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VOORWOORD/REDACTIONEEL

Beste mensen!!

Om te beginnen wenst de KNAS u allen een buitengewoon goed, sportief en gezellig 2005 toe!! 

2004 was 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 voorzetten. 
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 lift! Laten we er met z’n allen voor zorgen dat dat in 2005 zo doorgaat! 

GELUKKIG NIEUWJAAR!

Liesbeth Oskamp
Redacteur Touché

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

Adres voor kopij: Redactie Touché De deadlines voor 2005:
Liesbeth Oskamp
Houtrijkstraat 393 1 APRIL
1013 VB Amsterdam 1 JUNI
e-mail: touche@wxs.nl 1 SEPTEMBER
telefoon: 020 – 77 656 28 (liever via E-mail!) 1 DECEMBER

GRAAG ZIE IK UW KOPIJ TEGEMOET (Foto’s graag als origineel. Worden op verzoek teruggezonden)
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S T I C H T I N G  S C H E R M C E N T R U M  A R N H E M

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

BONDSZAKEN
Adreswijzigingen

Koninklijke Militaire Schermvereniging te Oosterhout 
Mw. C.A. Knape 
Lijndonk 60 
4907 XE Oosterhout 
tel. 0162-436843 
e-mail: ineke.george@hetnet.nl 

SV Desperado 
Dhr. S. Brozius 
Perenstraat 5 
9408 AZ Assen 
tel. 0592-460147 

SV Beau Geste 
Mw. M. A. Dobbelaar-Cosman 
Baakberg 13 
4707 RX Roosendaal 

tel. 0165-561878/ 06-29521512 
e-mail: cosman@planet.nl

SV Rana 
Mw. Chantal Langejans 
Van s'Gravensandestraat 27 bis A 
3514 VR UTRECHT 
tel. 06-24709884/030-2717500 
e-mail: secretaris@schermvereniging-rana.nl

Het bestuur van Schermvereniging Excalibur te Tilburg
meldt dat de vereniging is opgeheven.
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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 
één ding met stip naar voren: de KNAS moet investeren
in opleidingen, zowel voor scheidsrechters als voor 
zaalassistenten en schermleraren. Daarnaast moet het
schermaanbod worden verbeterd, vooral voor jeugd,
veteranen en recreanten, en moet verder worden geïn-
vesteerd in de versterking van de schermverenigingen,
onder andere door voortzetting en verdere ontwikkeling
van het accountmanagement en de verenigingsonder-
steuning. Ten slotte kwam uit het onderzoek naar voren
dat de relatie tussen de bond en de schermverenigingen
nog altijd niet optimaal is, en dat ook de communicatie
nog verbetering behoeft. Deze punten vormen de leid-
raad voor het breedtesportbeleid tot en met 2008: 
opleiden en bijscholen van zoveel mogelijk scheidsrech-
ters en schermleraren; versterken van de verenigingen
door accountmanagement, verenigingsondersteuning en
bijscholing; het stimuleren van meer en beter scherm-
aanbod, met name voor recreanten, jeugd en veteranen;
en verbeteren van het imago en de communicatie van de
KNAS. Voor wie meer wil lezen over de voornemens en
de concrete activiteiten van de KNAS op deze terreinen,
zal eind januari het onderzoeksrapport en het meerjaren-
beleidsplan breedtesport beschikbaar worden gemaakt
op de website van de KNAS.

Topsport
Olympische ambities
Een nieuwe Olympische periode vraagt om kritische
evaluatie van het gevoerde topsportsportbeleid. Die 
evaluatie heeft op en aantal onderdelen geleid tot een
grondige herziening van het topsportbeleid, en tot een
nieuw Topsportbeleidsplan. Het nieuwe beleid stelt het
talent centraal en veel minder de behaalde prestatie.
Hierover staat elders in deze Touché meer. Het nieuwe
topsportbeleid is niet minder ambitieus dan het beleid
van de afgelopen jaren. Integendeel. Voor de speerpun-
ten heren floret, heren degen, dames floret en dames 

degen zijn ambitieuze programma’s 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, talent-
ontwikkeling en -herkenning en topsportcoör-dinatie. 

Sponsoring
Een aantal van de plannen van de bond - met name waar
het de wedstrijd- en trainingsprogramma’s betreft - kun-
nen alleen worden uitgevoerd als een sponsor zich aan-
dient. Weliswaar wordt veel van het topsportprogramma
gesubsidieerd door VWS, Lotto en Performance 2008,
maar zelfs in de meest optimistische begroting van
inkomsten uit subsidies is nog altijd een bedrag van
minimaal € 50.000 per jaar nodig. Het bestuur is - in
samenwerking met NOC*NSF - hard op zoek. Iedereen
die een concrete suggestie of een werkbaar idee heeft,
wordt bij deze opgeroepen dat aan het bestuur kenbaar
te maken – liefst per email: topsport@knas.nl.

Voor meer informatie over een van de genoemde 
onderwerpen kunt u terecht bij het bondsbureau 
op 073-528 0067 of bij breedtesport@knas.nl.

KNAS ZOEKT BREEDTE-
SPORTERS!
Het komende jaar wil de KNAS een hoop nieuwe, 
concrete activiteiten ondernemen op het gebied van
breedtesport. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht
aan de onlangs uitgeroepen tekenwedstrijd, aan een
(amateur)fotowedstrijd, een materiaal(reparatie)work-
shop, een tweedehands schermkledingmarkt en een
nationale jeugddag. We kunnen dit echter bij lange na
niet alleen. De KNAS zoekt daarom mensen die het
leuk vinden de (coördinatie van de) organisatie van 
één of meerdere van genoemde activiteiten op zich te
nemen, danwel een (grote danwel kleine) bijdrage te
leveren aan de organisatie.

KNAS BREEDTESPORT
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Vind jij ook dat er meer activiteiten voor de jeugd 
moeten komen? Meer activiteiten voor recreanten? 
Voor andere specifieke groepen of 'gewoon' voor alle
schermers? En ben je bereid hiervoor, al dan niet namens
je vereniging, een paar uurtjes per week, maand of jaar,
structureel danwel incidenteel, hiervoor je handen uit de
mouwen te steken? Of je nu veel tijd hebt (bijvoorbeeld
om de coördinatie van de nationale jeugddag op je te
nemen) of weinig (denk bijvoorbeeld aan het regelen
van prijzen, het benaderen van juryleden of het schrijven
van een aankondiging), alle hulp is welkom. We kunnen
een hoop leuke dingen doen, maar daar hebben we jouw
hulp voor nodig! Ben je een enthousiaste schermer, ouder,
kind, broer, zus, oom, tante, vriend, vriendin, buurman,
buurvrouw of... en heb je zin om iets leuks en iets zin-
vols te doen voor de schermsport? Stuur dan een mailtje
naar breedtesport@knas.nl, waarin je aangeeft wat je zou
willen doen (of dat het niet uitmaakt) en hoeveel tijd je
hier ongeveer aan zou willen/kunnen besteden. Nieuwe
ideeën zijn hier overigens ook van harte welkom!

Integrale Subsidie-aanvraag 2005
Op 15 november heeft de KNAS de integrale subsidie-
aanvraag 2005 ingediend bij NOC*NSF en het 
Ministerie van VWS. De totale begroting voor 2004
bedraagt € 521.000. Het totale aangevraagde bedrag 
aan subsidies bedraagt € 313.000. Het verschil moet
worden opgebracht door de verenigingen en leden 
(via contributies en via eigen bijdragen voor bepaalde
activiteiten) en door sponsors. Het spreekt vanzelf dat
wanneer aangevraagde subsidies niet toegekend worden,
of wanneer sponsorinkomsten niet gerealiseerd worden, 
activiteiten geschrapt zullen moeten worden.
Topsport en breedtesport zijn de twee grootste posten
op de begroting. De breedtesportbegroting bedraagt 
€ 56.000; die van topsport € 404.000. In het onder-
staande wordt kort ingegaan op de top- en breedtesport-
begrotingen.

BONDSZAKEN
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BONDSZAKEN

KADERDAG 2004
Op 27 november jl. werd op Sportcentrum Papendal
voor het eerst een gezamenlijke kaderdag gehouden door
KNAS en NHB. Zo’n tachtig 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 Kwalificatie-
structuur Sport voor de leraren- en scheidsrechtersoplei-
dingen door Martin Booiman van NOC*NSF, werd
gezamenlijk de lunch gebruikt, waarna de verschillende
groepen uiteen gingen voor hun eigen bijscholing. De
scheidsrechters en schermleraren volgden gezamenlijk
een workshop van de NAS en de scheidsrechterscom-
missie 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 twee workshops bij over
jeugd en over PR en sponsoring, beide onder leiding 
van professionals van de Nederlandse Katholieke 
Sportfederatie (NKS). De dag werd afgesloten 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.

Tijdens de workshop PR en sponsoring

Tijdens de workshop PR en sponsoring

De kaderdag stond tevens in het teken van ontmoeting

Tijdens de borrel na afloop



6

Scheidsrechtersopleidingen
Voor 2005 staan twee scheidsrechtersopleidingen op het
programma: één in het voorjaar en één in het najaar.
Alle verenigingen zullen worden aangeschreven om 
kandidaten op te geven; hierna wordt een lokatie uit-
gekozen. Ook kunnen verenigingen een opleiding tot
clubscheidsrechter aanvragen. Deze opleiding duurt één
dag, vindt plaats in de vereniging zelf en onder leiding
van de opleider van de scheidsrechterscommissie. 
Kandidaten worden opgeleid tot clubscheidsrechter,
d.w.z. dat ze leren te assisteren in de zaal bij jurering 
en wedstrijdbegeleiding. Neem voor informatie contact
op met de scheidsrechterscommissie: jury@knas.nl 

Scheidsrechtersexamen
Bas Mondt, Bestuurslid ASV “Ludus et Gladius” Jeugdbeleid

Na een aantal zondagen te zijn doorgezaagd over aller-
hande schermacties heb ik op zaterdag 13 november 
met 8 andere studenten het examen “initiële opleiding
scheidsrechter” met succes voltooid.
Het examen viel niet mee, maar van de 9 kandidaten
haalden 7 de eindstreep. Één kandidaat liet helaas ver-
stek gaan. Alle overige kandidaten deden examen op
degen, vijf van hen deden ook examen op floret en drie
ook op sabel. Één krijgt een herexamen op floret; hij
was wel geslaagd voor degen.

Het theorieexamen kostte ons de hele ochtend en
bestond uit een algemeen deel en een deel voor elk
wapen. Ik had besloten om op alle drie de wapens examen
te doen, wat dus een hele kluif theorie betekende. Mijn
score van de theorietoets was gelukkig dik in orde.

Het praktijkexamen degen is toch lastig voor een niet
degen schermer. De spanning is groot als Rob Wolthuis
en Etienne van Cann je gaan beoordelen. Ik wilde steeds
de gevechtsgang gaan uitleggen maar dat hoeft niet op
degen. “Rechts getroffen, links touche” is voldoende!
Met de beoordeling “zeer goed” was ik erg tevreden.

Het floretexamen was lastig. Je moet op veel dingen let-
ten en een vervelende coach (Martin) viel mij lastig. Ik
raakte aardig van mijn apropos, maar heb de partij tot
een goed einde kunnen brengen. De beoordeling “goed”
was terecht al had ik, zeker op dit wapen, het graag wat
beter gedaan.
Op sabel ging ik als een speer. Hoewel het voor mij de
tweede keer was dat ik een echte sabelpartij jureerde,
ging dit uitstekend. Blijkbaar is vertrouwen op je intuïtie
toch een goede methode. De beoordeling was “uitste-
kend”, hier was ik heel blij mee maar had deze beoorde-
ling liever op floret ontvangen!
Ik besef heel goed dat dit slechts het begin is en het
echte jureren nog geleerd moet worden. Helaas leer je
dit alleen in de praktijk, maar de basis is gelegd. Ik 
hoop dan ook dat alle scheidsrechters, schermers,
schermleraren en omstanders ons, spiksplinternieuwe
scheidsrechters, willen voorzien van positieve feedback
voor, tijdens en na de wedstrijden.

Wie volgt voor de volgende cursus!! Er zijn echt nog
steeds te weinig scheidsrechters in Nederland!
Als onze schermvereniging “Ludus et Gladius” met onze
jeugd veel wedstrijden wil bezoeken kan dit niet met de
2 beschikbare scheidsrechters die de vereniging nu rijk is.

"En garde!"
(On guard)

"Allez!"
(Fence)

"Simultanées!"
(Simultaneous)

"Pointe en ligne!"
(Point in line)

"Non valable!"
(Invalid)

"Point!"
(Point)

"Toucheé/Touche!"
(Touched)

"Halte!"
(Halt)

"Attaque/contre-attaque!"
(Attack/counterattack )

"Prêtes/Pres?"
(Ready)

Drawings by M. Dixon © 1996 Arthur Cramer  

As seen from the spectator's point of view;
left hand denotes left fencer, right hand denotes right fencer.

Fencing Referee's Hand Signals
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met Allard van Erven, Arwin Kardolus, Wouter den
Otter, Siebren Tigchelaar en Bas Verwijlen hebben 
lange tijd serieus meegedaan in de kwalificatierace. 
Arwin Kardolus en Indra Angad-Gaur wisten zich
bovendien te plaatsen voor het individuele Europese
zonekwalificatietoernooi in Gent.

Met de blik op de Spelen van 2008 (Peking) is het goed
het gevoerde beleid kritisch te evalueren, sterke punten
verder te versterken en zwakke punten aan te pakken.
Die evaluatie heeft geleid tot een grondige herziening
van het topsportbeleid. Het nieuwe beleid is vastgelegd
in het Topsportbeleidsplan 2005-2008. Dit beleidsplan
heeft als motto een Chinees gezegde meegekregen: 
“Als je een vastberaden hart hebt, dan kun je een
ijzeren paal schuren tot een naald”. 
Hieruit spreekt niet alleen de ambitie van de bond, 
maar ook de realisatie dat we veel doorzettingsvermogen
nodig zullen hebben om de ambities waar te maken.
Dat geldt uiteraard vooral ook voor de sporters en hun
coaches. Uiteindelijk zijn zij het die op en naast de 
loper staan.

Het Topsportbeleidsplan 2005-2008 is voor iedereen
beschikbaar via www.knas.nl. In dit artikel wordt inge-
gaan op de centrale gedachte waarop het topsportbeleid
is gebaseerd en op de consequenties die het nieuwe
beleid heeft voor de sporters.

Talent centraal
In de afgelopen jaren is het topsportbeleid van de 
KNAS sterk gericht geweest op prestaties. Schermers 
die bewezen hadden op een bepaald prestatieniveau te
zitten werden financieel ondersteund. Deze basis-
gedachte gold ook voor talentontwikkeling. In wezen
dachten we: als iemands programma leidt tot prestatie,
dan zal het wel goed zijn. Sporters hadden grote vrijheid
hun programma in te richten zolang de prestaties goed
waren. Er was nauwelijks controle op de kwaliteit van
het programma. In 2002 werd een eerste verandering
ingezet met de introductie van het Olympisch Perspec-
tief. Hierdoor werd het mogelijk voor een (bonds)coach
voorbij het prestatieniveau sec te kijken. Ook gingen 
we veel centraler programma’ s maken en beoordelen.

De KNAS Topsportcoördinator 
Na een lobby van 4 jaar is het eindelijk voor elkaar. 
De KNAS heeft met subsidie van VWS in het project
‘Gezamenlijke Topsportcoördinator Kleine Bonden’ een
eigen parttime topsportcoördinator kunnen aanstellen.
Carry van Gool is sinds oktober in dienst van de KNAS
voor 1 dag/week. Daarnaast is ze topsportcoördinator
van de Nederlandse Handboogbond (NHB). Die 
functie bekleedt ze al enkele jaren; daarvoor was ze
bondscoach van de NHB. 
Carry is tijdens de Spelen van Athene opgetreden als
teammanager van zowel de handboogploeg als de
Nederlandse schermploeg bestaande uit Sonja Tol en
Roel Verwijlen. 
Overigens was Athene niet haar eerste Spelen. In 
Sydney was ze bondscoach van de handboogschutters,
maar misschien nog belangrijker uit topsportperspectief:
in 1980 en 1984 was Carry zelf deelnemer. Bij de spelen
van 1980 in Moskou behaalde ze een 6e plek. Daarnaast
was Carry in 1978 zowel Europees als Wereldkampioen. 
Al die kennis en ervaring die ze in haar werk voor de
NHB en als topsporter heeft opgedaan gaat ze nu ook
toepassen in de schermbond. 
De schermbond prijst zich zéér gelukkig met haar
komst!

Topsportbeleid 2005-2008:
Talent centraal

De Olympische Spelen in Athene liggen achter ons.
Dankzij een enorme inzet van sporters, coaches, ouders
en andere betrokkenen is de Schermbond erin geslaagd
haar ambities - zoals die verwoord waren in het Top-
sportbeleidsplan 2000-2004: Olympisch Perspectief
2004 - ten dele te verwezenlijken. Voor het eerst sinds
16 jaar is het Nederlandse schermen op de Spelen ver-
tegenwoordigd geweest. Weliswaar wist alleen Sonja Tol
zich te kwalificeren, maar het heren degenequipe, 



Die gedachte wordt in het nieuwe topsportbeleid door-
getrokken, waardoor het logisch is niet meer alleen naar
prestaties te kijken. Uiteraard blijft het prestatieniveau
van een sporter een belangrijk gegeven, maar het is niet
meer het enige.
Om dit handen en voeten te geven is het concept van 
de Topsportloopbaan uitgewerkt. De loopbaan die we 
de sporter willen laten doorlopen is schematisch weer-
gegeven in onderstaande figuur. Het idee erachter is 
dat zolang een sporter op koers ligt - dat wil zeggen de
prestatiecurve uit de grafiek volgt - hij of zij door de
bond wordt ondersteund.
Dat vraagt om een aantal zaken op bondsniveau:
- vroegtijdige herkenning van talent;
- een begeleidingsprogramma voor talenten zodat hun

talent wordt ontwikkeld en ze de prestatiecurve kun-
nen volgen;

- een bondscoach die kan beoordelen of een schermer
op koers ligt;

- zeer goede wedstrijd- en trainingsprogramma’ s;
- zeer goede begeleiding;
- topsportcoördinatie.
Vanuit de sporter wordt ook het een en ander gevraagd:
- veel energie, tijd en commitment. We denken dat een

jeugdschermer tenminste 15 uur per week met zijn
sport bezig moet zijn om een kans te hebben een 
topsportloopbaan te doorlopen. Voor een senior gaan
we uit van minimaal 20 uur per week;

- een wedstrijd- en trainingsprogramma waarin fitness,
mentale begeleiding, wedstrijdbezoek, dagelijkse 
trainingen, stages enzovoorts gezamenlijk leiden tot
de optimale voorbereiding op deelname aan titel-
toernooien.

Zo lijkt het concept van een topsportloopbaan wellicht
vrijblijvender dan de oude prestatiegerichte methode,
maar in feite is het dat zeker niet:
- de bond investeert alleen in een sporter als hij/zij op

koers ligt;
- goede mentale begeleiding is randvoorwaardelijk;
- een uitstekende fitness eveneens.

Er is een aantal praktische consequenties van het nieuwe
topsportbeleid. Deze zullen in een herziene uitgave van
het Handboek-Schermer allemaal volledig worden

beschreven. Hier in korte bewoordingen de belang-
rijkste:
- de bondscoach wordt verantwoordelijk voor het

samenstellen van de selecties. De bondscoach stelt
tevens de WK- en EK-delegaties samen. De ranglijst
kan hier een rol bij spelen, maar het oordeel van de
bondscoach is maatgevend. Een minimaal niveau is
echter wel vereist, maar die is niet in een harde pun-
tenlimiet gegeven. Het selectiebeleid van de bonds-
coach wordt  marginaal getoetst door de topsport-
coördinator en het bestuurslid topsport;

- als er naast de geselecteerden voor WK en EK nog
ruimte is (we mogen per discipline 4 schermers
afvaardigen naar het WK/EK en 3 naar het JWK) 
dan kunnen anderen op eigen kosten aan de delegatie
worden toegevoegd. Ze moeten dan wel voldoen aan
de huidige eigenkostenlimiet. De bondskostenlimiet
komt te vervallen;

- het systeem van topbudgetten en basisbudgetten komt
te vervallen. De kosten van het uitvoeren van het
wedstrijd- en trainingsprogramma van de selecties 
van de speerpunten wordt gefinancierd uit de door 
de KNAS daartoe verworven gelden. Zijn die gelden
onvoldoende, dan wordt gekeken of de selectieleden
zelf kunnen bijdragen. Als dat ook niet lukt, dan
wordt er gesneden in de programma’ s. Dat kan zowel
het schrappen van een of meer programma’ s zijn of
een versobering van programma’ s.

- de KNAS vindt het belangrijk goede schermers 
blijvend te stimuleren mee te doen aan wereldbeker-
wedstrijden, WK en EK ook al zijn ze geen lid van
een selectie. Daarom is een beloningsysteem bedacht.
Iedereen die een goede prestatie levert op een WB
(laatste 64 of beter) kan een beloning tegemoet zien.
De hoogte daarvan neemt toe met de geleverde pres-
tatie en met de sterkte van de wedstrijd. Maximale
beloning is € 1000 voor het winnen van een WB
wedstrijd van 100%. In het Handboek Schermer 
kun je lezen hoe dat precies in elkaar steekt. 

- Belangrijk voordeel van het nieuwe selectiesysteem in
combinatie met het beloningssysteem, is dat het leef-
tijdscriterium - schermers die niet in de top-100 van
de wereld stonden werden tot maximaal hun 32e
ondersteund - overbodig is geworden.
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Bemensing
Zoals hierboven reeds werd aangegeven is aan de nieuwe
structuur van het topsportbeleid verbonden dat we veel
sterker dan voorheen inzetten op begeleiding. Dat 
betekent dat we voor elk van de speerpunten een bonds-
coach willen aanstellen. Bij degen is dat al sinds drie 
jaar het geval. Bij floret is er op dit moment nog geen
bondscoach, omdat daarvoor de middelen ontbreken.
Voor 2005 is subsidie aangevraagd om ook bij floret 
een bondscoach (in eerste instantie voor een beperkte
aantal uren) aan te stellen. Zoals het naar uitziet zal 
dat bij floret overigens niet één persoon zijn, maar zal 
er gewerkt worden met een trainerscollectief, waarbij
Jeroen Dievendal, Bertram Bouthoorn en Bert van Til
voorlopig het voortouw hebben genomen.
Naast bondscoaches die de sporttechnische verantwoor-
delijkheid hebben, heeft de schermbond sinds kort een
topsportcoördinator in dienst. Carry van Gool - die
tevens topsportcoördinator is van de Nederlandse 
Handboogbond - is voor 1 dag per week in dienst 
van de KNAS. Carry zal zich bezig houden met de 
organisatie van de topsport, zoals de organisatie van 
het wedstrijd-en trainingsprogramma, informatie-
voorziening, budgetbewaking en dergelijke. Carry heeft
de afgelopen weken reeds met een groot aantal scher-
mers en coaches kennisgemaakt.
Ook aan andere aspecten van begeleiding wordt in 
2005 aandacht besteed. Het gaat daarbij bijvoorbeeld
om voeding/diëtiek, video-analyse, fysiotherapie, 
mentale begeleiding en fitness. Meer dan voorheen zal
een goede fysieke en mentale fitness als selectiecriterium
gelden.

Hoe gaan we dit allemaal betalen?
Dat is natuurlijk de hamvraag. De topsportbegroting
voor 2005 bedraagt € 404.000. Weliswaar wordt veel
van het topsportprogramma gesubsidieerd door VWS,
Lotto en Performance 2008, maar zelfs in de meest 
optimistische begroting van inkomsten uit subsidies is
nog altijd een bedrag van minimaal € 50.000 per jaar
aan sponsoring nodig. Alle concrete suggesties voor het
vinden van een sponsor worden zéér op prijs gesteld.
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SCHERMEN OP Z@PPSPORT
Elke sportvereniging, hoe klein ook, kan op televisie
komen. Tenminste als de vereniging de nodige aandacht
aan de jeugd besteedt. Het televisieprogramma
Z@ppSport belicht wekelijks het reilen en zeilen van
sportende kinderen. Organiseert de vereniging een leuk
jeugdevenement voor kinderen niet ouder dan 12 jaar?
Of een jeugdkamp, een kennismakingsdag, een speciale
opening, een jubileum? Heeft de club een supervrijwilli-
ger, iemand die jarenlang op elk moment van de dag
klaar staat? 

Meld het aan Z@ppSport en maak kans op publiciteit
en ‘eeuwige roem’. Z@ppSport is ook op zoek naar 
kinderen die een sporttruc hebben, een sportprobleem
hebben, een vraag over sport hebben of die graag iets
over hun sport vertellen. Voor meer informatie en 
aanmeldingen: www.zappsport.nl.



BOS-IMPULS
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-
pakken. Deze achterstanden doen zich voor op het
gebied van bewegen, gezondheid, welzijn en onderwijs.
Sportverenigingen die een goed projectidee hebben om
jongeren met achterstanden (meer) te laten sporten of
bewegen, doen er goed aan om bij de gemeente aan 
te kloppen. Gemeenten dienen namelijk formeel de 
subsidie-aanvraag in, maar een voorwaarde is dat er
organisaties uit buurt, onderwijs en sport (zoals vereni-
gingen) bij de voorbereiding en de uitvoering van het
project betrokken zijn. Voor informatie over de BOS-
impuls en voor ideeën voor geschikte projecten kunnen
sportverenigingen terecht op www.sport.nl.

WEBTIP
http://www.sportvraagwijzer is sinds 15 september 2004
ook voor sportverenigingen direct toegankelijk. In deze
database staat informatie over honderden producten en
tientallen diensten van sportondersteunende organisaties
die interessant zijn voor verenigingen. Zo kunnen sport-
verenigingen bij dit elektronische sportloket terecht met

de meest uit-
eenlopende
vragen, die
zijn geclusterd
in thema’s,
zoals: kader,
accommoda-
tie, financiën,
gezondheid,
materiaal,
communicatie
en beleid.

SPORTCONGRESSEN EN 
THEMABIJEENKOMSTEN
In de periode januari tot en met april 2005 vinden 
op vele plaatsen in het land sportcongressen en thema-
bijeenkomsten plaats, georganiseerd door de verschillende
provinciale sportorganisaties. Tijdens de congressen
komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals jeugd,
vrijwilligers, wet- en regelgeving, sport en sponsoring,
financieel beheer, pr en communicatie en nog veel meer.
De congressen en themabijeenkomsten zijn gratis te
bezoeken door bestuurders van schermverenigingen die
lid zijn van de KNAS. Kijk voor een overzicht van alle
congressen en bijeenkomsten op: 
http://s2s.asp4all.nl/iossport/html/indexalgemeen/index1.htm

Veteranencompetitie 
initiatieven
Dinie Meijer-Evers (coördinator veteranenschermen)

Nationaal Veteranen toernooi
Met verschillende mensen ben ik in overleg, hoe dit het
beste georganiseerd kan worden. Heb je ideeën mail dit
dan naar mij: d.meijer-evers@wxs.nl
Het ligt in de bedoeling komend seizoen een veteranen-
wedstrijd te organiseren op drie wapens waarbij het ook
mogelijk zal zijn op meer dan één wapen deel te nemen.
Ervaringen elders laten zien dat het mogelijk is het 
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 eerste
toernooi gehouden worden, afhankelijk van de 
wedstrijdkalender. Voor de wedstrijduitwerking is de hulp
van John Hartings, Joop Pompe en Oscar Kardolus al
toegezegd. Wie verder een bijdrage wil leveren is van
harte welkom, mail mij dan wat je wilt doen. Een naam
is nog niet gegeven aan het toernooi. Er zijn enkele
ideeën, maar iedereen die een passende naam weet

DIVERSE (SCHERM-)ZAKEN
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Stelling 1) 
‘Het recht van de aanval’ bestaat niet.

Stelling 2) 
‘Ik (schermer) heb gelijk want zo heb ik het van mijn
schermleraar geleerd, de scheidsrechter interpreteert
het verkeerd.’

Stelling 3) 
‘Er is geen verschil tussen de conventie op floret of
sabel!’

Aansluitend werden er een videobeelden bekeken van
de WK 2000. Hierin werd duidelijk dat er ook op dat
niveau fouten 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
en welke schermer het initiatief heeft. Veel hangt af
van de duidelijkheid en de lichaamstaal van de scher-
mer. Zo werd bijvoorbeeld een keurige aanval op de
voorbereiding weliswaar goed beoordeeld, maar omdat
er maar één 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 of deze actie ook zo beoordeeld
zou zijn als de schermer die de tegenaanval uitvoerde
ook een treffer had gemaakt.

Conclusie 
Door de opzet van de workshop bleef de discussie goed
bij het onderwerp. De vermoede grote kloof tussen de
schermleraren en de scheidsrechters lijkt 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. 

Landelijk Degen toernooi te Meppel
Diana van Vugt, wedstrijdsecretaris 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.

kan mij die mailen, met een beschrijving waarom deze
naam geschikt is.

Drielandentoernooi veteranen
Met de Duitse veteranencoördinator ben ik in overleg voor
het drielandentoernooi Duitsland - België - Nederland
dat in 2005 in Bonn georganiseerd zal gaan worden.
Onduidelijk is nog wanneer, welk wedstrijdschema en
welke wapens. Als er meer duidelijheid is zal ik verdere
informatie verstrekken.

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 categorieën zijn: 40 - 49 jaar

50 - 59 jaar
60 - 69 jaar
70+

De jurering van verschillende
scherm- en lesstijlen
Verslag van een workshop verzorgd door de NAS en de
scheidsrechterscommissie als onderdeel van de kaderdag
van de KNAS, Bas Mondt

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

Doel van de Workshop.
Scheidsrechters en schermleraren onderzoeken gezamen-
lijk waar het verschil in interpretatie met betrekking tot
de reglementen en het toepassen daarvan door scherm-
leraren en scheidsrechters vandaan komt. Dit werd
onder leiding van Etienne van Cann onderzocht aan 
de hand van prikkelende stellingen in een discussie met
de panelleden Frans Postuma (NAS, namens de leraren)
en Martin Adriaans (KNAS, namens de scheidsrechters).
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De Sporthal Het Vledder te Meppel was net groot genoeg
om de acht lopers uit te leggen, zodat 44 schermers en
schermsters de hele dag tegen elkaar konden schermen.
En dat gebeurde op een sportieve wijze en in hoffelijke
sfeer. De wedstrijden begonnen om 09.30 uur, waarbij
na de eerste ronde een scheiding gemaakt werd in een 
winnaars- en verliezerspoule waarin iedereen tegen elkaar
schermde. De toeschouwers konden genieten van een
goed schermniveau. Om ongeveer 17.00 uur werd dit
gezamenlijk treffen beëindigd met het uitreiken van de
prijzen aan de eerste drie deelnemers van de Winnaars-
poule, de eerste drie van de Verliezerspoule en aan de
eerste drie dames uit het klassement. Tevens mochten 
we ons verheugen op belangstelling van het landelijk
bondsbureau en verschillende trainers van andere vereni-
gingen. De schermers en schermsters gingen, aan de uit-
latingen te horen, moe maar zeer tevreden naar huis.

Winnaarspoule
1 Carlo Rutjes (L.U.S.V.)
2 Robb van Winden (L.U.S.V.)
3 Edwin Treffers (S.V. des Villiers) 

Verliezerspoule:
1 Reinier van Limmerren (G.S.S.V. Donar)
2 Robert van de Velden (S.V. Heerenleed)
3 Engbert de Leeuw (S.V. Heerenleed) 

Beste Dames:
1 Anthea van de Kraan (Verwijlen)
2 Lea van de Sande (L.U.S.V.)
3 Jolands Maas (Putten)

Nog een noot van de organisatie
Helaas dook bij dit toernooi (en ik verwacht ook bij vele
andere toernooien) het probleem op, dat scherm(st)ers
die zich wel aanmelden, zich niet afmelden als zij niet
kunnen komen. Dit hield bij dit toernooi in dat ver-
scheidene medescherm(st)ers die we vanwege het maxi-
male aantal deelnemers hadden moeten teleurstellen
achteraf wel hadden kunnen deelnemen. Hopelijk helpt
het om hier op de consequenties van het niet afmelden
te wijzen. Geef je medescherm(st)ers in het vervolg de 
gelegenheid om mee te doen als je zelf verhinderd bent!

Lex Jongejan Memorial Trofee
Henk Crooijmans

Op zondag 2 november 2003 hadden zich van heinde
en verre 12 degen-equipes gemeld in de sportzaal van
het Marine Vliegkamp Valkenburg. Het systeem was als
in andere jaren: veel schermen, geen afvallers en zelf
jureren. De equipes werden in 3 poules van 4 verdeeld
en men kon precies om 10.00 uur beginnen. Hiertoe
waren 6 lopers beschikbaar in een schitterende ingerichte
schermzaal. Zo rond een uur of half een was de voorronde
klaar en kon de rangorde vastgesteld worden. Er werd een
half uurtje gepauzeerd. Ondertussen werden de equipes
volgens de uitslag van de poules opnieuw ingedeeld. De
poulewinnaars en de beste no. 2 vormden een poule die
ging strijden om de einduitslag van plaats 1 t/m 4. Voor
een plaats 5 t/m 8 en 9 t/m 12 werden de poules ook
gevormd aan de hand van de uitslag van de 1e ronde.
Na een zeer spannende strijd van 18 partijen per scher-
mer, en dit moet worden gezegd, schermen op een hoog
niveau en zeer sportief (er viel geen onvertogen woord),
konden om 16.30 uur de prijzen worden uitgereikt. 
Ons clublid en Olympia-gangster Sonja Tol had zich
bereid verklaard de honneurs waar te nemen.

De uitslag:
1 LUSV 1 (Carlo Rutjes, Rob van Winden, 

Edwin Treffers)
2 DFC (Boudewijn Wisse, Diederik Kinds, 

Fedde Poppenk)
3 MVO (Paul van de Berg, Stefan Gustafsson,

Rudolph Francis)

Nieuw dit jaar was de sportiviteitsprijs. Een jury van
twee personen bekeek de hele dag de wedstrijden en
koos unaniem de heer Piet Rodenburg (AEW) voor de
SPORTIVITEITSPRIJS. De motivatie was o.a.: een zeer
sportieve schermer en een groot voorbeeld voor de jeugd.
MVO dankt de scherm(st)ers voor hun sportieve wed-
strijd en hoopt volgend jaar weer op een grote deelname.
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1e IN MEMORIAM JAN MULLER TOERNOOI GROOT SUCCES,
PLAN JEUGPUNTENTOERNOOI VOOR KNAS-NOORD.
Martijn van der Schuit, Schermkring Friesland

Als eerbetoon aan de legendarische maître Jan Muller,
die vorig jaar op 54-jarige leeftijd overleed, organiseerde
Schermkring Friesland, op initiatief van haar maître 
Ad Mol uit Rinsumageest, op 18 september 2004 voor
de eerste maal het In Memoriam Jan Muller toernooi.
Een speciale In Memoriam Jan Muller wisseltrofee werd
hiervoor gemaakt. Jans weduwe Rina Muller was aan-
wezig op het toernooi en zij was zeer vereerd dat er een
schermtoernooi naar haar overleden man is vernoemd.
Jan Martinus Muller was pas sinds september 1999
maître van Schermkring Friesland. Hij heeft echter een
onuitwisbare indruk bij de schermvereniging achter-
gelaten. Aan de ene kant vanwege zijn kracht, zijn 
enorme uitstraling en plezier in het schermen, aan de
andere kant vanwege zijn dappere strijd tegen zijn 
ziekte. Muller vocht vier jaar tegen kanker. Hij bleef
positief en opgewekt en gaf nog schermlessen tot twee
weken voor zijn overlijden.

Voor deze eerste editie maakten tien jeugdschermers en
tien senioren van Schermkring Friesland en van Scherm-
zaal Tóth uit Aldtsjerk hun opwachting. Maître Andries
Tóth heeft vorig jaar zijn eigen schermzaal opgericht en
leidt daarmee de tweede schermvereniging in Friesland.
Hij werd getraind door Jan Muller. Muller bracht hem
het moderne floretschermen bij. Tóth heroverde zijn
eerste plaats op floret op de Nederlandse ranglijst.

Bij de jeugd t/m 12 jaar won Anne-Jan Wijnstok uit
Leeuwarden de trofee door een eerste plaats op floret 
en een tweede plaats op sabel. Tweede op floret werd
Valentina Tóth (Schermzaal Tóth), derde werd Erik
Jongbloed (Schermkring Friesland). Jasper van der Wal
(Schermzaal Tóth) won op sabel, derde werd Jan Roan
Wielinga (Schermkring Friesland).

Bij de senioren ging de trofee naar Gerrit-Jan Hooge-
land (Schermkring Friesland) na een eerste plaats op
sabel en een tweede plaats op floret. Clubgenoot 
Niels Jelsma won op floret en werd tweede op sabel.

Anneke Hendriks en Hennie Don (beiden Schermkring
Friesland) werden derde op respectievelijk floret en sabel.

Twee speciale wisselprijzen werden uitgereikt, te weten
de Aanmoedigingsprijs en de Meest Veelbelovende
Schermer. Beide prijzen zijn van de hand van Jan Muller,
die hij speciaal had gemaakt voor een jeugdtoernooi 
tussen de jeugdschermers van Schermkring Friesland,
Schermzaal Tóth en Bras de Fer uit Meppel, gehouden
in Leeuwarden op 26 april 2003. De Aanmoedingsprijs
ging naar de jongste deelnemer Merwin Wijnstok, Jasper
van der Wal won de prijs Meest Veelbelovende Schermer
door als floretschermer het sabeltoernooi te winnen.

Het IM Jan Muller toernooi is het tweede toernooi dat
Schermkring Friesland organiseert, naast de jaarlijkse
clubkampioenschappen tijdens het nieuwjaarstoernooi
om de Bonga Trophy, waarvoor elk jaar bekende oud-
schermers van Schermkring Friesland als Peter Bijker
(Des Villiers), Wendy van der Weit en Esther van der
Meulen (beiden gestopt) worden uitgenodigd.
De bedoeling is om het IM Jan Muller toernooi jaarlijks
te laten plaatsvinden, en dit op de lange termijn te laten
groeien. In eerste instantie zullen de leden van de
KNAS-Noord verenigingen worden uitgenodigd.

Maître Ad Mol (68 jaar) is zeer tevreden over de groei
van het aantal jeugdleden bij Schermkring Friesland. 
Er zijn jeugdleden van Schermkring Friesland die ook
bij Schermzaal Tóth meetrainen.
Talent is er genoeg, maar er worden te weinig toernooien
bezocht. Vanwege de reisafstanden gaan er nauwelijks
jeugdleden naar schermtoernooien. Men was heel
enthousiast over het jeugdpuntentoernooi, maar er
waren geen inschrijvingen, Ter Apel was namelijk het
dichtstbijzijnde toernooi.
Ad Mol heeft het bestuur van KNAS-Noord laten weten
graag een jeugdpuntentoernooi voor KNAS-Noord op 
te zetten waarbij volgens dezelfde formule de jeugd-
schermers van Schermkring Friesland, Schermzaal Tóth,
SV Heerenleed (Groningen), SV Ter Apel, Bras de Fer
(Meppel) en SV Desperado (Assen) per jaar zes keer
tegen elkaar gaan schermen. De reistijd zal beperkt zijn
en er kan veel schermervaring worden opgedaan.
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den we huiswaarts.Helaas konden we niet tot zondag
blijven om Nederland aan te moedigen tijdens de 
Manche 7e FIE Satelliet tornooi Manche voor de Coupe
du Nord/7e A-toernooi voor de wereldbeker sabel heren,
maar zaterdag vormden wij drie man enthousiast
publiek en al waren we laat in de nacht thuis terug, 
het was het waard om mee te leven met het net niet de
eerste plaats bereiken en waardig nemen van het verlies
van de laatste partij. Tweede zijn is een kunst en vijfde
worden een prestatie.

Oudste schermvereniging ter wereld
Gent is een stad met een rijke geschiedenis op het
gebied van schermen; het is de stad waar tijdens een
schermcongres het idee tot oprichting van de FIE, 
de Internationale Schermbond geboren is. De eerste
voorzitter van de in 1913 opgerichte FIE was de heer
Albert Feyerick, lid van de Sint Michielsgilde. Dit
koninklijke en ridderlijke hoofdgilde van Sint Michiel 
te Gent is in 1613 opgericht. Deze oudste scherm-
vereniging ter wereld organiseerde zaterdag 23 oktober
behalve het eerder beschreven seniorentoernooi ook 
het 4e Internationale Toernooi voor jeugdsabel te 
Gent of Tournoi International de Gand - voor de 
minimes sabre - jeugd sabel. Er waren deelnemers uit
België, Frankrijk en Nederland, geboren in 1994, 
93, 92 en 91. 

Wedstrijdverloop
Na een lange reis, het inschrijven, inschermen en de
wapencontrole startte Valentina Tóth, de enige Neder-
landse jeugdschermer van het toernooi, om half een in
de plaatsingsronde van 6 partijen. Een tweede voorronde
van 6 partijen begon tegen half drie en de eliminatie
tegen vijven. Valentina heeft zich dertien geschermde
partijen dapper geweerd en werd met enkele gewonnen
partijen, 13e op het tableau van 16. Ze verloor haar 
eliminatiepartij met 15-6 van een 12-jarige Gentse
schermer die ze goed partij gaf. Het viel ons op dat 
dit een sterk toernooi was, enkele Belgen en de Franse
jongen die won waren zeer goed getraind. Snel, 
initiatiefrijk en gevarieerd.

Nederlandse Equipes goed in Gent
Gerhild Tóth

De Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-
Michiel v.z.w. te Gent organiseerden i.s.m. de Vlaamse
Schermbond, Topsport Vlaanderen, BLOSO, Provincie
Oost-Vlaanderen en Stad Gent in de Sporthal van de
GUSB, Gents Universitair Sport Beheer) de 7e Open
Vlaams Kampioenschappen als Het Toernoi International
de Gand of Internationaal schermtoernooi sabel in
Gent. Zaterdag 23 oktober vonden de equipe sabel en
equipe degen senioren gemengd en het 4e jeugdtoernooi
sabel plaats. 

Equipe schermen degen senioren & sabel senioren
Tussen de partijen van het jeugdtoernooi bekeken we de
senioren en raakten er zo betrokken dat we bleven kijken.
We zagen de degen-equipe waarbij België I 1e werd, het
Duitse Leverkusen 2e, en een tweede Belgische ploeg 3e.
Ze pasten net op het podium, waar ze opgepropt op de
ereplaats stonden. Nederland ontbrak omdat de degen-
schermers waarschijnlijk naar Het Willem II-Toernooi
in Nederland waren. Wij bekeken daarom vooral de 13
sabelploegen (4 Duitse, 7 Belgische en 2 Nederlandse).
Toen de Nederlanders allebei de laatste 8 haalden en
elkaar tegenkwamen klapten we voor de mooiste acties.
We genoten ervan hoe men elkaar per ploeg zinnig aan-
moedigde. Met 45 tegen 37 punten wonnen Symke
Haverkamp en Sef Laschek van Prometheus en Reinoud
Romijn van Les Faucons als Nederland I overtuigend
van Ali Ghafari en Nico Speelman van Prometheus en
de met hen trainende Evan Efstathiou uit de VS. Ook
deze pas woensdag 20 oktober gevormde Nederland 2
ploeg zette alles in, maar Nederland 1 ging de halve
finale in tegen het Duitse Los Kiel dat 1e op het tableau
stond. Het was echt spannend, ze streefden Los Kiel met
45/41 voorbij. De ploeg kwam in de daaropvolgende
finale uit tegen België I en eindigde als tweede. Symke,
Sef en Reinoud waren natuurlijk even licht teleurgesteld.
Toch was het een hele prestatie. Vooral voor Reinoud
was het fijn om na zijn langdurige blessure zo overtui-
gend te schermen op dit internationale toernooi.
Na de prijsuitreiking: 1e België, 2e Nederland 1, 3e en
4e Duitse Los Kiel & PSV Rostock, 5e Nederland keer-
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Op zaterdag gingen de volgende schermers met de
- door bestuurslid Hans Vasse zelf ontworpen - hoofd-
prijs aan de haal:
Dames senioren: Katharina Seeger, Essen
Dames cadetten: Anja Blacha, Bielefeld
Heren senioren: Yam Michaeli, v. Oeveren
Heren cadetten: Laurence de Rooij, Rana

Op zondag in de andere categorien:
Dames junioren: Sharon Weers, Heerooms
Dames pupillen: Milja Mondt, Alkmaar
Dames benjamins: Katharina Nettersheim, Hameln
Dames kuikens: Nicola Mamok, Burgsteinfurt

Heren junioren: Daniel Nivard, Rana
Heren pupillen: Soren Johansen, Trekanten
Heren benjamins: Alexander Tsoronis, Trekanten
Heren kuikens: Stefan Everitt, Trekanten
(uitgebreidere uitslagen op www.schermverenigingterapel.nl)

Kris Fidder (kuikens 2e plaats) en Amy Berndt (kuikens
4e plaats) waren dit jaar de beste deelnemers van de
organiserende vereniging SVTA uit Ter Apel. In 2005
vindt het “Wapen van Vlagtwedde” wederom plaats in
het eerste weekend van november (5 en 6 november).

Verslag toernooi S.V. Beau Geste,

Voor het eerst in jaren heeft S.V. Beau Geste weer eens
een toernooi georganiseerd. We hadden acht verenigin-
gen uit de regio (Zuid Nederland en België) uitgenodigd
voor een gezellige recreatieve schermdag in onze trainings-
zaal te Zegge (NB). Ondanks de wat tegenvallende op-
komst (in totaal 29 deelnemers), was het een zeer ge-
slaagde dag die zeker voor herhaling vatbaar is! 
’s Ochtends zijn een kuiken- en benjaminpoule verschermd
op floret. Met uitstekende resultaten! De vier kuikens
bleken namelijk allemaal prijswinnaars! Anna Vermeche-
len van schermvereniging Skirmjan uit Sint Truiden
(België) won de meeste partijen, gevolgd door verenigings-
genootjes Jessica Hahn en Pieter de Ceuninck. Thierry
van Beeck van Beau Geste kreeg de Jan van den Elshout
trofee voor zijn nette schermen en sportieve gedrag.

Omstandigheden
Valentina heeft geen moment geklaagd over de houw 
die zij op haar been kregen waarvoor zij naar de goed
geoutilleerde EHBO moest om de houw te laten schoon-
maken en verbinden. Ze schermde in een geleend pak,
omdat er geen pak te koop was in haar maat, zoals 
vooraf wel beloofd was door de organisatie. Het pak
rimpelde erg bij de mouwen, hing over haar achterste
hand en de manchet kon er nauwelijks overheen, maar
men was blij dat een Nederlandse mee schermde. Zij
had daardoor helaas wel meer trefvlak. De leiding,
schermploegen en ouders waren sympathiek, wat dit
toernooi tot een leerzame fijne ontmoeting maakte.

33e keer “Wapen van Vlagtwedde”
Sandra Schmitz

Op 6 en 7 november j.l. vond in de sporthal in Ter Apel
(Gr) voor de 33e maal het florettoernooi om het
“Wapen van Vlagtwedde” plaats. Ondanks zware 
concurrentie van toernooien in Hamburg, Halle en
Bonn traden op 2 dagen in alle categorieën zo’n 180
schermers tegen elkaar aan. Traditiegetrouw kwam 
daarvan ongeveer de helft uit het buitenland. Met name
de schermclub Trekanten uit Kopenhagen is al een 
aantal jaren vaste deelnemer op het toernooi. Evenals
voorgaande jaren ligt het aantal vaste bezoekers aan het
Wapen van Vlagtwedde tamelijk hoog. Aan de inschrijf-
tafel op beide dagen doen de hartelijke begroetingen dan
af en toe ook denken aan een familie-reünie. Een enkele
(Nederlandse) schermer/scheidsrechter weet zelfs vol
trots te melden “… nog niet één Wapen van Vlagtwedde
gemist te hebben….” en verhaalt over de eerste toer-
nooien, die hij (toen) als beginnend schermertje in 
Ter Apel bezocht. 
Op de zaterdagavond wordt sinds een aantal jaren een
gezamelijke maaltijd genuttigd in de aangrenzende 
scholengemeenschap met uiteraard een gezellige nazit.
Dit jaar had de organisatie het aangedurfd om voor
ruim honderd personen zelf te koken. Tja, en dan is
natuurlijk het uitlopen van de finalepartijen van de 
cadetten wat lastig.
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schermers zich voor de A, B of bonuspoule. De eerste
drie plaatsen in de A poule zijn respectievelijk veroverd
door Vernon Thomas (Rapier), Anton Timmers (Rapier)
en Sjak Swiers (L’ Assaillant). In de B poule bemachtig-
den Koen Kock (Rapier), Gijs Boon (Rapier) en 
Gerard van Horsten (Courage) achtereenvolgens de 
eerste, tweede en derde plaats. De bonus, in de vorm
van een fles wijn, werd gewonnen door Siem Kamp
(Beau Geste). Allen die niet in de prijzen vielen, kregen
bij de bekendmaking van het klassement een grote rode
zakdoek uitgereikt om uit te huilen..... 17 oktober gaat
voor Beau Geste de historie in als een zeer succesvolle,
sportieve dag die niet mogelijk zou zijn geweest zonder
de deelnemers en vrijwilligers die zich hebben ingezet
voor een enigszins ordelijk en zeer gezellig verloop 
van de dag. Bij deze nogmaals dank voor jullie inzet 
en gezelschap! 
Speciale dank gaat uit naar scheidsrechter Joke Hentenaar
en Alain Deramaix van de Fencing Pro Shop uit 
Braine-le-Chateau (België). Deze deed met zijn 
materiaalstand zulke goede zaken dat hij de vereniging
een aantal nieuwe handschoenen schonk!

Thierry won geen enkele partij, maar liet traan noch
vloek en bleef zijn uiterste best doen op zijn scherm-
kunsten. Met de Jan van den Elshout trofee gedenken
wij onze wijlen secretaris die een sportieve mentaliteit 
en een correcte stijl altijd voorop stelde. 
Uiterste inspanningen werden geleverd bij de 
benjamin-poule. Deze bestond uit zeven schermers, 
dus er gingen heel wat partijen overheen voordat de
strijd gestreden was! Na 21 partijen bleek de wedstrijd
echter nog niet beslist; voor de plaatsen twee en drie
stonden de twee Beau Geste schermers, Redouan el
Moussaoui en Cullen Robertson, namelijk ex aequo.
Tussen deze heren moest dus nog een spannende 
barrage worden verschermd. 
De barrage werd gewonnen door Redouan, hij eindigde
daarmee als tweede achter winnaar Marc Kessels, die bij
deze gelegenheid nog één keer uitkwam voor Beau Geste.
Helaas heeft hij inmiddels onze vereniging verlaten. 
In de middaguren was de beurt aan de senioren voor 
het degentoernooi. Er werden twee ronden van drie
poules verschermd zodat iedereen de hele middag aan
het schermen was. In de eerste ronden plaatsten de



DE JEUGDPAGINA VAN TOUCHÉ

Deze keer ingezonden tekeningen,
puzzels en moppen 

door leden van 
schermvereniging Elán 

Ledenwerfactie Schermvereniging
ELÁN uit Roermond
Op dinsdag 2 november verzorgden wij en ledenwerf-
actie d.m.v. een workshop op kasteel Limbricht bij
Born, voor leerlingen van enkele basisscholen uit Echt
en Geleen. Er kwamen op deze dag 120 kinderen welke
verdeeld werden in groepen van zo’n 16 kinderen de
helft van deze groep kon een interessante schermfilm
bekijken en de anderen kregen allen een schermvest aan
en een floret in de hand en na wat uitleg konden ze zich
wat uitleven in een schermpartijtje. Hierna werd de
groep gewisseld en konden de anderen schermen. Het
was een hele ervaring voor de jeugd. Hierna gaven Freek
en Paul van S.V. Elán nog een mooie demonstratie weg
met sabel en degen. Ze waren allen zeer onder de indruk
van deze spannende en geweldige sport.
Na zo’n 120 kinderen wat te hebben laten zien en dat ze
zelf geschermd hadden zat de dag erop en konden we
terugkijken op een zware maar zeer mooie dag en ook
voor de kinderen was het een geweldig item. Na een
week stuurden de kinderen ons hun bevindingen van
deze dag met tevens een lijstje met namen welke kinde-
ren gingen deelnemen aan de proeflessen bij S.V. Elán.
Als alle schermverenigingen zoiets eens per jaar konden
organiseren dan zou het ledental van schermers gestaag
omhoog gaan.

Veel succes toe-
gewenst Scherm-
vereniging Elán
uit Roermond.
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Gala der Kampioenen 2004
Oud schermer Joan Blokhuis had het idee om gezellig
tussen oude knarren, oud equipeschermers van de vroe-
gere clubs Zaal Abrahams Den Haag, Zaal Vandervoodt
Rotterdam en Zaal Van den Berg Amsterdam een 
equipewedstrijd te organiseren.
Het werd een geweldige happening, te meer daar 
Kasper Kardolus heel veel oudkampioenen ter aan-
moediging van de oude schermende degen-knarren had
uitgenodigd te komen! Velen gaven acte de presence.
De equipes bestonden uit:
Rotterdam: Laurens van Tiggele, Henk van Meel, 

Eric Wolff

Den Haag: Joan Blokhuis, Ties Feith, Fred de Leau
Amsterdam: Bert van den Berg, Rinie Engelbracht, 

Piet de Invaller

Amsterdam met de grootse Invaller, won het spektakel!
Onder de toeschouwers o.a. Eddy Wolthuis, ere-lid
KNAS, en de oud Nederlands Kampioenen, Henny ter
Weer, Danie van Rossem, Lenie Kokkes, Yvonne Thiry,
Willy Engelberts, Anky Hage, Bert van Beem, Hans
Sauerbier, Yvette Kardolus, Marianne Rensink, Eddy
Ham (deelnemer O.S. sabel 1972 Munchen) en Frans
Mosman.

Willy Engelberts noteert hoe hij het beste de volgende keer
Eddy Ham kan verslaan!

Lenie Kokkes en Kasper Kardolus gezellig bij de Bar aan de
koffie!

En de oud Top schermers: Ties Feith-Fred de Leau-Henk
van Meel-Joan Blokhuis-Eric Wolff-Kasper Kardolus (gast-
heer) Rinie Engelbracht-van Tiggele. Tonny Langeweg

Na afloop was er een heerlijk buffet!

Foto’s: Marianne van der Wal
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WEDSTRIJDKALENDER 2005
Datum Naam/Wapen Plaats/Organisatie Opmerking

1 5 / 0 1 / 2 0 0 5  J e u g d  P u n t e n t o e r n o o i ‘ t  H a r d e  t . o .  To n n e t k a z e r n e R e c r.
D e g e n / F l o r e t / S a b e l  J e u g d  t / m  1 5  j a a r s v  V a l i a n t

1 2 / 0 2 / 2 0 0 5  2 7 e  D O N A R  t o e r n o o i G r o n i n g e n I n t .
1 3 / 0 2 / 2 0 0 5 D e g e n / F l o r e t / S a b e l  D a m e s  &  H e r e n D O N A R  1 8 8 1

2 0 / 0 2 / 2 0 0 5  J e u g d  P u n t e n t o e r n o o i D e v e n t e r R e c r.
D e g e n / F l o r e t / S a b e l  J e u g d  t / m  1 5  j a a r s v  D e v e n t e r

2 6 / 0 2 / 2 0 0 5  N K  V e t e r a n e n  2 0 0 5 A r n h e m  S c h e r m c e n t r u m V e t .
2 7 / 0 2 / 2 0 0 5 A l l e  w a p e n s  I n d .  Z a . :  D e g e n ;  Z o . :  F l o r e t /  S a b e l K . N . A . S . / S c a r a m o u c h e

0 5 / 0 3 / 2 0 0 5  D O M - t o e r n o o i U t r e c h t I n t .
0 6 / 0 3 / 2 0 0 5 F l o r e t / S a b e l  I n d .  e n  E q u i p e s v  P a l l ó s

1 2 / 0 3 / 2 0 0 5  S n a p h a e n e  t o e r n o o i A r n h e m  S c h e r m c e n t r u m
S a b e l  J e u g d s v  S c a r a m o u c h e

1 3 / 0 3 / 2 0 0 5  9 e  A r n h e m s e  M e i s j e s  t o e r n o o i A r n h e m  S c h e r m c e n t r u m
F l o r e t  J e u g d s v  S c a r a m o u c h e

1 9 / 0 3 / 2 0 0 5  J e u g d  P u n t e n t o e r n o o i E r m e l o R e c r.
D e g e n / F l o r e t / S a b e l  J e u g d  t / m  1 5  j a a r s v  P u t t e n

2 0 / 0 3 / 2 0 0 5  1 5 e  W i l l e m  E g g e r t t o e r n o o i P u r m e r e n d I n t .
D e g e n / F l o r e t  D A m e s  &  H e r e n z a a l  H e e r o o m s

2 3 / 0 3 / 2 0 0 5  W J K  2 0 0 5 L i n z  ( A U T )
3 1 / 0 3 / 2 0 0 5 A l l e  w a p e n s  J u n i o r e n  &  C a d e t t e n F. I . E .

0 2 / 0 4 / 2 0 0 5  M a r i k e n  v a n  N i e u m e g e n t o e r n o o i N i j m e g e n / U n i v.  S p o r t c e n t r u m R e c r. .
F l o r e t  J e u g d  &  S e n i o r e n D r i e  M u s k e t i e r s / D o n  Q u i c h o t e

1 0 / 0 4 / 2 0 0 5  L e n t e  D e g e n / S c h e l v i s p e k e l t o e r n o o i V l a a r d i n g e n R e c r. / I n v. .
D e g e n / S a b e l  D a m e s  &  H e r e n Tr e f p u n t  V l a a r d i n g e n

1 6 / 0 4 / 2 0 0 5  J e u g d  P u n t e n t o e r n o o i A l m e r e R e c r.
D e g e n / F l o r e t / S a b e l  J e u g d  t / m  1 5  j a a r s v  V i v a s

1 7 / 0 4 / 2 0 0 5  V O C - c u p H o o r n I n t .
A l l e  w a p e n s  S e n i o r e n s v  H o o r n

2 3 / 0 4 / 2 0 0 5  N K  2 0 0 5 A r n h e m  S c h e r m c e n t r u m W e d .
2 4 / 0 4 / 2 0 0 5 A l l e  w a p e n s  S e n i o r e n K . N . A . S . / S c a r a m o u c h e

0 5 / 0 5 / 2 0 0 5  2 7 e  H e m e l v a a r t t o e r n o o i V e l d h o v e n R e c r.
F l o r e t  a l l e  c a t .  s v  C o u r a g e

2 0 / 0 5 / 2 0 0 5  G N S K  2 0 0 5 N i j m e g e n S t u d .
2 1 / 0 5 / 2 0 0 5 D e g e n / F l o r e t  E q u i p e N S S V  D o n  Q u i c h o t e


