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Beste schermers en 
schermliefhebbers
In deze tweede Touché van 2007 
vindt u verslagen van een druk 
voorjaar. Gelukkig is er weer heel veel 
gepresteerd in schermend Nederland. 
Laat me een klein overzicht geven. 

Voor de jeugd is een schermkamp
georganiseerd met zoveel deelnemers, 
dat we in het tweede jaar al bijna
tegen het maximum aanlopen. Een 
duidelijk teken dat dit initiatief 
succesvol is en dat maîtres Van de
Weg en Dérop grote complimenten
verdienen voor, de met hun team 
geleverde, inspanningen. De cursus 
zaalassistent is van start gegaan wat 
betekent dat hard gewerkt wordt aan 
het opleiden van enthousiaste scher-
mers. Opleidingen die onmisbaar zijn 
als we het schermen in Nederland 
nog verder willen laten groeien.

Naar het JWK in Belek werd een
grotere groep schermers afgevaardigd
dan in de afgelopen tien jaar, en 
verder hebben we niet teruggekeken. 
Er werd in de breedte goed gepres-
teerd, waarbij in het bijzonder de
prestaties van Saskia van Erven,
Gerben Engelen en Edgar van 
Oeveren opvielen.

In Belek werd maître Kasper 
Kardolus gedecoreerd met de gouden 
speld van verdienste van de FIE. Een 
grote eer voor het Nederlandse
schermen en een eerbetoon van de 
schermwereld voor wat maître 
Kardolus aan de internationale 
schermsport heeft bijgedragen. Ons 
erelid Kal is de enige andere Neder-
lander die zich de bezitter van een 
erespeld van de FIE mag noemen.
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Bas Verwijlen behaalde een fabelach-
tige 3e plaats op de Monal. De 
Monal is met zijn 220 deelnemers 
met een oververtegenwoordiging van
sterke Fransen misschien wel het 
zwaarst bevochten toernooi ter 
wereld. Hij verloor in de verlenging
met 7-8 van de latere winnaar, die
daarna de nummer twee in de fi nale 
afdroogde, en was dus zeer dichtbij 
een overwinning. Het is moeilijk te
beschrijven hoe bijzonder deze 
prestatie is. Wat een manier om een
Olympisch seizoen te starten!
 Bij het EK Veteranen won Oscar 
Kardolus een zilveren medaille,
uiteraard op sabel, in de leeftijdscate-
gorie boven de 50. Bep van de Pol 
won een bronzen plak op fl oret in de 
categorie boven de 70 jaar. Prachtige
resultaten.

En dan hebben we ook nog een goed 
georganiseerd Nederlands kampioen-
schap gezien, waarbij de Nederlandse
top acht en de leiders in de 
ECPKNASCup de titel bevochten. 
In een fraaie entourage was nagenoeg 
de hele Nederlandse schermtop
aanwezig. Bonnie van Vuure, Tijmen 
Ros, Sonja Tol, Arwin Kardolus, 
Saskia van Erven en Sebastiaan Borst 
werden de trotse Nederlandse 
kampioenen.
 Geen beroerd lijstje zou ik zo
zeggen. Natuurlijk is er nog heel veel 
te doen en zijn er nog heel veel 
plannen die op uitvoering wachten,
maar het is goed om nu even om te 
kijken en te constateren dat het een
mooi voorjaar was.
Wiebe Mokken

Kasper Kardolus ontvangt de gouden speld van
verdienste van de FIE



TSV Rapier (4010) te Tilburg
Mw. E. Heijl
Ambroziusstraat 9
5042 EZ  Tilburg
Telefoon: + 31 (0)13 467 07 75
E-mail: info@rapier.nl

s.v. Prometheus te Delft (5010)
Dhr. M. de Jager
Vrijburgstraat 6
2275 BZ  Voorburg
Telefoon: + 31 (0)70 386 16 87
informatie@schermenindelft.nl
www.schermenindelft.nl

s.v.  De Vrijbuiters te Gouda (5021)
Nieuw adres:
Postbus 600
2800 AP  Gouda

N.A.S. (6004)
Nederlandse Akademie van 
Schermleraren
Dhr. A. van der Weg
Rietmeent 165
1357 CR  Almere
Telefoon: + 31 (0)6 50 25 86 90
E-mail: advdweg@xs4all.nl
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Secretariaatswijzigingen
KMSV ( Landelijk Militair)
Nieuw e-mail adres:
kmsv@hetnet.nl

s.v. La Prime te Wageningen (2003)
Dhr. F.H. Doornenbal
Postbus 520
6700 AM  Wageningen
Telefoon: + 31 (0)317 413 754

s.v. Surtout te Apeldoorn (2012)
Dhr. M.J. Schrijver
Anna Bijnsring 160
7321 HJ  Apeldoorn
Telefoon: + 31 (0)55 360 30 22
E-mail: surtout@hotmail.com
Website: www.surtout.nl

s.v. X te Utrecht (2014)
is per 24 mei 07 opgeheven

s.v. Desperado te Assen (3005)
Dhr. J. Brozius
Einsteinlaan 34
9406 BL  Assen
Telefoon: + 31 (0)6 38 91 17 88

s.v. Pallas te Breda (4008)
Dhr. E. Kuiper
Flierstraat 8
4926 AC Lage Zwaluwe
Telefoon: + 31 (0)16 847 39 93
E-mail: erikkuiper@planet.nl

Bondszaken

Adres voor kopij
Redactie Touché
Sacha Janssen
Postbus 10101
5240 GA Rosmalen
Telefoon: +31 (0)73 528 00 67
E-mail: communicatie@knas.nl

Deadlines
1 september 2007
1 november 2007
1 februari 2008
1 mei 2008

Aanleveren van beeldmateriaal
Hoogwaardige afdrukken of digitaal
materiaal op CD of DVD.

Minimale resolutie van 300dpi op
doelgrote, tiff of eps.
– ca. 24 MB voor een cover of hele 
  pagina

– ca. 4,5 MB voor een afbeelding 
  over 2 kolommen

– ca. 2 MB voor een afbeelding over
  een kolom

Aanleveren van advertenties
Certifi ed pdf, aangeleverd op CD of
DVD, zwart-wit of halftoon
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De Nederlandse sport ontvangt 
44 miljoen van De Lotto
Op maandag 26 maart ontving
NOC*NSF voorzitter Erica Terpstra
de jaarlijkse afdracht van De Lotto
(Stichting Nationale Sporttotalisator) 
uit handen van Lotto-ambassadeur 
Robert ten Brink. Over het jaar 2006 
ontving NOC*NSF een bedrag van 
ruim  44 miljoen wat ten goede komt 
aan de topsport, amateursport en 
breedtesport. De Lotto is na de over-
heid de grootste structurele fi nancier
van de sport. Een groot deel van deze 
inkomsten gaat naar de 90 aange-
sloten sportbonden en verenigingen, 
waaronder de Koninklijke Neder-
landse Algemene Schermbond.

NOC*NSF voorzitter Erica 
Terpstra: ‘Dankzij de jaarlijkse Lotto-
bijdrage kunnen wij de sport zo
laagdrempelig mogelijk houden. Een
groot deel van deze inkomsten wordt 
door de 90 aangesloten sportbonden
en verenigingen gebruikt voor de 
organisatie van competities, trainings-
en wedstrijdprogramma’s van zowel
professionele sporters als amateurs.

Deze bondszaken, waarvan het 
merendeel zich achter de schermen
afspeelt, zijn van levensbelang voor
de (verenigings)sport. Zonder de
bijdrage van De Lotto zouden de
kosten door alle verenigingsleden ge-
zamenlijk opgebracht moeten worden
en zou de contributie per lid fl ink 
omhoog moeten gaan. Elke sporter 
en supporter moet weten: Kies je
voor Lotto, kies je voor de sport’.
 Al 46 jaar komen de opbrengsten 
van Lotto, Toto en Krasloten, de drie 
producten van De Lotto na aftrek 
van het vele prijzengeld, ten gun-
ste van goede doelen op het gebied 
van sport, cultuur, maatschappelijk 
welzijn en volksgezondheid. Hiervan 
gaat ruim 70% naar NOC*NSF. In 
totaal is in de afgelopen 46 jaar ruim 
1,5 miljard euro afgedragen aan
goede doelen, waarvan 1,1 miljard 
euro naar de sport en 419 miljoen 
euro aan goede doelen op het gebied
van cultuur, maatschappelijk welzijn
en volksgezondheid. In het jaar 2006 
heeft de KNAS 194.250 euro aan 
lottogelden ontvangen.
Bron: NOC*NSF 

Rita Verdonk op bezoek bij 
de degen selectie 
23 April 2007 Papendal, Arnhem 
Vandaag bracht een delegatie van 
de Tweede Kamer een bezoek aan 
Papendal.
 Ze kregen een rondleiding over
het terrein en als afsluiting brachten
ze een bezoek aan alle sporten, die op 
dat moment aan het trainen waren. 
Nadat ze een kijkje hadden genomen
bij de boogschutters, kwam de Twee-
de Kamer delegatie bij de nationale
degenselectie kijken.  
 Na de uitleg van bondscoach Roel 
Verwijlen, kregen ze een demonstratie
van Cheryl Jahn en Bas Verwijlen.
Twee personen werden uitgenodigd
om het schermen zelf te ervaren. Rita 
Verdonk was de eerste die meteen ja
zei en even later nog een mannelijke
collega van de VVD. Na een spoed-
cursus schermen mochten ze een kort 
partijtje schermen, dat bij alle kamer-
leden in de smaak viel. De mannelijke
collega won de partij met veel moeite.
Ze hadden beiden niet verwacht dat 
het zo zwaar zou zijn (dat hoor je
vaker), bezweet kleedden ze zich weer
om en gingen naar de volgende sport. 
Al met al was het een zeer goede
promotie van de schermsport.
Jorn Scharff

Bondszaken

Foto: Ilse van de Reep

NOC*NSF/Erwin te Bokkel
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Nationale Sportpas rekent 
korting voor met 
Kortingscalculator
Velen hebben hem al een tijdje in 
bezit; de Nationale Sportpas. Leden 
van de Koninklijke Nederlandse Al-
gemene Schermbond krijgen hiermee 
korting bij een groot aantal bedrijven 
zoals onder andere Perry Sport,
Expert, OAD en AD.  

Er is nu een handig hulpmiddel 
ontwikkeld, waarmee elke spaarder 
zelf uit kan rekenen, hoeveel het 
gebruik van de Nationale Sportpas
oplevert! Met de nieuwe Kortings-
calculator van de Nationale Sportpas
kan binnen een minuut het jaarlijkse
kortingstegoed uitgerekend worden.

Met dit tegoed, gewoon in euro’s, 
kan van alles betaald worden; toe-
gangskaarten van sportevenementen, 
sportartikelen uit de webshop, maar 
natuurlijk ook de contributie! Kijk 
snel op www.nationalesportpas.nl, en
doe de kortingscheck!

De Nationale Sportpas: hoe en waarom
De Nationale Sportpas is een initi-
atief van NOC*NSF en de sport-
bonden, in samenwerking met een 
aantal bedrijven. Elke sporter die lid
is van een bond, krijgt gratis zijn/haar 
(lidmaatschaps)pas met het logo van 
de Nationale Sportpas erop, mits 
de sportbond is aangesloten bij het 
programma.

Op vertoon van de Nationale 
Sportpas ontvangt een sporter kor-
ting, die wordt bijgeschreven op
zijn of haar sportpastegoed. Via de 
website kan men dit tegoed besteden 
of overboeken naar de eigen bank-
rekening. De aangesloten bedrijven 
maken daarnaast ook nog een bedrag
over om de georganiseerde sport in 
Nederland te versterken. Kortom,
sporters hebben zelf voordeel en 
steunen hun bond of vereniging!

Bas Verwijlen en Sonja Tol 
winnen NMK schermen
Bij de op 20 maart gehouden
Nationale Militaire Kampioen-
schappen schermen op het KIM te 
Den Helder, eisten Wachtmeester 
Bas Verwijlen en Luitenant ter zee
2 Sonja Tol de eerste plaatsen voor 
zich op bij respectievelijk de heren
en dames. Beide sporters toonden, 
met hun eerste en derde plaats op de
gecombineerde dames/heren ranglijst 
in het overall-klassement van de 
KMSV, duidelijk aan niet voor niets 
tot de wereldtop te behoren.
  Tol wist in haar poule alle partijen 
te winnen, maar moest het uitein-
delijk in de halve fi nale opnemen 
tegen haar collega van de Defensie 
Topsport Selectie, wachtmeester 
Bas Verwijlen. Deze partij verloor 
zij, waardoor de fi nale uiteindelijk 
gestreden werd tussen Verwijlen en 
KLTZ Michel van der Klip. Deze
geroutineerde veteraan had het Tol 
vorig jaar in de halve fi nale nog knap 
lastig gemaakt. De Haagse scherm-
ster (negende op de wereldranglijst)
won toen uiteindelijk in de laatste 
minuut. Verwijlen, die 12e staat op 
de wereldranglijst, was echter toch
een maatje te groot en won de partij
uiteindelijk met 15-8. In de eindstand
bij de heren eindigde kapitein Leo 
Sannen als derde, bij de dames eiste
sergeant-majoor Annemarieke van
Hulst de tweede plaats voor zich op.
 Bron: Defensie

Sonja Tol negende in 
Wereldbeker Luxemburg
Marineoffi cier Sonja Tol heeft, even-
als vorig weekend in Griekenland, 
tijdens het wereldbekertoernooi te 
Luxemburg op zaterdag 24 maart, 
wederom een negende plaats behaald.
In een stevig bezet veld met 140 
deelneemsters struikelde de degen-
schermster wederom in het zicht van 
de laatste acht. Deze keer verloor
zij in de verlenging van de Duitse 
Marijane Markovic. Winnaar van het 
toernooi werd de Française Laura
Flessel-Colovic, op de tweede plek 
werd beslag gelegd door de Russische
Eugenia Stroganova, terwijl de Duitse
Claudia Bokel evenals vorig weekend 
in Florina, Griekenland, derde werd.
  De schermster uit Den Haag won
eerder nog zeer gemakkelijk met 
15-7 van de Belgische Genevieve 
VanHuysse en de Oostenrijkse
Andrea Rentmeister met 15-5. 
‘Tevreden ben ik weer niet, het kan
natuurlijk gewoon beter’, stelde zij na
afl oop.
  Qua wedstrijden komt de scherm-
ster nu even in rustiger vaarwater. 
Het eerstvolgende toernooi is het 
Nederlands Kampioenschap op 28 
en 29 april te Wageningen.
Bron: Defensie 

Persberichten Persberichten
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Schermer Bas Verwijlen derde 
in Grand Prix Parijs 
Degenschermer Bas Verwijlen heeft 
zaterdag 12 april een droomstart ge-
maakt op weg naar kwalifi catie voor
Peking. In het zwaarst bezette inter-
nationale toernooi van het circuit, 
met de hele internationale wereldtop 
aanwezig en een deelnemersveld van
maar liefst 225 schermers, wist hij 
een zwaar bevochten derde plaats
te behalen. De wachtmeester bij de 
marechaussee verloor uiteindelijk 
in de verlenging van de halve fi nale
van de latere winnaar, de Hongaar
Gabor Boczko met 7-8. Tweede werd 
de Spanjaard Jose-Luis Abajo, terwijl 
de Portugees Joaquim Videira (nog 
tweede op WK 2006) de derde plaats 
met Verwijlen deelde.
 In de eerste ronde begon Verwijlen

met een erg zware loting. In zijn 
eerste partij bij de laatste 64 trof hij 
in de Duitser Martin Schmitt een 
taaie tegenstander. De partij verliep 
heel moeizaam voor de in Apeldoorn
werkzame sportinstructeur. Op een
bepaald moment keek Verwijlen aan 
tegen een achterstand van 12-6. 
Hierna kwam hij terug tot 13-9 en
14-12 om uiteindelijk toch nog met 
15-14 te winnen. Voor een plek bij 
de beste 16 moest Verwijlen het 
opnemen tegen de kampioen van 
Frankrijk 2007, Laurent Lucenay.
Met een duizendkoppig Frans pu-
bliek liep deze wedstrijd gelijk op tot 
10-10, waarna Verwijlen de wedstrijd 
met 15-12 naar zich toetrok.
 Om een plek bij de laatste acht 

te behalen wachtte Verwijlen een 
volgende zware tegenstander in 
de Hongaar Geza Imre. Deze
wereldkampioen, winnaar van twee 
olympische medailles en winnaar 
van onder andere de wereldbeker
in het Italiaanse Legnano, steekt de
laatste tijd in een uitstekende vorm. 
Aanvankelijk schermde de in Oss 
woonachtige Verwijlen tegen hem 
weliswaar een tactisch sterke partij,

maar kreeg hij toch niet echt vat op
zijn tegenstander. Zo keek hij op 
enig moment in de partij aan tegen 
een achterstand van 10-13. Blijkbaar 
kreeg Verwijlen toen door hoe hij de 
Hongaar moest bestrijden, want hij
gunde zijn tegenstander hierna geen 
treffers meer, scoorde vijf treffers
achter elkaar en won de partij alsnog 
met 15-13. In de kwartfi nale wachtte
de Pool Krzysztof Mikolajczak.
Verwijlen startte deze partij agressief 
waardoor hij al snel (5-10) met vier
treffers voor kwam, die hij niet meer 
uit handen gaf (15-11). In de halve
fi nale was opnieuw een Hongaar, 
deze keer de wereldbekerwinnaar van
2006 Gabor Boczko, zijn opponent. 
In een zware partij wist Verwijlen hier 
een 5-7 achterstand om te buigen in 
een 7-7 gelijke score om uiteindelijk 
in de verlenging toch nog met 7-8 
te verliezen. Verwijlen: ‘Ja, ik ben 
heel erg tevreden, van zo’n start kan
je alleen maar dromen. Maar als je
de halve fi nale met één treffer in de 
verlenging verliest van de latere win-
naar en weet dat je sterker bent dan 
de man op de tweede stek dan baal je
toch ook wel. Hoe dan ook, ik heb op 
mijn eerste wereldbekertoernooi laten
zien dat ik er bij hoor’.
  Met dit resultaat heeft Verwijlen
40 punten behaald voor de wereld-
ranglijst en kwalifi catie richting 
Peking. Voor Parijs stond hij twaalfde 
in de wereldranking, nu zal hij zeker 
binnen de top 10 een plaats vinden. 
Bron: Defensie

Nederlandse successen in 
Sydney! 
In het weekend van 26 en 27 mei 
kwamen Sonja Tol en Bas Verwijlen in 
Sydney in actie. Op de WB wedstrijd 
hebben beiden zeer goed gepresteerd. 
Sonja behaalt nominatie voor de
Olympische Spelen van Beijing.
 Bas Verwijlen had zich als derde
geplaatst voor de eliminatiewed-
strijden. Bij de laatste 32 kwam hij
tegenover Leong (SIN) te staan. 
Hij won deze partij met overmacht, 
het werd uiteindelijk 15-1. Ook 
zijn tweede eliminatiepartij won hij 
gemakkelijk met 15-6. Toen moest hij 
bij de laatste 8 tegen Kelsey (USA), 
en deze partij verloor hij helaas net 
met 14-13. Bas heeft uiteindelijk de 
5e plaats bereikt. Wederom een mooie
plek op een WB toernooi voor Bas.
 Ook Sonja Tol deed het zeer goed 
op het WB toernooi. Aan het toernooi 
deden 108 dames mee, en daarvan 
plaatste Sonja zich als 11e voor de 
eliminatiewedstrijden. Haar eerste
eliminatiepartij tegen de Antonio
(ESP) won zij met 15-6. Bij de laatste 
32 kwam ze tegenover de Japanse 
Nakano te staan. Deze partij was wel 
zwaarder maar werd ook gewonnen
door Sonja met 15-12. Bij de laatste 
16 moest Sonja tegen de Chinese
Zhang schermen, ze won met over-
tuiging van haar met 15-7. Bij de
laatste 8 kwam Sonja weer tegenover 
een Chinese te staan. Helaas verloor
ze haar partij van Li (CHN) met 
9-15. Sonja behaalde uiteindelijk de
6e plek.
 De wereldbekerwedstrijd in 
Sydney was de eerste wedstrijd waar
Sonja een NOC*NSF nominatie voor
de Spelen van 2008 kon behalen.
Door in de top 8 te eindigen weet 
ze zich daar nu al van verzekerd. In
2008 zal ze vormbehoud moeten 
tonen en ze zal in april 2008 hoog op 
de wereldranglijst moeten staan om
zich direct te kwalifi ceren.
Jorn Scharff

Persberichten



P.06
Touché
Nummer 2
2007
Persberichten

Geen succes voor Sonja Tol en 
Bas Verwijlen in Montréal   
3 juni 2007
Degenschermer Bas Verwijlen heeft 
vandaag een elfde plaats behaald
op de Grand Prix in Montréal. Aan 
dit toernooi deden 161 schermers 
mee. In de derde ronde verloor de 
Marechausseewachtmeester van
Ruben Limardo (VEN) met 15-13. 
De Hongaar Gabor Boczko won in 
de fi nale van de Spanjaard José Luis 
Abajo. De gedeelde derde plaats 
ging naar Ruben Limardo (VEN) en
Fabrice Jeannet (FRA).
 Vrijdag werd Sonja Tol uitge-

schakeld bij de beste 64 door de 
Duitse Marijana Markovic met 
15-10. Het goud ging naar Hajnalka
Picot Kiraly (FRA). Zilver ging naar 
Claudia Bökel (DUI) en de gedeelde
derde plaats was voor Ildiko Mincza-
Nebald en Adrienn Hormay, beiden 
uit Hongarije. 
 De Marineoffi cier was na afl oop 

erg teleurgesteld: ‘Op dit toernooi
waaraan 149 schermsters deelnamen 
was de hele wereldtop aanwezig. Ik 
verlies hiermee veel punten en val uit 
de top 16. Dit toernooi was nou juist 
een belangrijk kwalifi catiemoment’. 
Bron: Defensie

De cursus start in september en zal 
vijf tot zes weken duren. Er is één 
cursusdag per week. Het examen zal 
bij voorkeur plaatsvinden op een aan
te wijzen wedstrijd. De locatie is nog
onbekend en zal afhangen van de re-
gio van waaruit de meeste kandidaten
zijn aangemeld. Lukt het niet om een
overeenkomende regio aan te wijzen,
dan wordt de cursuslocatie het 
Schermcentrum van Scaramouche in 
Arnhem. 
 De kosten voor de cursus zullen
door de KNAS verhaald worden 
op de vereniging die de kandidaat 
inschrijft volgens de 33% regel: 33%
van de kosten zijn voor de KNAS, 
33% voor de vereniging, 33% voor de
kandidaat. 
Voor vragen kunt u natuurlijk ook 
terecht op bovengenoemd E-mail-
adres.
 Tot slot wil ik u wijzen op de mo-
gelijkheid tot het opleiden tot club-
scheidsrechter. De clubscheidsrechter 
jureert niet op reguliere regionale of 
landelijke wedstrijden, maar as-
sisteert op de club bij wedstrijden
of bij uitwisselingen met bevriende 
verenigingen. De opleiding duurt één
cursusavond en wordt georganiseerd 
bij de club die de cursus aanvraagt. 
Er worden geen eisen vooraf gesteld 
aan de kandidaten: ook ouders of 
begeleiders kunnen deelnemen. Voor 
inlichtingen kunt u terecht op boven-
genoemd E-mail adres.

Met vriendelijke groet,

Etienne Van Cann

Diverse schermzaken

Scheidsrechterscursus
28 april 2007
L.S.,
Dit najaar zal er een cursus worden
georganiseerd voor de opleiding tot 
nationaal scheidsrechter. Aanmelding 
voor deze cursus kan gedaan worden
door de verenigingssecretaris door 
een e-mail te sturen naar jury@
knas.nl. Nog even kort de algemene
voorwaarden: 

1 de kandidaat moet een schermer 
zijn met wedstrijdervaring. 

2 voor aanvang van de cursus heeft 
de kandidaat de volgende delen
van het reglement bestudeerd: het 
algemene deel, het hoofdstuk fl oret 
en evt. het hoofdstuk over het andere 
wapen waarin de kandidaat examen 
wil doen (sabel of degen), het hoofd-
stuk “overtredingen en de daarbij 
behorende straffen”.

3 de leeftijd van de kandidaat is 
minimaal 16 jaar

Bij opgave graag de volgende gege-
vens vermelden: naam, geboorteda-
tum, lidmaatschapsnummer KNAS, 
adres, woonplaats, telefoonnummer,
E-mailadres, wapen waarin examen 
wordt gedaan (verschillende wapens
zijn mogelijk), schermervaring en 
vereniging
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Vooraankondiging
Het Internationale Koning Willem II 
degentoernooi TILBURG
Op zondag 23 september 2007 is
het weer zover. Dan zal TSV Rapier 
voor de 20e maal het internationale
Koning Willem II degentoernooi
organiseren. Met een opkomst van 
meer dan 90 deelnemers was het 
Koning Willem II toernooi zelfs het 
best bezochte Nederlandse degen-
toernooi van het seizoen 2006/2007. 
Dat hoopt de organisatie dit jaar
(minstens) te evenaren.
De verwachting is, dat er naast de
Nederlandse top ook weer veel
internationale schermers zullen 
deelnemen.

Het toernooi vindt wederom 
plaats in het Sportcentrum van de 
Universiteit van Tilburg, waar de zaal
groot genoeg is om een breed deelne-
mersveld als ook publiek te kunnen
ontvangen.

Net als voorgaande jaren is het de-
gentoernooi aantrekkelijk voor zowel 
de recreatieve als de wedstrijdscher-
mer. Zo zullen na de eerste ronde
gespeeld te hebben, de deelnemers 
worden gesplitst in een A-poule en 
een B-poule. In de A-poule gaan de
best geplaatste degenschermers door
in een directe eliminatie. De overige 
schermers zullen in de gemengde 
B-poule ingedeeld worden om 
vervolgens tot een directe eliminatie 
te komen, wat het toernooi aantrek-
kelijk maakt voor alle schermers. 
Beginnende schermers kunnen
gegarandeerd veel partijen schermen
en de wedstrijdschermers zullen alles 
kunnen geven om de felbegeerde
Koning Willem II trofee te behalen.

Medio augustus ontvangen alle
verenigingen de uitnodiging voor het 
komende toernooi op het secretariaats-
adres. Informatie is ook te vinden op 
de website www.rapier.nl/htm/wil-
lem2.

Vooraankondiging
20e Koning Willem II toernooi
degen dames en heren senioren
zondag 23 september 2007 te Tilburg
Roland van der Zee 
Petra Wilhelmus
TSV Rapier

Marathon Fleuret Minimes 
(1992-1995) 
3 februari in Parijs
270 jongens en 160 meisjes 
Er is op één dag geschermd, dus
meer dan 400 schermers.
Er zijn twee voorrondes geschermd 
en bij de heren vanaf de 64 eliminatie 
en bij de dames vanaf de 32 elimina-
tie, is er geschermd met herkansing. 
Het is een prachtig toernooi, relatief 
dichtbij, goed georganiseerd. Er heb-
ben 14 Nederlanders deelgenomen.

17 Else Noë, SV La Prime
54 Gabriëlle Ramdhan, Ter Weer
58 Lola Tulen, Troubadours
100 Carmel Tulen, Troubadours
137 Jana Jansen, Troubadours
142 Daisy Dobbelaar, SV Beaugeste
143 Ivana Vrljic, Ter Weer
    
24 Stach Simons, Zaal Amsterdam Zuid
125 Hessel van Stralen, ASV van den Berg
152 Kees Wiersma, ASV van den Berg
156 Dylan Tuijn, Den Haag
194 Nick van Loon, Den Haag
222 Daniel Oudenallen, Den Haag
266 Patrick Post, SCA

Diverse schermzaken
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Het minst leuke, vond ik het lopen
naar de schermzaal, dat was wel 
gezellig, maar heel ver.
 Het schermen was heel leuk, maar
de warming-up was een beetje raar,
helemaal niet zoals ik gewend was.
Je moest ook eten in de schermzaal,
dit moest je zelf meenemen. Ik vond 
het jammer dat ik tegen mijn club-
genootjes moest schermen, ik had
wel eens tegen iemand anders willen 
schermen.
 De bonte avond was wel leuk, 
maar ik had niks gedaan. Het leukste
van de bonte avond vond ik de quiz. 
Dat waren grappige vragen. 
Het eten was ook wel lekker, vooral
het laatste avondeten.
Frank

Schermkamp 
Op 23 maart ben ik naar scherm-
kamp geweest.

Ik zat met heel Zaal Verwijlen
op kamer 22. Behalve de meiden. 
We hadden een hele stomme kamer, 
omdat het een doorloopkamer was. 
Maar ik had toch goed geslapen. 

Het leukste vond ik de sluiptocht.
Dat was een licht en een heel groot 
zandvak, dat aangegeven werd met 
rood lint. Het was wel midden in de 
nacht. Je moest in dat lint komen
zonder dat iemand je zag. Er was 
een meneer met een heel groot licht, 
die scheen over het veld heen. Als
je gezien was door het licht, was je 
af, dan moest je je kaartje inleveren 
en een nieuw kaartje halen. En als 
je in het vak ging staan, zonder dat 
je gezien werd, had je een punt, dan
moest je je kaartje inleveren, en weer
een nieuwe halen. Ik had vier punten 
gehaald, en ik was geen een keer af.
Het hoogste was 7 punten.

Schermkamp FCA
We kwamen vrijdag aan, iedereen 
moest zich aanmelden, hierna gingen 
we de kamers zoeken.
 Toen moesten we allemaal naar
beneden toe, we kregen de regels
even te horen. En toen gingen we 
keten. Maar toen werd het echt span-
nend. We gingen een boswandeling 
maken in het donker. Er waren wilde
zwijnen met jongen. We gingen het 
bos goed verkennen.
 We gingen laat naar bed om de 
volgende ochtend weer met het 
programma door te gaan.

Op zaterdag startten we met het 
ontbijt. Daarna gingen we onze
spullen pakken, we gingen door het 
bos naar de schermzaal. We kregen 
andere maîtres en we leerden ook 
iets cools; toneelschermen met sabel. 
Daarna liepen we weer terug om even
uit te rusten. Maar er was ook een 
mega kussengevecht aan de gang dus 
uitrusten was er niet bij. 

Diverse schermzaken
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Jeugdpuntentoernooi te 
Deventer
De 2e wedstrijd in het jaar 2007 werd 
georganiseerd door de SV Deventer, 
en hoe!
 Al vroeg stond er een vrachtwagen 
voor de deur met daarin drie com-
plete electrische lopers.
 Maître Marc Philip verwelkomde 
iedereen weer en begon zoals ge-
bruikelijk, de scheidsrechters in het 
zonnetje te zetten. Daar zijn wij blij 
mee want wij moeten ons steeds
maar weer realiseren dat zonder deze 
vrijwilligers je niet kunt schermen. 
Wel waren veel scheidsrechters
verhinderd omdat tegelijkertijd het 
veteranenkampioenschap werd
gehouden.
 Een jonge sabelschermster was
kwaad omdat zij niet bij haar vrien-
dinnetjes in de poule kon schermen, 
ook had zij commentaar op de leiding 
van de scheidsrechter. Hier zijn wij
uiteraard helemaal niet blij mee!
 De wedstrijd werd nog even 
onderbroken door een stroomstoring
en door maître Ad van der Weg, die 
aankondigde dat er 23, 24 en 25
maart weer een schermkamp wordt 
georganiseerd. 
 Het is voor de ouders natuurlijk 
erg leuk als zij vlakbij hun zoon of 
dochter in de zaal kunnen staan. 
Helaas hadden velen geen sport-
schoenen aan zodat de beheerder, net 
als in Almere, weer uitermate chagrij-
nig werd. Dus nogmaals het verzoek 
om geen burgerschoenen in de zaal 
te dragen!!! Neem gewoon een paar 
sportschoenen mee en het probleem 
is opgelost! 
 Hartelijk bedankt schermvrienden 
uit Deventer voor de goede organi-
satie en dat terwijl jullie tegelijkertijd 
het veteranenkampioenschap organi-
seerden.
Ad van der Weg

Het schermkamp 
23 t/m 25 maart 2007
De eerste dag (vrijdagavond) dat we 
aankwamen, zijn we met onze mentor
kennis gaan maken en met je kamer. 
Daarna zijn we gaan schermen en de 
kleintjes gingen naar het bos. Toen zij
terugkwamen gingen zij schermen en 
wij naar het bos.
 De tweede dag (zaterdag) werden 
we om kwart voor acht wakker
gemaakt en om kwart voor acht had-
den we ochtendgymnastiek. Daarna
mochten we aankleden en gingen we 
eten. Om 9 uur moest je trainingspak 
aan en gingen we naar de schermzaal
lopen. Toen we er waren gingen we 
warming-up doen, na de warming-up 
kregen de we les. Tussendoor gingen 
we nog even eten op het kamp zelf. 
Na het eten gingen we weer terug 
naar de zaal voor de les, na de les 
gingen we nog verschillende spel-
letjes doen. ’s Avonds hadden we de 
bonte avond waar kinderen optraden,
daarna gingen we naar het bos toe
voor een geluidenspel.
 De  derde dag (zondag) werden 
we om kwart voor acht wakker
gemaakt met de megafoon door
iemand van de leiding. Dus moesten 
we aankleden en gingen we eten. Om 
halftien liepen we naar de zaal toe, 
daar kregen we weer een warming-
up. Na de warming-up kreeg ieder-
een voetenwerk van de bondscoach 
fl oret Rorik Jansen. Na die les kreeg 
iedereen weer les van de andere
schermleraren. Nadat de les was 
afgelopen om half 4 moest iedereen
terug lopen want toen werden we 
weer allemaal opgehaald. Nadat alle
ouders er waren ging Ad v/d Weg nog 
iedereen bedanken. Daarna mocht 
iedereen naar huis toe…
Daisy Dobbelaar 
SV Beau Geste

Na het eten gingen Bob en ik chips 
eten.We hadden echt veel snoep 
meegenomen. Na wat chillen begon 
het avondprogramma. Het was een
bonte avond met zingen, dansen,
grapjes en muziek. Daarna deden we
een spel in het donker in het bos.

Op zondag was het einde al jam-
mer genoeg dichtbij. Nog een beetje
schermen en dat was het dan helaas.

Ik vond het een heel leuk scherm-
kamp omdat het altijd heel gezellig is 
en je iedereen van andere clubs goed
leert kennen. Ik wil volgend jaar weer 
omdat het leuk is dat je weer andere
dingen leert van andere maîtres. 
Omdat het er altijd feest is en het 
gewoon elke keer leuker wordt. 
Ik vond het erg cool.
Joost

Diverse schermzaken Diverse schermzaken
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Best of Six Toernooi s.v. 
Desperado - Assen
Zaterdag 12 mei werd in de sporthal
in Assen weer geschermd voor de 
‘Best of Six’ van het noorden. Met 
een deelnemersaantal van ongeveer
45 schermers was het een druk 
bezocht toernooi. Deze keer had het 
toernooi een internationaal tintje 
omdat er een zestal schermers van 
de Duitse schermvereniging TSV 
Kirchdorf meededen. Op het mo-
ment van het toernooi hadden zij een 
uitwisseling met SVTA en konden
zodoende mee schermen.

’s Morgens waren de kuikens en de 
benjamins aan de beurt om te strij-
den voor een medaille. Dit alles onder 
toeziend oog van vaders en moeders 
en opa’s en oma’s, die de schermers
aan het aanmoedigen waren.
Na de middag waren de lopers vrij 
voor de pupillen en cadetten/
junioren. Deze laatste groep werd
gemengd verschermd omdat er 
helaas te weinig aanmeldingen van de 
junioren waren.
Bron: Henk Smit 
Iris Bakema - s.v Desperado, Assen

De uitslagen zijn als volgt:

Kuikens (gemengd):
1 Riemer Halbertsma, SV Heerenleed
2 Merijn Benning, SV Bras de Fer
3 Tomaz van der Merwe, SV Desperado

Benjamins (gemengd):
1 Arthur van Rooijen, SV Heerenleed
2 Louis Faucher, SV Heerenleed
3 Sander Heydenrijk, SV Desperado

Pupillen (gemengd): 
1 Rob Dambrink, SV Heerenleed
2 Merwin Wijnstok, SK Friesland
3 Pim Habers, SK Friesland

Cadetten/Junioren (gemengd):
1 Jurriaan Jacobs, SK Friesland
2 Anne Jan Wijnstok, SK Friesland
3 Han Sijmons, SV Heerenleed

Namens SV Heerenleed,
Henk Smit

Vierde Best of Six in Groningen
31 maart
SV Heerenleed organiseerde op 31 
maart het vierde toernooi in het kader
van Best of Six.
Best of Six houdt in dat elke noor-
delijke vereniging een jeugdtoernooi 
organiseert voor de noordelijke jeugd
en dat er een klassement bijgehouden
wordt per groep.
Er werd vaak hard gestreden om de 
winst, zonder uit het oog te verliezen 
dat je goed en sportief moet blijven 
schermen. Klasse!
Het was bij de kuikens heel span-
nend, want er waren er twee met één 
verliespartij en die hadden het in hun 
onderlinge wedstrijd ook spannend
gemaakt (de winnaar won met 1 punt 
verschil). Pas op het eind van de 
ochtend werd duidelijk dat Riemer
Halbertsma met de winst ging 
strijken.
Bij de benjamins maakten de num-
mers 1 en 2 het elkaar ook zeer lastig,
want pas in de laatste drie minuten 
maakte Arthur van Rooijen de beslis-
sende treffer en werd daarmee eerste
in zijn categorie.
Bij de pupillen was er helaas dit keer 
een kleine groep, maar toch werd 
er hard geknokt om de winst. Rob 
Dambrink won uiteindelijk in deze 
groep.
De cadetten en junioren schermden 
bij elkaar in een groep. In deze groep 
won Jurriaan Jacobs op een overtui-
gende wijze.
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Bij de heren behaalde Leo Pasmans
(Antwerps Schermcentrum) de 
eerste plaats, tweede werd Teijer ter 
Bals (Pallós, Utrecht) en de winnaar
van vorig jaar Werner Huysmans 
(Jarnac, België) eindigde als derde.
 Helaas geen succes voor de thuis-
ploeg Trefpunt, Koos Beke eindigde 
wel als beste van zijn poule, maar wist 
dit niet te verzilveren. 
 Bij sabel had Trefpunt meer suc-
ces. Bij de dames eindigde op de eer-
ste plaats, net als voorgaande jaren, 
Sietske vd Werf (Pallós), de tweede 
plaats was voor de Hellevoetsluise
Angeline Schoor (Trefpunt), zij
werd vorig jaar derde. Derde werd
Lisette Scholte (Trefpunt), zij werd
vorig jaar tweede, en de vierde plaats
werd behaald door Nienke vd Werff 
(Donar, Groningen). 
 Bij de heren wist, de vorig jaar op
plaats vier geëindigde, Evert-Jan Smit 
(Pallós) de eerste plaats te veroveren,
tweede werd zijn clubgenoot Hidde 
Elzinga. Net als vorig jaar eindigde
Ton van Tricht (Les Faucons) op 
de derde plaats, Wouter Westerveld 
(Delft FC) werd vierde.
 Angeline Schoor heeft overigens 
in de voorronde gewonnen van de 
winnaar bij de heren, Evert-Jan Smit.
Kate Braak

Lentedegen- en 
Schelvispekeltoernooi
Op 1 april jl. organiseerde 
Schermvereniging Trefpunt 
Vlaardingen voor de 22ste keer 
het Lentedegentoernooi voor
degenschermers en voor de 12e
keer het Schelvispekeltoernooi voor 
de sabelschermers in de spelhal
Lijnbaancomplex te Vlaardingen.
 Dit is een (inter)nationaal scherm-
toernooi, vanuit heel Nederland en
België kwamen de deelnemers.
 De spelhal was goed gevuld, maar 
er waren minder deelnemers dan 
vorig jaar. Dit kwam mede doordat in 
hetzelfde weekeinde de NK Equipe 
2007 plaatsvond. In totaal deden er
38 schermers mee, 25 op degen en
13 op sabel. De Belgische deelnemers
waren ook vertegenwoordigd op dit 
toernooi, dat bekend staat om de 
ongedwongen sfeer.
 De aard van de toernooien is re-
creatief, toch worden ze ook bezocht 
door goede schermers, zo kunnen ze
nog meer wedstrijdervaring opdoen.
Alles staat in het teken van een 
sportieve dag schermen.
 Bij het degenschermen behaalde,
bij de dames, Liesbeth de Bruijn 
(LUSV, Leiden) de eerste plaats, 
gevolgd door Ludgard Verreth 
(Antwerps Schermcentrum).
Nathalie vd Putten (Les Faucons, 
Rotterdam) werd derde.

De uitslagen van het toernooi waren
als volgt:

Kuikens:
1 Gabriel Faucher, SV Heerenleed
2  Benson Boyd van der Bij , SV Desperado
3 Merijn Benning, SV Bras de Fer

Benjamins:
1 Pauline Schomaker, SVTA  
2 Kris Fidder, SVTA
3 Sander Heidenrijk, SV Desperado  

Pupillen:
1 Michael Rook, SV Bras de Fer
2  Pim Habers, Schermkring Friesland
3  Pauline Schomaker, SVTA

Cadetten/Junioren:
1 Anne Jan Wijnstok, Schermkring
Friesland  
2 Jurriaan Jacobs, Schermkring Friesland
3 Bart Gringhuis, SVTA

Diverse schermzaken
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De uiteindelijke fi nale werd ook 
volledig uitgeschermd (3 minuten 
5 treffers), dus dat waren weer 6 
partijen erbij!! Iedereen was op, maar
heel tevreden.
 In poule A werd Mieke de Graaf-
Stoel (Scaramouche) uiteindelijk de 
winnares, met Gloria Garcia Pacheco 
(Verwijlen) als goede tweede en
Daniëla Trentea (Beau Geste) een
knappe derde. Overigens alle drie 
veteranen, we bedoelen maar… Tot 
haar eigen verrassing heeft onze 
Diana Pattikawa - Scaramouche, 
het tot poule A weten te schoppen. 
Volgens mij is het wedstrijdvirus al 
aardig aan het woekeren bij Diana.

In poule B is geëindigd, 1 Lidy Stams 
(Troubadours) 2 Marjoleine Koëter
(Courage, vergeet de puntjes niet) en
3 Bodei Toussaint (Pallós)

De Iron Lady van deze dag is
Daphne Franse (Courage) gewor-
den. Zij kreeg voor het eerst in de 
schermgeschiedenis de ‘ijzeren dame’ 
uitgereikt. Deze schermster heeft 
nog maar enkele weken onderricht 
in het schermen gehad. Werd ook 
volledig overrompeld door de meer
ervaren schermsters en bleef toch 
volhouden. Terecht heeft zij deze prijs 
in ontvangst mogen nemen. Voor 
haar een aanmoediging om door te 
zetten en wellicht voor overige dames 
om te beginnen met schermen. Een
puik idee!

Op ons gemak hebben wij de drukke 
werkzaamheden kunnen volgen. De 
tafel werd almaar ruimer beladen met 
lekkernijen. Fruit voor tussendoor,
koffi e, thee, Engelse sandwiches.
SUPER!
Zo langzaam aan kwamen de overige 
deelneemsters binnen en konden 
wij ons gaan inschrijven. Helaas had 
toch wel een fl inke groep van onze 
Zuiderburen (5) zich afgemeld.
Desalniettemin heette een trotse Eric 
Dobbelaar (met assistenten) ons, 
uiteindelijk 13 dames, alleen dames
ja, en ja, alleen fl orettisten, en ja,
allemaal 18 jaar en ouder, een
hartelijk welkom. Geen mannelijke 
deelnemers waren welkom en geen 
broekies.

Uiteraard werden mooie bekers voor
de eerste, tweede en derde plaats 
in het vooruitzicht gesteld, en heel 
verrassend geheimzinnig  ‘de ijzeren
dame’, deze zou de beloning vormen 
voor de deelneemster met de meeste
moed tentoongesteld tijdens de
wedstrijden.

Er werd op twee lopers geschermd. 2 
voorrondes, elk 3 minuten 5 treffers, 
om uiteindelijk te kunnen bepalen
wie terecht zou komen in poule A en
wie in poule B. Dat waren dus al 12 
partijen! Voor sommigen 11 (pffff 
- mazzel)

De High Tea is ontstaan in 1840 in 
Engeland. Anne de zevende - her-
togin van Bedford - kreeg tegen het 
einde van de middag een hongerig 
gevoel (volgens mij had ze net een
fl inke partij geschermd). Ze liet dan
thee met sandwiches en cake op haar 
kamer brengen; de High Tea. Haar 
vriendinnen waren verrukt van dit 
idee en al gauw volgde de ene tea-
party de andere op.
 Ook in Zegge, zou op 3 juni en

deze uiteindelijke mooie zondag, 
het wapengekletter er lustig op los
gaan klinken. Zij het een ietsie pietsie 
minder heftig dan in Recklinghausen, 
daardoor niet minder plezierig.
 Zoals het toernooi het al meldde, 

High Tea.
Dus vol verwachting toog on-

dergetekende met Diana Pattikawa 
(novice af - dit werd haar tweede 
wedstrijdervaring) met een lus via 
Oss om Gloria Garcia-Pacheco op 
te pikken naar (wel heel ver weg van 
Arnhem vandaan) Zegge.
 Het was mistig, maar de reis ging

voorspoedig en was supergezellig
(kan je misschien wel begrijpen als
je 3 vrouwen bijna 2 uur in een klein
hokje stopt - zie je het voor je?).
Nieuwsgierig kwamen wij de scherm-
zaal binnen.

Het eerste beeld wat onze ooglen-
zen registreerden, was een grote tafel 
met van alle soorten heerlijk gebak. 
Dat zat wel snor dacht ik nog. Omdat 
wij een beetje vroeg waren was de 
organisatie nog druk doende de 
laatste puntjes op de ‘i’ te zetten.

High Tea beneden de 
zeespiegel.
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Uitslagen 4 februari 2007

Sabel heren
1 Oscar Kardolus
2 Pieter van Seventer
3 Joop Pompe
3  Tjard de Cock Buning

Degen heren  
1 Kees Boon
2 Paul de Ridder
3 Leopold Pasmans

Degen dames
1 Ineke Knape
2 Ricky Dijkstra
3 Ludgart Verreth

Floret heren
1 Udo  Jacoby
2 Volkhart Cwielong
3 Martin Broodbakker

Floret dames
1 Mieke de Graaf - Stoel
2 Gloria Gracia Pacheco
3 Kristin Payne

Ferrum Vetum 2007 / 1
Op zondag 4 februari werd het eerste 
Ferrum Vetum van het jaar 2007 
gehouden in het Schermcentrum van 
Scaramouche in Arnhem. Ferrum 
Vetum is een wedstrijdcyclus van 
4 wedstrijden voor veteranen. De 
wedstrijden worden gehouden op 
alle wapens op verschillende locaties 
in het land. Dat de formule ‘Ferrum 
Vetum’ voldoet aan de wensen van
de veteranen blijkt wel uit het toene-
mend aantal deelnemers. Ook komen
er steeds meer veteranen uit België en 
Duitsland schermen. 
 Om 10.45 opende mw. Meijer 
- Evers, KNAS bestuurslid (taak-
groep breedtesport), het toernooi. De
wapens werden gekruist en het spel 
was op de wagen. Je merkte gelijk dat 
het niveau van de schermers/sters 
dichtbij elkaar lag, wat een spannende 
en sportieve strijd opleverde en 
waar de winnaars pas bekend waren
als de laatste treffer was gevallen.
Traditiegetrouw werden de wedstrij-
den onderbroken voor een heerlijk 
kopje soep. Complimenten aan de
dames Stijlaart en Ariaans, die naast 
de soep ook voor de inwendige mens 
zorgde. 
 Om ongeveer 15.30 waren de
uitslagen bekend, maar hiervoor
werden eerst de winnaars van het 
Ferrum Vetum toernooi 2006 in het 
zonnetje gezet. Hierna werden de
uitslagen bekend gemaakt en was er
voor iedereen een diploma.
 Wij werden deze middag ver-
rast door een ‘gulle’ gever, Exive 
® Floorpul Internationaal BV te 
Zevenaar, die ons een aantal bijzon-
dere handdoeken ter beschikking 
stelde. Zij vertelde mij: ‘Ik vond het 
leuk om de veteranen wat extra’s mee 
te geven, gewoon omdat schermers 
een bijzonder ras zijn’. En in deze 
woorden kan ik me wel vinden.
John Hartings

Na de prijsuitreiking togen Mieke, 
Gloria en Diana via Oss weer terug
naar huis. Omdat wij vonden dat,
wij toch wel heel erg veel geschermd
hadden en daardoor wellicht ook wel 
2 kilo’s aan gewicht verloren zouden 
hebben, wij het ook hadden verdiend
om dit te compenseren met een reuze 
friet met mayo & pindasaus en een 
gefrituurde halve haan (voor elk 
EEN!) Dit feestmaal is lekker opge-
peuzeld in Gloria’s appartement.

!! Doe zoals de vriendinnen van
Hertogin van Bedford en meld je de 
volgende keer aan als deelneemster 
aan dit supergezellig georganiseerd 
High Tea Toernooi! (SGGHTT) !!
Ik kijk terug op een reuze gezellige 
dag en kan het iedereen (vrouwen,
vanaf 18 jaar, fl orettist) aanbevelen 
om aan dit recreatieve toernooi deel 
te nemen. 

Roddels:
Ergens heeft iemand in Zegge mij in 
mijn oren gefl uisterd over een nieuwe 
locatie. Groot, meer plaats voor meer
lopers. Mooi, goede faciliteiten -
douches en kleedruimten en nog veel 
meer! Als het waar is zal het Ferrum 
Vetum Toernooi (Zegge) dit aan het 
licht brengen.
Mieke de Graaf-Stoel

Diverse schermzaken
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Gelukkig dus geen nare gevolgen,
maar hij verliest wel een derde match.
De laatste loodjes wegen duidelijk het 
zwaarst, de derde kandidaat winnaar 
verliest er twee op een rij.
 Sabel en fl oretschermers zijn al 
lang klaar, degen ook op een best 
geschikt uur, tijd over om wat na te 
kaarten in het cafetaria. Daar wor-
den ook de uitslagen vermeld. Alle
deelnemers krijgen nog een oorkonde 
en een zakje paaseitjes.
 Besluit een geslaagde dag, kijken
al uit naar volgende!
Onze correspondent uit Antwerpen, 
Louisa van Dyck

Uitslagen 1e drie

Sabel
1 Oscar Kardolus
2 Frits Snijdewint
3 Huub Stegeman

Floret
1 Udo Jacoby, Duitsland
2 Gloria Garcia, 1e dames
3 Mieke de Graaf - Stoel, 2e dames

Degen
1 Leopold Pasmans,  Belgie
2 Jaap Hoff
3 Joris Somers

Alle uitslagen zijn te vinden op
Nahouw Ferrum Vetum 7-4-2007

verloopt zeer vlot, al moesten er af 
en toe wat foute notities rechtgezet 
worden - zoals we dat al eerder heb-
ben ondervonden, het gaat hier in de
eerste plaats om een vriendschappe-
lijke ontmoeting, natuurlijk probeert 
iedereen zoveel mogelijk matchen te 
winnen maar elkeen blijft sportief.
 Bij de middagpauze is er naar
goede traditie soep voor iedereen,
lang blijven tafelen en babbelen kan 
niet want de degenschermers zijn
nog niet echt in de helft van hun 
programma.
 Met frisse moed dus begonnen 
aan de volgende reeksen.
 Een hele tijd leek er zelfs nog
een barrage met drie in te zitten
(drie schermers met elk maar twee 
matchen verloren). Dan gaat Jaap 
onderuit, valt achteruit met een holle
bons op de vloer, blijft even liggen,
maar komt dan glimlachend - zoals 
altijd - terug recht. De slag op het 
achterhoofd werd waarschijnlijk 
gebroken door de achterklep van het 
masker. 

Ferrum Vetum Tilburg  
7 April 2007 
Appél op een, voor veteranen, 
geschikt uur. Vooral niet te vroeg, ook 
weer niet té laat want dan duurt het 
te lang…

Locatie schijnt in een industriegebied
te zijn, maar blijkt een grote mooie
sportzaal met een gezellig cafetaria
ook nog. En ruime parkeergelegen-
heid net aan de overkant, altijd mooi 
meegenomen.

Drie nationaliteiten vertegen-
woordigd (Belgen, Duitsers en 
Nederlanders uiteraard, met zelfs een
ex-Amerikaan) en de drie wapens, 
heren en dames gemengd.

Degenschermers vormen zoals
altijd de grootste groep, vandaag 19 
waarvan 3 dames en 16 heren, vorige 
uitgave waren er meer, paasweekend 
waarschijnlijk... in ieder geval de 
afwezigen hadden ongelijk.

Het wordt één grote, ieder tegen
ieder, poule met om beurt scheids-
rechter spelen. Geen probleem, alles
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Hierdoor moesten er 70 van de totaal 
119 schermers om 09:00 uur begin-
nen op 12 lopers. U begrijpt, hier 
hebben wat mensen moeten wachten.
Volgend jaar gaan we de start dus 
anders indelen.
Emile Kikkert

Uitslagen

Dames Sabel
1 Jamie van Dongeren, SV Deropement
2 Sietske van der Werff, SV Pallós
3 Katinka Hoek, SV Scaramouche 
3 Floor Verdouw, SV Scaramouche

Heren Sabel
1 Teun Plantinga, SV Prometheus
2 Erik van den Ham, SV Hoorn
3 Philip van Meer, Delft FC
3 Nico Speelman, Delft FC

Dames Degen
1 Sonja Tol, SV Des Villiers
2 Irma de Ridder, SV Pallós
3 Liesbeth de Bruijn, LUSV
3 Odette Salden, Deventer SV

Heren Degen
1 Stefan Damen, SV Des Villiers
2 Stephane Ganeff, Zaal Kardolus
3 Michael van der Klip, SV Des Villiers
3 Carlo Rutjes, LUSV

Dames Floret
1 Sontje Schaal, Les Faucons
2 Milja Mondt, Alkmaarse SV
3 Nicole Jongman, SV Scaramouche
3 Lola Tulen, SV De Troubadours

Heren Floret
1 Mathijs Rohlfs, SC Amsterdam
2 Yam Michaeli, SC Amsterdam
3 Siroos Askary, Alkmaarse SV
3 Alexander Moraru, Alkmaarse SV

4e VOC cup 2007 
Dit jaar waren er 119 deelnemers, 
uit drie landen, naar Hoorn gekomen 
voor de jaarlijkse VOC cup, die werd
gehouden op 15 april. Deze editie, 
was net als de vorige, de laatste 
wedstrijd in de ECPKNASCup serie
en dus de laatste mogelijkheid om 
zich te plaatsen voor het NK 2007. 
Hierdoor stond er voor een aantal
schermers wel wat op het spel.

Dit jaar konden we gebruik maken 
van de nieuwe materialen van de 
KNAS, die voor de schermers en 
de uitstraling van het toernooi een 
grote verbetering zijn. Er zijn aan-
zienlijk minder defecte enrouleurs, 
aanwijzers, etc. en de matten zijn 
goed stroef, eenvoudig te plaatsen en 
alles ziet er strak uit. Logistiek gezien 
echter een stuk lastiger dan voorheen,
aangezien er nu een vrachtwagen
gehuurd moest worden en een 
chauffeur met vrachtwagenrijbewijs.
Die hebben we uiteindelijk gevonden, 
maar toch zijn de totale materiaal en
vervoerskosten een fl ink stuk hoger 
geworden.

De wedstrijdleiding was, zoals 
alle vorige edities, in handen van de
familie Oskamp. Dit heeft als gevolg 
dat de wedstrijd als een klokje tikt.
De volgorde van de wedstrijd ligt van
tevoren vast en zodra er ruimte is op 
de vloer, gaat de volgende poule/eli-
minatie van start. Ook dit jaar heb 
ik positieve berichten gehoord over 
de voortgang van de wedstrijd. Zelf 
vonden we de start wat moeizaam
doordat we de twee grootste groepen
(heren degen en heren fl oret) op 
hetzelfde tijdstip hebben laten begin-
nen.



Heren degen categorie 1 (40-49)
162 deelnemers 20 nationaliteiten
1 Victor Zuikov, EST
2 Michael Burkardt, GER
3 Christophe Noel, FRA
3 Patrik Burri, SUI
52 Jan Somers, NED
144 Eric Dobbelaar, NED

Heren degen categorie II (50-59) 
101 deelnemers 17 nationaliteiten
1 Luca Preite, ITA
2 Michael Schölss, GER
3 Michael Grundlehner, SUI
3 Giovanni Sponza, ITA
94 Henk Uijting, NED

Heren degen categorie IV(70+)
28 deelnemers 10 nationaliteiten
1 Peter Bucher, SUI
2 Pierre Rodenbach, FRA
3 Erik Pock, DEN
3 James Pilkington, GBR
20 Siem Kamp, NED

Dames degen categorie 1 (40/49) 
57 deelnemers 16 nationaliteiten
1 Ewa Kowalczyk, ITA
2 Cristiana Colombo, ITA
3 Luisa Milanoli, FRA
3 Federia  Marconi, ITA
40 Paulina Close, NED

De fi nale, geschermd tegen de 
Fransman Thierry Ramier, werd 
helaas verloren met 6-10. In deze
partij werd een beslissing van de 
scheidsrechter ten gunste van de
Fransman, nog uitgefl oten door het 
publiek.
 Bij dames fl oret 70+ een derde 
plaats voor Bep van der Pol, brons 
voor Nederland
 Na vrijstelling in de voorronde (3e
plaats) schermde Bep een technisch 
fantastische partij tegen de Duitse
Waltraud Umann. Ze won deze partij 
met 10-3. Hierna werd de halve fi nale  
tegen de sterke Engelse Sylvia Brown
helaas verloren met 3-10.

Uitslagen  Nederlanders deelname: 

Floret dames categorie II (50-59)
31 deelnemers 9 nationaliteiten
1 Ute Wessel, GBR
2 Astrid Kircheis, GER
3 Christa Szymanski, GER
3 Iris Gardin, ITA
5 Mieke de Graaf-Stoel, NED

Floret dames categorie IV (70+)  
11 deelnemers 5 nationaliteiten
1 Sylvia Brown, GBR
2 Ksenia Tadzhieva, RUS
3 Claude Charlett, FRA
3 Bep van der Pol, NED
7 Ricky Dijkstra-Martens, NED

EK Veteranen ST Gallen 
Zwitserland 
17-20 mei 2007
Ruim 900 deelnemers uit 27
landen, waarvan 10 deelnemers uit 
Nederland. Nederland nam deel bij 
de dames op het wapen fl oret en
degen en bij de heren op degen en
sabel. Nederland heeft wel kandida-
ten voor heren fl oret, maar helaas
geen deelnemers, hopelijk wel in 
2009. De volgende individuele EK 
kampioenschappen zijn in 2009 in 
Balatonfüred (Hongarije) op 20-24 
mei 2009.

Succes was er bij heren sabel
50-59. Oscar Kardolus eindigde als 
2e, zilver voor Nederland.

Oscar schermde een prachtige 
schermpartij in de semifi nals tegen de
Italiaanse kampioen Andrea Bocconi. 
Het publiek, zowel Nederlanders als
buitenlanders, waren erg enthousiast 
over deze partij. En zoals velen de 
Italianen kennen, was er deze keer
geen kabaal van hun kant, nee het 
werd zelfs heel stil in het Italiaanse
schermkamp. De partij werd met 
10-4 gewonnen.
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Veteranentoernooi 
Recklinghausen 2007
Op zaterdag 2 juni is in
Recklinghausen het jaarlijkse vetera-
nentoernooi gehouden. Organisator
Hans Wiluda had er weer een heel 
feest van gemaakt.
 De Nederlanders hebben het heel 
goed gedaan door vier maal een 1e 
prijs te halen en nog een stuk of wat 
aantal andere ereplaatsen. 

Degen Dames 
40-49: 1 Ruby de Wilde 
60-69: 1 Dinie Meijer-Evers 

Degen Heren
40-49: 4 Ron van Loon 
50-59: 1 Henk Uijting 
50-59: 3 Henk Bogaerts 
50-59: 4 Willem Tuyn

Floret Dames
40-49: 2 Nirmala Ramdhan 

Floret Heren
40-49: 5 Ron van Loon 
50-59: 3 Willem Tuyn

Sabel Heren
50-59: 1 Oscar Kardolus
50-59: 3 Willem Tuyn

Henk Uijting en ik hebben beiden 
ook nog de 1e prijs gehaald in het 
totale klassement op ons wapen. We 
kregen beiden daarvoor een hele 
grote beker. Hij paste nauwelijks in 
onze tas. 
 Na afl oop zijn Dinie, Ruby, Henk,
Henk Biever en ik in een restaurant in
Recklinghausen schnitzels en aanver-
wanten wezen eten. Daarna hebben
we onze heimat weer opgezocht 
Oscar Kardolus

Dames degen categorie III (60-69) 
26 deelnemers 9 nationaliteiten
1 Marja-Liisa Someroja, FIN
2 Marie Chantal Demaille, FRA
3 Marie-Jeanne Grandjean, BEL
3 Astrid Elsabeth Dobloug, NOR
19e Dinie Meijer-Evers, NED

Sabel heren categorie II (50-59)  
30 deelnemers 8 nationaliteiten
1 Thierry Ramier, FRA
2 Oscar Kardolus, NED
3 Vit Chmela, CZE
3 Andrea Bocconi, ITA

Voor meer informatie, poules en
andere categorieën kun je kijken op:
http://212.34.165.4:8080/
WAFechten/index.jsp

De jurypresidenten voor Nederland 
waren Yad Said en Rob Wolthuis, Rob
was tevens Chef de Delegation.

2008 EK Equipe veteranen in 
Ciudad Real (Spanje), 2e week 
van mei
2009 individuele EK kampioen-
schappen in Balatonfüred 
(Hongarije), 20-24 mei 2009
Dinie Meijer-Evers
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NK Individueel 2007
WAGENINGEN - In Theater 
Junushoff zijn gisteren de fi nales van
de Nederlandse Kampioenschappen 
2007 gehouden.
 Kampioenen zijn geworden, 
Sonja Tol (7e degen dames), Arwin 
Kardolus (12e degen heren), Saskia 
van Erven (fl oret dames), Sebastiaan 
Borst (2e fl oret heren), Bonnie van
Vuure (4e sabel dames) en Teun 
Plantinga (2e sabel heren) 
 Voor Arwin Kardolus was het zijn 
12e degentitel en zijn 14e in totaal. 
Saskia van Erven haalde haar 2e titel, 
in 2004 won ze ook al een degentitel.

Floret Heren
1  Scaramouche

Sebastiaan Combé, Jouke Elsinga, 
Arnaud Holstege, Mats Stijlaart

2  SC Amsterdam
Yam Michaeli, Daniel Nivard,
Matthijs Rohlfs, Tommie Varekamp

3  Alkmaarse SV
Siroos Askary, Mike Hilbers, 
Alexander Moraru, Joris Mosk

Sabel Dames
1  Scaramouche

Mirjam Bloemhoff, Katinka Hoek, 
Anne Floor Lanting, Floor Verdouw

2  MAS Incontro
Inge Compter, Peggy Lips,
Bonnie van Vuure

Sabel Heren
1  Delft FC

Sef Laschek, Nico Speelman, 
Philip van Meer, Paul Water

2  Prometheus
Dirk Boswinkel, Teun Plantinga, 
Etienne van Cann, Bas van den Broek

3  Déropement
Rik Adema, Remy Dérop,
Robbert Goossens, Jorn Scharff 

NK Equipe 2007
Diverse spannende ontmoetingen
met verrassende winnaars bij het NK 
Equipe 2007 in Den Haag.

Dag 1: Zaal Kardolus wint voor
de 23e keer de degen herentitel. Zaal 
Verwijlen wint in een zeer spannende
degen damesfi nale van Des Villiers 
(44-43 in de verlenging). 

Dag 2 : Beide fl orettitels gaan naar
Scaramouche. Sabel damestitel is ook 
prooi voor Scaramouche. Delft FC 
neemt de sabel herentitel verrassend 
over van Prometheus.

Degen Heren 
1  Zaal Kardolus (23e keer!)

Stephane Ganeff, Arwin Kardolus
Olaf Kardolus, Koen Sizoo 

2  Des Villiers
Peter Bijker, Wouter den Otter, 
Michael van der Klip

3  Zaal Verwijlen
Alexander Bloks, Siebren Tigchelaar,  
Rick van der Goor

Degen Dames 
1  Zaal Verwijlen

Laura Hormes, Cheryl Jahn, 
Wendy Kuiper

2  Des Villiers
Hairya Engelenburg, Kathy Mulders,  
Sonja Tol

3  Pallós
Irma de Ridder, Margriet Krom,  
Dorota Woroniecka

Floret Dames
1  Scaramouche

Caroline Gevaert, Saskia van Erven, 
Laura van Gijlswijk, Moniek van Uitert

2  De Troubadours
Lidy Stams, Carmel Tulen, Lola Tulen

3  La Prime
Roosmarelle Daalderop, Lotte 
Lagerwerff, Else Noë
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De column van Roel en Rorik 
In januari van dit jaar is hoofd-
sponsor European Communication
Projects (ECP) begonnen met het 
opnemen en uitzenden van columns
van beide bondscoaches: Roel
Verwijlen (degen) en Rorik Janssen
(fl oret). Beide heren zijn een groot 
deel van het jaar in het buitenland en 
zijn daardoor bijna onzichtbaar voor 
de Nederlandse schermwereld. Door
de video podcast zijn ze een stuk 
zichtbaarder geworden.
 De columns zijn te zien en te 
beluisteren via het computerpro-
gramma iTunes. Het programma is er
voor de Mac en de PC. iTunes is te 
downloaden via onderstaande URL:
http://www.apple.com/nl/itunes/
download/
 Er zijn in totaal drie video podcast 
kanalen: column, wedstrijden en in-
terviews. Je kunt ze vinden door in de 
iTunes Store te zoeken op het woord: 
schermen. Daarna kun je je kosteloos 
abonneren op de uitzending. Komt 
er een nieuwe uitzending beschikbaar
dan zal iTunes deze automatisch
downloaden.
 Via de website van de 
ECPKNASCup is het ook mogelijk, 
je op een van de kanalen te abon-
neren. Voor vragen of problemen
kun je een E-mail sturen naar 
info@ecpknascup.nl
 Op de volgende bladzijde kun je
de meest recente column van Roel en 
Rorik lezen.

Kampioenen per leeftijdscategorie
40-49:  Mieke de Graaf-Stoel, 

Scaramouche
50-59:  Gloria Garcia-Pacheco, 

Zaal Verwijlen
60-69: Kristin Payne, K.L.M.
70+: Bep van der Pol, SC AMSTERDAM

Floret Heren Veteranen Algemeen
1 Hans Rijsenbrij, Zaal ASD Zuid
2 Frans Posthuma, Zaal ASD Zuid
3 Kees Boon, US Amsterdam
3 Chakib Zaïr, Schermen Rotterdam

Kampioenen per leeftijdscategorie
40-49: Hans Rijsenbrij, Zaal ASD Zuid
50-59: Louis Hopstaken, De Troubadours

Sabel Heren Veteranen Algemeen
1 Erik van den Ham, Hoorn
2 Anton Oskamp, SC Amsterdam
3 Willem Kalmijn, P.S.V.
3 Oscar Kardolus, Zaal Kardolus

Kampioenen per leeftijdscategorie
40-49: Erik van den Ham, Hoorn
50-59: Oscar Kardolus, Zaal Kardolus

NK Veteranen 2007
Degen Dames Veteranen Algemeen
1 Margreet Snaterse, Putten
2 Ineke Knape, Rapier
3 Aafke Atzema, Scaramouche
3 Michèle Jonkhout, Deventer SV

Kampioenen per leeftijdscategorie
40-49: Margreet Snaterse, Putten
60-69: Dinie Meijer-Evers, Scaramouche

Degen Heren Veteranen Algemeen
1 George van Heerde, Rapier
2 Joris Somers, d’Artagnan
3 Kees Boon, US Amsterdam
3 Maarten Rooda, Zaal Verwijlen

Kampioenen per leeftijdscategorie
40-49: George van Heerde, Rapier
50-59: Frits Snijdewint, Courage
60-69: Fons Gommers, Zaal Verwijlen
70+: Siem Kamp, Beau Geste

Floret Dames Veteranen Algemeen
1 Mieke de Graaf-Stoel, Scaramouche
2 Gloria Garcia-Pacheco, Zaal Verwijlen
3 Aafke Atzema, Scaramouche
3 Kristin Payne, K.L.M.
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Ik heb er de boeken niet op nagesla-
gen maar ‘Zaal Verwijlen’, heeft ruim 
meer dan honderd nationale kam-
pioenen voortgebracht, bij jeugd en 
senioren. Ook internationaal hebben 
we op wereldbekers bij junioren en 
senioren successen behaald. En zelfs 
op JWK’s, EK’s en WK’s zijn fi nale-
plaatsen en zelfs medailles gehaald.
 Waarom dan toch stoppen met 
zo’n goeie club? Vanaf het moment 
dat ik met Sonja Tol naar Athene ging
voor de O.S. heb ik steeds minder 
tijd gehad voor mijn clubje in Oss. 
De tijd die ik nu aan ‘Zaal Verwijlen’, 
besteed is zo gering dat ik me niet 
meer verantwoordelijk kan voelen
voor de prestaties. Daarom kies ik 
voor het topschermen op Papendal, 
en werken we hard om Nederland
weer te vertegenwoordigen op de
O.S., misschien dit keer wel met 
twee schermers. En daarmee is ‘Zaal 
Verwijlen’, uit Oss geschiedenis en
zal de club onder een andere naam 
verder gaan. Daar kies ik voor.
Roel Verwijlen

Twijfel is ook dodelijk in het top-
schermen, of je doet iets honderd
procent of je doet het niet. Je kunt 
namelijk niet een beetje weren of een 
beetje steken, of je weert of je steekt.
Ik zeg altijd tegen mijn leerlingen,‘ik 
heb liever dat je verkeerd kiest dan 
dat je helemaal niet durft te kiezen’. 
Twijfelaars hebben niets te zoeken 
in de topsport. De echte toppers zijn
beslissers, dat zie je terug in iedere 
sport, een goede tennisser slaat zijn 
backhand met volle overtuiging,
een goed genomen penalty is hard
ingeschoten, bij twijfel gaat het 
gegarandeerd mis, vraag maar aan 
Seedorf. Topsport vraagt om snelle
beslissers, in een splitsecond moet je
de juiste handeling kiezen.
 Ook trainers moeten keuzes
maken. Kies ik die schermer in mijn 
selectie, welke oefenvorm past het 
beste bij die leerling. Maar ook, blijf 
ik clubcoach of ben ik alleen nog 
maar bondscoach. 
 Nou dan via deze column toch 
maar een primeur. Mijn club ‘Zaal 
Verwijlen’, gaat niet meer onder deze
naam door. Er blijft een club actief 
in Oss maar onder een andere naam. 
Dat was geen gemakkelijke keuze 
voor mij als trainer en oprichter. Na
25 jaar met dit clubje bezig te zijn 
geweest, valt het zwaar om het op 
te geven. In die 25 jaar zijn er heel 
wat successen behaald, nationaal en
internationaal.

De keuze van Roel Verwijlen 
We staan er mee op en we gaan er 
mee naar bed, keuzes maken. Doe ik 
die schoenen aan, dat overhemd, wat 
doe ik op mijn brood of toch yog-
hurt met muesli. Keuzes die je dag 
beïnvloeden of keuzes die je leven 
beïnvloeden. Of ik nu kies voor een 
opleiding of voor de kleur van mijn 
sokken, dat scheelt nogal.

Topschermers zijn ook steeds 
bezig met keuzes maken, het begon
met kiezen voor topsport waar ook 
een keuze voor school of beroep aan 
vooraf ging. Binnenkort zijn er weer
een paar talentvolle schermers die 
voor de keuze komen te staan, kiezen
voor prestatiesport of recreatief 
blijven doorgaan. Goede sporters/
schermers durven ook keuzes te
maken, als trainer heb ik een hekel
aan twijfelaars. Zal ik het wel doen of 
zal ik het niet doen, kom op kies of 
val mij niet lastig.
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De Grote Coalitie: een garantie 
voor de volgende successen
Aan het einde van mijn vorige
column met de titel ‘het succes komt 
altijd onverwacht’, nam ik afscheid 
met de woorden: ‘tot na het JWK in
Belek’.

Inmiddels behoort het JWK 2007
in Turkije alweer tot het verleden. De 
KNAS en de verantwoordelijken voor
PITS kunnen enigszins tevreden de
fl oretresultaten van deze mondiale
titelstrijd voor cadetten en junioren
beschouwen. 

Wat het fl oretschermen aangaat: 
- alle 10 fl oretschermsters en 
– schermers hadden zich middels de 
bondskostenlimiet gekwalifi ceerd.
- bij alle 12 individuele starts knokten 
de Nederlanders zich door de poules 
en plaatsten zich voor de eliminaties:
ook de jongsten en de debutanten!
- daarbij bereikten wij 2x de laatste 
16, 2x de laatste 32, 1x de laatste 64
door overwinningen in eliminatiepar-
tijen.
- zowel het dames- als het herenequi-
pe zegevierden in de ontmoetingen, 
die zij inderdaad werkelijk konden 
winnen.

Achteraf mag men vaststellen dat het 
JWK in Belek een reuzenstap vooruit 
betekent voor het fl oretschermen in
Nederland. Dit in vergelijking met 
de resultaten in de breedte, behaald
bij het JWK 2006 in Taebaek City 
(Korea) en uitgegaan van de startpo-
sitie van PITS in september 2005.
Er is een basis gelegd, waarop verder
gebouwd kan worden: een absolute 
bevestiging van het bestaansrecht van
PITS! Zonder PITS zou dit niet tot 
stand gekomen zijn!

Echter: om van het gebouw PITS
een heuze ‘sky-scraper’ te maken,
dient het cement opnieuw gemixed 
te worden, om een nog steviger 
fundament te creëren. PITS en het 
werk met de verschillende nationale 
selecties mogen niet muteren tot een 
one-man-show van de bondscoaches.
Een vaardig en competent team van
begeleiders, zowel als van trainers
en coaches moet PITS gaan dragen. 
Geschikte en deskundige schermle-
raren, maîtres, trainers en coaches
zullen in de clubs nieuwe kandidaten 
voor PITS en de nationale teams 
moeten ‘kweken’ en als met goede
kwaliteit ‘voorgebakken’ producten 
met prestatiesport-potentie toeleve-
ren.
 Daartoe is het uiterst belangrijk, 
dat vanuit PITS en via andere
wegen, kennis naar het corps van 
Nederlandse trainers en schermle-
raren overgedragen wordt. Op dit 
gebied betekent een andere positieve
gebeurtenis binnen het Nederlandse
schermen een extra steun: 
het heropleven van de NAS, 
de Nederlandse Akademie van
Schermleraren.
 Niet dat deze beroepsvereniging 
opgeheven geweest is, maar zij was
wel uit beeld verdwenen.
 Met de verkiezing van een nieuw 
bestuur op 24 maart j.l. schijnt er 
nieuw leven met veelbelovende 
activiteiten gewekt te zijn.

Voor u staat de nieuwe voorzitter van 
de NAS. Door het aanvaarden van 
dit voorzitterschap wil ik een stap
zetten in de richting van alle collegae, 
die binnen de schermsport trainen 
en onderwijzen, zowel binnen de
breedtesport als op het gebied van
prestatie- en wedstrijdsport.
 Op deze manier wil ik fungeren 
als bruggenhoofd, als link tussen de 
verschillende zuilen, die in een soort 
Grote Coalitie de schermsport in
Nederland gaan dragen: de KNAS, 
de NAS en het begeleidingsteam 
voor PITS. Zonder de verschillende
petten, die ik daarbij op kan zetten, 
per vergissing te verwisselen.
 Wel om de kringloop van kennis,
die ik op de kaderdag, afgelopen
november in Amersfoort, beschreven 
heb, in interactie tussen KNAS, NAS 
en PITS-personeel in beweging te 
brengen en te houden.
 En bovenal, om zodoende het suc-
ces van Belek een gefundeerd vervolg 
te geven en een positieve toekomst 
van het schermen in Nederland te 
garanderen. Met hulp van de Grote 
Coalitie.
Rorik Janssen, Mei 2007



NSK schermen 2006-2007 
Delft, 12 mei 2007
Dit collegejaar werd het NSK 
schermen georganiseerd door Delft 
Fencing Club (DFC). De in totaal 
41 deelnemers schermden tegen
elkaar op de wapens fl oret, degen en
sabel. Een zeer groot gedeelte van de 
deelnemers kwam uit voor een van 
de studentenschermverenigingen, een 
enkeling voor een reguliere scherm-
vereniging. Degen was favoriet bij 
de deelnemers (24) gevolgd door 
sabel (10) en fl oret (7). Bij fl oret en 
sabel werden er 2 voorrondes poule 
unique geschermd. Bij degen was dit 
1 voorronde poule unique. Hierdoor 
kon er lekker veel geschermd worden. 
Na de gemengde voorrondes werden 
de gescheiden halve fi nales en fi nales 
geschermd. Er zijn veel DFC’ers in
de (halve) fi nales geëindigd. Bij heren
sabel bestond zelfs het gehele podium 
uit leden van DFC! Ook werd er een 
prijs uitgeloofd voor de best pres-
terende niet-Delftse vereniging. Dit 
was studentenschermvereniging TYR
uit Rotterdam.
Ingeborg Hooijkaas

De NAS meldt zich actief! 
Het nieuwe bestuur van de
Nederlandse Academie van 
Schermleraren, welk gekozen werd 
tijdens de ALV van de NAS op 24 
maart 2007 in Nieuwegein, riep op 
3 juni in Almere kortstondig een
tweede ALV voor dit kalenderjaar bij
elkaar.
 Dit treffen diende de introductie
en het ter discussie stellen van de be-
leidsplannen aan de leden. Bovendien
werd in de middaguren een theo-
retische clinic ‘speedlearning in het 
schermen’ aan de 27 verzamelde
maîtres en trainers aangeboden.
 Na jaren van een meer slom-
merend voortbestaan, brengt het 
NAS bestuur in het kader van zijn
beleidsplannen een omvangrijk 
‘activiteitenpakket’ op gang. Daarbij 
zal men:
- actief op de leden en de potentiële
nieuwe leden afgaan
- actief contact opnemen met coëxi-
sterende organisaties
- actief evenementen organiseren
- actief de (eigen) beleidsplannen ten
uitvoer brengen
 En dit alles met het doel, om
de schermsport in zijn geheel, het 
schermonderwijs in het bijzonder
en bovenal de leden van de NAS
– en natuurlijk de organisatie NAS 
zelf – op een héél hoog niveau te 
brengen. Daarbij dient de NAS een 
service-instituut te worden voor alle 
verenigingen en voor diegenen, die 
andere mensen binnen het schermen 
trainen en onderwijzen.

Directe coöperatie met de KNAS is 
daarbij positief onvermijdelijk:
A 
als bij de KNAS aangesloten 
vereniging waarbinnen (bijna) alle
Nederlandse schermtrainers en 
schermleraren zijn samengesloten
zou de NAS hoofdleverancier (hofl e-
verancier?) van know-how op sport-
technisch gebied en schermspecifi eke
onderwijsvaardigheden moeten zijn.
B
de nieuwe bestuursleden garan-
deren in persona voor integratief 
samenwerken door de functies die zij 
beroepshalve en als vrijwillig kader
binnen de schermsport in Nederland 
uitoefenen. Allemaal zowel binnen de 
KNAS, als binnen de NAS!
C
de NAS-leden leveren als trainers 
en drijfveren van de bij de KNAS 
aangesloten verenigingen de substan-
tie van de schermsport in Nederland: 
schermende burgers = de contribu-
tiebetalers van de KNAS!
 Interessant is ook de vaststelling 
dat een zeer compleet spectrum 
van de facettenrijke schermsport 
bestreken wordt door het kwartet 
bestuurders van de NAS:
- breedtesport tot en met 
prestatiesport
- loondienst en zelfstandig 
ondernemerschap
- degen, fl oret en sabel

De nieuwe bestuursleden,
de “activisten”, van de NAS zijn:

Technische commissie, Arvid Oostveen
Secretaris, Ad van der Weg
Penningmeester, Martin Ariaans
Voorzitter, Rorik Janssen

Contact graag via de secretaris
Ad van der Weg: advdweg@xs4all.nl
Rorik Janssen
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Ingezonden Brief
Dag beste lezers van dit blad!
Al geruime tijd zijn wij het binnen 
ons gezin met elkaar eens dat we aan 
sport moeten gaan doen. Na een 
poging om met z’n allen bij de fi tness
te gaan, zaten we weer gezamenlijk 
op de bank met dezelfde conclusie. 

Later was ik een beetje aan het 
surfen op internet en kwam op de site 
van de Schermvereniging Courage. 
Schermen dacht ik??? En ook nog
redelijk in de buurt?

Als kind wilde ik altijd al scher-
men. Ik was het helemaal vergeten.
Ik ben er altijd vanuit gegaan dat 
er helemaal geen vereniging was. Ik 
zoek nog verder en kwam uit bij de 
site van P.S.V. Bij mij kwam de vraag
op, zou het nog kunnen op 46 jarige 
leeftijd? Ik besloot naar beide ver-
enigingen een mail te sturen. Tot op 
heden heb ik van P.S.V. geen berichtje
terug gekregen. Ik citeer de mail van 
Leo: ‘Beste Anja, voor het schermen 
is het nooit te laat! Je bent van harte
welkom op onze donderdagavond!
Kom kijken!!’ met schermgroeten, 
Leo Rutten.

Een beetje onwennig sta ik voor 
de deur van de gymzaal. Zou het 
hier wel zijn? De deur is op slot! 
Later vertelde ze me dat dit voor de 
veiligheid is. Ik bel aan. Martijn doet 
de deur open. ‘Goedenavond, ik kom 
hier om het schermen te leren’. Hij
wilde me meteen al in een pak hijsen 
maar ik gaf de voorkeur om even 
te kijken. Binnengekomen was daar 
Leo. Een warm welkom vond ik het. 
Iedereen sprak me aan alsof ik er al 
jaren kwam. Tussendoor vertelde Leo 
me dat dit zijn laatste seizoen was 
als...ja, hoe noem je zo iemand die
zich al zo’n 50 jaar bezig houdt met 
schermen!!!

Hoe dan ook, zijn uitgangspunt was 
dat niemand hem zou missen. Als ik 
nou eerlijk ben naar mezelf, dan moet 
ik zeggen dat ik hem zeker zal missen. 
Zijn gedegen aanpak van uitleg is wat 
me aanspreekt.
 Het eerste uur trainen zat erop.
Martijn komt naar me toe en vraagt,
‘en??? Wil je het proberen?’ Jazeker 
wil ik dat, graag zelfs. Rustig en 
duidelijk legt hij me een aantal dingen
uit. Hoe ik de fl oret moet vastpakken,
een aantal schermtermen waaronder 
‘uitval’. Vreemd denk ik, bij uitval
denk ik toch echt aan wegvallen/niet 
meer beschikbaar. Geduldig maakt 
hij me attent op mijn houding. 
Tussendoor steeds vragend of ik 
nog begrijp wat hij me vertelt. Ja,
volgen kan ik het nog redelijk, nu nog
onthouden en het doen. Hij vraagt of 
de les naar wens was en of ik er iets
mee kan, voordat hij verder gaat met 
de andere leerlingen. 

Thuis heb ik het allemaal opge-
schreven zodat ik nog eens terug
kan kijken. Zo van, hoe zat dat ook 
alweer?
 Tot slot wil ik ook nog even mezelf 
voorstellen. Anja Kessels, geboren in 
1960, 25 jaar getrouwd. Van beroep 
ben ik verzorgende alhoewel ik eigen-
lijk schoonheidsspecialiste en auteur 
ben. Maar op de allereerste plaats
ben ik moeder van twee kinderen.
 Eigenlijk wilde ik nog schrijven 
over de bijzondere eerste rit naar de 
sportzaal met de taxi, maar omdat het 
dan wel een erg lang verhaal wordt 
doe ik dat de volgende keer.
Dus, met andere woorden, wordt 
vervolgd...
 O’ja mocht je willen reageren
doe dat dan gerust via mijn mailbox:
goeimoederke@hotmail.com

Veel schermplezier en groetjes van
Anja.
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september

 14 september 2007 t/m 16 september 2007
WK Veteranen 2007
Organisatie: F.I.E.
Locatie: Sydney (AUS)
Wapen: Alle wapens individueel (50+)

 15 september 2007
Jeugd Puntentoernooi
Organisatie: sv Agilite
Locatie: Hengelo (Ov)
Wapen: Degen, Floret, Sabel jeugd t/m 17 jaar

 15 september en 16 september 2007
Scaramouche Trophy 
ECPKNASCup D F S 2007/2008
Organisatie: sv Scaramouche
Locatie: Arnhem - Schermcentrum
Wapen: Zaterdag: Degen dames en heren
Zondag: Floret, Sabel dames en heren

 23 september 2007
20e Koning Willem II toernooi (Internationaal)
ECPKNASCup D 2007/2008 keurmerk
Organisatie: sv Rapier
Locatie: Tilburg
Wapen: Degen dames en heren

 28 september  t/m 6 oktober 2007
WK 2007
Organisatie: F.I.E.
Locatie: St.-Petersburg
Wapen: Alle wapens individueel + equipe

 30 september 2007
Internationaal Schermtoernooi 
Leidens Ontzet (Internationaal)
ECPKNASCup D F 2007/2008
Organisatie: L.U.S.V.
Locatie: Leiden
Wapen: Degen, Floret dames en heren

 oktober

 7 oktober 2007
Degentoernooi
ECPKNASCup D 2007/2008
Organisatie: sv Bras de Fer
Locatie: Meppel
Wapen: Degen dames en heren

 14 oktober 2007
Ferrum Vetum 2007-3
Organisatie: K.N.A.S./Schermcentrum Amsterdam
Locatie: Amsterdam - Frans Ottenstadion 
Wapen: Alle wapens veteranen

 20 oktober 2007
Jeugd Puntentoernooi
Organisatie: Alkmaarse sv 
Locatie: Alkmaar
Wapen: Degen, Floret, Sabel jeugd t/m 17 jaar

 november

 3 november en 4 november 2007
Wapen van Vlagtwedde (Internationaal)
ECPKNASCup F 2007/2008
Organisatie: sv Ter Apel
Locatie: Ter Apel
Wapen: Floret alle categorieën


