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Sonja Tol blij met haar tweede plaats bij de 
Wereldbekerwedstrijd in het Duitse Tauber-
bischofsheim, waar ze haar meerdere moest 
erkennen in de Russische Tatiana Logounova 
(midden), rechts de nummers drie de Zwitserse 
Sophie Lamon en de Canadese Sherraine 
Schalm.(foto Peter Kerskes)

Foto achterpagina: 
Bondscoach Roel Verwijlen praat met zoon Bas 
over een tactisch concept voor de volgende 
wedstrijd. ‘Zonder het inzicht van mijn vader, 
had in de Spelen niet bereikt’, aldus Bas.
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Voorwoord

Wiebe Mokken 

Beste Schermers,
De eerste Touché van dit jaar 
bevat weer veel goed nieuws. 
Daarnaast is er nieuws dat 
de Touché niet heeft gehaald 
als onafhankelijk artikel, maar 
dat ik toch graag onder uw 
aandacht wil brengen.

Onze topschermers hebben 
prachtige resultaten behaald. 
In het eerste weekend van 
maart werd Sonja Tol tweede 
in Tauberbischofsheim en 
miste de overwinning in dat 
sterke toernooi op slechts een 
enkele treffer. Keer op keer 
bewijst Sonja dat ze hoort 
bij de absolute wereldtop en 
dat ze op een goede dag elk 
toernooi kan winnen. Dat geldt 
ook voor Bas Verwijlen die in 
datzelfde weekend vijfde werd 
op het A-toernooi van Bern. 
Twee weken eerder werd hij 
ook vijfde in Lissabon. Na 
twee derde plaatsen in de 
Grand Prix - in Doha en veel 
vroeger in dit kwalificatiejaar 
op de Monal in Parijs - staat 
Bas nu solide in de top 10 van 
de wereld. Ook Indra Angad-
Gaur haalde een prachtig 
resultaat met een derde plaats 
op het A-toernooi in Leipzig. 

Dit betekent dat drie sporters 
hebben voldaan aan de eisen 
van het NOC*NSF. Het gevolg 
is, dat ze, zodra ze voldoen 
aan de eisen van de FIE, die 
overgenomen zijn door het 
IOC, naar de OS in Peking 
kunnen. Het worden voor het 
Nederlandse schermen onge-

hoord spannende maanden 
met als climax de Olympische 
kwalificatietoernooien eind 
april in Praag en in Lissabon. 
Daar hebben degenen die zich 
niet via de wereldranglijsten 
hebben geplaatst, een laatste 
kans om zich te kwalificeren. 

Op de andere wapens zien  
we een sterke vooruitgang in 
de breedte, maar zijn de Olym-
pische Spelen nog ver weg. 
Het is wel zeer bemoedigend 
dat we stevige delegaties 
kunnen afvaardigen naar het 
JWK in Catania. Daar aan de 
voet van de Etna hebben we 
op alle wapens, behalve op 
dames sabel, deelnemers. Het 
wordt een grote afvaardiging 
en we zijn nieuwsgierig naar 
de resultaten.

In de breedtesport maken we 
ook vorderingen. Er is hard 
gewerkt aan het, eindelijk, 
afmaken van het brassard- 
systeem. U hoort hier snel meer 
over. Depots met scherm- 
artikelen worden verspreid in 
het land ingericht, zodat niet 
zulke grote investeringen meer 
nodig zijn om demonstraties 
uit te voeren. Een al wat ouder 
plan dat eindelijk is verwezen-
lijkt. De regiotrainingen krijgen 
langzaam maar zeker een 
betere structuur, we werken 
er hard aan om het gat tussen 
het recreatieschermen en PITS 
te verkleinen. 
De ECPKNASCuptoernooien 
werken steeds beter volgens 
de checklists die de kwaliteit 
van deze wedstrijden moe-
ten borgen en ondertussen 
blijft de opkomst op de zo 
uitmuntend georganiseerde 
puntentoernooien hoog. En 
er is meer, maar dat past niet 

in dit stuk. Het belangrijkst 
is: veel bedrijvigheid en veel 
vooruitgang.

Tenslotte: zoals velen al weten 
heeft Rita van Driel besloten 
een mooie functie bij het 
NOC*NSF te accepteren. Zij 
zal vanaf april dus niet meer 
de directie voeren over het 
bondsbureau. Terwijl wij met 
de NHB naarstig op zoek zijn 
naar een opvolger - we zijn 
in een vergevorderd stadium 
met een uitstekende kandidaat 
- realiseren we ons dat we 
wel even stil moeten staan 
bij wat Rita allemaal voor de 
KNAS heeft gedaan. Ik kan u 
verzekeren dat het samenvoe-
gen van twee bondsbureaus 
geen sinecure is en dat het 
omgaan met breedtesporters, 
geïnteresseerden, topspor-
ters, maîtres, commissies, 
NOC*NSF, medewerkers en 
het bestuur - en dat voor twee 
bonden! - een zeer zware klus 
is. Het is als het leiden van een 
bedrijf met heel veel, bijzonder 
diverse klanten. Rita heeft dat 
uitstekend gedaan. Ik wil haar 
graag bedanken voor haar 
professionaliteit, haar goede 
humeur en haar bijdrage aan 
de schermsport.
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Voorzitter Mokken legt 
honderd jaar Schermbond 
vast in een boek

Op 1 februari 1908 werd in Utrecht de 
Nederlandse Amateur Scherm Bond 
(NASB) opgericht. Het eeuwfeest 
is inmiddels met weinig ruchtbaar-
heid verstreken. Het bestuur van de 
KNAS is het niet vergeten en bereidt 
een feest voor dat samenvalt met het 
Europees Kampioenschap Schermen 
voor Junioren begin november dit jaar 
in Amsterdam. In oktober, zo is de 
bedoeling, verschijnt van de hand van 
KNAS-voorzitter Wiebe Mokken een 
boek over honderd jaar KNAS. Uit 
dit boek een fragment over de wijze 
waarop de bond tot stand kwam.

Aan het eind van de 19e eeuw werd 
sport steeds belangrijker en popu-
lairder. In heel West-Europa vatte het 
idee post dat het goed was om het 
lijf te trainen en veel in de buiten-
lucht te zijn. Het voetbal ontstond, 
de fiets werd populair en er ver-
schenen tijdschriften die de ontwik-
kelingen in de sport en vaak ook de 
techniek (automobiel, luchtballon 
en vliegtuig) zorgvuldig bijhielden. 
Mensen gingen sporten en sporters 
gingen zich organiseren.

KNAS mag trots zijn
op een rijke historie

Wiebe Mokken

Zo ook de schermers. In het jaar 1890 
werd op initiatief van de Nederlandse 
schermleraar Hesse de Nederland-
sche Schermbond opgericht. Deze 
schermbond had onder andere tot 
doel: het invoeren van de Franse me-
thode en de organisatie van jaarlijkse 
wapenfeesten. Opvallend is dat deze 
bond een ’burgerbond’ was, dus niet 
een militair initiatief. Wel was bij-
voorbeeld J. Th. N. D. E. van Schou-
wenburg, later een van de oprichters 
van de Koninklijke Onderofficieren 
Schermbond (K.O.O.S), in 1898 lid van 
het bestuur. Toch was dit een duidelijk 
teken dat schermen ook buiten het 
leger populair was.

De militairen volgden snel. In 1897 
werd de Koninklijken Officiers Scherm-
bond (KOS) opgericht en in 1901 de 
KOOS. Deze verenigingen zijn later, 
ongeveer ten tijde van het eeuwfeest 
van de KOS gefuseerd tot de huidige 
Koninklijke Militaire Scherm Vereni-
ging (KMSV). De militairen konden zo 
vroeger hun eeuwfeest vieren dan de 
burgers, want de eerste Nederland-
sche Schermbond ging rond 1900 ter 
ziele. Toch was het druk in schermend 
Nederland. Het wemelde van de, vaak 
heel kleine, schermverenigingen. Het 
schermen was al geruime tijd verplichte 
stof in het leger dus nagenoeg alle 
mannen kwamen wel met schermen 
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in aanraking. Voor het leger waren 
schermleraren nodig en die werden 
natuurlijk netjes door het Ministerie van 
Oorlog betaald. Zo werd de sport als 
het ware van overheidswege gespon-
sord. Veel beroepsmilitairen bleven 
schermen en velen die uit het leger 
gingen, wilden als burger ook toch nog 
graag een partij ’trekken’. In Den Haag 
alleen waren er al zo’n 20 schermver-
enigingen. Bedrijven hadden hun eigen 
schermverenigingen, zoals Heineken, 
de Bataafse Petroleum Maatschappij 
en de Inkasso-bank, er was een amb-
tenarenschermvereniging en een ver-
eniging van de Haagse Burgerwacht.

Soms waren die schermverenigingen 
zo naar binnen gekeerd dat nauwelijks 
iemand van hun bestaan wist. Nog in 
1933 schrijft J. Schoon in de Scher-
mer (10e jaargang nr. 3) gehoord te 
hebben over een “welhaast 50 jaar 
oude Rotterdamse schermclub, die 
zijn oorsprong heeft gehad in de thans 
haast legendarisch geworden Schut-
terij. Men schermt daar nog floret met 
een trefvlak, dat slechts een rechthoek 
op de voorzijde van den romp beslaat. 
Alleen daarop aankomende treffers 
zijn geldig. Annuleeringsbepalingen 
worden niet erkend.”

Om internationaal op sportief vlak mee 
te kunnen doen, werd in het buitenland 
gezocht naar maîtres die in Nederland 
les wilden geven. Zo werd de Belgi-
sche schermleraar Van Humbeeck 
gestrikt om in Amsterdam een ’zaal’ 
te starten. België was in die jaren en 
nog geruime tijd daarna een zeer sterk 
schermland. Nog in 1933 had België na 
Italië de meeste licenties.

Ondertussen verwierven de Olympi-
sche Spelen steeds grotere bekend-
heid. Bij de eerste drie Olympische 
toernooien in 1896, 1900 en 1904 
waren geen Nederlandse schermers  
aanwezig. Bij de, door velen vergeten, 
Olympische Spelen van 1906 in Athe-
ne was er echter een delegatie van 
negen schermers actief, bijna allemaal 
militairen. De sabelequipe behaalde 
een mooie derde plaats.

Vreemd genoeg vormde deze mooie 
resultaten nog niet echt de doorbraak. 
Waarschijnlijk omdat de Olympische 
Spelen toen nog lang niet zo groot, 
zwaar bevochten en populair waren. 
Die echte doorbraak kwam wel een 
jaar later in 1907. In dat jaar slaagde 
eerste luitenant J. Doorman erin in 
Parijs de Europese titel  (eigenlijk 
de Open Franse titel) op sabel te 
bemachtigen. Het is belangrijk te 
beseffen dat in die jaren geen wereld-
kampioenschappen werden georga-

Een van de eerste ´toppers´ van de KNAS, kapitein A. (Arie) E. W. de 
Jong, wiens lange carrière omstreeks 1908 begon. Rechts van hem 
kapitein Perrodon.
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niseerd. Nagenoeg alle schermers 
van naam kwamen uit Europa. In de 
uitslagenlijsten van de wereldscherm-
bond FIE (Federation International 
d’Escrime) werden de Europees 
kampioenen van toen tot voor kort 
gewoon onder het lijstje ’wereld-
kampioenen’ genoemd.

De overwinning van Doorman had 
verstrekkende gevolgen, want het 
was de regel dat de volgende kam-
pioenschappen in het land van de 
overwinnaar werden gehouden en 
dus was er een acute behoefte aan 
een instantie die namens Nederland 
die kampioenschappen zou kunnen 
organiseren. Daarom deden in au-
gustus 1907 de schermers M.J. van 
Loeben Sels, J. Doorman en G. van 
Rossem een oproep tot het oprichten 

van een Nationale Schermbond. En zo 
werd op 1 februari 1908 te Utrecht de 
Nederlandsche Amateur Scherm Bond 
(N.A.S.B. toen nog) opgericht.

Het bestuur bestond uit:
Voorzitter:
 Mr. A. J. Labouchere
Ondervoorzitter:
 Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek
Secetaris:
 G. van Rossem
Penningmeester:
 M. J. van Loeben Sels
Commissarissen:
 F. Vigeveno
 J. T. C. van Schreven
 W. P. Hubert van Blijenburgh

Dat is nu precies honderd jaar geleden. 
Een moment om even bij stil te staan.

Met een bronzen medaille tijdens de 
Wereldbekerwedstrijd in Leipzig heeft 
florettiste Indra Angad-Gaur van het 
NOC*NSF een nominatie gekregen 
voor de Olympische Spelen in Beijing. 
Wie kijkt op de wereldranglijst, kan niet 
anders concluderen dat Indra zeker niet 
kansloos is om zich voor daadwerkelijke 
deelname te kwalificeren. 

Voor dat felbegeerde ticket moet Indra 
op 26 april deelnemen aan een zoge-
noemd quotum- of kwalificatietoernooi 
in Lissabon. Bij dat toernooi ontbreken 
concurrenten, die zich al door hun 

Indra Angad-Gaur niet kansloos 
voor kwalificatie Spelen

stand op de wereldranglijst of met een 
landenteam hebben gekwalificeerd.

Indra is druk doende om zich op het 
toernooi in Lissabon goed voor te berei-
den. Na drie keer de Spelen net te heb-
ben gemist, wil de Florettiste nu laten 
zien op de Spelen thuis te horen.

Bondscoach Arvid Oostveen is heel 
positief over de vorderingen van Angad-
Gaur, ook al wisselen de resultaten per 
toernooi. Angad-Gaur traint voorname-
lijk bij de Fransman Olivier Belnoue en is 
lid bij het Franse C.M. Aubervilliers.
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– – – Redactioneel – – –

Het vervaardigen van Touché is 
een ontzettend boeiende bezig-
heid. Een uitdaging ook en mis-
schien zijn er binnen de KNAS 
met haar wijd vertakt vereni-
gingsnetwerk ook nog schermers 
of schermsters, die het leuk vin-
den om actief aan Touché mee te 
werken. Wat kan dat inhouden? 
Ideeën aandragen, tips door-
geven, zelf artikelen schrijven 
over wedstrijden of activiteiten 
die op een andere wijze met de 
schermsport van doen hebben. 
Een interview maken met een 
schermer die aandacht verdient. 
Kortom: er zijn tal van activiteiten 
die een mooie plaats in Touché 
verdienen. Belangstellenden die 
de redactie willen versterken, 
kunnen hun belangstelling ken-
baar maken via: pr@knas.nl 

De redactie hoopt de lezers 
dit keer weer een veelzijdige 
Touché te hebben bezorgd. We 
proberen ingezonden artikelen 
met uitslagen over toernooien zo 
volledig mogelijk mee te nemen. 
Dat lukte in de laatste Touché 
in 2007 helaas net niet. Het 
toernooi Wapen van Vlagtwedde 
in Ter Apel en het Sista Rana-
toernooi in Amsterdam vielen 
er letterlijk buiten. Bij wijze van 
uitzondering komen we in dit 
nummer er toch nog met een 
iets andere aanpak op terug. Dat 
geldt ook voor het Koning Willem 
II toernooi in Tilburg.
Terwijl u dit leest, is de redactie 
alweer bezig met het volgende 
nummer dat we iets eerder in het 
tweede kwartaal – in de tweede 
helft van mei – willen uitbrengen. 
Veel leesplezier.

Redactie Touché

– – – Redactioneel – – –

Gegevens voor de 
Nationale Sportpas
Op dit moment zitten er in het 
systeem van de Nationale Sport-
pas veel pashouders, die nog 
geen persoonsgegevens (naam, 
adres, woonplaats, geslacht) 
hebben opgegeven bij aanmel-
ding. Via nieuwsberichten op de 
site van de Nationale Sportpas 
en herinnerings e-mails heeft 
de Nationale Sportpas getracht 
alsnog genoemde informatie van 
deze personen te vergaren. Dit 
heeft niet het gewenste resultaat 
opgeleverd. Nationale Sport-
pas heeft het bondsbureau 
gevraagd de ontbrekende ge-
gevens te verstrekken. Alvorens 
dat te doen, wil het bondsbu-
reau weten of er leden zijn, die 
daar bezwaar tegen hebben en 
zo ja, waarom. Naar aanleiding 
van de reacties beslist het 
bondsbureau of het de ontbre-
kende gegevens aan de Natio-
nale Sportpas zal verstrekken. 
Hieronder staat  beschreven 
wat de Nationale Sportpas met 
de gegevens wil doen.

In de toekomst wil Nationale 
Sportpas sportpashouders de 
mogelijkheid bieden om hun 
tegoed direct in winkels te 
besteden. Dit is alleen moge-
lijk wanneer de gegevens van 
de pashouder bekend zijn bij 
Nationale Sportpas. Daarnaast 
hopen zij met deze gegevens 
beter in te kunnen spelen op de 
wensen van de sportpashouders 
bijvoorbeeld door plaatselijke ac-
ties (op basis van postcode). De 
gegevens van de sportpashou-
ders zullen niet gebruikt worden 

voor commerciële aanbiedingen, 
alleen wanneer u hier specifiek 
om hebt gevraagd door het aan-
vinken van de opt-in vraag.

Reacties hierop kunt u mailen 
naar: communicatie@knas.nl

– – – Schermsuccessen – – –

Petra Wilhelmus/Roland van der Zee

Tol prolongeert titel 
bij Koning Willem II 
toernooi
Bij het vierde lustrum van het 
Koning Willem II degenscherm-
toernooi in Tilburg op de eerste 
zondag in de herfst van 2007 
was het met 81 deelnemers 
gezellig druk. En niet onbelang-
rijk: door de aanwezigheid van 
tal van buitenlandse schermers 
werd er in Tilburg op hoog 
niveau geschermd.

Inzet in Tilburg is de fel be-
geerde Koning Willem II trofee. 
Daarvoor reisden er schermers 
uit Frankrijk, Duitsland, Enge-
land en vooral België af naar de 
Brabantse textielstad om het 
tegen elkaar op te nemen. Bij de 
heren waren er acht schermers 
uit de Nederlandse top 10 ver-
tegenwoordigd en bij de dames 
negen, onder wie Sonja Tol die 
op nummer 1 staat en haar titel 
kwam verdedigen.

Na de voorrondes volgde de inde-
ling in de A-poule en de B-poule. 
De wedstrijden verliepen heel vlot. 
Daardoor vingen de finales zelfs 
iets eerder aan dan gepland. Bij 
de dames ging die finale tussen 
Sonja Tol en Cheryl Jahn. 
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Sonja Tol speelde aanvallend, 
trefzeker en hield een hoog 
tempo aan. In minder dan drie 
minuten werd met een score 
van 15-2 het duel beslist en 
behield Sonja met succes haar 
titel. In de finale bij de heren 
streden Siebren Tichelaar en 
Stephane Ganeff.

Er werd door de scheidsrech-
ter een rode kaart aan Ganeff 
toegekend voor het te laat of ver-
keerd aanbieden van het wapen. 
Hierdoor startte Tichelaar met 
één treffer voorsprong.
Ook deze finale verliep snel en 
na vier minuten wist Siebren 
Tichelaar met een score van 15-7 
de titel in de wacht te slepen.

Uitslagen:
dames degen: 1. Sonja Tol; 2. Cheryl 
Jahn; 3.Kelly Boone/ Hairya Enge-
lenburg;

heren degen: 1. Siebren Tichelaar; 
2. Stephane Ganeff; 3. Wouter den 
Otter/ Peter Bijker

Finale tussen Siebren Tichelaar en Stephan Ganef

– – – Redactioneel – – –

Internationaal 
Schermkamp
Van 30 juni t/m 11 juli 2008 vindt 
in het Franse Aurec-sur-Loire 
een internationaal scherm-
kamp plaats. Het schermkamp 
is bedoeld voor jongens en 
meisjes van 11 t/m 17 jaar. Naast 
schermactiviteiten zullen er ook 
andere activiteiten plaatsvinden 
zoals kanoën, tafeltennissen, 
boogschieten etc. Voor meer 
informatie over dit kamp: zie de 
website: www.stage-aurec.fr.

– – – Redactioneel – – –

Wim Bargerbos

Kasper Kardolus 
in het zonnetje 
Om het mooie schermjaar 2007 in 
stijl af te sluiten, opende scherm-
zaal Kardolus vrijdagavond 14 de-
cember de deuren voor een keur 
aan genodigden uit alle delen van 
het land. Onder de aanwezigen 
waren bestuurder Wim Ludeke 
van het NOC*NSF, evenals 
KNAS-voorzitter Wiebe Mokken 
en echtgenote en bestuursleden 
Etienne van Cann en Dinie Meijer-
Evers. Ook de directeur Rita van 
Driel van het bondsbureau en 
Mark Janssen van de ECPKNAS-
Cup hadden aan de uitnodiging 
gehoor gegeven en waren naar 
Zoetermeer gereisd.

Ook enkele schermverenigingen 
uit andere plaatsen in het land 
waren vertegenwoordigd. Samen 
met de Zoetermeerse sportwet-

houder Muijzers, ereleden van 
de vereniging en omwonenden 
van de schermschool grepen 
zij de gelegenheid aan om een 
heus schermgala mee te maken. 
Niet te missen was Hilbrand 
Nawijn, voormalig minister en 
aspirant popster, maar bovenal 
een lokale bestuurder, die al heel 
lang maître Kasper Kardolus met 
belangstelling volgt. Allen kregen 
een meeslepend programma 
voorgeschoteld door schermers 
van internationale allure én jong 
talent, waarmee Zaal Kardolus 
zich overtuigend presenteerde 
als vitale schermvereniging die 
de toekomst met vertrouwen 
tegemoet kan zien.

Aanleiding voor het gala was de 
uitreiking van de hoogste onder-
scheiding van de internationale 
schermbond aan maître Kasper 
Kardolus voor zijn verdiensten 
voor de schermsport in april 2007 
in het Turkse Belek, alsmede de 
tweede plaats op het WK voor 
veteranen op sabel door Oscar 
Kardolus in Sydney, Australië, 
afgelopen september. Ook het 
nationale kampioenschap van 
de mannenequipe op degen en 
de eerste drie plaatsen op de 
NK individueel maakten 2007 
tot een mooi schermjaar voor de 
Zoetermeerse vereniging. En met 
het oog op de toekomst was de 
internationale doorbraak van twee 
jeugdtalenten van Zaal Kardo-
lus van bijzondere betekenis. 
Kortom, 2007 was een bewogen 
jaar voor Kasper Kardolus, 70 
jaren jong en nog steeds vast 
van plan om de reeks successen 
verder uit te bouwen.

De bezoekers van het schermga-
la kregen drie partijen voorge-
schoteld waarin internationale 
klasse werd afgewisseld door 



– – – – – – – – – – – – – – – – Touché Nr. 1 / pagina 11 – – – – – – – – – – – – – – – –

aanstormend talent. Speciaal 
voor de gelegenheid was een 
van Nederlands topscheidsrech-
ters, Dario Welinow, helemaal uit 
Friesland naar Zoetermeer afge-
reisd. De avond begon met een 
partij op degen tussen Stephane 
Ganeff, zeven maal nationaal 
kampioen en drievoudig deelne-
mer aan de Olympische Spelen, 
en Arwin Kardolus, veertien maal 
nationaal kampioen en de hui-
dige kampioen van Nederland.

De uitslag, 5-15, was uiteraard 
ondergeschikt aan de kwaliteit, 
die beide grootmeesters de toe-
schouwers voorschotelden. Zel-
den is een partij op een zo hoog 
niveau in ons land te aanschou-
wen en de toeschouwers wisten 
de galavoorstelling op waarde 
te schatten. Dat de toekomst 
van de Nederlandse scherm-

sport mede in Zoetermeer ligt, 
bewezen Kelly Boone (nog net 
15) en Arno Bargerbos (net 14) 
in een zinderende partij voor een 
ademloos publiek. Liefhebbers 
en bondsbestuurders waren het 
er over eens dat maître Kasper 
Kardolus opnieuw materiaal in 
handen heeft om de schermsport 
een impuls te geven.

Het gala werd op overdonderen-
de wijze afgesloten door de vice-
wereldkampioen Oscar Kardolus 
en zijn jongere broer Olaf, die 
elkaar op sabel bestreden. Oscar, 
negen maal nationaal kampioen, 
en Olaf, tweemaal individueel 
nationaal kampioen en 36 (!) maal 
als lid van een equipe op sabel, 
degen of floret, schotelden het 
zeer enthousiaste publiek een 
waar spektakelstuk voor. Oscar 
moest er alles aan doen om zich 

De actieve schermers na het gala met de scheidsrechters

de ontketende Olaf van het lijf te 
houden, want onder luide toe-
juichingen van de toeschouwers 
ging de partij heen en weer, totdat 
Olaf met 15-14 zijn meerdere in 
Oscar moest erkennen.

Het gala werd in ontspannen 
sfeer vervolgd met een gezellige 
receptie, die velen de gelegen-
heid bood herinneringen op te 
halen en toekomstplannen te 
bespreken. Het was een zeer 
geslaagde avond in Zoetermeer, 
waar de internationale allure van 
een olympische sport eventjes 
tastbaar was.
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Eerste ECPKNAS- 
Cuptoernooi in 2008 
in Groningen

Het Internationale Donartoernooi -  
in 2008 het eerste ECPKNASCuptoer-
nooi - had in het weekend van 9 en 10 
februari in Groningen voor de dertigste 
keer plaats. Dit aantal bevestigt deze 
jaarlijkse mooie traditie van de Gro-
ninger Studenten Schermvereniging. 
Hoewel er veel is veranderd in het hoger 
onderwijs, vaak niet zonder consequen-
ties voor het verenigingsklimaat, houdt 
het schermtoernooi stand.

Op verschillende vlakken zijn er wijzigin-
gen aangebracht in het hoger onderwijs. 
Zo wordt langzaam studeren steeds 
meer ontmoedigd. Tegenwoordig is 
de studiefinanciering in principe een 
lening. Wanneer er binnen tien jaar een 
diploma is behaald, wordt een gedeelte 
van de studiefinanciering omgezet in 
een gift. Dit gedeelte hangt samen met 
de formele studieduur. Het gros van 
de studenten studeert langer dan deze 
duur en bouwt daardoor een studie-
schuld op. De druk om snel te studeren 
is hierdoor groter dan ooit. En dat is in 
onze schermvereniging te merken: er is 
een groot verloop.

De invloed van
een veranderend studieklimaat
op het Donartoernooi

Sander Zwanenburg

Verder worden studenten steeds meer 
aangemoedigd in het buitenland te 
studeren. De mate waarin studenten 
studiereizen ondernemen wordt wel 
gezien als een graadmeter van prestatie 
van hun onderwijsinstelling. Daarnaast 
schreeuwt de arbeidsmarkt niet zelden 
om ervaring in het buitenland. Binnen 
Donar is ook dit te merken; zo vertrek-
ken Donarianen naar het buitenland 
en zijn er steeds vaker buitenlandse 
studenten die interesse tonen in de 
schermsport tijdens hun vaak kort- 
stondige verblijf in Groningen.

Door deze veranderingen zijn de leden 
van Donar steeds korter lid of korter 
actief lid. Overdracht van kennis bin-
nen de organisatie van Donar, d.w.z. het 
bestuur en de commissies, wordt daar-
door steeds belangrijker. Het verlies van 
tradities binnen de oude schermvereni-
ging, zoals het Donartoernooi, zou na-
tuurlijk een doodzonde zijn. Bovendien 
is het wiel opnieuw uitvinden in drukke 
studietijden op z’n minst onwenselijk.

Uiteraard wordt hierop ingespeeld. Zo is 
er dit jaar een archiefcommissie inge-
steld, die de rijke, gedocumenteerde 
historie van de 127-jarige vereniging 
(weer) naar boven haalt. Verder worden 
draaiboeken uitgebreid, zoals het draai-
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boek van de organisatie van het Don-
artoernooi. Op deze manier wordt de 
mondelinge overlevering, vaak na een 
biertje in de stamkroeg, passend aange-
vuld. Echter, met een goed draaiboek is 
een succesvol toernooi nog niet gega-
randeerd. Zonder de ervaren wedstrijd-
leiding van Johanna Prummel en Eric de 
Wit en zonder die paar externe scheids-
rechters die hebben kunnen jureren, zou 
het 30ste Internationale Donartoernooi 
geheid in het water zijn gevallen. Door 
de welwillendheid van vrijwilligers lijkt 
deze traditie volop perspectief voor de 
toekomst te hebben. Wij hopen dan 
ook dat wij ondanks de veranderende 
studieomgeving nog lang één van de 
grootste schermtoernooien van Neder-
land mogen organiseren.

Uitslagen ECPKNASCUP Groningen:
Heren sabel: 
1. Pavel Typl, Arnhem, 2. Rik Adema, Delft, 3. Erik 
van den Ham, Hoorn, 4. Hartmut Wrase, Dld.
Dames sabel: 
1. Bonnie van Vuure, Delft, 2. Jamie van Dongeren, 
Vorden, 3. Floortje Verdouw, Arnhem, 4. Sietske 
van der Werf, Amsterdam.
Heren floret: 
1. Matthijs Rohlfs, Amsterdam, 2. Yam Michaeli, 
Amsterdam, 3. Benjamin Kirchdorf, Dld., 4. 
Alexander Moraru, Alkmaar.
Dames floret: 
1. Daisey Dobbelaar, Leeuwarden, 2. Elmine 
Wijnia, Ter Apel, 3. Maureen Lubbers, Utrecht, 4. 
Kristin Payne, Oude Wetering.
Heren degen: 
1. Raphaël Steinberge, Dld, 2. Arnoud Holstege, Arnhem 
3. Hakan Uludüz, Dld, 4. Heike Westra, Vleuten.
Dames degen: 
1. Irma de Ridder, Utrecht, 2. Margriet Krom, 
Nieuwegein, 3. Laura Hackmack, Dld, 4. Susanne 
Schwenen, Dld.

De besturen van 
de Nederlandse 
Handboogbond, 
de Schermbond 
(KNAS) en Moderne 
Vijfkamp hebben 
Teun Plantinga be-
noemd tot directeur 
van het gezamen-
lijke bondsbureau. 
Plantinga (32) thans 

hoofd financiën, automatisering en 
logistiek bij de Nederlandse Ski Vereni-
ging, begint op 19 mei met zijn nieuwe 
baan in het bondsbureau in Rosmalen. 
Plantinga volgt in Rosmalen Rita van 
Driel op. Van Driel heeft in Papendal een 
functie binnen NOC*NSF aanvaard.
Plantinga, die door de sollicitatiecom-
missie unaniem werd voorgedragen, 

Teun Plantinga directeur KNAS
verwacht in zijn nieuwe functie zijn 
warme gevoel voor de sport breder te 
kunnen uitdragen. Zelf is hij nog altijd 
topsporter en officieel Nederlands kam-
pioen schermen op de discipline sabel. 
De in 1974 in Leiderdorp geboren Plan-
tinga volgde een HEAO-opleiding voor 
accountancy. Zonder deze opleiding 
af te ronden ging hij aan de slag in de 
verkoop van schermartikelen. In 1998 
ging hij werken als administrateur bij de 
Nederlandse Vereniging van Openbare 
Bibliotheken. In 2002 stapte hij over 
naar de administratie bij de Koninklijke 
Vereniging voor Luchtvaart. In 2006 ging 
hij bij de Nederlandse Ski Vereniging 
aan de slag in een vergelijkbare functie. 
Plantinga is woonachtig in Den Haag 
gehuwd en vader van twee zonen in de 
leeftijd van twee en drie jaar.
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Haagse schermster houdt 
kritiek op kwalificatie voor 
Spelen in Beijing

Degenschermster Sonja Tol straalt  
als nooit eerder. Ze wil na Athene 
2004, nog één keer naar de Spelen: 
Beijing 2008. Haar vorm stijgt met de 
week. Bij het ter perse gaan van dit 
nummer, weet de Haagse al dat zij 
haar ticket zal moeten verdienen bij 
het zonetoernooi op 26 april in Praag. 
De kritiek op het kwalificatiesysteem 
is niet mals. De aardigheid van we-
reldbekerwedstrijden is veranderd in 
huilbuien en puntenlijstjes.

In een tussengang van het sportcen-
trum in Papendal legt Sonja Tol haar 
benen ter ontspanning op een andere 
stoel. De Haagse schermster maakt 
grimassen, kijkt helder en vooral olijk 
uit haar ogen. Ze is ontspannen en 
maakt van haar hart geen moordkuil. 
Sonja, op 16 november 1972 geboren 
in Ede, heeft vlinders in haar buik. Tij-
dens haar kerstvakantie in Zuid Afrika 
heeft ze ’de man van haar dromen 
gestrikt’. ”Hij begrijpt mijn situatie. We 
hebben doordeweeks niet zoveel sa-
men. Tot 1 april ben ik voortdurend op 
pad. Maar ik heb wel iemand nodig, die 

Sonja Tol vecht voor
haar laatste Spelen

Servaas Smulders 

mij aan kan. Ik heb tegengas nodig. Ik 
ben eigenzinnig en niet de meest mak-
kelijke”, bekent Tol openhartig. 

De ’situatie’ voor Tol is duidelijk: de 
norm van NOC*NSF om naar de Spe-
len te mogen, heeft ze gehaald. Helaas 
heeft ze nog niet voldaan aan de norm 
van de Internationale Schermbond. 
Inmiddels geeft ze volmondig toe op 
1 april ook niet bij de drie beste Euro-
pese schermsters op degen te horen 
op een opgeschoonde lijst en dus is er 
maar één mogelijkheid: op het podium 
komen bij het zonetoernooi voor Euro-
pese schermsters op 26 april in Praag.

In tegenstelling tot Bas Verwijlen die 
’niet moet denken aan een zenuwach-
tig zonetoernooi’, roept Tol: ’Laat maar 

Sonja Tol aandachtig kijkend
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komen’. Het is niet de ervaring, die de 
doorslag geeft. Verwijlen, die ongeveer 
op zijn vierde al een degen in zijn han-
den kreeg gedrukt, loopt al meer jaren 
mee dan Tol. Na omzwervingen op het 
platteland, van Bennekom naar Lely-
stad, vandaar naar Oudorp en dan naar 
Driehuizen, studeert Tol aan de Leidse 
Universiteit Afrikaanse taalkunde en 
studeert af in ’Afrikanistiek’. Ze doet 
tijdens haar studieperiode ervaring op 
in Ghana en Tanzania. 

Floret? Fout!

Het studentenleven brengt haar bij 
het schermen, waar ze op floret moet 
beginnen. Fout. ”Floret word je als 
beginner opgedrongen. Ik vond er niks 
aan. Je hebt dan te maken met ’het 
recht van de aanval’. Sorry, wat is dat 
voor onzin. Als je iemand dood steekt, 
is iemand toch dood. Tja, zo gaat dat 
toch?” ”Je manier van denken is zo op 
die leeftijd. Floret en sabel lagen me 
dus niet zo, toen ik negentien was.” 
Ze stapt op 20-jarige leeftijd over op 
degen met de makkelijker spelregels. 
Maar vooral ook omdat het directer is.  
”Ik voelde dat me dat beter lag. En ik 
was er meteen wel een beetje goed in. 
Dus mocht ik naar wedstrijden in het 
buitenland. In die tijd had ik eerst aller-
lei uitzendbaantjes bij een supermarkt 
en zo. Daarna werkte ik op Schip-
hol voor een bedrijf dat actief was in 
computercomponenten. Zo kon ik met 
de laatste vluchten mee. Het eerste 
retourtje Havana heb ik uit eigen zak 
betaald. En vervolgens moet je vaker 
op pad. Je krijgt dan ook voorkeuren 
voor vliegtuigmaatschappijen. Er zijn er 
vreselijke bij.”

Voor het overstappen op een vliegveld 
neemt Tol minimaal twee tot drie uur. 
”Neem je het korter dan wordt de kans 
dat je bagage het niet haalt groter. En 
echt, het klinkt raar, maar hoe dichter 
bij ’huis’ hoe groter de kans dat het 
met je bagage mis gaat. Op Schiphol 
doen ze het goed. Maar als ik op weg 
naar huis via Londen moet, dan houd 
ik mijn hart vast. Vreselijk.”

Een contract met Defensie voor de 
topsportselectie in 1999 verandert 
de status van Tol van amateur naar 
professioneel topsporter aanzienlijk. 
Haar universitaire bul brengt haar 
bij de Koninklijke Marine meteen 
in een officiersrang, Luitenant-ter-
zee tweede klas, jongste categorie, 
vergelijkbaar met een eersteluitenant 
bij de Koninklijke Landmacht. Vanaf 
2001 traint ze bij de bondscoach 
degen van de KNAS, Roel Verwijlen. 
Hij bracht Tol naar de Olympische 
Spelen in Athene in 2004. 

Echt leuke herinneringen aan Athene 
heeft Tol niet. Haar kwalificatie voor 
die Spelen staat haar meer bij, dan 
de gebeurtenissen in Athene: ’Het 
olympisch dorp is gewoon een nieuw-
bouwwijk, die niet af is, met gebreken. 
Heel groot. Ik was er in mijn eentje…’

Huilbuien

Tol corrigeert zich direct: ”Ik moet na-
tuurlijk niet zeuren. Zonder het contract 
bij Defensie zou ik nooit op de Spelen 
in Athene hebben gestaan.” Ze stapt 
meteen over naar het huidige kwalifi-
catiesysteem, waar ze helemaal niet 
gelukkig mee is. Erger nog, Tol is bijna 
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des duivels over de manier waarop de 
huidige selectie tot stand komt. 

”In Afrika – een continent dat ook 
enkele startbewijzen per discipline 
heeft – kan zich een schermster heel 
makkelijk plaatsen voor de Spelen. 
Van echte tegenstand is daar geen 
sprake. In Europa ligt dat heel anders. 
De meeste en ook de beste scherm-
sters op degen, komen uit Europa. 
De concurrentie is veel en veel groter 
maar dat geldt ook voor het niveau. 
Daar kan een Afrikaanse niet aan 
tippen. Dus laat op de Spelen de 
beste 24 schermsters op degen van 
de wereldranglijst uitkomen in plaats 
van er enkele toe te voegen, die geen 
partij zijn. Erger nog: in 2004 in Athene 
stond een Senegalese schermster op 
de rol. Niemand heeft haar gezien, ze 
liet verstek gaan. Doodzonde, geef 
zo’n plaats dan aan een schermster, 
die tot de wereldtop behoort en heel 
graag wil komen.”

De ontspannenheid blijft. ”Ik ben blij 
dat ik een academische titel op zak 
heb. Dat is ook het verschil met vele 
andere topschermers. De meesten zijn 
van jongsaf met een carrière begon-
nen. Ik heb eerst gestudeerd en ben nu 
ook bezig met een cursus toeristisch 
management op HBO-niveau. Wellicht 
dat een parttime functie bij een bedrijf 
in het management me past.”

De vlinders in Sonja’s buik spelen op. 
Haar nieuwe relatie zet haar op een 
wolk, die haar mogelijk naar de Spelen 
kan brengen of haar een andere weg 
kan doen inslaan. Ze heeft de man van 
haar leven gevonden met wie ze na 
een desillusie in een vorige relatie haar 
toekomst uitstippelt. ”Over mijn kin-
derwens hebben we het ook al gehad. 
Tja, en bij het denken aan de Spelen 
kwam de laatste tijd ook de vraag op 
van ’hoe leuk vind ik het nog’. ”

Sonja Tol in gesprek met een regionale omroep
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Servaas Smulders

’Topsport- 
loopbaan sporter 
staat centraal’
KNAS maakt met Papendal Instituut 
voor Topschermen ambitie waar

In 2005 stelde de Koninklijke 
Nederlandse Algemene Scherm-
bond (KNAS) het nieuwe beleids-
plan topsport vast. Het meest in 
het oog springende onderdeel 
van dat plan is PITS, Papendal 
Instituut voor Topschermen. Sim-
pel gezegd komt het erop neer 
dat de KNAS in Papendal alle 
topschermers en vooral ook het 
aankomend talent alle faciliteiten 
biedt, die hen uitzicht bieden op 
een topsportloopbaan. 

Bestuurslid Etienne Van Cann 
heeft er als bestuurslid topsport, 
de handen vol aan. Maar hij 
heeft er vooral ook plezier in, 
ook al zijn er soms hobbels te 
nemen. Hobbels die mede te 
maken hebben met de wijzi-
gingen in het beleid. Van Cann: 
”Waar de bond in het verleden 
heeft geleund op prestaties van 
individuen, is met het nieuwe 
topsportbeleidsplan een nieuwe 
structuur opgezet en is gekozen 
voor structurele in plaats van in-
cidentele oplossingen. De KNAS 
investeert in het ontdekken en 
opleiden van nieuw talent. Er 
wordt aandacht geschonken 
aan het kader; geïnvesteerd 
in de begeleiding van top-
sportloopbanen. In het nieuwe 
beleidsplan staan de potentie 
en de topsportloopbaan van de 
sporter centraal: van talent- 

herkenning, via ontwikkeling 
naar uitzending naar titeltoer-
nooien en Olympische Spelen.”

Centraal in dat nieuwe plan 
staat PITS, Papendal Instituut 
voor Topsporters. In het best 
toegeruste sportcentrum van ons 
land nabij Arnhem beschikt de 
KNAS over lopers, een kracht-
trainingruimte, sportmedische 
begeleiding, test- en meet-
mogelijkheden, expertise voor 
aangepaste voeding (dieet), 
prestatiediagnostiek en de com-
binatie van topsport, onderwijs 
en huisvesting. PITS wordt 
mogelijk gemaakt door subsidie 
van NOC*NSF.

Voor de groep Nederlandse 
topschermers is er met PITS een 
fulltime programma. Voor hen is 
er onder leiding van de coaches 
dagelijks een programma waarin 
de training centraal staat. Door 
persoonlijke omstandigheden 
kunnen niet alle topschermers 
aan PITS deelnemen. Dit betekent 
volgens Van Cann niet dat de 
KNAS hen aan hun lot overlaat. De 
KNAS heeft met een klein aantal 
topschermers persoonlijke con-
tracten gesloten over kwalificaties 
en deelnames aan wereldbeker-
wedstrijden en titeltoernooien. En 
wie goed presteert, krijgt van de 
KNAS een prestatiebonus. 

Van Cann over de uitzonderings-
posities: ”De KNAS hanteert ten 
opzichte van de topsporters een 
beleid dat vergelijkbaar is met 
andere bonden. Het is afhankelijk 
van de positie waarin ze verkeren. 
Kijk bijvoorbeeld naar zwemmen 
en schaatsen. Bij die sporten 
zijn er topsporters die ook een 
eigen trainer of een eigen sponsor 
met een team hebben en zich 
afzonderlijk voorbereiden op grote 

toernooien. Dit fenomeen kent de 
KNAS ook en zoals gezegd, goe-
de prestaties worden beloond.” 
Wie er aan PITS deelnemen, wordt 
jaar op jaar bezien.

Sabel

Het topsportbeleidsplan bestaat 
uit meer dan PITS alleen. Van 
Cann vraagt daar aandacht voor. 
De programma’s voor talentont-
wikkeling en topsport bestaan 
op dit ogenblik alleen voor de 
speerpunten floret en degen. 
Daarnaast is in ontwikkeling een 
programma voor jeugdig talent 
op sabel. Tevens wordt gekeken 
hoe regionale trainingen kunnen 
worden opgezet. Die regionale 
trainingen moeten volgens Van 
Cann de overgang van het 
verenigingsschermen naar PITS 
eenvoudiger maken.

– – – – Schermsuccessen – – – –

Henk Smit

Tweede Best of Six 
in Groningen:
spannend maar 
vooral sportief 
SV Heerenleed organiseerde op 
2 februari het tweede toernooi in 
het kader van Best of Six. Best 
of Six houdt in dat elke noorde-
lijke vereniging een jeugdtoer-
nooi organiseert voor jeugdige 
schermers in de noordelijke 
provincies. Aan het eind van het 
seizoen wordt dan een algemeen 
klassement opgemaakt. 

SV Heerenleed was de vereniging 
die het tweede toernooi organi-
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seerde voor het seizoen 2007-
2008. Tijdens dit toernooi werd in 
alle jeugdklassen tot en met de 
cadetten hard gestreden om de 
winst, zonder uit het oog te verlie-
zen dat je goed en sportief moet 
blijven schermen. Klasse!

Het was bij de kuikens heel 
spannend, want de eindstrijd ging 
aardig gelijk op terwijl dat niet 
de verwachting was. Uiteindelijk 
streek Olivier Split met de winst.

Bij de benjamins maakten de 
nummers 1 en 2 het elkaar ook 
zeer lastig. Pas in de laatste drie 
minuten maakte Sander Heydenrijk 
de beslissende treffer en versloeg 
daarmee Arnold Kole. Hij werd 
daardoor eerste in zijn categorie.

Bij de pupillen was er dit keer 
een redelijk grote groep en werd 
er hard geknokt om de winst, 
vooral in halve finales. In de fina-
le won Pim Habers overtuigend 
van Merwin Wijnstok en won dus 
uiteindelijk in deze groep.

De cadetten schermden een 
poule unique en daarna een ta-
bleau van 8. Zo zagen we op vele 
momenten een zware strijd die op 
een sportieve wijze gevoerd werd. 
In deze groep won Anne Jan 
Wijnstok op overtuigende wijze.

Uitslagen:
Kuikens (gemengd):
1. Olivier Split - SV Desperado;  
2. Gabriel Faucher - SV Heerenleed; 
3. Pelle Rigter - SV Heerenleed;  
3. Ernst Vijsma - SK Friesland

Benjamins (gemengd):
1. Sander Heydenrijk - SV Desperado; 
2. Arnold Kole - SK Friesland;  
3. Merijn Benning - SV Bras de Fer;  
3. Bastiaan van Uitert - SV Heerenleed

Pupillen (gemengd):
1. Pim Habers - SK Friesland;  
2. Merwin Wijnstok - SK Friesland;  
3. Koen Koomen - SK Friesland;  
3. Arthur van Rooijen - SV Heerenleed

Cadetten (gemengd):
1. Anne Jan Wijnstok - SK Friesland; 
2. Rob Dambrink - SV Heerenleed;  
3. Erik Jongbloed - SK Friesland
3. Michael Rook - SV Bras de Fer

De komende maanden worden 
er nog vier Best of Six toernooi-
en georganiseerd, zodat op de 
laatste en zesde Best of Six in 
Leeuwarden de klassementwin-
naar per groep bekend gemaakt 
kan worden.Ik hoop een ieder 
op de komende Best of Six-
toernooien te zien.

– – – – Schermsuccessen – – – –

Jelle Klein 

Eerste Rijn-Gouwe 
Sportcity Jeugd-
schermtoernooi
Veel wapengekletter in de ten-
nishal van SportCity Gouda op 
3 februari dit jaar. Maar liefst 
90 jeugdige schermers uit het 
hele land kruisten de wapens 
en streden om de 1e Rijn-
Gouwe Sportcity bokaal. Het 
aantal schermers overtrof alle 
verwachtingen want het was 
ook carnavalsweekend. Toch 
waren diverse schermers uit het 
zuiden naar Gouda gekomen 
om hun schermkunsten, aan 
het publiek dat in grote getale 
kwam opdagen, te tonen. 

Het is inmiddels al weer jaren 
geleden dat er een dergelijk 
groot toernooi in Gouda kon 
worden georganiseerd. De 
Goudse Schermvereniging de 
Vrijbuiters heeft samen met de 
Leidse Schermvereniging A.E.W 
en SportCity Gouda echter 
weer een prachtig toernooi 
neergezet. Onder de bezielende 
wedstrijdleiding van Oscar 
Kardolus, voor sportminnend 
Nederland beslist een bekende 
naam, werd van 9.00 uur ‘s 
morgens tot ca. 17.30 uur ’s 
middags op 12 lopers op de 
wapens floret en degen gestre-
den in verschillende leeftijdsca-
tegorieën.

De Goudse schermers leverden 
op dit toernooi een uitstekende 
prestatie. Rick Boogaard uit 
Bodegraven bereikte zelfs de 
derde plaats op degen. Daan 



– – – – – – – – – – – – – – – – Touché Nr. 1 / pagina 19 – – – – – – – – – – – – – – – –

de Willigen en Maxim de Gilder 
bereikten met de posities 9 en 
12 ook een respectabele positie 
op deze dag, waar ook scher-
mers van een hoog nationaal 
niveau aan deelnamen.

– – – – Schermsuccessen – – – –

36e Wapen van 
Vlagtwedde we-
derom een succes 
S.V. Ter Apel rekent in 2008  
op toegezegde scheidsrechters

Het is inmiddels een vast 
patroon: op vrijdagavond vóór 
aanvang van het toernooi 
verzamelen bestuur en leden 
van Schermvereniging Ter Apel 
zich in de plaatselijke sporthal. 
In 2007 om voor de 36e keer 
de sporthal in te richten en te 
zorgen dat alle faciliteiten weer 
voor elkaar waren. Lopers plak-
ken, apparatuur installeren, na-
men invoeren in Engarde en nog 
veel meer. Rond half elf was het 

allemaal in kannen en kruiken.
Zaterdagochtend om acht uur 
is iedereen weer in de sport-
hal om alles nog een keer te 
controleren. Tegen kwart over 
negen opent de heer Seine 
Lok, wethouder van sport van 
de gemeente Vlagtwedde, het 
toernooi met een welkomst-
woord en het stukmeppen van 
een aantal ballonnen met een 
antieke sabel. 
Klokslag 9.30 begonnen de da-
mes en heren senioren met twee 
voorronden en werkten daarna 
een tableau af. Het aantal dames 
en heren senioren bedroeg 25 
mannen en 15 dames en was 
daarmee redelijk bezet. Het 
aantal cadetten was een stuk 
groter. Bij de heren cadetten 
deden maar liefst 45 personen 
mee ten opzichte van 13 dames. 
Na de start van het toernooi van 
de cadetten waren de lopers 
dan ook druk bezet en liep 
het toernooi al lichtelijk uit het 
schema. Dit werd mede versterkt 
door het feit dat er helaas te 
weinig scheidsrechters aanwe-
zig zijn. Gelukkig hebben we dit 
gedeeltelijk kunnen opvangen 
door het vrijwillig aanmelden van 
deelnemers, ouders en trainers. 
Waarvoor onze dank!

’s Middags zijn we gestart met de 
dames/heren benjamins. In totaal 
31 deelnemers die we de eerste 
twee ronden hadden samenge-
voegd. Na twee voorronden zijn 
de categorieën uit elkaar getrok-
ken waarna zij tableau hebben 
geschermd. Door het gebrek 
aan scheidsrechters en het grote 
aantal cadetten konden wij om 
negen uur ’s avonds de laatste 
finalepartij schermen. De dag 
werd afgesloten met een gezellig 
etentje in de kantine van de Rijks-
scholengemeenschap in Ter Apel. 

Zondagochtend om half tien 
begonnen met de heren en 
dames pupillen waarna tegen 11 
uur de heren en dames senioren 
hun aanvang hadden. De dames 
benjamins en dames junioren 
waren tegen half zes uitge-
schermd, de heren hadden nog 
iets langer nodig. Tussendoor 
begint al het afbreken en oprui-
men, de sporthal dient schoon 
te worden afgeleverd. Gelukkig 
waren de schermers netjes zodat 
het schoonmaken snel klaar 
was. Tegen achten werd door de 
voorzitter het toernooi onder het 
genot van een drankje afgesloten 
en konden wij met z’n allen terug-
kijken op een geslaagd toernooi. 

Voor de 37e editie willen we de 
deelnemende verenigingen graag 
verzoeken om de opgegeven 
scheidsrechters ook daadwerke-
lijk af te vaardigen. Dat voorkomt 
de problemen waarmee we dit 
jaar werden geconfronteerd. Tot 
november 2008!

Uitslagen Wapen van Vlagtwedde
Dames junioren:
1. Lola Tulen, sv De Troubadours;  
2. Fenja Schuylenburg, Vfl Pinneberg 
(Dld); 3. Lisa de Boer, FC Quernheim 
(Dld); 3. Nicole Jongman, Scaramou-
che.

Dames cadetten:
1. Fenja Schuylenburg, Vfl Pinneberg 
(Dld); 2. Gabriella Ramdhan, Zaal 
ter Weer; 3. Josefina Lawton, FC 
Trekanten (Den); 3 Carmel Tulen, sv 
De Troubadours.

Dames benjamins:
1. Eline Rentier, sv Alkmaar; 2. Laura 
Kjaergaard, FC Trekanten (Den); 3. 
Tabea Engelmann, VFL Bochum (Dld); 
3. Svenja Jahn, sv De Troubadours.
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Ticket Spelen geeft 
Bas Verwijlen geestelijk rust

De titel van dit artikel lijkt tegenstrij-
dig met het chapeau. Toch is dat niet 
het geval. Bij degenschermer Bas 
Verwijlen viel tijdens de Grand Prix 
in Stockholm een loden last van zijn 
schouders. Met het behalen van de 
laatste acht, kwalificeerde hij zich 
voor de Olympische Spelen en werd 
hij bevrijd van de gedachte op 26 
april in Praag tijdens een zogenoemd 
quotumtoernooi op het podium te 
moeten komen.

Schrik voor een toernooi heeft Bas 
Verwijlen nooit. Maar voer bij hem 
de geestelijke druk niet tot de laat-
ste kans op. Daar moet Bas niks van 
hebben. En zoals ieder vogeltje zingt 
zoals het gebekt is, regelt de Osse 
schermer een ticket op zijn manier. 
Met de zesde plaats bij de Grand Prix 
in Stockholm is Bas zeker van een 
plaats bij de eerste drie Europeanen 
op de opgeschoonde wereldranglijst 
op 1 april aanstaande.

”Met die plaatsing ben ik erg blij. Het 
was de afgelopen weken steeds re-
kenen en zo. Maar als alle mediahype 

’Nu twee keer 
harder trainen voor Beijing’

Servaas Smulders 

rondom die kwalificatie nu voorbij 
is, dan kan ik rustiger gaan trainen. 
Beter nog, ik ga er nu twee keer zo 
hard tegenaan in de voorbereiding op 
de Spelen. Het was tot nog toe dat 
elk toernooi een must was voor me. 
Gewoon om punten te halen.”

De Grand Prix en de Wereldbe-
kerwedstrijden in de afgelopen 
maanden stonden, zo legt Bas uit, 
nadrukkelijk in het teken van de kwa-
lificaties voor de Spelen. Niet alleen 
voor hem maar ook voor anderen. 
Het geeft toch een heel andere sfeer 
dan in andere jaren. Bas: ”Je praat 
er met anderen over, ook al wil je het 
soms niet. Dat komt omdat je ermee 
bezig bent en anderen ook.”

Bas wordt al jaren getraind en ge-
coacht door zijn vader Roel, tevens 
bondscoach degen. Beiden onder-
strepen dat ’de chemie tussen hen 
nog altijd werkt’. Bas: ”Het tactische 
concept dat ik van jongsaf heb ge-
leerd, voer ik uit op de loper.  Tijdens 
een toernooi praten we tevoren over 
de wijze waarop ik een bepaalde 
tegenstander kan aanpakken. Tijdens 
de wedstrijd geeft mijn vader aan 
of het goed gaat of dat ik de tactiek 
moet omgooien.”
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Over de ’chemie’ tussen topsporter 
en coach zegt Bas Verwijlen aan de 
’vooravond’ van de Spelen : ”Zonder 
het tactische inzicht van mijn vader 
had ik de Spelen niet kunnen halen.”

Over zijn kansen in Beijing: ”Het is 
de eerste keer dat ik naar de Olym-
pische Spelen ga. Het is een toer-
nooi waarop ik, als ik een goede dag 
heb, kan winnen. Maar ik kan ook 
een slechte dag hebben en er in de 
eerste ronde uitliggen.”

Bas Verwijlen: “Beijing, een goede of slechte dag...”

Hoe voel je dat je een slechte dag 
hebt? Bas: ”Als ik dat wist, kon ik er 
iets aan doen. Neem nu het toernooi 
in Stockholm. Ik had de nacht tevo-
ren nauwelijks geslapen. Misschien 
omdat ik in een ander bed lag? Het is 
een heel moeilijk iets.”
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– – – – Vacatures – – – –

Wie durft: 
bestuurder breedte- 
sport of financiën
KNAS daagt geïnteresseerden uit 
voor vacatures in bestuur 

Sportverenigingen maar ook 
besturen van sportbonden zitten 
steeds meer en vaker verlegen 
om ervaren en deskundige 
bestuurders. Het vrijwilligerswerk 
van een bestuurder is anno 2008 
niet meer zo vanzelfsprekend als 
enkele decennia geleden. 

In het verleden zochten be-
stuurders zelf vaak kandidaten 
en droegen zo een ’kandidaat 
van het bestuur’ voor, die dan 
bijna als vanzelfsprekend werd 
verkozen. Op zich is dat niet 
zo erg maar het bestuur van de 
KNAS vindt dat anno 2008 niet 
meer passen. Daarom roept het 
bestuur van de KNAS nu via het 
bondsorgaan kandidaten op voor 
bestuursfuncties. 

Uiteraard wil het bestuur deze 
kandidaten spreken. Zo’n 
gesprek kan ertoe leiden dat het 
bestuur iemands kandidatuur 
steunt. Mocht dit niet het geval 
zijn, dan kan een kandidaat in 
tijdens de ALV toch meedingen 
naar een bestuursfunctie. De 
statuten voorzien hierin.

Binnen het bestuur van de Ko-
ninklijke Nederlandse Algemene 
Schermbond komen medio 
dit jaar twee bestuursfuncties 
vacant: de bestuurder breedte-
sport treedt af en stelt zich niet 
herkiesbaar. De penningmeester 

ofwel bestuurder financiën treedt 
af maar is herkiesbaar. Geïnte-
resseerden voor deze functies 
binnen de schermbond kunnen 
zich kandidaat stellen. 

Het gaat volgens het KNAS-
bestuur om uitdagende functies 
waarvoor aan de ene kant wel 
enige kennis vereist is, maar 
aan de andere kant een enorme 
uitdaging in zich houden. Neem 
de functie van breedtesport: wat 
moet zo’n functionaris allemaal 
behappen. Het is bijna makke-
lijker te zeggen waarmee deze 
functionaris zich niet mee bezig 
hoeft te houden. De bestuurder 
breedtesport heeft ongeveer al-
les onder zijn of haar hoede met 
uitzondering van de topsport.

Onder hem of haar vallen straks: 
de opleidingen; schermen als 
recreatiesport; het beleid en de 
activiteiten breedtesport voor 
specifieke doelgroepen waaron-
der de jeugd, de veteranen, de 
gehandicapten; het ondersteu-
nen van verenigingen.  Van deze 
bestuurder wordt ook verwacht 
dat hij/zij enig financieel inzicht 
heeft want de bestuurder houdt 
zich ook bezig met de jaarlijkse 
begroting voor de breedtesport 
en het accountmanagement. 

Aan paperassen zal het hem 
of haar niet ontbreken. De 
bestuurder maakt voor de alge-
mene jaarvergadering ook een 
jaarverslag van alles wat er in de 

breedtesport omgaat. Ofwel: wie 
durft deze uitdaging aan. 

Hetzelfde geldt voor de pen-
ningmeester. De groeiende 
Schermbond met een bonds-
bureau, subsidiestromen voor 
topsporters en tal van andere 
zaken, kent een interessante 
en boeiende ’financiële winkel’. 
Van een penningmeester wordt 
verwacht dat hij enige kennis 
van zaken heeft met subsidie-
technieken.

Het vervullen van zulke uitda-
gende bestuursfuncties betekent 
ook dat betrokkene in een aantal 
jaren een schat aan ervaring 
kan opdoen op heel specifieke 
terreinen. Zulke functies zijn niet 
alleen maar interessant voor een 
curriculum vitae maar vormen 
vaak een heuse springplank voor 
iemands carrière. 

Het bestuur ziet aanmeldingen 
of sollicitaties graag vóór 14 mei 
tegemoet. Ze kunnen worden 
gestuurd naar: 
KNAS Bondsbureau 
t.a.v. secretaris H. Stegeman 
postbus 10101
5240 GA Rosmalen 
of per mail naar; 
secretaris@knas.nl. 

Degene, die tevoren nog meer 
informatie wil over een van beide 
functies, kan de vragen ook per 
mail stellen aan de secretaris.
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Zoals velen van u al zullen weten: 
de KNAS organiseert begin novem-
ber 2008 het EJK in Amsterdam. 
Oorspronkelijk was het bestuur wat 
huiverig om deze klus naar Neder-
land te halen, omdat er nog zoveel 
in Nederland moest gebeuren en het 
kader al stevig is belast. Toen echter 
bleek dat voor deze specifieke klus 
wel degelijk een groot enthousiasme 
bestond, hebben we ons alsnog 
aangemeld en, mede omdat we dit 
jaar 100 jaar bestaan, de organisatie 
toegewezen gekregen.

Het organisatiecomité heeft inmiddels 
de eerste stappen genomen:
- Contacten met hotels
- Huren van de Sporthallen Zuid
- Ontwerp van een logo
- Het DT is samengesteld
- Een ruwe versie van het draaiboek is 
geschreven.
Uiteraard krijgen we het naarmate de 
tijd vordert steeds drukker.

Het organisatiecomité bestaat nu uit: 
Wiebe Mokken, voorzitter; Martin Ari-
aans, Chris Braun, Bert van den Berg, 
Henk Kenter, Anton Oskamp. Chris Ga-
lensloot is aangetrokken om als project-
leider het organisatiecomité bij de les te 
houden en de voortgang te bewaken. 

Europees Junioren-
kampioenschap 2008

Wiebe Mokken

In de volgende Touché volgt meer in-
formatie over het programma en gaan 
we verwijzen naar de internetsite, die 
de laatste stand van zaken weergeeft.

Nu al wil ik een oproep doen. Veel 
van wat nodig is op een evenement 
als dit is in te kopen of in te huren, 
maar niet alles. We hebben vooral 
zaalpersoneel nodig. Wie bereid is 
zich in die eerste week van novem-
ber ter beschikking te stellen, kan dit 
doen bij het bondsbureau die uw ge-
gevens dan aan de verantwoordelijke 
(Bert van den Berg) doorgeeft.
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Europees Kampioenschap 
Cadetten in Italiaans Rovigo

Van 4 tot en met 10 maart had in het 
Italiaanse Rovigo het Europees Kam-
pioenschap Schermen voor Cadetten 
(ECK) plaats. De KNAS vaardigde bij 
heren floret drie schermers af: Tristan 
Tulen, Leon Haagman en Ruben Bon, 
zo ook bij dames floret; Milja Mondt, 
Iman Kulhanek en Else Noë. De bege-
leiders van de cadetten concludeer-
den na afloop dat de kwaliteit bij deze 
jeugdige schermgeneratie hoop geeft 
voor de toekomst. Twee deelneem-
sters schreven een reisverslag. 
 
2 maart; vertrek
Om 1 uur ’s middags ontmoette de 
Nederlandse ploeg elkaar op vliegveld 
Bonn-Colonge. Met Frans Posthuma als 
begeleider en Sven Stijlaart als scheids-
rechter. Ruben had het verkeerde 
paspoort mee, maar gelukkig waren we 
ruim op tijd en spreekt Frans een aardig 
woordje Duits. Ruben mocht door ons 
grote teamgevoel toch mee. Met een 
kleine vertraging kwamen we in Italië 
waar we onder begeleiding van twee 
Italianen in uniform naar een legerbus 
liepen. Maar we vertrokken nog niet…
We moesten nog een uurtje wachten op 
de Engelsen. Gelukkig scheen de zon. 
Het werd allemaal nog later. Om negen 
uur ‘avonds meteen aan tafel. Iedereen 
kwam om van de honger. Daarna een 

Spanning en ontspanning bij ECK

Milja Mondt en Else Noë

superwarme en rumoerige nacht in een 
hotelkamer direct naast de autoweg. 

3 maart; zon, zee, schermhal (-zee)
Even voor tien zou de bus vertrekken 
naar de schermhal, die maar 800 meter 
van het hotel ligt. De weg is echter erg 
gevaarlijk en ze raadden ons aan niet 
te gaan lopen. Natuurlijk was de bus te 
laat en hij bleek vol te zitten. We zitten 
in Italië. Enfin, we moesten dus op een 
ander klein busje wachten waar we sa-
men met de Denen en al onze scherm-
tassen opeen gepropt en op schoot, 
op weg konden naar de zaal. Frans en 
Sven waren inmiddels gaan lopen.
In de zaal heeft Frans ruim een uur 
moeten wachten het aanvragen van 
de accreditatie en het inschrijven. Wij 
verkenden intussen de zaal, liepen ons 
buiten warm en geschermd. Helaas 
ging Tristan tijdens de warming-up 
door zijn enkel. Natuurlijk zaten we ook 
in het zonnetje bij zo’n 25 graden Cel-
sius. Om half drie terug naar het hotel 
voor een middagdutje, reisverslagen te 
schrijven en om gratis te internetten. 
Vervolgens verkenning van Rovigo.

4 maart; schermhal + regen
Vandaag geen mooi weer meer en 
slechts een graad of zes net als de rest 
van de week. Het begin van de wed-
strijd liep erg rommelig vandaag. De jon-
gens moesten lang wachten tot ze aan 
hun poule mochten beginnen. Ruben 
won één partij in zijn poule, Tristan en 
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Leon wonnen er drie. Tristan verloor zijn 
1e eliminatie nipt met 15-13. Dit leverde 
een 40e plek op. Leon won met 15-14 
van de Oostenrijkse Walla, die op het 
eind erg inliep waardoor het spannend 
werd. De tweede eliminatie van Leon 
was te sterk waardoor hij uiteindelijk 25e 
werd. De Italiaan Di Francesca werd 1e.
De meiden hebben vandaag een beetje 
de jongens gefilmd en aangemoedigd. 
’s Middags sliepen we maar haalden we 
nog net de finale. Wel de openingsce-
remonie gemist. Later in het restaurant 
van het Hotel is Else en Milja geleerd 
wat mes en vork is door de aardige 
ober. Wij waren immers ‘The Royal 
Dutch’. Mes = Cotello. Vork = Forchetta.

5 maart; hotelkamer
Vandaag zaten we bijna de hele 
ochtend op de hotelkamer. In de mid-
dag hebben Else en Milja nog even 
geschermd als voorbereiding voor 
de toernooidag. ’s Avonds heerlijk 
gegeten in een pizzeria. Else en Milja 
hadden een mooie dichte pizzeria 
uitgezocht. Het bleek een afhaalpizze-
ria te zijn, waar we niet met zijn 14en 
konden zitten. Gelukkig vonden we 
snel een andere pizzeria.

6 maart;
Dames individueel floret en degen
Op het moment dat wij de zaal inlie-
pen, stond Kelly Boone al te scher-
men. Ze won in haar poule twee 
partijen en verloor daarna de eerste 
eliminatie. Wie we ook niet mogen 
vergeten is Cheryl Jahn, die inmid-
dels voor Duitsland uitkomt én een 
bronzen plak bemachtigde!Wij startten 
met 67 andere sterke tegenstanders. 
Else was met één overwinning niet 
door en strandde op de 56 plek. Iman 
won twee partijen en moest elimineren 
tegen Fanny Biro uit Hongarije. Een 
spannende partij die helaas gewonnen 
werd door Biro. Met een eindstand 
van 15-12 moest Iman genoegen 
nemen met de 40e plaats. Milja won 
drie partijen in de poule en kwam de 
Hongaarse dame Lupkcuics tegen. 
Milja won deze partij (15-11) en kwam 
hierdoor bij de laatste 32 tegenover de 
als 6e geplaatste Russin Kokoulina. 
Milja zat lekker in haar vel. Ze maakte 
het aan het einde toch spannend 
door haar voorsprong van 14-9 te 
laten brengen naar een eindstand van 
15-13. Maar gewonnen is gewonnen 
en zo ging Milja door naar de laatste 

De Nederlandse afvaardiging naar het EK cadetten: Tritstan Tulen, Leon Haagman, Ruben Bon, Iman Kulhanek, Milja Mondt en Elze Noë
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16 waar ze tegenover Craig uit Groot-
Brittannië kwam te staan. Na een 
soepele start liep Craig nog een stukje 
in maar dat gaf Milja genoeg drive om 
die laatste punten te maken en ze sloot 
de partij af met 15-12. Dit betekende 
dat Milja de laatste 8 (finale) van dit 
sterke Europese Cadetten Kampioen-
schap had gehaald! Voor een plak 
moest ze echter nog winnen van de 
als 3e geplaatste Elesina uit Rusland. 
Na een lange dag met veel emotie en 
spanning was deze goede tegenstand-
ster toch net iets te sterk en verloor 
Milja de partij met 15-7. Nu staat in alle 
resultaten lijsten Milja Mondt tussen na-
men als Volpi, Sauer en Biro met boven 
haar slechts nog twee Russen en twee 
Italianen. Brava Milja!

7 maart; Heren equipe floret
De jongens startten tegen het Franse 
team. Aan het begin ging het aardig 
gelijk op maar uiteindelijk was de 
Franse ploeg toch net sterker. De 2e 
ronde schermden de jongens tegen 
Zweden. Die wonnen ze. Ook in de 3e 
ronde ging het nog goed. In de vol-
gende ronde - de jongens waren moe 
- was zelfs Wit Rusland te veel van 
het goede, waarna de jongens bijna 
meteen op het vliegtuig stapten. 

8 maart; Veni vidi Venetie
Als je dan toch zo dicht bij bent 
waarom niet? Een dagje Venetië met 
Milja, Iman, Else, Frans en ook Cheryl 
die uitkomt voor Duitsland ging gezel-
lig mee naar Venetië. De stad van het 
water, de grachtjes, eilandjes, gon-
dels, leeuwen, geschiedenis, steegjes 
en ga zo maar door. Iedereen moet er 
een keer geweest zijn.

9 maart; Dames equipe floret
Iman, Milja en Else mochten om 
10.30 beginnen tegen het Oekra-
iense dames equipe. Nadat iedereen 
wakker was geschud na de eerste 
tegentreffers (15-4) begonnen we 
een beetje los te komen en Milja 
maakte zelfs 11 treffers. Helaas 
waren de Oekraïners net te sterk om 
alle achterstand helemaal in te halen 
en verloren we 45-36. Hierdoor was 
het niet meer mogelijk om bij de 
beste acht te komen. De volgende 
ronde waren we vrijgesteld omdat 
er maar 15 equipes mee deden. De 
ronde daarna, voor de plaatsen 9, 
10, 11 en 12 moesten we tegen Slo-
wakije. Aan het begin ging het gelijk 
op maar halverwege de ontmoeting 
liepen we uit en wonen uiteindelijk 
met 45-33. De laatste ronde was om 
de plaatsen 9 en 10 tegen de Oos-
tenrijkse dames Weiss, Wohlgemuth 
en Bernardi. Tot 17-17 ging het gelijk 
op. Toen kwamen wij op voorsprong 
door een mooie reeks punten. De 
voorsprong die partijen is ontstaan 
hebben de Oostenrijkers niet meer in 
kunnen halen. Iman sloot de laatste 
partij af met een hervatting na een 
poging tot een slagtreffer. 45-37.

10 maart; terugreis
De terugreis van Else, Marge, Sven en 
Milja verliep soepel. Aangekomen in 
Bonn zijn we met de tassen naar het 
treinstation gerend. Snel in een trein 
gesprongen naar het station Keulen. 
Op dit enorme station hebben we nog 
net op tijd kaartjes weten te bemach-
tigen om de internationale trein naar 
Arnhem en Amsterdam te nemen.
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Op de agenda van de KNAS schittert op 
26 en 27 april het SISTA US toernooi. 
Anders dan het SISTA-Rana toernooi in 
november vorig jaar, nu onder de vlag 
van de hoofdsponsor van de KNAS, 
ECP. In het sportcentrum van de VU in 
Amsterdam aan de Boelelaan wederom 
een weekeinde met topschermen. 

Voor de organisatie tekent de Stichting 
Internationaal Schermtoernooi Am-
sterdam, een stichting met een klein 
bestuur bestaande uit een aantal vrijwil-
ligers onder leiding van voorzitter Nico 
Sterkenburg. ”SISTA is gewoon een 
vriendenclub, die een mooi doel heeft 
en dat al tien jaar volhoudt. Twee toer-
nooien per jaar. In het verleden hebben 
we wel eens gedacht aan drie toer-
nooien per jaar maar dat is toch net iets 
teveel. Laten we het er op houden dat 
we ons mooie doel van twee toernooien 
per jaar nog jaren kunnen volhouden als 
vriendenclub”, legt Sterkenburg uit.

Het toernooi in november heeft van 
de internationale schermbond de titel 
gekregen van Satelliet-A-toernooi, 
waar voor topschermers op floret en 
sabel punten voor de wereldrang-
lijst zijn te verdienen. Het is net geen 
wereldbekertoernooi van de eredivisie 
in het schermen. Sterkenburg: ”Dat 
zouden we wel graag willen maar een 
toernooi met zo’n allure kost ons net 
te veel tijd. Daarvoor hebben we juist 
iets meer handjes nodig. En die hand-
jes komen nu meestal uit het bestuur. 

Vriendenclub basis 
SISTA-Toernooien

Kortom, een echt wereldbekertoernooi 
is voor ons net iets te hoog gegrepen. 
Voor zo’n toernooi heb je organisato-
risch gezien iets meer in huis nodig. 
Financieel zou het met behulp van 
tijdig aan te trekken sponsors wel te 
behappen zijn. Maar zoals gezegd, wij 
zijn als organisatoren een vrienden-
club met beperkte mogelijkheden.”

Media

Naar de visie van Sterkenburg zou-
den de media meer aandacht aan de 
schermsport mogen schenken. Hij 
wijst naar Duitsland waar de scherm-
sport aanzienlijk meer aandacht krijgt. 
Overigens beseft hij heel goed dat 
schermen niet de makkelijkste sport 
is om voor het publiek begrijpelijk in 
beeld te brengen. Sterkenburg: ”Neem 
de discipline sabel. Het gaat daarin 
erg snel en het is voor het publiek niet 
altijd duidelijk wie het recht van de 
aanval heeft en wie er dan kan sco-
ren.” En een scheidsrechter kan het 
vanwege de snelheid van het spel tus-
sendoor ook niet ’even uitleggen’.

Het SISTA-bestuur waarin naast 
Sterkenburg Peter Sober, Richard 
Vogel en Christina Niezing zitting heb-
ben, verheugt zich op het komende 
toernooi. Het is weliswaar later in het 
seizoen dan oorspronkelijk gepland. 
Dat neemt het bestuur voor lief. Een 
belangrijk onderdeel van het SISTA US 
toernooi is het jeugdtoernooi.
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Schermervaringen:
Ik ben als schermer begonnen bij het voorma-
lige Pallos in Utrecht bij leraar Nagy. Mijn eerste 
stappen waren met een glasfiber floretje, toen 
de oplossing voor de huidige mini wapens. Mijn 
tweede schermfase was bij Leo Molensky, die er-
voor heeft gezorgd dat ik het schermen in mijn hart 
heb gesloten. Tijdens mijn studie aan de sportaca-
demie (CALO) kreeg ik bij George Dérop en Frans 
Posthuma de schermkunst aangereikt. Samen met 
schermstages en reizen voor wedstrijden en trainin-
gen, met eerst Kwamé van Leeuwen en later Jeroen 
Divendal en Paul Sanders, kan ik terugkijken op een 
mooie schermcarrière. Ik heb er met mijn mogelijk-
heden het beste uit gehaald. Resultaten zijn leuk, 
maar roem is vergankelijk.

Trainer/coach ervaringen:
Na mijn sportperiode maakte ik een doorstart in de 
schermsport als trainer/coach. Mijn A-diploma haal-
de ik op de CALO en daarna heb ik een behoorlijk 
aantal leerlingen getraind, die mooie resultaten lever-
den. Wat mij vreugde geeft, is de liefde voor het spel 
en leerlingen op zien groeien naar volwassenheid 
waarbij ze vaak profijt hebben van hun sportcarrière. 
Mooie momenten die me te binnen schieten zijn het 
geven van privé-les in een lege schermzaal waarbij 
je beiden uiterst geconcentreerd bezig bent of een 
prachtige winstpartij zien van een leerling, die acties 
doet waar we tijdens een training mee bezig waren. 
Als coach is het mooi als ik in wedstrijden de juiste 
coaching kan geven en de leerling een achterstand 
goedmaakt. De vereniging waar ik, afgelopen 15 jaar 
veel was, is ASV Scaramouche. Over mijn lesge-

Smoelenboek
Personalia:
Voornaam Arvid
Achternaam Oostveen
Geboortedatum 03-02-1970
Geboorteplaats Utrecht
Man / vrouw Man
Nationaliteit NL
Lid / erelid /
      donateur Lid
Woonplaats Arnhem
E-mail adres arvidoos@gmail.com

Schermleraar Categorie A, B of C  
of C internationaal ( 2,3,4 of 5):  Categorie A (sabel)

ven: ik ben een structuurmannetje, dat logica in het 
schermen zoekt. 

Binnen de KNAS probeer ik op papier beleid te ont-
wikkelen. Ik hoop dat het wordt uitgevoerd. Goede 
doorstroming en borging van kwaliteit voor de 
toekomst vind ik belangrijk. Binnen de NAS hou ik 
me bezig met het belang van schermleraren. Willen 
we verder komen, dan is het delen van kennis van 
belang. Dat kan door de pas gelanceerde site op 
internet te vullen met trainer- en coachingszaken. 

Werk:
Ik had zes jaar een topsportcontract bij de Konink-
lijke Marine. Daar deed ik naast het schermen ook 
leerplanontwikkeling en instructie bij de opleiding 
sportinstructeurs van het Korps Mariniers. Daarna 
heb ik zes jaar als sportofficier bij de Luchtmacht ge-
werkt als hoofd sport. Tijdens deze periode haalde ik 
mijn MBA sportmanagement. Op dit moment ben ik 
bondscoach floret.k ontmoet gemotiveerde mensen 

Privé:
Ik woon samen in Arnhem met mijn vriendin en 
twee katten.



april
– – – 6 april  2008 – – –

5e VOC-cup 2008 
ECPKNASCup D F S
Organisatie: sv Hoorn
Locatie: Hoorn
Alle wapens, dames en heren

– – – 13 april  2008 – – –
Lente Degen 
Schelvispek toernooi
Organisatie: sv Trefpunt 
Vlaardingen
Locatie: Vlaardingen
Wapen: Degen en Sabel
 dames en heren

– – – 19 april  2008 – – –
Jeugd Puntentoernooi
Organisatie: de Troubadours
Locatie: Den Bosch
Alle wapens, jeugd t/m 17 jaar

– – – 20 april 2008 – – –
NK 2008
Organisatie: K.N.A.S. / La Prime / 
Schermutselaers
Locatie: Wageningen
Alle wapens, senioren individueel

– – – 26 april 2008 – – –
Sista-Cup 2008
ECPKNASCup D F
Organisatie: Sista CT/RANA/
SC Asd/US
Locatie: Amsterdam
Wapen: Degen/Floret 
dames en heren
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mei
– – – 3 en 4 mei 2008 – – –

NK Equipe
Organisatie: KNAS
Locatie: Rijnsburg
Alle wapens, equipe

– – – 8 mei t/m 12 mei  2008 – – –
EK Veteranen 2008
Organisatie: E.F.C./C.E.E
Locatie: Ciudad Real (Spanje)
Alle wapens, 
individueel veteranen

– – – 9 mei t/m 11 mei 2008 – – –
EK onder 23 jaar 2008
Organisatie: E.F.C./C.E.E
Locatie: Como (Italië)
Alle wapens, individueel < 23 jaar

– – – 17 mei 2008 – – –
Jeugd Puntentoernooi
Organisatie: la Prime
Locatie: Wageningen
Alle wapens, jeugd t/m 17 jaar

– – – 18 mei 2008 – – –
Internationaal Vlaaientoernooi 
Venlo 2008 ECPKNASCup D
Organisatie: sv d’Artagnan
Locatie: Venlo
Wapen: Degen dames en heren

– – – 25 mei 2008 – – –
Sir. Philip Sidney 
Internationaal Sabeltoernooi 
2008 ECPKNASCup S
Organisatie: sv Déropement
Locatie: Zutphen/Warnsveld
Wapen: Sabel dames en  heren

juni
– – – 1 juni 2008 – – –

Vetum 2008-2
Organisatie: KNAS / TSV Rapier
Locatie: Tilburg
Alle wapens, 
dames en heren veteranen

– – – 7 juni en 8 juni 2008 – – –
Korenbloemtoernooi
Organisatie: sv La Prime /
Schermutselaers
Locatie: Wageningen
Alle wapens, jeugd




