:.i
.iE
i-,F

* n;ri

,*'! €
,3

*

e

*
4"-

F*

.a

tsa"

,:z

ll

I

i

I ) r! I !. r .L! .,.1r lr! l, ,.
rl,tltltltl , (!lr ii,(\ r(.
, t,,1,.: lril\
r,
jr 't.l

t

r

rr:r,,

.L

-

,L.i l/,,!i

:tl

\r,r,

I

ll rl
lll ,L,lrll

\\.;.

r!

1,1,, \'rt,!

:-.
'! l!: ./,1 ,

I L.:. .. , "rl

!l
. \r:.il

lll

il lllr'llr,l

l.i.r.

1,,'e

I \\

lll! ! l\ L! \
'r L !
!1 .,. ll.r
lllr

..

..r

.:.
/

1

.

r'.

.lir

r-ji

l

I

tlg

l()()()
/)/

1;11-

I

()()()

'i

\
*.***.-*. \"

)1lr

ud

WTDSTRIJDKATE}IDTR 2(l(l5

:

Dolum
15/01

/2005

Plools/0rgonisotie

iloom/Wopen
Jeugd

'l

Punlenloernooi

Degen/Floret/Sobel Jeugd

l/m

I5

ioor

12/02/2005 27e D0]'|AR loernooi
13/02/2005 Degen/Florel/Sobel Domes & Heren
20/02/2005

Jeugd

Horde l.o. Tonnelkozerne Retr.
sv Volionl

Groningen
D0NAR

l/m I 5 ioor

lnl.

l88l

Devenler

Punlenloernooi

Degen/Floret/Sobel Jeugd

0pmerking

Recr.

sv Devenler

26/02/2005 l'lK Veleronen 2005
27/02/2005 Alle wopens lnd. Zo.: Degen; Zo.: Floret/ Sobel

Arnhem Schermtenlrum Vel.
K.N.A.S./Storomouche

05/03/2005 D0M-loernooi
06/03/2005 Floret/Sobel lnd. en lquipe

sv Poll6s

Ulrechl

loernooi
Jeugd
13/03/2005 9e Arnhemse Meisies loernooi
Florel Jeugd
19/03/2005 Jeugd Punlenloernooi

12/03/2005

Arnhem Schermcenlrum
sv Scoromouche

Snophoene
Sobel

Degen/Florel/5obel Jeugd

t/m l5

Arnhem Schermcenlrum
sv Scoromouche

[rmelo
ioor

Eggerlloernooi
Heren
23/03/2005 WJK 2005
3l/03/2005 Alle wopens Junioren & (odellen
20/03/2005 l5e Willem

Degen/Florel DAmes &

Nieumegenloernooi
Senioren
10/04/2005 lenle Degen/Schelvispekelloernooi
Degen/Sobel Domes & Heren
16/04/2005 Jeugd Punlentoernooi
Degen/Floret/Sobel Jeugd t/m l5 loor
17 /04/2005 V0(-cup
Alle wopens Senioren
23/04/2005 Nl( 2005
24/04/2005 Alle wopens Senioren
05/05/2005 27e Hemelvoorlloernooi
Florel olle rot.
02/04/2005 Moriken von

Florel Jeugd &

20/05/2005
2l/05/2005

GNSI(

2005

Degen/Florel

lquipe

lnl.

Recr.

sv Pullen

Purmerend

lnl.

zool Heerooms
Linz (AUI)

t.l.t.
Nijmegen/l.niv. Sporlcenlrum Rerr..
Drie Muskeliers/Don Ouirhote

Vloordingen

Recr./lnv..

Trefpunl Vloordingen

Almere

Rerr.

sv Vivos

Hoorn

lnt.

sv Hoorn
Arnhem Schermcentrum Wed.
K.N.A.S./Scoromouche

Veldhoven

Rerr.

sv (ouroge

Niimegen
NSSV Don Ouirhole

Slud.

