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Beste schermers!!
Kort geleden hebben we het Nederlands Kampioenschap Nieuwe Stijl beleefd:

zes wapens

in

iin

weekend. Niet

iedereen was even enthousiast, maar de meeste reacties waren positief. En feit is, het is lang geleden dat zo veel
toeschouwers gesigna.leerd werden bij een Nederlandse schermfinde. U leest er meer over in deze Touchi.

Ook aandacht voor een nieuwe generatie schermleraren: de eerste gediplomeerden van de opleiding schermleraar-3
staan te trappelen om aan de slag te gaan. Verder belangwekkend nieuws van de afcleling breedtesport: er zijn
zoveel projecten gaande dat er versterking nodig is. Belangstelling? Zoek gauw de oproep voor 5 commissarissen

breedtesport op.

En als dtijd: de schreeuw om kopij voor de Jonge Musketier blijft. Zoveel verenigingen met een bloeiende jeugdaftleling. Daar moeten creatieve geesten tussen zitten. Tekeningen, fotot, verhalen, gedichten, puzzels, raadsels.......
alles mag, als het maar een gezamenlijk verenigingsproduct is.

Liesbeth Oshamp
Redacteur Touchd

Noot vaa de redactie
In de vorige Touchd was d€n van de vcrmeldingen van het c-mailadres van de redactie onjuist. Dir kan betekenen dat
uw kopij niet aangekomen is, en niet in deze Touchd terechtgekomen is. De redactie biedt haar excrlses aan en nodigt
u uit die artikelen opnieuw in re zenden. Hct juistc c-m.ildrcs is: touchc@knas.nl

Adres uoor hopij: Redactie Tbuchl

De deadlines voor 2(X)5:

Liesbeth Osharnp

Hourijkstrazt j93
1013 W Amsterdam
e-mai l; toac he @hnas.
telefoon: 020

-
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77 656 28
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GRAAG ?ZIEIK tIW KOPIJ TEGEMOET (Foto's graag als origineel. Worden op verzoek teruggczonden)

[]r
Adreswiizigingen

AppEl nominaal
Vaststelling quorum

SV Pallas

Mededelingen

DhrT.J. vanZeJinge
'Wiwerkerstraat 23

Vaststellen agenda

4813 IO( Breda

Verslag

076-5r4t889

Jaarverslag secretaris over het bondsjaar 2004
Financieel verslag over 2004

Ingekomen post

timonjohan@hotmail.com

AIV

van 15 mei 2004

Verslag van de kascommissie

Verkiezing leden kascommissie

Voorlopige ogendo
olgemene ledenvergodering:
Zarcrdag 28 mei 2005 om 13.00 uur in het congrescenffum de Eenhoorn, Koningin'!filhelminalaan 33
(hoek Stationsplein), 3818 HN Amersfoort.
De definitieve agenda met bijlagen zal in week 19
worden verstuurd.

Verkiezing bestuursleden
Beleidsvoornemens 2004 - 2008:
srand van zaken (informatiefl
I

3.

Inregrale subsidieaanvraag 2005 (informadefl

4. Vaststelling Handboek Schermer (besluiwormend)
I 5. Contributiesystematiek (besluiwormend)
I

16. Rondvraag
17. Sluiting

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

UhlmeilCffi

schermsportartikelen

Voor optimale veiligheid en gegarandeerde kwaliteit.

Schermcentrum Arnhem verkoopt exclusief voor Nederland
Uhlmann schermsportartikelen.
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:
Teleloon: (026) 333 76 46, fax: (026) 333 37 17

Toelichting op de voorlopige agenda:
Punt 11 verkiezing bestuursleden
Afuedend volgens het rooster is de secretaris, de heer
M.J.A. Uitdehaag. Hij stelt zich niet herkiesbaar. De
heer PA.R. Masson heeft aangegeven bij deze gelegenheid ook af te treden.
Het bestuur heeft gezocht naar een opvolger voor

bij eventuele benoeming de kandidatuur te aanvaarden.
Punt 19 rondwaag
Schriftelijke vragen voor de rondvraag dienen woensdag
25 mei 2005 op het bondsbureau zijn binnengekomen.
Adres Bondsbureau KNAS, Postbus 10101,5420 GA
Rosmalen, fax

07

3

-

5280068

de heer Masson en denkt in de heer A. Heeren een
geschikte kandidaat gevonden te hebben. De heer

Voorgestelde agendapunten

Heeren heeft al ruime tijd ervaring met de financiele

Voorstellen worden aan de agenda toegevoegd als deze

administratie van de KNAS middels ziln functie als

voorstellen, voorzien van een toelichting, uiterlijk

penningmeester van de scheidsrechterscommissie.

Voor

de heer Uitdehaag is nog geen opvolger gevonden.

vrijdag l3 mei 2005 schriftelijk door ten minste

Tot en mer vrijdag l3 nrei 2005 kunnen eventuele
(tegen)kandidaten voor beide posities rvorden gesteld
door tenminsre drie schermvcrenigingen. Kandidaren

Adres Bondsbureau KNAS,

moeren meerderjarig z-ijn, lid van de KI".-AS en verklaren

fa-r

Cursus zoolossistenl stort
24 september 2OO5
Dit

bij de KNAS ccn nieu*e cursrrs zralontuikkcld
voor schcrnrers clie bij hLrn vcrcniginq tticrrrvc lttltn

5

verenigingen bij het bondsbestuur zijn ingediend.
Postbus 10101,
5420 GA Rosmalen,

073-5280068

aan*'ezigc schermleraar. C)m deze reden rnoeten aannreldingen voor de cursus dan ook door de secretaris van de
vereniging sordcn gedaan (zie ondcrst:r:rnd).

najear raat

assisrent viln stilrt. [)eze ctrrsus is spcci.rrl

Wie kan aan de cursus deelnemen?
.{.rtn clc cursus ktrnncrr

l0

KN,{S-lcden deelnenren die

rrll\,llrq(n. .tlrlttcrlt' \ ililr \\ll( iln( r\ I))( { .r\l\ir.ll i( \ ()rll
Ies te gcl,en (bijvoorbceld als opstrrp n.r.rr tlc oplcitlinq

1-ij bcsrhikkcn

tot sclrcrmlcr,rar/sportlciclcr .]). In dc crrrsrrs konrcrt

s.ltcrnrr a.irtliqhcitl. .lic u ordt gctoctst tijdens een

ondcr*'crpetr aan dc ordc els vcilighe id. .tn.ttonric cn

i

rcn rninrtc

n

j.r.rr cn nicr oudcr dan -15 jaar zijn.

()\(r (rll nrccr .l.in ermiddcldc

cigen

r.rkc[r rogr.r rn nrrr.

lvsiologie , ;redagogie k, gcschicclcnis. r'oorhtre irlcn.lc

oeleningcn cn spcllctlcs. r'isic op lcrrn. tiqcn v.r.rrdighci.l
en eerste hulp bij schrrnrongcvallen. Plczicr cn \rrccc\

Kosten

[)c bond.,lc errrsistcn cn clc vcrcniqing betalcn ieder
vrn dc k,rsrcrr rrrrr clczc cursus. Zoals her
rr nu nililr uitzitr z.rl icclcr ongcvccr € Ii0.= nroetcn

door spelender*'ijs leren staan hicrbii cclrtrir.rl.

cen gclijk tlccl

Opzet van de cursus
De cursus u,ordt geclurende zes zaterd,rqcn, ()rtqc\ ccr
().[)0 tot l-.00
eenmaal per dric *eken. gchouclen varr
Ltur, op een voor de cursisten zo ccr)trilill nroqclijkc. nog
nader te bepalen. plaats. C)p dc crrste clag onrlangcn de

btt.tlcn. .\rttt tlc crrrrLrs krrnncn nrrrrilra.rl I5 pcrsonen
.lrclttrtttcn.

cursisten een speciaal

loor de cursus onnvikkckl ricrk-

boek. l)e cursus *'ordt afgesloten met ccn procvc \';ln
trekrvaamhcid. Omdat het echte leren pl.rats'indt in dr

tlt

sccrctrrlis

tot rritcrlijk I5

arrgLrsrrrs

,'\.ttttncldingcn rlitncn tc gcschic.lrn cloor
r'.rn rlc vercniqing cn kunncr.r

sorrlen gcrichr,r,rn hct bon.lslrrrrcrrr vir postbrrs l0l01.
5140

(;.'\ rc liosnr:rlcn. o1'r'ie lcclcn(z'knrs.nl. \'crnrclcl

hicrbij ilc gcllc\'(l)\ (rtlerrr, r'creniginrl, rtclrcs- cn contrrctqcqcve n\ e n lccfiijd l r rrn dc lirrrrlirlrrrrt. \iror nedcrc

praktijk, moeten dc cursisten kunnen terugr'.rllen op

infirrnr.rric krrnt rr c,rntac( o[)ncr]lell rrrct,-\b rlc fong vi:r

hun eigen vereniging en

O

ir.r

het bijzonder op dc daar

1(r5-.1 I0.+6.+.

ol r'i:r

t

nr.ril
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ai.rhtlciong(r'zonncr.nl

BONDSZAI(EN

Pilof gesloogdl
Eerste lichting schermleroren

nieuwe sriil beholen het
diplomo schermlerqor-3.

die in het begin van het jaar hun diploma hadden
gehaald. De overige deelnemers konden na een intake
gesprek aan de opleiding deelnemen.

Ab

Tijdens de cursus, die in de periode van december 2003
tot en met maart 2001 op l9 zaterdagen werd gegeven,

de Jong

Jan Snellen

.

zorgden de docenten Henne van Es en Frans Hoeberechts
voor een gevarieerd aanbod van manieren om te leren

In december 2003 startte de opleiding schermleraar-3'
Deze opleiding vervangt de oude opleiding voor schermleraar A. De pilot is ecrt opm:rat voor de cursus die past

leren. Bil dc cursus waren ook cxternc docenten betrok-

in dc Krvalificatie Structuur Sport.

kerr. Evenals bii de zaalassistcntenoplciding stond in
dez-c cursus tcchniek niet centraal. Door (nieuwe) lederr

De dcelne mers (24) *'ere n voornanrelijk zaalassistenten

het schermen op een spelendc *'ilze tc laten lercn,
hopcn x'ii zc lnnger rlrlll ons tc binden.
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GESTAAGD!!!
Succes en plezierbeleving

zijn hierbij sleutelbegrippen.

Een ander opvallend verschil met de oude opleiding
schermleraar

A is dat in de nieuwe opleiding de drie

wapens aan bod komen.

Dr. A.Buisman, hoofddocent sportpedagogiek van de
Universiteit Utrecht, nam het onderdeel pedagogiek
voor zijn rekening. Hierin kwamen vooral de pedagogische taken van de schermleraar en schermverenigingen

hoe zij voor een nieuw lid de training, inhoud en
opbouw tijdens het eerste jaar vorm zouden geven.
En ook hoe zij dat nieuwe lid zouden voorbereiden
op deelname aan her cerste toernooi.
Tijdens het praktijkexamen dienden de cursisten met
een leerling de gemaakte keuzes demonsrreren en

verklaren. In een afsluitend interview moesten de
cursisten tegenover de examencomn-rissie, bestaande uit

aan bod. De cursisten moesten onder andere kinderen

Henne van Es, Frans Hoeberechts en voorzitter Jan

op hun verenigingen interviewen. Paul Scheltes van
NOC.NSF hield een lezing over agogiek en Matthiis
van de Gugren (Vrije Universiteit Amsterdam) hield

Snellen, de gemaakte keuzes toelichrcn. Ook speelde

een lezing over trainingsleer.

Van de 23 examenkandidaten slaagden er

Tijdens de la:rtste nraanden van de cursus moesten de
deelnemers in groepies werkstukken maken. Deze
wcrksttrkkcn gingen over schernren n)et floret, degen

2 kandidaten rverden algervezen en 3 doen later een

en sabcl. N'h:rr ook pcdagogick, didactiek, methodiek,

bestuurslid breedtesport, her diploma. Hierbij benadruktc zij uit dezc qroep de cursisten voor de nieu*'e

geschieclenis en rrainingslccr

kx'arlcn riccr aan bod.

Als cxanrcnopclracht nrocsten de crrrsistrn beschriivcn

de beoordeline van de kandidaten door hun praktijkbegeleiders een rol

bij de rvaardering van her examen.

herexamen.

De geslaaeden onn'insen van Kin.r \\tsterrveel, KNAS

oplciding scirernrlcrear + zullen n'orden gcrekruteercl.
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Vocqlure KNAS - leden breedtesportcommissie
Het goot goed met breedtespo* binnen de KNAS! Opleidingen. Biischolingen. Accountmonogemenl.
Verenigingsondersteuning. Koderdog. Jeugdbeleid. Jeugdschermen. Veteronenschermen. Recreotieschermen. KNAS-cup. Brossordsysteem. Enzovoorl, enzovoorl... Breedtesport doet dqn ook hoor noom
eer oon en dilt uit. De lot ligt hierbil hoog. Tiid voor octie. Om olle reeds lopende initiotieven te kunnen

(bliiven) reoliseren en om nieuwe ideeen een plotform te bieden, is de KNAS per direct op zoek noor

die met elkoor uitvoering willen geven oon (delen von) het breedtesportbeleid von de KNAS en octief willen
biidrogen oqn dit beleid door octieve inbreng von nieuwe idee6n.

Leden von de commissie breedtesport drogen zorg voor de uitvoering von diverse breedtesportproiecten.
Doqrnoqst bedenkt de commissie zelf proiecten wooroon zii uitvoering wil geven en leveri een octieve biidroge

oon de invulling von het breedtesportbeleid. Uiteroord worden olle gemookte onkosten vergoed.

Profiel von de ideole kondidod v66r olles heb ie hort voor ie sport en heb ie zin om ie enkele uren per moond

l0

uur per moond. Enige

wd mooi

meegenomen. Belong-

hiervoor in le zetten. De geschotte tiidsbesteding ligt noor verwochting op mqximoql
bestuurliike en/of orgonisotorische ervoring is zeker niet noodzokeliik, moor

riiker is echter dot ie een open instelling hebt, open stoot voor nieuwe idee€n en zin hebt om een eigen
biidroge te leveren oon het schermen in Nederlond. De ervoring die ie in de commissie opdoet, biedt doornqosl een goed uitgongspunt om ie te ori6nteren op een eventueel bestuurslidmootschop breedtesport. Niet
olleen doe ie relevonte kennis en ervoring op met uiteenlopende breedtespo*onderwerpen, ook ontwikkel ie
een onderbouwde visie op breedtesport binnen de KNAS en bouw ie een relevont nehverk op.

v66r I iuni o.s. ie sollicirorie oon:
Kim Westerrveel (besruurslid breedresPorr), op breedrespor{@knos.nl.
Vermetd ie persoonliike gegevens (noom, odres, leefiild, vereniging) en ie motivolie.
Ook voor meer informotie kun ie tcrechr op dir odres.
Richr doorcm

F.. -

plwn*

ttqrtru:

Somenwerking in het
schermen - SchermCentrum

*__l

staat dan ook open voor verdere samenwerking. Een

ieder die zich daartoe aangetrokken voelt kan dan ook
contact met ons opnemenl

Binnenkort is SCA op het Internet te vinden onder:
www.schermcentrumamsterdam.nl

Amsterdom!

van Oeveren en SV En Garde hebben besloten om

Nederlondse Kompioenschoppen Yoor senioren
200s

samen verder te gaan onder de naam SchermCentrum
Amsterdam, korrweg 'SCA'. Sinds 2000 wordt er in

Liesbeth Oskamp

Bestuur SCA
Per 1 januari 2005 is in Amsterdam een nieuwe scherm-

vereniging actief met een zeer rijk verleden. ASV Zaal

Amsterdam gesproken over fusie, samenwerking en
uirwisseling tussen de vele schermverenigingen die
de hoofdstad

rijk is, met als belangrijkste doel om

gezamenlijk de krachten te bundelen, niet alleen om
meer trainingsmogelijkheden

te credren, maar zeker

ook om het kader te vergroten, schaalvoordelen te
behalen en de schermers de mogelijkheid te geven
te sparren met grotere groepen gelijkgezinden.

Het Nederlands Kampioenschap Schermen Nieuwe Stijl
beleefde in her weekend van 23 en 24 aprll zijn introductie in de Nederlandse schermwereld. En daar zal noo
lang over nagepraat worden. Vele stemmen klinken
tevreden, anderen vinden het een slechre ontwikkeling
voor de schermers. Nieuwe Stijl. lVat is dat eigenli.jk?
Nieuwe Stijl wil zeggen: volstrekt anders. Het doel blijft
dat de zes beste schermers van Nederland Nederlands
Kampioen worden, maar de weg ernaartoe is geheel

Na vele plannen, overleggen, nieuwe plannen en nog
meer vergaderingen heeft dat uiteindeliik geleid tot een
eerste begin, de Fusie tussen Van Oeveren en En Garde.

omgelegd. In het verleden had je, individueel, drie

Met financidle steun van de Gemeente Amsterdam en

ddn kampioenschapsweekend, waarin alle drie wapens,

kampioenschapsdagen, 6dn voor elk wapen. Nu is er

de leden heeft SCA een prachtige schermzaal ingericht

beide geslachten, aan bod komen.

in het nieuwgebouwde Frans Otten Stadion

Vroeger kon iedereen meedoen, en begon iedereen,

(www.fransottenstadion.nl).

Een nieuw bestuur is aan

topper ofgeen toppet met een voorronde. Nu waren de

het werk en plannen voor de toekomst worden gesmeed.

eerste 8 schermers van de rangli.jst automarisch geplaatst

Naast deze organisatorische voordelen gaat het ook met

voor het hoofdtoernooi, en konden de anderen zich via
de voorrondes op zaterdag ook voor de zondag plaatsen.
En heel belangrijk: vroeger was de finale simpelweg de

de schermers goed. De nieuwe zaal heeft zes wedstrijdlopers en de resultaten verbeteren gestaag.

laatste partij van de dag, nu zijn er zes galafinales die de

SCA is wat ons betreft een eerste begin, met SISTA
(wwwsistacup.nl) en nu SCA toont Amsterdam aan
dat samenwerking loont; kwalitatief goede toernooien
(SISTA Rana en SISTA US), prachtige trainingslocatie,
stijgende resultaten en interesse van schermers uit het
hele land. 'We plukken nu de eerste vruchren van het
lange voortrajecr, maar het kan

altijd n6g berer en SCA

zinderende climax van het weekend vormen.

Op zaterdag meldden de deelnemers die niet rechtstreeks voor de finaledag geplaatst waren zich

in het

Universitair Sportcentrum van Leiden. Een voorronde,
en daarna een tableau, totdat er nog 8 schermers over

Voor een aantal was daarna het

NK voorbij, maar de

beste 8 moesten z-ich op zondag nogmaals

in Leiden

En toen was het de beurt aan de schermers: de dames
sabreurs beten het spits aL Bonny van Vuure (La Prime)

schermers verschenen, waardoor er op elk wapen nog

bleef Jean-Marie Stam (Prometheus) steeds voor en won,
althans zo leek het voor het pubtiek, de parti.j met niet al

l6 deelnemers waren - behalve bij damessabel, waar
door te weinig deelneemsters een incompleet tableau

aan de beurt: Sebastiaan Combd (Scaramouche) en

werd geschermd.

Sebastiaan Borst

Op zondag was er geen sprake meer van opwarmen.
Vanaf de eerste tel moest er op het tableau gewonnen
worden. Dat was te merken aan de sfeer: anders, meer
spanning, niet alleen bij schermers, maar ook bij
publiek. Het waren ook niet zomaar zestien schermers
die daar stonden, ze hadden hun recht op aanwezigheid
voegt iets toe. Steeds was er wel een spannende partij,

hij 6-0 voor. Maar Combd
liet zich niet ontmoedigen en h,vam fraai terug tot 6-6.
Dat was echter niet voldoende, Borst pakte de overwinning. Ook bij dames degen was het duidelijk wie de
sterkere was: Timandra de la Fontaine (Scaramouche)
zag pas bij een B-0 achterstand kans de hatelijke 0 van
het scorebord te laten verdwijnen. De eindscore was 155 in het voordeel van Tol. In de spectaculaire heren

ofeen heel belangri.jke, ofallebei. En de specialisten
op ddn wapen zagen dat ook bij de andere wapens de

sabelfinale had Reinout Romiin (Prometheus) steeds
een kleine voorsprong op Tijmen Ros (Pall6s) die

spaanders cr vanaf vliegen.

uiteindelijk met I5-9 het onderspit dolf.

Naast kleine triomfen en drama's waren er drie grote

En dan, de spannendste partii van de finales: dames

melden. Daar waren inmiddels ook de 8 toegevoegde

verdiend. Op drie wapens schermen in d6n zaal: het

bij herendegen won de als l6e geplaatste

te veel problemen. Daarna waren de heren florettisten

(OKK). Borst begon met veel over-

macht: binnen no-time stond

Ton Kortekaas van de nummer 1; en op floret verloren
de lavorieten Matthijs Rohlfs en Indra Angad Gaur hun

floret. Hoewel, dames... het was de jeugd die, net als
vorig jaar, de macht in het seniorenveld greep. Djinn
Geurts (16 jaar, OKK) bond de striid aan met Saskia

halvc finales van respectievelijk Sebastiaan Combd en

van Erven (18 jaar, Scaramouche). Na 3-3 liep Van

Saskia van Erven. En na die halve finales verplaatste het

Erven snel uit naar een 8-3 voorsprong, maar Geurts gal'

verrassingen:

circus zich naar de Holiday Inn, waar een zaal prachtig

niet op en kwam bij 9-9 weer langszij. Het vervolg was

was aangekleed voor zes galafinales.

spannend, met touchds aan beide kanten.

Bij 13-13

scoorde Geurts, die daarmee nog maar ddn

punt verwij-

De finales

derd was van de titel. Maar toen gcbeurde wat geen

Om halfdrie was het dan zover: de 12 finalisten van

schermer wil: Geurts kreeg een gele kaart en had eerder

het Nederlands Kampioenschap werden aan de
toeschouwers voorgesteld. Maar eerst bedankte de
voorzitter'lfiebe Mokken het 3O0-koppige publiek
voor de grote opkomst en zette de gedachtegang achter
de nieuwe NK-opzet uiteen: "W'ij (het bestuur) willen
dat schermen, topschcrmen, door zoveel mogelijk
mensen gezien en gewaardeerd wordt, gezien in een
gocde ambience, in een gerieflijke omgeving en niet in
een sporthal, waar ti.idens de finale de (overigens onvolprezen) vrijwilligers de tape van de lopers losritsen. $Vij
vinden dat her schermen een sport is met een unieke
historische en sportieve waarde en we vinden dat we die
waarden moeten tonen om al die nog niet schermers te

ook al geel gekregen voor een kapotte floret. Een punt
voor Van Erven dus, 74-14. Maa,r ook dat bracht
Geurts niet van haar stuk, en met een fraaie slotactie
behaalde Geurts voor de tweede opeenvolgende keer
de Nederlandse titel.

De laatste partij was tussen de heren degenschermers
Bes Verwijlen (Zaal Verwijlen) en Stelan Damen (Des
Villiers). Het was een mooie partii: de heren namen de
tijd, maar ook als er geen treffers vielen was de spanning
van het uitlokken en uitdagen voelbaar. Na de eerste
periode stond Verwi.ilen met 6-3 voor en hij werd ook
daarna niet meer bedreigd en won met 11-9.

laten zien wat ze missen. En dit kampioenschap is een
eerste stap

4

bij het verwezelijken van die doelstelling."

Op de achtergrond het artihel uit De Volhskrant ouer

Djinn

Geurts

schermen.

In beide gevallen was het kwalificatietoernooi op zaterdag eigenlijk een wassen neus en zijn de
niveauverschillen tussen de top vier en de rest zodanig
groot dat ook de eerste partijen op zondag weinig
opwinding konden veroorzaken bij publiek noch deelneemsters. De vraag was of het wel echt nodig was om

Al enige jaren zijn er zorgen over de Nederlandse

deze schermers twee dagen achter elkaar naar Leiden te

wedstrijden. Ze worden matig bezocht. Waarom?
Veel geluiden klinken dat de mindere schermers door

halen.

KNAS-cup
Aansluitend aan de finale uiteraard de prijsuitreiking,
maar niet alleen die van het Nederlands Kampioenschap, maar ook van de KNAS-cup, net als de nieuwe
NK-formule een nieuw fenomeen in het Nederlandse

dames sabel.

Uit de reacties bleek weliswaar begrip voor

deze

gevoelens, maar toch vooral de eensluidende mening

NK was geweesr, met
NK hoort te hebben.

de gehanteerde systemen te snel uitgeschakeld worden

dat dit een goed

en daardoor gedemotiveerd raken. Verder zou ook het

een

feit dat de aEonderlijke wedstrijden geen onderling
negatieve invloed hebben op de opkomst. En dus werd

Ein trainer merkte op darzijn pupillen die'kansloos'
voor de tweede dag naar Leiden kwamen alleen al voor
het feit dat ze zich daarvoor geplaatst hadden enorm

de KNAS-cup in het leven geroepen. Een klassement

trots waren.

verband hebben, als los zand aan elkaar hangen, een

over de

vijf

beste resulraten op Nederlandse wedstrijden,

die bij de systeemkeuze ook de recreatieve schermer aan
bod laten komen. En behalve de hoogst gedindigde
wedstrijdschermer wordt ook de beste recreant gehul-

de allure die

Een samenvatting van de ervaringen:
Positiel:

-

drie wapens op ddn dag: aantrekkelijker voor kenners
en niet-kenners;

digd. De namen van de winnaars van deze eerste
KNAS-cup treft u hieronder aan.

-

Tot slot een vergissinkje met een ongewild maar
prachtig gevolg. Het foutje was dat de medaillewinnaars
van het NK hun bloemen niet bij de prijsuitreiking
ontvingen. Maar net zoals veel van de grootste werelduiwindingen eigenlijk bi.j nader inzicht vergissingen
waren, bleek ook dit een prachtige toevalstreffer: alle

-

in de zaal: meer spanning, meer het
'dit is een belangrijk toernooi, vandaag gaat

andere sfeer
gevoel

het erom';

geweldig einde van een mooie dag!

The day after

uitstrding naar de media;

Negatief:

-

deelnemers die maar net het eindtoernooi ha-len,

komen op zondag voor niks; zij worden, over het

medaillewinnaars betraden nogmaals het podium, maar
dan met zijn allen en met mooie bossen bloemen; een

betere

grotere belangstelling voor de finales dan ooit.

algemeen, na ddn

-

partij uitgeschakeld;

door op de zondag mereen mer eliminaties te beginnen krijgen de schermers geen kans warm te draaien.

discussielijst op internet voor 'iedereen die iets wil weren

Na ddn dag discussie, en wie weet wat er daarna nog
buiten de blik van Touchd gevolgd is, lijkt de conclusie
van ddn dan de discussianten de juiste: "Tot nu toe dus

over schermen in Nederland'. Op de dag na het

meer voorstanders dan tegensranders. lVe zijn eindelijk

Vellicht niet bii

iedereen bekend: Schermen-nl, de

NK

ontspon zich een levende discussie, aangezwengeld door

afvan het achterafop loper l3 in de hoek zonder

een schermster die, de nieuwe NK-opzet evaluerend,

met een negatief eindoordeel kwam. Maar uit de

publiek volkomen anoniem Nederlands kampioen
worden. We hebben een geweldige NK finale gezien

reacties bleek dat de meesten deze nieuwe opzet wel

en beleeFd."

een goede onrwikkeling vonden, mer hier en daar
een kanttekening.

De negatieve klanken hadden met name betrekking op
de categoriedn met weinig deelnemers: dames floret en

Tijmen Ros - Pall6s

Uialagen Nederlands Kampioenschap

2.

Degen Dames

3. Oscar Kardolus - Zaal Kardolus

l.

J. Sef Laschek - les Faucons
Remco de Cuijper winnaar Iron Shell-sabel voor
de jongste finalist

Sonla Tol

- Des Villiers

2. Timandra de la Fontaine - Scaramouche
3. Nicolette Kok
3. Anthea

- Zaal Kardolus

vd Kraan - ZaalYerwijlen

Uialagen KNAS-CUP 2OO4-2O05

Degen Heren

Verwiilen - ZaalYerwlilen
2. Stefan Damen - Des Villiers
3. Ifouter den Otter - Des Villiers
3. Boudewijn Visse - Delft Fencing ClubFloret Dames
1. Bas

l

Djinn Geurts - O.K.K.

Degen Dames

'Wedstrijdschermers:

Alina Bedeleanu - Alkmaarse SV

Niet-wedstrijdschermers: Jolanda Maas - Putten
Degen Heren

'Wedstrijdschermers:

fuck vd Goor - ZaalYerwijlen
Martijn Dijkman - Courage

2. Saskia van Erven - Scaramouche

Niet-wedstrijdschermers:

3. Indra Angad-Gaur - sv ATTAQUE!
3. Laura van Gijlswi.lk - Scaramouche

Floret Dames
'Wedstrijdschermers: Saskia van Erven - Scaramouche

Floret Heren

Niet-wedstrijdschermers: Esther vd Meulen - Friesland

l.

O.K.K.
2. Sebastiaan Combd - Scaramouche
3. Arnaud Holstege - Scaramouche
3. Matthijs RohlFs - Scaramouche
Sebasriaan Borst -

Niet-wedstrijdschermers: Marcello Noto Zaal Amsterdam Zuid
Sabel Dames

Sabel Darnes

l.

Floret Heren

'Wedstrijdschermers: Yam Michaeli
- SC Amsterdam

Bonnie van Vuure

- La Prime

Vedstrijdschermers: Sietske vd \7erff - Pall6s
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2. Jean-Marie Stam - Prometheus

Niet-wedstrijdschermers: Elisa Hoekstra - Donar

3. Eline Snoek - Contre Temps
3. Sietske vd \Verff- Pall6s

Sabel Heren

'Wedstrijdschermers: Oscar Kardolus - Zaal Kardolus

Sabel Heren

Nieewedstrijdschermers: W'outer Tieks - Donar 1881

1. Reinout Romi.ln

H

- Prometheus

NK Veterqnen
26-27 februqri 2OO5
Dinie Meij er-Eaers ( Veteranencoiirdinator)
Aan het NK voor veteranen 2005 deden in totaal 47
schermers mee, op drie wapens. De eerste dag stond in
het teken van het wapen degen. Zestien heren en 3
dames streden in de voorrondes met elkaat waarna de
hdve en de finale partij apart verschermd werd.
Voor floret waren 12 heren en 5 dames naar Arnhem
gekomen, om met elkaar te strijden om de titel Nederlands

Veteranen Kampioen. Heel vervelend liep het toernooi
af voor Patrice Masson die moest opgeven, wegens een

Gerrit Beekhuizen

50-59

Bij de dames werd voor passief
gedrag de partij 'om de titel Ned.Kampioen 60- 69'
afgebroken. De dames kregen nog din minuut de tijd
om de strijd te beslechten. Dit tot teleurstelling van de
findisten Berna en Dinie die beiden niet ervaren hadden

Siem Kamp

60-69

Beaugeste

Jacon de Raat
Degen Dames

70+

Zaal ASD Zuid

Paulien Close

40-49

Zaal Kardolus

blessure aan de voet.

KMSV

(le totad

dat zr zo passief waren gev/eest.

Dinie Meijer-Evers

Bij de sabelheren waren er 1l deelnemers die streden
om de titel Nederlands Veteranen Kampioen. Ve misten
deze keer enkele dames van vorig jaar, wegens ziekte en

privi afspraken. Volgend jaar hopen

klassement)

60-69

Scaramouche

Chakib Zair

40-49

SA Wezowski
(le totaal klassement)

Rob van Winden

50-59

L.U.S.V.

Fhret heren

ze er dlemad weer
bij te zijn. De heren en dames hebben toegezegd in hun
verenigingen meer dames te stimuleren tot deelname aan
het NK Veteranen toernooi.
Het was een sportief toernooi, met dank aan de jury-

Fhret Dames
Mieke de Graaf-Stoel 40-49

Scaramouche

Gloria Garcia

50-59

(le totad klassement)
Zad Verwijlen

presidenten en de organisatie.

Dinie Meijer-Evers

60-69

Scaramouche

Bep van der Pol

70+

SC Amsterdam

4049

Zaal Kardolus

Uitslagen Nederland Veteranen kampioenschappen

Sabel Heren

Degen Heren

Oscar Kardolus

Jan Somers

40-49

(le totaal

D'Artagnan 9

(le totaal

klassement)

Rob van Winden

50-59

klassement)

L,U.S.V,

graag een jeugpuntentoernooi voor het KNAS-Noord

Noord Nederlond
Nandz Glirnmeraeen

gebied op zou willen zecen.

Hij had gemerkt dat

er zeker

animo was onder de jeugdleden om naar het jeugdpuntentoernooi te gaan, maar dat opnieuw de grote
afstanden (behalve voor het toernooi van Ter Apel)
hen van deelname weerhielden. Na overleg met de

In de laatste Touchd ven 2004 werd gemeld dat Ad Mol

andere noordelijke verenigingen bleek dit

bij

meerdere

yerenigingen te spelen, waarna de Best of Six-competitie

in het leven werd geroepen. Alle noordelijke schermverenigingen, behalve GSSV Donar 1881 die momenreel

i Jurriaan Jacobs - Schermking Friesland
2 Jasper van der '!V'al - Schermzaal T6th
3 Anne Jan Vijnstok - Schermkring Friesland

geen jeugdleden heeft, organiseren een jeugdtoernooi op

(Uitslagen en fotot staan ook op www.atfence.com)

floret voor de noordelijke verenigingen. De reisafstanden
naar de toernooien zijn korter en er kan veel schermervaring opgedaan worden.

Ve hopen hiermee het

enthousiasme op te wekken om ook het jeugdpuntentoernooi en andere jeugdtoernooien elders in het land te

Op 28 mei zullen de noordelijke jeugdschermers te gast
zijn bij Schermvereniging Desperado in fusen. \7e rekenen erop dat dit wederom een succesvol toernooi zal worden en we houden u op de hoogte!

gaan bezoeken.

Inmiddels hebben rwee van de zes toernooien plaatsgevonden. Op 5 februari werd het spits algebeten door
SV Heerenleed. Na een gezellige schermdag in een
gymzaal

in Groningen waren de uitslagen

als volgt:

Kuikens
1. Louis Faucher - Schermvereniging Heerenleed
2. Pauline Schomaker - Schermvereniging Ter Apel
3. Arnold Kole - Schermkring Friesland

Kerstbollentoernooi
Schermvereniging Trefpunt

Vloordingen
Jan Buijsse

Benjamins
1. Niels Moek - Schermvereniging Desperado

Het jaarlijks terugkerende Kerstballentoernooi van

2. Valentina T6th - Zaal Tdth

Schermvereniging Tielpunt Maardingen voor de jeugd
werd dit jaar bezocht door bijna 30 schermers.

3. Rob Dambrink - Schermvereniging Heerenleed
Pupillen

Door een onvermijdelijke samenloop mer het NK was

l. Tim

het aantal deelnemers kleiner dan tevoren werd verwacht.

van Loo - Zaal Toth

2. Saskia Roos - Schermkring Friesland

Maar de sfeer leed er niet onder. De traditie werd voor-

3. IJsbrand van Wijk - Bras de Fer

gezet: het werd een echt Tiefpunttoernooi waar gezellig-

Cadetten[unioren

heid net zo belangrijk is als het resultaat.

l.

echter niet weg dat er lel werd gestreden om de titel
'Kerstbal 2004', maar er viel geen onverrogen woord.

Laurens

Niihof - Bras de Fer

2. Marijn Waalkens - Schermvereniging Heerenleed
3. Jurriaan Jacobs - Schermkring Friesland

Dit neemt

Vethouder Van der Velde gaf door zijn aanwezigheid
exrra allure aan her roernooi.

Op 9 april waren de jeugdschermers te gasr bii Zac'lT6th
en werd er geschermd in het Dorpshuis van Noordbergum.
Ook deze bijzondere locatie leverde een mooie schermdag
op met de volgende winnaars:
Kuikens

Voor het eerst dit jaar schermden alle deelnemers
elektrisch hetgeen het jureren eenvoudiger en
onafhankelijker maakte.

1

Er werd geschermd in nvee categoriedn, afhankelijk
van leeftijd. De eerste groep bestond uit de leeftijdsklasse

3 Louis Faucher - Schermvereniging Heerenleed

8 t/m 1 I jaar en de volgende uir de 12- t/m l6-jarigen.
In de jongste groep kwamen l4 schermers tegen elkaar

Arthur van Rooijen - Schermvereniging Heerenleed
2 Reinout Pieterse - Schermkring Friesland
Benjamins

uit, zodat iedere schermer l3 partijen moesr schermen

I

hetgeen best veel is, zeker gezien de leeftiid. De eerste

Pim Habers - Schermkring Friesland
2 Merwin Vijnstok - Schermkring Friesland

plaats werd bezet door Florent van Valsr van

3 Rob Dambrink - Schermvereniging Heerenleed

De Tioubadours, gevolgd door Junior Mars van

Pupillen/Cadenen

Les Faucons.

g

Dit

in de aan-

De derde en de vierde plaats waren respectievelijk voor

voor het deelnemersaantal.

Adi Ivkovic (SV Courage) en Ilse Mulder (Trefrunt).

loop naar de toernooien het weer niet om over naar huis
te schrijven. De aantallen deelnemers waren er dan ook
naar. Bovendien had zich, wellicht om war te oefenen,
ook een aantal wedstrijdschermers voor deze, in de eerste

Jelle Moree, ook van de thuisclub en nee$e van Peter
Moree (voormalige Nederlands jeugdkampioen en ook

ooit kampioen van Curagao) werd zevende.
Bij de wat oudere jeugd waren er l3 schermers.
Rob Pijnappel van De Drie Musketiers werd zonder
eenmaal te verliezen eerste, gevolgd door Britt Engbers
van SV Courage die alleen Rob als sterkere moest

keer was echter

plaats recreatieve, toernooien laten inschrijven. Oefenen

voor de Nederlandse kampioenschappen twee weken
later.

In totaal deden er ongeveer 75 schermers mee, waaronder
uit Belgi€. Het was dan ook zeer druk in de

accepteren. Een mooie derde plaats was voor de

een aantal

Tiefpunter Milan Boom met drie verliespartijen.

Lijnbaanhal en de organisatie zag zich voor een flinke

De aanwezigheid van de vroegere .ieugdkampioen,
Peter Moree, werd aangegrepen om hem de

opgave gesteld om binnen redelijke

prijsuitreiking te laten verzorgen.

organisatie liep op rollet.jes en dat vonden de deelnemers

Kentbalbn 2004 werden dzrhalue:
Florent van Valst (De Tioubadours)

idn elektrische aansluiting over, niet genoeg om bij te

Rob Pijnappel (De Drie Musketiers)

aansluiting worden afgekoppeld wegens brandgevaar.

tijd dle partijen

re

laten schermen. En dat zou goed ook gelukr zijn; de
ook, tot het moment dat de stroom uiwiel. Er was nog
schermen. Toen de monteur erbij kwam moest ook deze

De toernooien moesten worden afgebroken.

Dit

De prijswinnaars:
12- t/m l6-jaar

I

Rob

Pijnappel

was een grote teleurstelling voor de organiserende

De Drie Musketiers

iubilaris en uiteraard ook voor de schermers. Toch moest
er een prijsuitreiking komen. De organisatie kon nier

Courage

anders dan de resultaten tot op dat momenr daarbij te

Tiefpunt

betrekken. Dat was natuurlijk uitermate arbitrair, maar

2 Brin Engbers
3 Milan Boom
8t/mlljattr

I

De Tioubadours

deelnemers het daarmee eens.

Valst
2 Junior Mars
3 Adi Ivkovic
Florent van

iets anders was niet mogelijk. Gelukkig waren de meeste
L.es Faucons

Bi.j de degenschermers was de eerste plaats dames dan

Courage

voor Eveline van Rens van LUSV de tweede voor

Lentedegen- en Schelvis-

Mariken Veenman van Prometheus, de derde voor
Katharina Verhoop van Delft Fencing Club en de vierde
voor Elly Heijl van Rapier. Ook bij de heren was er geen

pekeltoernooi

finaleplaats voor de thuisclub. Een eerste plaats was voor
Adam Bartos (Zaal Verwijlen), de rweede voor Koen
Kock (Rapier), de derde voor Paul de Ridder (Contre

Jan Buijsse

Temps) en de vierde voor Edwin Tieffers (Des Villiers).

Op l0 april jl. organiseerde Schermvereniging Tiefpunt
Vlaardingen voor de 20e keer het Lentedegentoernooi en
voor de l0e keer het Schelvispekeltoernooi (op sabel).

Bij sabet dames lag het voor Ti:efpunt wat beter. De eerste
lferff (Pallos), de tweede voor
Angeline Schoor (Tiefpunt), de derde voor Kathinka
Hoek (Scaramouche) en de vierde plaats voor voorzitter
plaats was voor Sietske vd

Nog een mooi rond getal: de vereniging bestaat in 2001

Inge Schoonderwoerd (Tiefrunt). De finaleplaatsen bij

precies 40 jaar.

sabel werden verdeeld tussen

Philip van Meer (Delft

Fencing Club) eerste, Remco de Cuijper Donar

Het is bijna traditie dat het weer met de toernooien van
SVTiefpunt schitterend is. En dat is niet altijd voordelig

rweede, Marnix Cramer Surtout derde en

ook Surtout, vierde.

l88l

Timo Klein,

(f
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In memoriam

Ierry Pawlowski.

In het Duitse Schermblad Fechtspon van deze maand werd bekend gemaakt het overlijden van mijn
schermvriend Jerzy Pawlowski.

De Pool Pawlowski was een groot sabelschermer met een enorme atletische gave, hij danste op de loper
gelijk een gummibal. Hij was met o.a. met de andere Polen Zablocki, Zup, een leerling van de Hongaarse
trainer Kevy.

Op 23 jarige leeftijd, in 1956, werd Pawlowski tweede op de Olympische Spelen in Melbourne. En n.b.
in 1968, 12 jaar later, won hij bij de Olympische Spelen in Mexico op 35 jarige leeftijd goud. Op 42 jarige
leeftijd behaalde hij bij de Olympische Spelen in Munchen nog een keer de halve finale. Op 44 jarige leeftijd was hij er nog bij en wel bij de Vereldkampioenschappen in Grenoble. Meerdere keren werd Pawloski
\Tereldkampioen. In Nederland is een schermer voor de KNAS bij 36 jarige leeftijd al te oud. Voor mij
een oneerlijke conclusie van domkoppen, die eigenwi.js zijn, en niet van ervaren mensen wat aan willen
nemen!

Pawlowski was, naast dat hij een groot schermer was, een enorm sportieve vent. In Parijs moesten hij en ik,
in de jaren tachtig om de Coupe Marcel Dender, ddn van de sterkste sabelwedstrijden ter wereld, tegen
elkaar.

I l -l

I,

Ik kwam met 6-l voor te staan. Met

veel pech voor mij werd het na een enorm gevecht toch nog
maar bij de laatste treffer was hij zo verschrikkelijk spordef de treffer bil hem te melden waardoor

ik won en de beste 4 haalde. Ik za| het voorval nooit vergeten.
Pawloski werd in Polen in 1983 tot beste sportman over de laatste 30 jaar gekozen. Kort daarna werd hij
op het vliegveld van Warschau gearresteerd - larry was kolonel in het Poolse legec hij spioneerde voor de
CIE en probeerde te vluchten. Hij werd veroordeeld rct 25 jaar gevangenisstraf. Na 6 jaren kwam hij,
bij het vallen van de Berlijnse muur, onmiddellijk weer vrij.

Dat hij ruste in vrede, voor mij was het een Broot sportman.
I{asper l{ardolur

Georges D6rop

aanzet gaf en rvaarin'l'ijmcn llos de l'cst \'o()r

z'n

re

kcning nam.

c. lndividr"relc aandacht r oor clkc schermcr
d. l,e rare n instructic.

Tijdens het trainings weekende van
l8 tot en met 20 maart jl. is er zeer
actief en intensief geschermd onder
lciding van de Hongaarse schermleraar Akos Bodoky.

Zclals bckend r an de Hr-lngaarsc sabelschtxrl r cel
voetcnrr'e rk. ll.itrnc. snelheid. rnonrent r an dc
becnactic.

l'aula l)apila.ja. mocder ran l).jinn (ieurts. heelt al
cnige tijd contact rnet dc Hongaarrsc schcrmlcraar
Akos llodokl. l)aula lcrtelde aan'l'i.irncn l{os
dat dczc lcraar ook z.ce r acticl'\\'as ()p he t n alrcn
sabcl. Akos lkrdokl. zcll' iinrnaal sabclkarlpirlcn
rarr Hongarijcn, is trainer van J6szcl'Navarctte.
die jaren in het Hongaarsc nationaal toam hccf't
ge

schcrrnd.
Flcn constantc

Paula r rocg aan'l i.lrncn ol'de sabll schcnncrs
gclntcressecrd n'arcn in ccn trainings rveckcnd.
'I'ijmcn paktc dczc kans direct aan cn mobilisccrdc dc sabcltop ran dc scniclrcn. Aan rni.j ((icorges) r rtlcg'l'ijmcn ol-cr ook intcrcsss nas bi.i de
jr.rnioren/ cadcttcn sablcurs. l6 Sabrcurs kondcn
mcedocn aan dit n'cckcnd.

Hct trainings *cckcnd bcstond uit:

a. ccn algcmeen gcdccltc (litness. cardio c.d.)
ondcr lciding ran i6n ran dc sportinstructcurs
r

an hct sportccntrum Younitcd tc Brcda.

b. Hcn klassikaal schcrrngcdccltc tlaarin Akcls

4

dc

correctie van hct lichaarn

Als schcmrcrs en leraren saren aan*ez-ig (Zie lbto boren r,an links naar rcchts;:
Ruud Makarauung (Surtout). Paula Papilaja (organisator) Dirk Bosuinkcl (l)romethcus). Rcnrr De Rop (Ddropement). Paul Water lZaal Kardolus). Slmkc Haverkamp
(l)romctht-us). Nico Speelman (l'rometheus). Reinout Romijn (Prometheus) Akos Bo
dok-r'.'l'inro Klein (Surtout). N'larnir (-ramer (Surtout). l'cun Plantinga (Promcthcus).
'l'hicrrl I)e Rop (l)eropement). Rik Adema (Surtout). Mike (iocdhart (l)dropcment).
.lorn Scharll (l)dropcmcnt). Robbert Gtxrssens (Surtout). Sel'I-aschek (l,cs Faucrxs).
I-hom Schippcr (Surtout.l. Sabel corirdinator-lijmen Ros en (ieorges l)drop.

WM#L,,e,
Hallo wij zijn de jeugd selectieschermers van Surtout en D6ropement onze
schermleraren zijn Georges D6rop,
Ruud Makarawung en Marc Phillip
Draayer
Wc zijn nu ccn jaar bezig mct extra trainingen cn
rvel op de maandag, dinsdag en vrijdag ochtend
vrocg. Wc bcginncn dan om 6.30 uur. Ja je lccst
het goed zo vrocg dus. Dc rvarming-up vcrzorgcn
rve zelf, dan dwn rvc natuurlijk ook lvel eens
rustig aan, rvat rvil jc andcrs zo vrocg.
Maar Georgcs is dan rvcl streng cn sprcekt ons
dan verrvi-itcnd toe.
Daarna krijgt iedereen ccn individuclc lcs. Vccl
aandacht voor technick cn het tocpasscn in dc

partij.

f,

DE JEUGDPAGINA VAN ToucHE
Deze keer ingezonden tekeningen,
puzzels en moppen
door leden van

sv Surtout en sv D€ropement

We merken dat lve steeds beter rvorden en rve
hopen dat onze tegenstanders dat ook merken.

Wij (van Surtout) hopen dat

rve ook volgend jaar

de verenigings beker met goed gevolg kunnen
verdedigen.

De jeugd selectie:
Surtout
Sabel; Marnix Clramer, Rik Adema, Timo Klein,
Thom Schipper, Robben Goosens en Mark Top.
Floret; Moniek van Uitert en Carmen Berends.

Deropement
Sabel; Remy De Rop, Thierry De Rop, Jorn
Scharff, Jamie van Dongeren, Mike Goedhart en
Stein Hinterding
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Duitslond
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In duitslond wos het heel leuk. Dit wos me
ee?ste wedstrijd in hel buitenlond. De duiisers schermenheel onders dus door kon ik von

z^

\

/'^
- //,
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\
Jn i" to^ D-r..*."r.
(D6ro;r"-.,tt) d

tt

il

leren. fn Nederlond wqchten we tot iemqnd
oqnvolt in Duitslond komen ze als dole honden
op je af . Moor ik vond het een leuke ervcring.
Nu hqd je ook ande?e tegenstonders dqn elke
keer legen dezelfde. elke keer tegen dezelfde
dsor leer je niks von. Nu vol ik ook oon ik neen

het initiotief niet.
fk zou dit veelvokerilllJn doen.

-'.-hgal vaok

jn we weer noor Duitslond geweest en heb ik meer het inifiotief genomen.
Dit hod resultqol wont hohoho ik won het toernooi. En dot is goof ols je voor de eerstekeer
een toe?nooi wint in het buitenlond.
Begin opril

zi

Fertig Ldss
Jomie von Dongeren

Somenwerking in het
schermen - SchermCentrum
Amsterdom!
Bestaur SCA

Per

I januari 2005 is in

Amsterdam een nieuwe scherm-

Een nieuw bestuur is aan het werk en plannen voor de
toekomst worden gesmeed. Naast deze organisatorische
voordelen gaat het ook met de schermers goed. De nieuwe zaal heeft

zes

wedstrijdlopers en de resultaten verbe-

teren gestaag,

SCA is wat ons betreft een eersre begin, met SISTA
(www.sistacup.nl) en nu SCA toont Amsterdam aan dat
samenwerking loont; kwditatief goede toernooien

vereniging actief met een zeer rijk verleden. ASV Zaal

(SISTA Rana en SISTA US), prachtige trainingslocarie,

van Oeveren en SV En Garde hebben besloten om

stijgende resultaten en interesse van schermers uit het

Ve plukken nu

samen verder te gaan onder de naam SchermCentrum

hele land.

Amsterdam, kortweg'SCA'. Sinds 2000 wordt er in

lange voortraject, maar het kan

Amsterdam gesproken over fusie, samenwerking en

staat dan ook open voor verdere samenwerking. Een

uitwisseling tussen de vele schermverenigingen die de

ieder die zich daartoe aangetrokken voelr kan dan ook

hoofdstad rijk is, met ds belangrijkste doel om gezamen-

contact met ons opnemen!

de eerste vruchten van het

altijd n6g beter en SCA

lijk de krachten te bundelen, niet alleen om meer
trainingsmogelijkheden

te creEren, maar zeker ook om

het kader te vergroten, schaalvoordelen te behalen en
de schermers de mogelijkheid te geven te sparren met

grotere groepen gelijkgezinden.
Na vele plannen, overleggen, nieuwe plannen en nog
meer vergaderingen heeft dat uiteindeli.jk geleid tot een
eerste begin, de fusie tussen Van Oeveren en En Garde.

Met financi€le steun van de Gemeente Amsterdam en
de leden heeft SCA een prachtige schermzaal ingericht

in het nieuwgebouwde Frans Onen Stadion
(www fransottenstadion. nl).

Binnenkort is SCA op het Internet te vinden onder:
www.schermcentrumamsterdam. nl
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Dolum

14/05/2005 30e VV( - Ad Vermolen

Veleronen

Beker

Zebro

Goudo - de
de Vriibuilers/VV(

l{iimegen

20/05/2005 GNSK 2005
2l/05/2005 Degen/florel [quipe
2l

/05/2005

Jeugd

05/06/2005

18/06/2005

l/m

Wogeningen
I5

ir.

Arnhem -

Degen/Florel Iquipe

l(. 1{.4.5.

Korenbloemloernooi

Wogeningen

Alle wopens Jeugd

5V

Jeugd

Punlenloernooi
l/m l5

Ter

ir.

2l/06/2005 tK 2005
03/01/2005 Alle wopens lndividueel & Equipe
18/01

Slud.

Recr.

[o

Schermcenlrum

Vet.

Recr.

Prime

Arnhem - Schermcenlrum tl/ed.
K.l'l.A.S./Scoromouche

Equipe

Degen/tloret/Sobel Jeugd

Rerr.

SV Lo Prime

Vel(up

1l/06/2005 ],ll( tquipe 2005
12/06/2005 Degen/lloret/Sobel

Opmerking

N55V Don Quirhole

Punlenloernooi

Degen/tloret/Sobel Jeugd

2l/05/2005

3

Ploots/Orgonisolie

lloom/Wopen
Sobel

i

:

/2005 Universiode

SV

Apel
ler

Recr.

Apel

Zoloegerszeg (HUNI

E.F.(./(.t.t.
lzmir

(TURI

Stud.

26/07/2005 Alle wopens lndividueel
02/09/2005 WK Veleronen 2005
04/09/2005 Alle wopens lndividueel (50+)

ll /09/2005

Jeugd Punlenloernooi
Degen/tloret/5obel Jeugd

l8/09/2005 l8e

l(oning Willem

ll

(F|-O/USAI

Tompo

Goudo

l/m l5

ir.

08/10/2005 wK 2005
l5/10/2005 Alle wopens lndividueel & tquipe

SV de

Recr.

Vriibuilers

Iilburg

Toernooi

Degen Domes & Heren

24/09/2005 Scoromouche Trophy
25/09/2005 Zo: Degen D & H; Zo: Floret/Sobel

Vel.

t.l.t.

lnl.

SV Ropier

Arnhem

D&H

- Schermtentrum lnt.

SV Sroromouche

Leipzig (GtRl

t.t.t.

