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Beste Schermers en schermliefhebbers

Voor u ligt het tweede vernieuwde
nummer van Touché en ik maak
graag van de gelegenheid gebruik om
mij aan u voor te stellen. Mijn naam
is Caroline Stijlaart en ik heb onlangs
de redactie van Liesbeth Oskamp
overgenomen.
Inmiddels loopt ons gezin alweer
een paar jaartjes mee in de schermwereld. We wonen in Houten, even
ten zuiden van Utrecht, onze drie
zonen schermen op floret en aan
ons, ouders, de taak om er tijdens
de toernooien voor ze te zijn en aan
te moedigen. Regelmatig sta ik met
zweet in mijn handen naast de loper
en merk dat ik daarbij niet de enige
ben. Schermsport kent zoals iedere
sport plezier, spanning en emotie.
Maar zeker zo belangrijk is de sportzaal zelf, een plek waar mensen elkaar
ontmoeten. Ik kijk daarbij graag terug
naar het Nederlandse Jeugd Kampioenschap en wil daarbij de KNAS
en sv Déropement bedanken voor
de uitstekende organisatie en goede

Redactioneel

accommodatie voor dit evenement.
Vele schermers hebben er hun geluk
beproefd op hun eigen wapen. Een
aantal ‘ging even vreemd’ op een
ander wapen en wist daardoor voor
verrassende resultaten te zorgen.
De opkomst was geweldig en er
heerste een goede sfeer. Ik hoop dat
het aantal deelnemers en daarmee
ook de concurrentie in de toekomst
alleen maar zal toenemen.
Graag wil ik mijn bijdrage leveren
aan het blad Touché, dat niet alleen
een blad moet worden met feiten en
nieuws – we zullen vaak naar diverse
sites verwijzen – maar vooral een blad
waar iedereen die actief is, klein of
groot, individueel of in teamverband,
op wedstrijd- of recreatief niveau een
plekje inneemt. Uw kopij zie ik met
belangstelling tegemoet. En natuurlijk mogen de foto’s niet ontbreken!
Voor de beste ingezonden schermfoto
reserveren wij een ereplaats op het
voorblad van de Touché.
Tenslotte wens ik iedereen een goed,
gezond en vooral sportief 2006 toe.
Caroline Stijlaart

Adres voor kopij

Redactie Touché
Caroline Stijlaart
Tappersgilde 29
3994 CE Houten
telefoon: 030 634 36 59
touche@knas.nl
Deadlines

1 maart 2006
1 juni 2006
1 september 2006
1 december 2006
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Uniek in de geschiedenis van de KNAS:
Twéé opleidingen zaalassistent van start!

Na de gezamenlijke startbijeenkomst,
onder leiding van Jan Snellen,
Ab de Jong en Henne van Es, wordt
gewerkt aan de opleiding van in totaal
22 nieuwe zaalassistenten.
Een deel wordt in Zaltbommel en een
deel in Assen opgeleid. De KNAS
komt hiermee onder andere tegemoet
aan het dringende tekort aan technisch kader dat in het noordoosten
van Nederland dreigt te ontstaan.
Beide opleidingen worden afgesloten
met een centraal examen op 8 april
2006.

Bondszaken

Bondszaken

KNAS maakt werk van jeugdbeleid!

Secretariaatswijzigingen KNAS
s.v. Pallós:
Dhr. R. van der Kroft
Postbus 85172
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-296 53 10
e-mail: info@pallos.nl

In het meerjarenplan Breedtesport
heeft de KNAS aangekondigd werk
te gaan maken van jeugdbeleid.
Inmiddels zijn hiervoor de eerste
stappen gezet. Onder begeleiding van
de NKS (Nederlandse Katholieke
Sportfederatie) heeft de KNAS een
vragenlijst samengesteld voor alle
schermverenigingen. In deze lijst
wordt verenigingen gevraagd wat zij
doen voor de jeugd (onder andere
met als doel ‘best practices’ te verzamelen), en welke rol de bond kan
spelen bij het werven en behouden
van jeugdleden. Op basis van de
antwoorden van de verenigingen zal
begin 2006 een meerjaren jeugdbeleidsplan worden opgesteld.
De NKS is bij het opstellen van de
vragenlijst en het jeugdbeleidsplan
ondersteund door een aantal ervaringsdeskundigen vanuit zowel de
breedtesport als de topsport, te weten
Andries Tóth (zaal Tóth), Georges
Dérop (Déropement), Koen van
Uitert (Surtout) en Martin Ariaans
(Scaramouche). Zij zorgen ervoor
dat de KNAS de verenigingen vanaf
2006 zo succesvol mogelijk kan
ondersteunen bij de werving en behoud van jeugdleden, en dat verenigingen van elkaar kunnen leren.
De vragenlijst is in de eerste helft
van oktober verstuurd aan alle verenigingen.

s.v. AEW te Leiden

heeft een nieuw secretariaat:
Dhr. H. van den Berg
Beukenrode 9
2317 BD Leiden
Telefoon: 071-521 31 24
e-mail: secretaris@aewschermen.nl
Fed. S.v. Schermkring Friesland

Adreswijziging
Mw. A. Hendriks
Noardkromp 37
9051 MR Stiens
Telefoon: 058-257 46 62
e-mail: Bootsma_9@hotmail.com
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Rosmalen, 20 november 2005

De KNAS heeft een nieuwe website
met een eigen ‘Pers’ afdeling. Deze
heeft naast gecategoriseerde nieuwsberichten, veel ander gebruikersgemak waar in de toekomst meer pers
gerelateerde info komt te staan.

Persbericht

Persbericht

Wereldbekertoernooi Floret Junioren
Lucca, Italië

Goede resultaten Nederlandse
cadetten ﬂoret in Boedapest

Djinn Geurts heeft in Lucca (Italië)
een grandioze prestatie neergezet
door de 1e Wereldbekerwedstrijd
Floret Dames Junioren van dit seizoen te winnen.

Zondag 16 oktober vond in Budapest
het eerste kwalificatietoernooi voor
de JWK 2006 van de Nederlandse
cadetten herenfloret plaats.

www.knas.nl/pers.php

Ook dit jaar brengt de PR-commissie
van de schermbond weer een Jaarkalender uit, die naast topsport evenementen, laat zien wie zich weer inzet
voor de schermsport. Ik wil iedereen
bedanken voor zijn medewerking.
(ook dit jaar weer uitgevoerd in
hotlinks)
1 actuele nationale schermsport
kalender. De NK 2006 individueel
is tot op heden nog niet bekend.
www.knas.nl

2 Internationale WB kalender
www.ﬁe.ch

3 Verzamelde wereld schermsport
kalender
www.nahouw.net

4 Actuele ranglijsten nationaal,
Uitslagen WK/OS/NK/EK
www.kardolus.org

5 Actuele ranglijst internationaal FIE:
www.ﬁe.ch

6 Resultaten van individuele schermers per wapen FIE WB A Senioren/Junioren:
www.nahouw.net

7 WK 2006 Turijn Italie:
www.escrime-torino2006.com

8 Jeugd WK 2006 Taebaek City,
Korea:
www.ﬁe.ch
Bronnen:
KNAS wedstrijden,
KNAS PR,
KNAS bondsbureau,
www.ﬁe.ch,
www.nahouw.net

In de voorronde was Djinn al goed
op dreef. Ze won 5 van haar 6 partijen
en werd daardoor direct geplaatst bij
de laatste 32. Bij de laatste 32 won
Djinn met 11-10 in de verlenging van
de Hongaarse Lemberg.
Daarna versloeg ze achtereenvolgens
de Italiaanse schermsters Di Piero
(15-6) en De Constanzo (15-9).
In de halve finale veegde ze 15-3 met
de Française Genevois van de loper.
Het hoogtepunt van de dag was
natuurlijk de 15-13 winst op de
Italiaanse Wereldkampioene Errigo
met 15-13.
Paula Papilaya, 2 oktober 2005

Op het sterk bezette toernooi vochten
10 Nederlandse deelnemers voor de
eerste punten.
In een veld van 132 deelnemers uit
ca. 10 landen hielden zij zich goed
staande. De heersende wereldkampioen cadetten Jakub Joniak (SVK)
strandde op plaats 33, terwijl drie
Nederlandse cadetten de laatste
32 wisten te behalen. Toby Gerritse
was met de 12e plaats de beste
Nederlander.
Uitslagen:
1 Péter Bíró (HUN)
2 Roman Kuts (RUS)
3 Sergey Doroshenko (RUS)
3 Kaverzin (RUS)
De resultaten van de Nederlanders:
12 Toby Gerritse
25 Edgar van Oeveren
29 Martin Remijn
44 Alexander Moraru
65 Mats Stijlaart
81 Mike Hilberts
85 Martijn de Haas
86 Jim van Tol
93 Gerben Engelen
95 Yoram Schippers
Jos Remijn
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Kwaliﬁcatietoernooi cadetten
Slowakije

Zaterdag 22 oktober vond in Samorin
(Slowakije) het tweede kwalificatietoernooi van de Nederlandse cadetten herenfloret plaats.
Martin Remijn wist in een veld van
89 deelnemers uit ca. 8 landen door
te dringen tot de halve finales.
Hij verloor met 15-11 van Dupont
uit België en eindigde als derde.
Uitslagen:
1 Péter Bíró (HUN)
2 Q. Dupont (BEL)
3 Martin Remijn (NED)
3 Bence Szilassy (HUN)
De resultaten van de overige
Nederlanders:
19 Edgar van Oeveren
20 Mats Stijlaart
23 Alexander Moraru
29 Yoram Schippers
41 Mike Hilberts
50 Jim van Tol
61 Toby Gerritse
78 Gerben Engelen
84 Martijn de Haas
Jos Remijn

Persbericht

Diverse schermzaken

Vierde plaats voor Bas Verwijlen

Nieuw op www.ecpknascup.nl

Bas Verwijlen pakt een vierde plaats
tijdens het prestigieus Degen Masters
toernooi in Parijs

Sinds september van dit jaar is de
nieuwe website van de ECPKNASCUP online. Je kunt hem vinden
onder www.ecpknascup.nl. Er zijn
ook alweer veel veranderingen
geweest. Wat het meeste opvalt is het
nieuwe fotoboek. Hierin staan veel
foto‘s van ECPKNASCUP wedstrijden en in uitzonderlijke gevallen ook
afbeeldingen van grote toernooien
zoals het WK, NK of NJK.

Parijs, 27 november.

Tijdens de kwart finale wint Bas
Verwijlen uit Oss van de Rus Pavel
Kolobkov met 15-8.
Tijdens de WK in Leipzig won de
Rus nipt van Bas en vandaag waren
de rollen omgekeerd. ‘Ik wist dat ik
hem kon pakken, ik ben nu echt gesloopt, gelukkig heb ik een flinke rust
tot 15.40 uur’ aldus Bas.
Zijn volgende tegenstander was de
Fransman Fabrice Jeannet, die zijn
vorige partij van Christoph Marik
uit Zwitserland met 15-13 wist te
winnen.
Bas Verwijlen pakte in de halve finale
nog wel een voorsprong (8-7) maar
verloor uiteindelijk met 15-11 van
Jeannet.
In de partij tegen de olympisch kampioen Fischer (Zwitserland)
verloor Bas nipt met een score van
9-8 tijdens de minuut verlenging.
‘Zijn punt ketste af op mijn kom en
kwam neer op mijn hand of vest, ik
weet het niet meer, ik baal geweldig om dat ene punt verschil’, aldus
een verbouwereerde Verwijlen na de
wedstrijd. Bas eindigde als vierde en
pakte wel een mooi bedrag aan
prijzengeld mee.

Binnenkort zal er ook een fotopoll
aan worden toegevoegd. Er worden drie foto’s naast elkaar getoond
waarop je kunt stemmen. De foto met
de meeste stemmen wordt groot in de
Touché én op de website afgedrukt.
Misschien maken we wel een jaarkalender, maar dat weten we nog niet.
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Daarnaast zal het onderdeel ‘mijn
schermverhaal’ nieuw leven worden
ingeblazen. Vanaf begin 2006 kun
je jouw verhaal kwijt op de website.
Het kan bijvoorbeeld gaan over je
schermvrienden, ervaringen met
scheidsrechters of avonturen tijdens buitenlandse of binnenlandse
toernooien. Een onafhankelijk jury
kiest, vlak voor het verschijnen van de
nieuwe Touché, de winnaar of winnares. Het verhaal komt in z’n geheel in
Touché én de winnaar ontvangt een
speciale ECPKNASCUP iPOD.

11e Temtec Dutch Open Fencing 2005
Oss/Heesch 22 oktober 2005

Wil je meer weten over de ECPKNASCUP, de website, of heb je
leuke ideeën? Laat het ons weten via

Degen Dames
1 Sonja Tol – Des Villiers
2 Ingrid Klaris – Zaal Verwijlen
3 Timandra de la Fontaine – Scaramouche
3 Cheryl Jahn – Zaal Verwijlen
5 Jessica Burnatowski – Duitsland,
OFC Bonn
6 Alina Bedeleanu – Alkmaarse sv
7 Anthea van der Kraan – Zaal Verwijlen
8 Hairya Engelenburg – Des Villiers

info@ecpknascup.nl

Bas Verwijlen en Sonja Tol winnen
Temtec Dutch Open Fencing en
Cheryl Jahn wint Temtec Award voor
beste Junior.
Degen Heren
1 Bas Verwijlen – Zaal Verwijlen
2 Siebren Tigchelaar – Zaal Verwijlen
3 Stefan Damen – Des Villiers
3 Wouter Den Otter – Des Villiers
5 Michael van der Klip – Des Villiers
6 Achim Bellman – Duitsland, Leverkusen
7 Stephan Hundertmark – Duitsland,
Hoffnungstal
8 Rick van de Goor – Zaal Verwijlen

Overige winnaars
Junioren J:
Emanuel Flierl – Duitsland, OFC Bonn
Junioren M:
Cheryl Jahn – Zaal Verwijlen
Cadetten J:
Jan Wronski – Duitsland, OFC Bonn
Cadetten M:
Amber Hoogendoorn – Putten
Pupillen J:
Morten Lohr – Duitsland, Krefeld
Pupillen M:
Amber Hoogendoorn – Putten
Benjamins J:
Pieter Hundersmarck – Scaramouche
Benjamins M:
Johanna Wisskirchen – Duitsland,
Hoffnungstal
Kuikens J:
Guus Pulles – Zaal Verwijlen

Complete uitslagen op :
http://www.ecpknascup.nl
Oscar Kardolus
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Het Wapen van
Vlagtwedde
In het weekend van 5 en 6 november
werd in Ter Apel het 34ste Wapen van
Vlagtwedde georganiseerd.
Inmiddels komen er jaarlijks ruim
200 floretschermers uit Nederland,
Duitsland, Denemarken en Zweden
op dit toernooi. Het toernooi wordt
al vele jaren door een kleine groep
enthousiaste mensen georganiseerd
en biedt de mogelijkheid om twee
dagen lang te schermen (op de eigen
categorie en een categorie hoger).
Voor diegenen die blijven, is er
slaapgelegenheid beschikbaar in de
omgeving van Ter Apel. Vroeger werd
vooral door particulieren onderdak

geboden; tegenwoordig biedt eveneens
een zomeraccommodatie die speciaal
voor dit toernooi haar deuren ‘na het
seizoen’ nog even openlaat, overnachtingen aan.
Even was het spannend bij de organisatie, er was een zwaar tekort aan
scheidsrechters. Het probleem bleek
zich goed op te lossen, tijdens de
poules jureerden de meeste schermers zelf en daarna werd ook nog
wat scheidsrechtershulp aangeboden.
Zoals ieder jaar wordt er op zaterdagavond in de nabijgelegen school
een gezamenlijk diner georganiseerd,
waarbij iedereen na een dag scher-

men en socializen kennelijk nog lang
niet uitgepraat is.
Na een welverdiende nachtrust, volgt
dan weer een nieuwe schermdag met
nieuwe kansen. Janny de Wit, die in
februari 2006 het bestuur zal verlaten, noemt het toernooi in het voorwoord van het programmaboekje, een
soort familiereünie. Klopt, jaarlijks
komen we weer ‘even’ thuis in het
hoge noorden. Het was ons weer een
waar genoegen. Volgend jaar komt er
weer een ‘wapen van Vlagtwedde’, het
35ste, dat traditioneel het 1e weekend
van november wordt georganiseerd.
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NJK 2005-2006 in Zutphen groot succes

In het weekend van 9 en 10 december werd in Zupthen het NJK 20052006 gehouden. Het is een zeer groot
succes geworden, totaal waren er
maar liefst 318 deelnemers. Na een
groot aantal spannende finales zijn de
volgende jeugdschermers kampioen
van Nederland geworden.
Degen Meisjes
Benjamins: Carmen Berends – Surtout
Pupillen: Marijne Dijkstra – Zaal Kardolus
Cadetten: Cheryl Jahn – Zaal Verwijlen
Junioren: Cheryl Jahn – Zaal Verwijlen
Degen Jongens
Kuikens:
Reinier Hagdorn – Surtout
Benjamins:
Guus Dijkstra – Zaal Kardolus
Pupillen:
Valentijn Huijbens – Zaal Verwijlen
Cadetten:
Matthijs de Vries – Putten
Junioren:
Niek van Oorschot – Zaal Verwijlen
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Floret Meisjes
Kuikens:
Svenja Jahn – Zaal Verwijlen
Benjamins:
Carmel Tulen – de Troubadours
Pupillen:
Kelly Boone – Zaal Kardolus
Cadetten:
Cheryl Jahn – Zaal Verwijlen
Junioren:
Cheryl Jahn – Zaal Verwijlen
Floret Jongens
Kuikens:
Luuk Moerkens – Zaal Verwijlen
Benjamins:
Thieu Verploegen –
Zaal Verwijlen
Pupillen:
Valentijn Huijbens – Zaal Verwijlen
Cadetten:
Mats Stijlaart – Scaramouche
Junioren:
Tommie Varekamp – SC Amsterdam
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Sabel Meisjes
Benjamins:
Valentina Tóth – Schermzaal Tóth
Pupillen:
Kayli Hensen – Rapier
Cadetten:
Jamie van Dongeren – Déropement
Junioren:
Bonnie van Vuure – la Prime
Sabel Jongens
Benjamins:
Marco Paternotte – Surtout
Pupillen:
Robbert Goossens – Surtout
Cadetten:
Thom Schipper – Surtout
Junioren:
Joris Mosk – Alkmaarse SV
Top10 verenigingsklassement
1 Zaal Verwijlen 137
2 Surtout 88
3 Scaramouche 67
4 Alkmaarse SV 49
5 Zaal Kardolus 48
6 Putten 28
7 AEW 26
8 Déropement 25
9 Deventer SV 19
9 Rapier 19
9 Ter Weer 19

Het volledige klassement wordt
gepubliceerd op www.nahouw.net
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S.V. Déropment organiseert NJK 2005

Voor ons begon de aanloop naar het
NJK al vroeg in het jaar. Niet alleen
voor de jeugd, maar ook én vooral
voor de ouders en seniorenleden van
onze vereniging: Wij moesten het
NJK organiseren!
Het begon met het zoeken van mensen die wilden meehelpen met de
organisatie. Ook zijn we druk bezig
geweest om sponsors te krijgen én
natuurlijk om een geschikte zaal te
vinden. De meest geschikte zaal bleek
de Hanzehal te zijn.
Ook de jeugd heeft er naar toegeleefd, niet alleen op sportief gebied
maar ook door daadwerkelijk mee te
werken. Zo heeft de jeugd meegeholpen om de honderden boekjes in
elkaar te vouwen.
Uiteindelijk brak de grote dag van het
toernooi aan: zaterdag 10 december.
Al om 8 uur was de organisatie in de
zaal aanwezig om de laatste check te
doen.
Langzaam maar zeker kwamen ook
de eerste schermers binnen. De eerste
woorden waren meestal: ‘Wow wat
een grote zaal’. Uiteindelijk bleek het

helemaal niet zo groot te zijn, want
door het grote aantal aanmeldingen
was het de hele dag druk in de zaal.
Onze schermers waren al wel bekend
met de hal, maar de meeste keken
toch verbaasd op toen daar voor hen
ook een echte ‘finaleloper’ lag.
Die is er toch normaal gesproken
alleen bij grote seniorenwedstrijden!
Voor een aantal schermers was dit
hun eerste NJK en dit evenement
maakte vooral op hen grote indruk.
Ondanks dat ik zelf druk bezig was
met de organisatie, heb ik zo nu en
dan toch ook nog de schermers van
onze groep kunnen aanmoedigen en
coachen en heb ik veel mooie acties
gezien, bij onze schermers maar ook
bij de andere schermers.
‘De Déroppers’ vonden het allemaal
heel leuk, ongeacht hun resultaten en
hopelijk vonden alle andere schermers dat ook.
Wij als organiserende vereniging willen alle schermers en ouders bedanken voor alle sportiviteit en gezelligheid tijdens dit NJK. Ook willen wij
alle vrijwilligers bedanken voor hun
inzet. Hopelijk tot een volgende keer.
Heel veel groeten van de jeugdleden van
S.V. Déropement
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Toch is er hoop voor de
Nederlandse schermsport.
De media omarmen kampioenen namelijk, wat automatisch
leidt tot meer tv-minuten.

Leipzig
WK
K 2005
Terugblik en achtergronden WK 2005
te Leipzig
Een aantal van u heeft vast het nieuws en
de commentaren vanuit Leipzig gevolgd
op de KNAS site. We hebben gemeend
om toch een aantal artikelen in de Touché
te plaatsen voor diegenen die toch nog
het e.e.a. hebben gemist. Tijdens de dagen heeft m.n. Ralf Groothuizen namens
de KNAS een aantal artikelen over de
spelers geschreven. Daarnaast heeft hij
beschreven hoe hij deze kampioenschappen heeft ervaren.

Presentatie ﬂoretploeg WK
Bondscoach Rorik Janssen en
de heren ﬂorettisten
Matthijs Rohlfs,
Sebastiaan Combé,
Arnaud Holstege en
Sebastiaan Borst
vlak voor hun vertrek naar het
WK 2005 in Leipzig.
De selectie bedankt iedereen
van het NOC*NSF en alle
andere medewerkers op Papendal, alsmede de
verantwoordelijken van de
KNAS voor de geboden
mogelijkheden.
Maandag 26 september werd
het Nederlandse team voor het
WK schermen gepresenteerd
aan de pers op Nationaal
Sportcentrum Papendal.

twee weken eerder, waar cameraploegen van RTL ‘Hart van Nederland’,
een aantal fotografen en schrijvende
journalisten op af kwamen.

Potje prikken of topsport?

Toen ik vol trots vertelde dat ik vier
dagen naar Leipzig ging om het
Wereldkampioenschap Schermen
te verslaan reageerden de meeste
mensen behoudend. ‘Goh schermen.’
Dan na enkele seconden nadenken,
‘Apart.’ of, ‘Wat moet je daar nou!’
Anderen zeiden: ‘Dat is toch gewoon
een beetje in het wild om je heen steken?’ Ik kan niet helemaal ontkennen
dat ik daar anders over dacht. Een Bsport, zonder enig nationaal aanzien
of toppers die ook op internationaal
vlak iets voorstellen. Bij schermen
geen oranje uitgedoste supporters op
de tribune en hordes journalisten bij
de persconferenties. Zelfs de cijfercombinatie van de schermpagina
op NOS-teletekst, een medium dat
normaliter over elke sport wel een
klein nieuwsfeitje publiceert, was
blauw van kleur. Dat betekent dat er
op dat moment geen nieuws was over
de schermsport. Vreemd, als je beseft
dat binnen enkele dagen het WK in
Leipzig van start zou gaan.
Mijn vooroordelen werden nogmaals
bevestigd tijdens de persconferentie
in het oude zwembad in Papendal op
26 september waar de schermbond
de WK-ploeg presenteerde. Niet alle
sporters van de nationale ploeg waren
op komen dagen en de pers leek
het aanstaande evenement ook niet
belangrijk te vinden. Inclusief een
student ‘School voor Journalistiek’,
heb ik vijf journalisten geteld. Een
beetje mager als je het vergelijkt met
een brandoefening in Driebergen,

Misschien hadden ze zichzelf wel
voor hun kop moeten slaan, de
Nederlandse media. Jos van de Ven,
redacteur bij het Brabants Dagblad
schreef op 15 oktober in een column
in de krant: ‘Studio Sport liet zich
afgelopen zondag weer eens leiden
door de waan van de dag. Terwijl
Verwijlen in Leipzig een historische
prestatie neerzette, toonde de nationale sportzender urenlang een
wereldbekerwedstrijd wielrennen die
traditiegetrouw in een massasprint
eindigde en waaraan de volledige
toptien van het wereldbekerklassement ontbrak.’ Ware woorden van het
dagblad, maar was het niet logisch
dat er geen Nederlandse camera’s
aanwezig waren bij de zegegang van
Bas Verwijlen? Lag de prestatie in
het verwachtingspatroon? Waren er
aanwijzingen dat een Nederlandse
schermer een medaille ging halen?
De laatste medaille op een WK voor
een Nederlandse man op de loper
dateerde van 1906 (1). Hubert van
Bleijenburgh won brons.
Toch is er hoop voor de Nederlandse
schermsport. De media omarmen
kampioenen namelijk, wat automatisch leidt tot meer tv-minuten.

(1)

Zie ook artikel ‘Resultaten in perspectief’,
pagina 11 (red.)

P.11
Touché
Nummer 3
2005
WK 2005

De laatste 50 jaar is het
behalen van een medaille een
zeldzaamheid. Wat Bas
Verwijlen heeft gepresteerd is
groots en fantastisch.

‘De schermsport is pas echt interessant als een schermer of schermploeg
wereldkampioen wordt’, zei Studio
Sport redacteur Joost de Vries, toen
hij uitlegde welke journalistieke
criteria het programma hanteert bij
bepaling van de programmering.
Nu is een bronzen medaille nog geen
gouden plak. We hebben nog steeds
geen wereldkampioen, maar het is
een begin.

Resultaten in perspectief

Medialand ontdekt schermen

Vlak na de WK is er veel geschreven
over het behalen van het brons door
Bas Verwijlen tijdens de WK in Leipzig. Veel positieve en bewonderende
artikelen. En terecht want de prestatie
was zo bijzonder.

Het WK schermen in Leipzig was
een kans voor de Nederlandse
schermbond om zich nadrukkelijker
op de internationale schermkaart te
zetten. Iets dat in het verleden nogal
problematisch verliep. De media
lieten deze sport massaal links liggen,
want echt grote prestaties bleven uit.
Tot zondagavond. Bas Verwijlen pakte
de bronzen plak op degen tijdens het
WK in Leipzig. Reden genoeg voor
de media om de sport niet langer te
negeren.

Mocht Bas Verwijlen volgend jaar
weer meedoen aan de WK in Turijn
en in goede conditie zijn, dan is het
aannemelijk dat Nederlandse media
daarbij aanwezig zijn en geen dure televisiebeelden van de Duitse collega´s
hoeven te kopen om de prestaties van
de schermers uit te zenden. Hopelijk
is er dan geen groot voetbalcircus ergens bezig, want er is altijd een baas
boven baas. Je moet wel realistisch
blijven.
Achteraf vind ik schermen geen ‘potje prikken’ meer. Het is een sport die
ook in Nederland op topniveau bedreven wordt. Sporters die dagelijks
trainen en amper aan hun privé-leven
toekomen. Coaches die fulltime met
hun sporters op de loper staan en
een medaille die telt op wereldniveau.
Alleen die oranjegekleurde hoempapa
tribune miste ik. Maar Nederlanders
omarmen hun kampioenen, dus
misschien vertrekt er volgend jaar wel
een klein vliegtuig met indianentooien, trommels en oranje overalls naar
Turijn.
Ralf Groothuizen

Hier en daar werd echter het verleden wat geweld aangedaan. Zo las
ik ergens dat dit de eerste bronzen
medaille was in 99 jaar. Dat is zeker
niet waar. Zo werd, bijvoorbeeld, de
heer Brouwer in 1923 wereldkampioen Degen en werd Arie de Jong in
1922 en 1923 wereldkampioen Sabel.
In het recente verleden, in 1992, won
Pernette Osinga Brons.
De laatste 50 jaar is het behalen van
een medaille: goud, zilver of brons
voor Nederland een zeldzaamheid.
Wat Bas Verwijlen heeft gepresteerd
is groots en fantastisch. Dit jaar
was er in Leipzig een record aantal
deelnemers en deelnemende landen.
Op heren degen deden ongeveer 180
heren mee.
De FIE heeft een lijst samengesteld
met de medaillewinnaars bij wereldkampioenschappen en Olympische
Spelen: overzicht WK FIE (zie ‘HOL’
als zoekwoord)
Wiebe Mokken

Een blik op TV registratiecijfers van
het NOC/NSF leert dat het geen
nonsens is om te zeggen dat de
schermsport geen prioriteit had in
Nederlandse sportjournalistiek van de
afgelopen jaren. Het jaar 2001 kende
zeven minuten aandacht voor de
schermsport. Het jaar 2002 negentien minuten. Redactiechef bij Studio
Sport Joost de Vries legt uit waarom
de NOS er zo weinig tijd aan besteedt.
‘Ik wil niet zeggen dat het niet interessant is, maar het is een kleine sport
met weinig topprestaties. Uit journalistieke overwegingen besluiten wij
het minder aandacht te geven.’
Nu Talpa het Nederlands voetbal
heeft overgenomen van de NOS,
lijkt de kans schoon voor de minder
populaire sporten om aandacht in
de pers te krijgen. De Nederlandse
honkbalploeg gooide afgelopen jaar
hoge ogen en genereerde op die wijze
veel meer aandacht van de media.
‘Het zou net als bij het honkbal
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kunnen gaan. Alhoewel, honkbal is
een teamsport, schermen ook, maar
minder. De schermers staan niet tegelijkertijd in het veld. De reactie van
het publiek is anders op zo’n sport’,
zegt de Vries.
De explosieve groei van de aandacht
op de televisie in de jaren 2003 en
2004 hebben volgens de Vries deels
te maken met de successen van Sonja
Tol. Zij dwong kwalificatie voor de
Olympische Spelen in Athene af,
maar het kan net zo goed toeval zijn.
‘Dat er een leuk verhaal zit in het
schermen, ook naast de successen.
Bijvoorbeeld de combinatie tussen
beroep en sport. Neem Sonja Tol,
die topsport combineert met werk bij
Defensie.’
En er zijn genoeg leuke verhalen over
de schermsport te maken, volgens
Margot Osnabrugge, eindredacteur
van het jeugdprogramma Zappsport.
Een programma dat kinderen achter
die pc vandaan moet krijgen en ze
aanzet om de sportvelden weer op
te zoeken. En dat lukt, blijkt uit het
activiteitenverslag van de Koninklijke
Algemene Nederlandse Schermbond
(KNAS). Zij schrijven: ‘Het jeugdprogramma Zappsport heeft vele kinderen bekend gemaakt met schermen
en ze zijn al snel op zoek naar een
vereniging in de buurt.’ Osnabrugge
blijft er koeltjes onder, blijkt uit haar
reactie. ‘Het is mooi meegenomen dat
ons programma meer leden oplevert,
maar ons doel is het enthousiasmeren
van kinderen voor welke sport dan
ook.’
De explosieve groei van de cijfers in
2003 en 2004 komt voor een groot
deel op rekening van het TROS-programma. ‘Wij willen wij geen enkele
sport uitsluiten in ons programma.
Wij werken samen met het NOC/NSF
en daar zijn bijna alle sporten wel bij
aangesloten. Alle sporten met een

Het jaar 2001 kende zeven
minuten aandacht voor de
schermsport

bond zijn interessant voor ons.
Zelfs straatsporten’.
Maar wil de KNAS de aandacht van
de serieuze media vast blijven houden, dan zit er volgens Studio Sport
redacteur Joost de Vries niets anders
op dan gewoon te presteren. De week
voorafgaand aan het WK in Leipzig
stonden verschillende schermers in
de schijnwerpers bij de Nederlandse media. Studio Sport maakte een
reportage over Bas Verwijlen. Sonja
Tol was te gast bij ‘Goedemorgen
Nederland’ en ‘Langs de lijn’ was ter
plaatse bij de perspresentatie van de
WK-equipe. Maar voor je het weet is
al die aandacht weer verdwenen.
En die prestaties zijn op komst als
we Anton Oskamp moeten geloven.
Hij is bestuurslid van de KNAS.
Tijdens de perspresentatie op van
de WK-ploeg in het oude zwembad
in Papendal op 26 september sprak
hij de wens uit om tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen
prachtige prestaties neer te zetten
en de komende jaren plaatsing af te
dwingen voor de Spelen in Peking.
Vooralsnog hoopt hij dat Nederland
zichzelf op de schermkaart zal zetten,
zodat het niet meer als marginaal
landje zal worden afgedaan, sprak hij
tegen een verslaggever van Radio 1
Langs de Lijn.

De nieuwe sponsor European Communications Projects (ECP) doet er
nog een schepje bovenop. Zij investeren jaarlijks zestigduizend euro in de
schermsport. ECP trekt internationale
aandacht via de toernooien van de
schermers in het buitenland en de
Nederlandse schermbond heeft meer
geld te besteden.
De signalen zijn in ieder geval positief. Er is meer aandacht van de
Nederlandse media. Kinderen zijn
nieuwsgierig naar de schermsport
en niet geheel onbelangrijk: sponsors
durven te investeren in de sport. Het
is nu zaak kwalificatie voor Peking
af te dwingen en uitstekende prestaties neer te zetten. Dan komen die
camera’s van de NOS en persmuskieten vanzelf.
Bronzen medaillewinnaar Verwijlen
weet inmiddels wat het is om in
persbelangstelling te staan. De meeste Nederlandse kranten openden
’s maandags na zijn succes met een
grote foto van Verwijlen op de sportpagina. Buitenlandse media reppen
over het jonge Nederlandse talent.
En zondagavond tijdens het diner in
het spelershotel hing Tom van ’t Hek
van ‘Langs de lijn’ aan de telefoon.
Of de schermer even live op de radio
zijn verrassende prestatie wilde toelichten.
Ralf Groothuizen

Als het aan het NOC/NSF ligt zal
Nederland zich zeker in de kijker spelen. Frans van Dijk heeft tijdens de
perspresentatie uitgesproken dat de
olympische bond gelooft in de sport.
Er is kans op prestatieontwikkeling en
op het behalen van medailles op de
Olympische Spelen. En mochten die
medailles er komen dan zal Nederland mogelijk een top tien klassering
in het Olympisch klassement behalen.
Reden genoeg voor het NOC/NSF
om jaarlijks een bedrag van vijftigduizend euro in de sport te steken.
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‘Ik hoop in 2006 mijn werk
beter te kunnen combineren
met mijn sport.’

6 schermers bij de beste 64
van de wereld.

Degenspecialist Kardolus richt zich op
ploegenwedstrijd

Kater na onfortuinlijke dag
Uitslagen voorronde Floret heren

Arwin Kardolus en Siebren Tigchelaar voegden zich op de openingsdag
van de wereldkampioenschappen
schermen in Leipzig op degen bij de
beste 64. Bas Verwijlen hoefde zich
op grond van zijn klassering op de
wereldranglijst (13e) daarvoor niet te
kwalificeren.

Degenschermer Arwin Kardolus
heeft zijn strijd voor een individuele
schermprijs zondag 9 oktober vroegtijdig moeten staken. De Duitser
Daniel Strigel was met 15-8 een
maatje te groot voor de Nederlander.
Kardolus schoof dit zelf niet onder
stoelen of banken en gaf aan zich
vooraf volledig op de ploegenwedstrijd
geconcentreerd te hebben. ‘Volgend
jaar in 2006 zal ik kijken hoe ik er individueel voor sta. Het uitgangspunt
voor dit toernooi was het team.’

In de foyer van Hotel Victor’s Residenz in Leipzig komen de floretschermers bij van een niet al te
fortuinlijke dag op de WK schermen.
Alle vier de schermers strandden 10
oktober in de voorrondes. Ze hebben
vandaag een rustdag. Sebastiaan
Combé en Sebastiaan Borst worden
onder handen genomen door de fysiotherapeut, terwijl Arnaud Holstege
en Matthijs Rohlfs aan een tafel hun
prestaties van maandag toelichten.

Wouter den Otter was de enige afvaller van de Nederlandse degenequipe.
Hij verloor in de tweede voorronde
in de verlenging van de Canadees
Charles St-Hilaire (4-5) en mag zich
op de landenwedstrijd gaan concentreren.
Indra Angad-Gaur, Djinn Geurts en
Laura van Gijlswijk mogen ook op
de tweede dag van het WK floret op
de loper verschijnen. De drie Nederlandse schermsters plaatsten zich in
een deelneemsterveld van slechts 91
vrij gemakkelijk bij de beste 64.
Veelvoudig nationaal kampioene
Angad-Gaur presteerde in de voorrondepoules het best. Ze won vier
van haar zes partijen. De huidige
Nederlandse titelhoudster Geurts,
zeventien pas en debuterend op het
WK senioren, zegevierde drie keer.
Van Gijlswijk deed hetzelfde.

Kardolus erkende zijn meerdere in
Strigel. ‘Die Duitser komt gewoon
ver, hij is een hele goede schermer.’
Kardolus gaf zich niet vanaf begin
af aan gewonnen. ‘In het begin ging
het volgens mij gelijk op. Ik heb wel
wat mooie puntjes gemaakt, maar op
het eind besefte ik dat hij op reserves
speelde. Hij heeft zichzelf ingehouden. Ik was minder dan hij.’
De degenspecialist zocht zijn verlies
in zijn trainingsachterstand. ‘Ik hoop
in 2006 mijn werk beter te kunnen
combineren met mijn sport. Nu gaat
dat niet. Ik voel gewoon dat ik een
achterstand heb.’
Op woensdag 12 oktober zou Kardolus met zijn collega-schermers van
de degenploeg opnieuw uitkomen en
hoopte met de ploeg hoge ogen te
gooien. ‘Ik denk dat we met het team
meer kans hebben. Wij zijn zesde geworden op het EK en we moeten het
hier in Leipzig als ploeg tot de laatste
twaalf kunnen brengen.’
Ralf Groothuizen

‘Nee, ik ben absoluut niet tevreden
over mijn prestatie gisteren’, zegt
Matthijs Rohlfs terwijl hij zijn kater
die hij overgehouden heeft aan zijn
vroege uitschakeling in het florettoernooi met koffie probeert weg te
spoelen. ‘Ik kon mijn draai niet vinden. Had geen inspiratie om creatieve
punten te maken en heb het op die
manier compleet weggegeven.’
Zijn ploeggenoot Holstege baalt net
zo hard. Het gaat hem vooral op de
manier waarop hij zijn partij heeft
weggegeven. Hij stond 14-11 voor en
hoefde nog maar één punt te maken,
maar gaf de zege toch nog uit handen. ‘Ik speelde een redelijke partij.
Ik stond ver achter en wist terug te
komen. Met 14-11 op de teller mag je
nooit meer verliezen.’
Toch blijken de jongens ondanks
de slechte prestaties over enig relativeringsvermogen te bezitten.
De situatie voor de schermers is de
afgelopen twee maanden namelijk
drastisch gewijzigd. Trainden de
jongens kort geleden hoogstens 15
uur per week, tegenwoordig is dat
vier à vijf keer per week, ongeveer zes
uur per dag. En niet onbelangrijk, de
schermbond trok Rorik Janssen aan
als bondscoach en de jongens kunnen
gebruik maken van trainingsfaciliteiten in Papendal. ‘Het is nieuw op
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deze manier’, zegt Rohlfs. ‘Je werkt
pas anderhalve maand zo. Je mag
nog geen resultaten verwachten’, valt
Holstege hem bij.
De jongens zeggen fitter dan ooit te
zijn. ‘Aan de voorbereiding heeft het
echt niet gelegen’, beweert Rohlfs.
Alleen mentaal valt er nog veel te
winnen volgens de heren. ‘Ik was
bezig met winnen en niet met het
punt, terwijl dat andersom moet zijn.
Bezig zijn met scoren en dan zien
te winnen’, zegt Rohlfs op, volgens
Holstege, Cruijffiaanse wijze.
Even later: ‘Het zijn gevaarlijke dingen in de sport als je denkt te winnen.

Dat is dodelijk.’ Rorik Janssen hoopt
de jongens te leren de gevechten als
een strijd op leven en dood te zien.
‘Ik wil meer emotie op de schermmat
zien. Ze moeten geen ruzie maken
met elkaar, maar de adrenaline wel
een plaats geven. Zich helemaal
afsluiten voor bijzaken en niets
anders waarnemen dan die tegenstander op de loper.’
Aan fitheid of conditie heeft het ook
volgens de coach niet gelegen.
‘Mijn doelstelling was dat een
verlies niet aan de fysieke conditie zou mogen liggen.’ De mentale
weerbaarheid is een veel langer en

moeilijker proces, beweert hij, waarna
hij memoreert aan de film ‘The way
of the sword’. Een film waarin een
huurmoordenaar leeft naar de regels
van een oud samoeraiboek, de ‘Hagakure’. ‘Na veel oefening en studie
leeft de dikke Amerikaan helemaal
als een echte samoerai en kan hij zich
afsluiten van de buitenwereld, waardoor hij zich maximaal op zijn werk
kan concentreren.’
Voordat de jongens een beetje in de
richting van de huurmoordenaar zijn
gegroeid moeten we wachten tot de
Olympische Spelen in Londen, denkt
Janssen.
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Die zaterdag zou de ploegenwedstrijd
plaatsvinden. Janssen zegt ‘Ik denk
nog niet in een bepaald verwachtingspatroon, maar je moet er wel een
beetje druk achter zetten.’ Met het
vooruitzicht op de ploegenwedstrijd
voegen Rohlfs en Holstege toe.
‘Je staat er voor elkaar. Je gaat ervoor
en we zijn een heel hecht team’. Dat
blijkt als Borst en Combé in de foyer

verschijnen.
De jongens maken grappen over de
bijnamen van elkaar. Zo noemen ze
Rohlfs vanwege zijn woeste baard
‘Der Länder’, wat zoiets als
Neanderthaler betekent. De koffie
is op en de spieren zijn los.
Vanmiddag gaat de ploeg naar het
stadion om de eindronde van floret
te bekijken.

Leipzig – De Nederlandse floretploeg

verloor zaterdagochtend van Portugal
in het toernooi om het wereldkampioenschap. De mannen gingen met
45-32 onderuit. Van de negen duels
wist alleen Sebastiaan Borst zijn wedstrijd tegen de Portugees Marco
Goncalves winnend af te sluiten.
Eindstand: 45-32.
Ralf Groothuizen
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Bonnie baalt

Sabelschermster Bonnie van Vuure
slaagde er niet in geslaagd zich te
plaatsen voor de eindronde op het
WK in Leipzig. Ze baalt er van. ‘Ik
ben zwaar teleurgesteld.’
De schermster maakte maar vijf punten in de vijf voorrondeduels die ze
speelde. ‘Er zaten wel mooie treffers
tussen. Maar veel te weinig.’
Aan de voorbereiding heeft het niet
gelegen. Ook niet aan de afwezigheid
van haar coach, die bondscoach is
van de Franse ploeg tijdens het WK.
Vanwege de reglementen mag hij
geen niet-Fransen ondersteunen op
een landentoernooi. ‘Ik scherm wel
vaker zonder coach, daar lag het echt
niet aan’, zegt ze.‘Het zat er gewoon
niet in vandaag.’
En dan mag ze balen. De volgende dag zal ze vanaf de tribune toe
moeten kijken hoe haar tegenstanders
strijden voor het eremetaal. ‘Morgen
wordt het lastig voor mij op de tribune, want ik had daar beneden willen
staan!’
Ralf Groothuizen

Tol tevreden met zevende plaats

Sonja Tol is uitermate tevreden met
haar zevende plaats op het toernooi
in Leipzig. Zij moest haar meerdere
weer erkennen in Sherraine Mackay.
Haar A-status is wel verlengd.
Ralf Groothuizen

P.18
Touché
Nummer 3
2005
WK 2005

‘Kampfschwein’ Verwijlen,
medaillewinnaar

De Duitsers hebben er een woord
voor, ‘Kampfschwein’. Een persoon
met de gave om bij een flinke achterstand terug te komen. De 22-jarige
bronzen medaillewinnaar Bas Verwijlen maakte 10 oktober tijdens de WK
schermen in Leipzig duidelijk over
deze gave te beschikken. In de kwartfinale tegen de Duitser Strigel knokte
hij zich terug naar 14-14 en nam het
ijzer van de boomlange Duitser weg.
‘En ja, dan is het ‘Schade Deutschland alles ist vorbei’ met vijfduizend
schreeuwende Duitsers in je nek’,
zegt hij vol trots aan een restauranttafel in de Leipziger Arena.
Voor degenen die er nog aan twijfelen. Datzelfde kunstje herhaalde
Nederlands beste degenschermer en
economiestudent Verwijlen in de halve
finale tegen de veertien jaar oudere
Rus Kolobkov. Bij het betreden van
de arena stond Kolobkov al vol in de
spotlight op de loper. Verwijlen wist
toen wat hem te doen stond. ‘Ik heb
al twee keer naast hem gestaan.
De eerste keer dacht ik, shit dit is
Kolobkov. De tweede keer dacht ik, jij
bent wel goed, maar ik weet dat ik je
kan pakken. Gisteren dacht ik echt, ik
ga je pakken.’
Verwijlen verloor het duel om een
finaleplaats, maar niet zonder slag of
stoot. Net als in zijn vorige partij
knokte hij zich terug naar gelijke
stand. Een beslissende ronde moest

uitkomst bieden. ‘Ik ging hem absoluut opvreten, maar hij is zo snel.
Ik maakte de aanval, maar hij doorzag
het. Daarna wilde ik hetzelfde doen,
maar hij had op vreemde wijze zijn
wapen laag en stak me in mijn lies.’
Einde verhaal voor de Nederlander.
Boos is hij niet. ‘Ik zette mijn beste
prestatie ooit neer, voor mezelf en
sinds lange tijd weer voor het Nederlands schermen.’ Wel baalt hij van het
wedstrijdverloop. ‘Als je nou verliest
met 15-10 of 15-9 dan is het duidelijk, maar nu zit je maar één treffer
van de finale af ’, treurt hij om even
later weer breed te glimlachen als een
Zweedse schermster hem feliciteert
met zijn bronzen plak.
Al die aandacht vindt hij prachtig.
Op het moment dat hij dat wil
vertellen piept zijn telefoon alweer,
een sms-bericht. ‘Mijn telefoon staat
roodgloeiend. Mijn vrienden uit het
veld- en zaalvoetbalteam vinden het
prachtig om hun maat te zien patsen
op Eurosport. Daar ben ik zeker trots
op als ik straks weer terug in Oss
ben’, zegt hij vol trots.
In de Brabantse stad zal hij niet naast
zijn schoenen gaan lopen, beweert hij
zelfverzekerd. ‘Ik ga me niet anders
gedragen en vind op dit moment alles
mooi wat er op me afkomt. De meeste mensen zijn dit bij het volgende
WK allang weer vergeten. Ik moet me
dan gewoon opnieuw gaan bewijzen.’
Daar heeft hij alles voor over. Weinig
contact met zijn vrienden. Geen tijd

voor een vriendin en iedere week
dronken worden in de kroeg zit er
voor hem niet in. ‘Maar ik weet zeker
dat ik volgende week bij thuiskomst
een flinke borrel neem op een feest
van een vriend. Ik heb sinds Oud en
Nieuw niet meer gedronken, en ik
denk dat ik met die plak wel een klein
biertje mag pakken’, hoopt hij.
Die goedkeuring voor dat biertje zou
hij dan van zijn vader moeten krijgen.
Roel Verwijlen is ook de coach van de
jonge schermer. Een eerlijke en kritische coach als we de medaillewinnaar
moeten geloven. Niet rancuneus en
onredelijk, zoals het nogal wel eens
voorkomt als ouders hun kinderen
begeleiden in de topsport.
In Huize Verwijlen geen dramatische
scène met prakkende familieleden in
hun bord boerenkool, wachtend tot
de bom barst. ‘De enige die chagrijnig is na een slechte wedstrijd ben ik,
alhoewel ik me daar best snel overheen kan zetten’, zegt de economiestudent. ‘Als ik een slechte prestatie
neerzet, zal mijn pa niet boos zijn.
Dat is het laatste wat hij zal doen. Hij
geeft alleen aan wat er goed ging en
welke punten ik moet verbeteren.’
En dat doet de coach met liefde,
volgens Bas, en zonder jaloers te zijn
op de prestaties van zijn zoon. Vader
Verwijlen heeft veel geld en tijd in de
ontwikkeling van zijn zoon gestoken.
‘Mijn pa heeft nooit de kans gehad
om naar grote toernooien te gaan.
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Hij komt uit een familie met zes
kinderen, dat is al duur genoeg. Hij
wilde mij die kans niet ontnemen en
zie wat daar uit voortgekomen is.’
Ralf Groothuizen

Degenploeg klaar met WK

De Nederlandse degenploeg heeft
14 oktober verloren van de Zwitserse
ploeg in het toernooi om het wereldkampioenschap. De mannen gingen
met 45-35 onderuit. Van de negen
korte wedstrijden wist alleen Arwin
Kardolus zijn duel tegen Fabian
Kauter winnend af te sluiten.
Bas Verwijlen kon zijn kunstje van
zondag niet herhalen. De Zwitser
Marcel Fischer was te sterk voor hem.

STICHTING SCHERMCENTRUM ARNHEM

Ralf Groothuizen

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:
Telefoon: (026) 333 76 46, fax: (026) 333 37 17
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Opmerkelijk

Cheryl Jahn van Zaal Verwijlen is dit
weekend vier maal kampioen geworden! De gecombineerde groepen Degen Benjamins en Sabel Benjamins
zijn alle 2 gewonnen door een meisje,
resp. door Carmen Berends en

Valentina Tóth. Het totaal aantal deelnemers dit jaar was 318, tegenover
207 vorig jaar. Dat is een stijging van
54%. Het is overduidelijk dat volgend
jaar de NJK anders van opzet zal
moeten zijn. Er zal worden bekeken
of het haalbaar is het NJK 2006-2007

over twee weekenden te verschermen.
Rest mij nog de scheidsrechters en
andere vrijwilligers te bedanken voor
hun grote inzet. Zonder hen was het
niet mogelijk geweest beide dagen om
ca 20.15 klaar te zijn.
Oscar Kardolus
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Wedstrijdagenda

januari

april

21 januari 2006
Jeugd puntentoernooi

9 april 2006
Lente Degen/Schelvisspek-toernooi

Organisatie: sv Valliant
Locatie: ’t Harde
Wapen: Floret, Degen, Sabel t/m 15 jaar

Organisatie: sv Trefpunt Vlaardingen
Locatie: Vlaardingen
Wapen: Degen, Sabel Dames en Heren

28 en 29 januari 2006
Sista Cup

15 april 2006
Jeugd puntentoernooi

Organisatie: CT/RANA/SC Asd/US
Locatie: Amsterdam universitair Sportcentrum
Wapen zaterdag: jeugd en equipe, Floret
zondag: Senioren Degen en Floret

Organisatie: sv VIVAS
Locatie: Baarn
Wapen: Floret, Degen, Sabel Jeugd t/m 15 jaar

februari

11 februari 2006
28ste DONAR Toernooi 2006

Organisatie: GSSV DONAR 1881
Locatie: Groningen
Wapen: Dames Heren Floret, Degen, Sabel
18 februari 2006
Jeugd puntentoernooi

Organisatie: sv Deventer
Locatie: Deventer
Wapen: Floret, Degen, Sabel t/m 15 jaar
maart

18 maart 2006
Jeugd puntentoernooi

Organisatie: sv de Troubadours
Locatie: Den Bosch
Wapen: Floret, Degen, Sabel t/m 15 jaar
19 maart 2006
16e Willem Eggerttoernooi

Organisatie: Zaal Heerooms
Locatie: Purmerend
Wapen: Dames en Heren Floret, Degen, Sabel
25 en 26 maart 2006
Dom Toernooi

Organisatie: sv Pallós
Locatie: Utrecht
Wapen: Zaterdag Degen, Floret, Sabel Equipe
Zondag Degen, Floret, Sabel individueel

23 april 2006
3e VOC-cup

Organisatie: sv Hoorn
Locatie: Hoorn
Wapen: Alle wapens Dames en Heren

