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Beste schermers en 
schermliefhebbers
Voor u ligt de eerste Touché van 
2007. Een Touché die geproduceerd 
is door een nieuw team.

De KNAS heeft besloten dat de 
Touché nog meer aandacht en zorg 
nodig heeft dan we die tot nu toe 
hebben gegeven, meer ook aan tijd en 
inspanning dan we van een vrijwil-
liger kunnen vragen. Daarom hebben 
we besloten de redactie onder te 
brengen bij het bondsbureau waar 
Sacha Janssen verantwoordelijk 
zal zijn voor de totstandkoming van 
het blad.
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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 mei 2007
1 augustus 2007
1 november 2007

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 kolomen
–  ca. 2 MB voor een afbeelding over 

een kolom

Aanleveren van advertenties
Certifi ed pdf, aangeleverd op CD of 
DVD, zwart-wit of halftoon.

Uiteraard zal zij dit doen in samen-
werking met Jorn Scharff die als 
PR-verantwoordelijke aan actieve 
nieuwsgaring zal doen. Dat is echter 
niet voldoende, wij hebben uw 
inbreng nodig. Daarom hierbij 
wederom de oproep: geef Sacha de 
kopij die ze nodig heeft om ons blad 
met goede, actuele en inhoudsvolle 
artikelen te vullen. Zonder kopij kan 
een redacteur weinig anders dan 
nieuwsberichten kopiëren en grote 
foto’s afdrukken.
 Verder wil ik natuurlijk Caroline 
Stijlaart bedanken die zich de afge-
lopen periode voor de Touché heeft 
ingezet. En dat in een leven dat al zo 
vol schermen is. Caroline: bedankt!
Wiebe Mokken

Redactioneel



Deskundigheidsbevordering
Start opleiding zaalassistent
Bij voldoende aanmeldingen 
(minimaal 8) zal in maart 2007 een 
opleiding zaalassistent van start gaan. 
Deze opleiding voldoet aan de eisen 
die gesteld zijn aan de nieuwe kwalifi -
catiestructuur voor de sport. 
 In vergelijking met de vorige 
opleiding tot zaalassistent zullen er in 
deze opleiding minder contacturen 
zijn en zal er middels praktijkop-
drachten en een praktijkbegeleider 
meer beroep worden gedaan op 
zelfwerkzaamheid. De opleiding 
wordt afgesloten met een Proeve van 
Bekwaamheid.
 De opleiding wordt gegeven 
in Amsterdam in het Frans Otten 
stadion. De cursusdata zijn 03 
maart, 24 maart, 21 april en 12 
mei. Aansluitend zal de Proeve van 
Bekwaamheid worden afgenomen. 
Voorwaarde hiervoor is echter dat alle 
opdrachten voldoende zijn gemaakt. 
 De cursustijden zijn globaal van 
09.30 uur tot 16.00 uur. De kosten 
voor de cursus bedragen 150,00 euro.
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Nationale Sportpas
Meld je nu aan bij de Nationale 
Sportpas en Win...!!!
 Heb je een Nationale Sportpas en 
ben je nog niet aangemeld? Ga dan 
nu naar www.nationalesportpas.nl 
en maak kans op een wintersport-
vakantie. 
 Momenteel zijn het de Ga Voor
Goud Weken bij de Nationale Sportpas. 
Dit houdt in dat sportpashouders die 
zich voor 31 maart 2007 aanmelden, 
kans maken op fantastische prijzen. 
Zoals bijvoorbeeld een wintersport-
vakantie voor vier personen naar 
Mayrhofen in Oostenrijk. Iedere week 
worden minimaal drie prijzen uitge-
reikt onder de nieuwe aanmelders. 
Prijswinnaars krijgen bericht.
 Maar ook als je niet in de prijzen
valt win je met de Nationale Sportpas.
 Je krijgt met de pas fl inke korting 
bij verschillende bedrijven zoals, 
Expert, Perry Sport, Total en Zilveren 
Kruis Achmea. Voor meer informatie 
over de Ga Voor Goud Weken en 
de Nationale Sportpas zie 
www.nationalesportpas.nl.
Marina van Zon

Kaderdag 
11 november 2006
De kaderdag van de KNAS voor 
bestuurders en commissieleden van 
verenigingen, leraren, scheidsrechters 
en kaderleden, was een zeer succes-
volle dag.
 Deze dag stond in het teken van 
de presentatie van het marketingplan 
van de KNAS door de voorzitter. 
 Hierna hebben de 32 deelnemers 
wisselend deelgenomen aan de 
verschillende onderdelen van de 
workshops. Die bestonden uit 
ongewenst gedrag, Kanjers, KNAS-
topsport en de scheidsrechters-
onderdelen sancties en gevechtsgang 
in beeld.
 Er heerste een goede sfeer en 
een uitstekende belangstelling voor 
de workshops. Deelnemers waren 
eensluidend in hun oordeel dat dit 
een positieve activiteit is van de 
KNAS, wat herhaald dient te worden. 
De evaluatieformulieren gaven een 
beoordeling van ruim voldoende 
tot goed, waarbij de scheidsrechter-
onderdelen eruit sprongen met de 
beoordeling goed tot uitmuntend.
 Bij de evaluatie hebben de deelne-
mers scholingsonderwerpen genoemd 
voor de volgende kaderdag. Deze tips 
en aandachtspunten zullen voor 2007 
meegenomen worden, om de kader-
dag nog meer aan te laten sluiten 
bij de wensen van de doelgroep. 
Kaderdag 2007 wordt gehouden op 
10 november 2007 samen met de 
collega’s van de NHB. 
Dinie Meijer-Evers

BondszakenBondszaken
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De cursisten dienen zelf een prak-
tijkbegeleider te zoeken. Tevens is het 
zeer wenselijk dat de praktijkbegelei-
ders minimaal de eerste cursusdag 
aanwezig zijn bij de opleiding, nog 
beter is het om de gehele cursus aan-
wezig te zijn. Uiteraard zijn er voor 
de praktijkbegeleiders geen kosten 
verbonden aan het bijwonen van de 
opleiding. Mocht het onmogelijk zijn 
om een praktijkbegeleider te vinden, 
dan kan contact worden opgenomen 
met ondergetekende op het bondsbu-
reau (Telefoon: +31 (0)73 528 00 65
maandag of dinsdag) en wordt geza-
menlijk naar een oplossing gezocht.
 Inschrijven voor de opleiding kan 
middels het inschrijfformulier dat te 
vinden is op de site van de KNAS 
(onder formulieren). Dit formulier 
volledig invullen en opsturen naar 
KNAS, Postbus 10101, 5240 GA 
Rosmalen, of per E-mail naar 
herberthoogers@handboogsport.nl.

Secretariaatswijzigingen 
Contre Temps (1002)
Govert Flinckstraat 29
1506 LL  Zaandam

s.v. K.L.M. (1005)
Mw. S. Dijkstra
Oude Karselaan 32
1182 CR Amstelveen
Telefoon: + 31 (0)20 641 50 25 
E-mail: sandrawinstanley@yahoo.
com

Schermcentrum Amsterdam (1006)
P/a Geerdinkhof 101
1103 PS  Amsterdam

s.v. Des Villiers te Den Haag  (1022)
Mw. Kathy Mulders
Ligusterstraat 52
2563 VE  Den Haag 
E-mail: mulderskathy@hotmail.com 

ASSV Esprit te Amsterdam (1023)
Mw. E. Wolda
De Boelelaan 46
1082 LR  Amsterdam
Telefoon: + 31 (0)6 19 61 86 19
Website: info@schermen-esprit.nl

Deropement te Zutphen (2001)
Nieuw adres:
Dhr. G. Dérop
Berkenlaan 129
7204 EE  Zupthen
Telefoon: +31 (0)6 22 44 90 48

S.V. Valiant in ’t Harde (2010)
Dhr. Rick van Essen
Kempenlaan 20
8072 CT  Nunspeet
Telefoon: + 31 (0)341 263 454
E-mail: rickvanessen@gmail.com

s.v. Desperado te Assen (3005)
Adreswijziging secretariaat:
S. Brozius
Perenstraat 5
9408 AZ  Assen

GSSV Donar 1881 (3006)
Mw. A. Heeringa
Postbus 1049
9701 BA  Groningen
E-mail: donar@aclosport.nl

s.v. Heerenleed (3011)
Dhr. J. Mulder
Burmanniastraat 3 A
9843 EJ  Grijpskerk
Telefoon: + 31 (0)594 211 201 
E-mail: heerenleed@live.nl
Website: www.svheerenleed.nl

La Rapière te Maastricht (4011) 
E-mail: info@larapiere.nl
Website: www.larapiere.nl

Bondszaken
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s.v. Zaal Verwijlen te Oss (4013)
Nieuw secretariaat
Dhr. Rudy Verschure
Kromstraat 14
5341 JC  Oss
Telefoon: + 31 (0)412 641 027
E-mail: mp.verschure@hetnet.nl

s.v. Hoc Habet (4015)
Dhr. E. Sachteleben
P/a O.L. Vrouwestraat 1
5612 AW  Eindhoven
Telefoon: + 31 (0)40 247 32 32 
E-mail: hochabet-toernooi@stack.nl

s.v. Les Faucons te Rotterdam (5003)
Telefoon accommodatie: 
+31 (0)10 432 56 58 
E-mail: valkdeventer@planet.nl

s.v. ter Weer te ’s-Gravenhage (5014)
Wijziging postadres:
Sportlaan 392
2566 LS  ’s-Gravenhage

Schermacademie Wezowski (5018)
Heet nu: 
Schermen Rotterdam Wezowski
Dhr. Chakib Zaïr
Pergolesistraat 29
2901 PA  Capelle aan den IJssel
Telefoon: + 31 (0)10 202 33 05 
E-mail: zair@hetnet.nl

s.v. M.V.O. te Den Haag (5022) 
E-mail: rudolffrancis@hotmail.com
Website: www.sv-mvo.nl 

Saskia van Erven 2e op 
EJK Poznan 
7 november 2006
Saskia van Erven heeft op het 
Europese Junioren Kampioenschap 
in Poznan (Polen) beslag gelegd 
op het zilver. In de fi nale verloor ze 
met 15-12 van de Italiaanse Arianna 
Errigo, nadat ze in de halve fi nale 
overtuigend Haenlein (GER) met 
15-8 had verslagen. 
 Saskia won 5 van de 6 partijen. 
Daarmee was ze op het tableau van 
64 vrijgesteld. Op het tableau van 
32 won ze met 15-4 van Genevois 
(FRA). Vervolgens op het tableau van 
16 met 15-4 van Yakovleva (RUS) 
en in de kwartfi nale met 15-8 van 
Lyczbinska (POL).
 Saskia won haar partij tegen 
Haenlein binnen de eerste drie 
minuten met zeer veel overmacht. 
Ze schermde aanvallend en domi-
nant. De Duitse favoriet wist niet hoe 
ze het had en liep constant achter 
de feiten aan. Ook in de fi nale tegen 
Errigo had Saskia de eerste twee 
manches duidelijk de overhand. 
Bij het ingaan van de laatste manche 
had ze nog een voorsprong van 12-9, 
maar de Italiaanse herstelde zich en 
wist Saskia met een paar sluwe frum-
meltreffers te verslaan: 15-12. 
 Saskia maakte met haar manier 
van schermen erg veel indruk. Veel 
creatieve aanvallende acties, afgewis-
seld met een aantal mooie tweede 
intentie acties. Dat de Italiaanse haar 
uiteindelijk toch nog te slim af was 
vond iedereen jammer, behalve de 
Italianen dan natuurlijk.
 

Het zilver is Saskia’s eerste 
medaille op een kampioenschap. 
Voor Nederland is het de eerste 
medaille op een EJK ooit.
 In Poznan kwam nog een 
Nederlandse fl oret schermster in 
actie: Djinn Geurts. In de poule-
ronde won Djinn 2 van de 6 partijen. 
Hiermee was ze nipt uitgeschakeld en 
werd 50e.
Bron: Anton Oskamp en Rob Wolthuis

Persberichten
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Eerste Defensie titel voor Bas 
Verwijlen
Woensdag 29 november werden
de Nederlandse Militaire Kampioen-
schappen degen gehouden. Het was 
een mixed toernooi wat betekende 
dat heren en dames tegenover elkaar 
konden staan. 
 Bas Verwijlen en Sonja Tol deden 
beiden mee aan het toernooi, en 
beiden stonden er goed voor toen de 
eliminaties begonnen. Bas Verwijlen 
won in de poules alle wedstrijden en 
stond eerste op het tableau. Tijdens 
de eliminaties won hij met grote 
overmacht van zijn tegenstanders. 
 Bij de laatste 16 moest hij tegen 
Eis (landmacht), deze won hij met 
15-3. In de kwartfi nale kwam hij 
tegenover Krijger (marine) te staan, 
deze partij was zwaarder maar werd 
met 15-9 gewonnen door Verwijlen. 
In de halve fi nale moest Verwijlen 
schermen tegen Oostveen 
(luchtmacht). 
Deze partij werd met gemak door 
Verwijlen gewonnen met 15-1.
 In de grote fi nale moeten de twee 
degen specialisten van Nederland, 
Sonja Tol en Bas Verwijlen, tegen 
elkaar schermen. Het was een span-
nende partij die door Verwijlen 
werd gewonnen met 15-8. Hiermee 
behaalde Verwijlen zijn eerste 
Defensie titel. 

De uitslag van het toernooi:
1 B. Verwijlen
2 S. Tol
3 E.P.M. van der Klip 

Verwijlen was blij met zijn overwin-
ning, maar hij was vooral blij dat zijn 
enkel het goed hield. De blessure die 
hij opliep tijdens het WK in Turijn 
is zo goed als genezen. Tijdens de 
wedstrijd had hij er weinig last van. 
 Sonja Tol was blij met haar resul-
taat, maar baalde van de prijsuitrei-
king. Toen bleek namelijk dat daar de 
dames en heren werden gescheiden. 
Ze kreeg vervolgens alleen de eerste 
prijs voor de vrouwen. De nummer 
drie op de gemengde ranglijst ging er 
met de door haar verdiende tweede  
prijs vandoor.
Jorn Scharff

Bas Verwijlen wint eerste 
equipe wedstrijd met zijn Fran-
se ploeg
4 december 2006
In Tourcoing heeft Verwijlen zijn 
eerste overwinning behaald met zijn 
nieuwe Franse equipe ploeg. De 
eerste ontmoeting was tegen Paris 
ASPPP. 
 De wedstrijd werd met 45-36 
door C.I.T. Tourcoing gewonnen. 
Het was een mooie wedstrijd, die 
geschermd werd tijdens het junioren 
A toernooi, waardoor er veel publiek 
was, wat het nog mooier maakte. 
De ploeg van Verwijlen bestond uit 
Fleury (top 20 van FRA) en Deqoec 
(top 20 FRA). De ploeg uit Parijs 
bestond uit Trevejo (2e in Atlanta 
1996) Richter (wereldkampioen 
cadetten) en Del Peuch (top 20 
FRA). Het beloofde dus een zware 
en spannende wedstrijd te worden in 
Tourcoing. 
 Verwijlen begon de wedstrijd 
meteen goed door met 5-3 te winnen. 
Na deze opening is Tourcoing niet 
meer achter komen te staan en werd 
er uiteindelijk met 45-36 gewonnen 
van Paris ASPPP. 
 Zondag is de return in Parijs, en 
als Tourcoing daar wint zit de equipe 
bij laatste acht van Frankrijk. Wat 
natuurlijk al een heel mooi resultaat is. 
 Verwijlen was zelf zeer te spreken 
over de ontmoeting, en was ook blij 
dat de enkel helemaal geen proble-
men meer opleverde. Hij voelde 
dat zijn conditie ook veel beter was. 
Dit komt vooral door de trainingen 
van Richard Lauman die sinds twee 
maanden de conditie en kracht 
trainingen geeft.  
Jorn Scharff

Persberichten
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Sebastiaan Combé 9e bij zeer 
sterk Heidenheim
9 en 10 december
Tijdens het weekend van 9 en 10 
december vond in het Württembergse 
Heidenheim – eigenlijk meer bekend 
door de heren degen wereldbeker en 
de Europa Cup voor verenigings-
teams in heren degen – voor de 
negende keer de kwalifi catiewedstrijd 
voor de Duitse ranglijsten voor fl oret 
heren plaats. 
 Het toernooi telde 105 deelnemers
 uit Duitsland, Oostenrijk, België, 
Moldavië en Nederland. De Neder-
landse fl oretploeg gebruikte deze 
wedstrijd als test en opstap voor het 
wereldbeker seizoen, dat in januari 
van start gaat.
 Met name Sebastiaan Combé 
(Scaramouche) benutte deze uitste-
kende kans om zich, zonder grote 
druk maar wel onder wedstrijdom-
standigheden, aan goede buitenlandse 
tegenstanders te meten. In de voor-
ronde bleef Combé ongeslagen, met 
overwinningen op de voormalige 
junioren wereldkampioen Christian 
Schlechtweg en de kersverse Duitse 
junioren kampioen Thomas Stanek. 
Vervolgens behaalde hij zonder om-
wegen vier eliminatieoverwinningen 

(Brüggemann, Gsching, 
Mittelfarwick – alle GER – en 
Frederik van Dormaele – BEL –) en 
wist hij tot de laatste twaalf deelne-
mers door te dringen. Hier bleek, dat 
zijn energievretende schermstijl een 
einde aan de spieractiviteit maakte. 
Twee nederlagen verhinderden het 
bereiken van de fi nale van de beste 
acht schermers.
 Sebastiaan Borst (OKK) 
schermde twee poules met respec-
tievelijk vier overwinningen en twee 
nederlagen. Aansluitend, in zijn eerste 
partij in het tableau van 64 tegen de 
Oostenrijker René Prantz, liep hij een 
blessure aan de enkel op, waardoor 
deze partij verloren ging. Bijna op 
één been schermend versloeg hij toch 
de Duitsers Schubert en Lomberg. 
De tweede dag (beste 32 van het 
toernooi) betekende voor Borst 
een te hoge hindernis, om zonder 
bewegingsmogelijkheden Gustinelli 
(GER) en Marc Pichon (BEL) te 
kunnen trotseren.
 Chris Galesloot (Wezowski) kon 
in de poule slechts één keer tot winst 
komen, wat onvoldoende was voor 
plaatsing in de tweede ronde.
 De Europees Kampioen Ralph 
Bißdorf (Heidenheim GER) won zijn 
thuiswedstrijd!
Bron: Rorik Janssen

Schermer Bas Verwijlen derde 
op Wereldbekertoernooi in 
Legnano     
4 februari 2007
Degenschermer Bas Verwijlen 
heeft zaterdag 3 februari een ge-
deelde derde plaats behaald op het 
Wereldbekertoernooi in Legnano, 
Italië. Het goed bezette toernooi telde 
132 deelnemers. In de halve fi nale 
schermde Verwijlen tegen de Italiaan 
Matteo Tagliariol. Deze wedstrijd 
verloor de Marechausseewacht-
meester met één treffer: 15-14. 
Daarmee werd Tagliariol tweede. 
Verwijlen: ‘Jammer van deze partij, 
daar had meer ingezeten’. De eerste 
plaats ging naar de Hongaar Imre 
Geza. Tevens derde werd Adrien 
Bodet uit Frankrijk. 
  Verwijlen was in goede vorm. 
Voor plaatsing bij de eerste 64 won 
hij moeiteloos van Ignado Canto 
(SPA) met 15-5. Voor een plaats bij 
de beste 32 stond hij tegenover José 
Luis Abajo. Verwijlen versloeg deze 
Spanjaard gemakkelijk met 15-9. 
De partij voor de beste 16 won hij 
met 15-10 van Benoit Janvier (FRA). 
Voor de beste 8 stond hij tegenover 
Marc Font (SPA) die hij met 11-10 
versloeg. 
  Na afl oop was Verwijlen zeer 
tevreden: ‘Ik had drie weken trainen 
gemist doordat ik veel voor toer-
nooien heb moeten reizen. De afge-
lopen week heb ik dan ook weer hard 
getraind. Dat was erg lekker en dat 
heeft dan ook goed geholpen’. 
  Bas Verwijlen gaat zich de 
komende weken voorbereiden op de 
Wereldbekerwedstrijd op 3 maart in 
Bern.
Bron: Defensie

Persberichten
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EK Veteranen in Finland
Verslag: European VIII Fencing 
Team Championships Finland         
25-28 mei 2006
In Turku Finland streden 52 teams 
uit 16 landen voor het Europese 
Kampioenschap.
 Nederland was aanwezig met het 
heren degen team: Jacob de Raat, 
Henk Uijting en George van Heerde. 
Het dames degen team bestond uit: 
Ineke Knape, Ruby de Wilde, Paulien 
Close, Ricky Dijkstra-Marten en 
Dinie Meijer-Evers. Rob Wolthuis 
was namens Nederland afgevaardigd 
als jurypresident.
 De heren troffen in de poule het 
Duitse team en het Engelse team als 
tegenstanders.
 Beide partijen werden verloren 
met respectievelijk 7-2 en 9-0.
Daarna moesten ze op het tableau 
tegen Rusland en verloren deze partij 
met 7-2.
 Het damesteam kreeg in de poule 
Italië en Engeland tegen. Ook zij 
verloren deze partijen met respectie-
velijk 7-2 en 5-4. Vervolgens kwamen 
ze op het tableau België tegen en 
wonnen deze partij met 5-3. De 
volgende partij werd tegen Frankrijk 
geschermd en tenslotte verloren 
met 5-0.

Uitslag degen heren: 
1  Germany (Bieler, Borrman, 

Fischer, Kachur, Kühn) 
2  Italy (Fabiano, Fantoni, 

Marsiliani, Pianca) 
3  Sweden (Berg, Jonsberg, 

Scharpff, Tivenius)
Nederland 13e plaats

Uitslag degen dames:
1  Germany (Fischer, Jansen, 

Nägele, Pfeilsticker, Stoiber) 
2  Finland (Lindeman, Lundgren, Moberg, 

Someroja, Tallroth-Kock) 
3  France (Martin, Appavoupoulle,

Demaille, Goyec, Lepertier)
Nederland 8e plaats

De grote schermlanden hebben 
de gelegenheid heel sterke teams 
neer te zetten. In deze landen zijn 
voorrondes om zich te plaatsen voor 
deelname aan de veteranen kam-
pioenschappen EK en WK. Dit grote 
enthousiasme om deel te nemen 
kennen we hier niet. Het enthousi-
asme groeit echter ook in Nederland; 
bij de VetCup hadden we toch al 52 
deelnemers.
 In 2007 wordt het EK Veteranen 
Individueel van 17-20 mei 2007 in 
St. Gallen Zwitserland gehouden. 
Voor informatie zie: 
www.fecht-em.ch 
 In 2008 wordt het EK Veteranen 
Equipe in Spanje gehouden rond 
de 2e helft van mei (Ciudad Real, 
regio Castilla-La Mancha).
d.meijer-evers

Nieuw boek van Kasper 
Kardolus verschenen 
Ridder van Oranje, ses éléves en de 
regenten.
ISBN-10:90-72882-02-4/
ISBN-13:978-90-7882-8

De memoires van Kasper Kardolus 
als schermer en als maître. Onthul-
lingen, anekdotes, kritische geluiden, 
successen en tegenspoed. Kortom 
een halve eeuw vaderlandse scherm-
historie gezien door het open vizier 
van deze schermprominent.

Het boekje kost 29 euro inclusief 
verzend- en verpakkingskosten.

Meer informatie op: http//www.
schermschool-kardolus.nl/kardolus

Te bestellen bij: w.w.w. schermschool-kardolus.nl
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De volgende dag startten Ricky en 
Dinie in de categorie degen B (60+) 
met  27 deelnemers. Ricky plaatste 
zich helaas niet bij de laatste 21 
schermers die doorgingen. Dinie wist 
zich als 21e net te plaatsen. 
 Dinie kwam uit tegen de Française 
Leclerc Francoise, die als 12e op het 
tableau geplaatst was. Deze partij 
werd door Dinie gewonnen in de 
verlenging met 10-9. De volgende 
partij tegen de Engelse Janet Cooksey 
verloor Dinie met 10-5 en ze 
eindigde daardoor als 16e.

Uitslagen in de categorie van de 
deelnemers van Nederland:

Floret dames B (60+) 26 deelnemers:
1 Demaille Marie (FRA) 
2 Hendricks Judith (AUT)
3 Palm Kersten (SWE)
3 Württemberger Karin GER)
Nederlandse deelname:
23e plaats Bep van der Pol 

Dames degen B 60+) 27 deelnemers:
1 Demaille Marie (FRA)
2 Dobloug Astrid (NOR)
3 Cooksey Janet (GBR)
3 Martin Brigitte (FRA)
Nederlandse deelname:
16e plaats Dinie Meijer-Evers
24e plaats Ricky Dijkstra-Martens

Heren degen A (50-59) 45 deelnemers:
1 Fischer Volker (GER)
2 Fantoni Adolfo (ITA)
3 Johnson Ralph (GBR)
3 Lelouarn Serge (FRA)
Nederlandse deelname:
43e plaats Henk Uijting

1-3 september
De KNAS heeft van de European 
Fencing Confederation een subsidie 
toegekend gekregen van maar liefst 
2000 euro voor de schermers die 
naar het WK Veteranen te Bath 
afreisden. 
 Deze verworven subsidie was een 
aangename verassing voor de vier 
deelnemers. Maar is ook bedoeld als 
motivator voor het veteranen scher-
men hier in Nederland. 
 De Nederlandse delegatie die 
heeft deelgenomen in Bath bestond 
uit: Bep van der Pol (dames fl oret B), 
Dinie Meijer-Evers, Ricky Dijkstra 
Martens (degen dames B) en Henk 
Uijting (degen heren A).
 Na aankomst in Bath werd de 
openingsceremonie bijgewoond. 
Bij de opening werden via een groot 
scherm de felicitaties gegeven en 
het succes toewenst door Koningin 
Elisabeth van Engeland. Daarna 
volgde de vlaggenparade van de 28 
deelnemende landen, gepresenteerd 
door de jeugdschermers van Bath. 
Door middel van een pantomime 
spel werd uitdrukking gegeven aan 
de verschillende aspecten van het 
schermen.
 In dit zware toernooi startte Bep 
en Henk op zaterdag 2 september. 
Bep kwam uit in de categorie fl oret 
(60+) met 26 deelnemers, helaas 
kwam zij niet door de voorronde.
Bij de categorie degen heren A 
(50-59) gingen 36 schermers door; 
Henk was hier helaas niet bij. 
 

Veteranen schermen kent buiten 
onze landsgrenzen een professionele 
opzet. Engeland, Italië, Duitsland en 
Frankrijk hebben een groot aantal 
schermers in de categorie veteranen. 
In deze landen is het een eer als je 
deel mag nemen aan de EK en WK 
veteranen. Je moet je ook kwalifi -
ceren, want er is veel concurrentie.
 De deelname aan Bath (Engeland) 
heeft veel publiciteit gehad in de 
plaatselijke bladen van de deelnemers: 
Bep, Dinie, Henk en Ricky. Allen 
hebben in de krant gestaan. 
 Bep was verschillende keren op 
Radio Noord Holland te horen en 
later nog te zien op de TV. Deze 
publiciteit heeft tevens bijgedragen 
om het schermen meer bekendheid 
te geven en te laten zien dat je deze 
sport nog tot op hoge leeftijd kunt 
beoefenen.

WK veteranen 2007 Sydney 
Australië, 13-16 september, 
informatie: www.wvfc07.org
D. Meijer-Evers

WK Veteranen Bath 2006
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De Nederlandse fl oretequipe is 
hierdoor 14e geworden.
 Dit mooie resultaat is mede te 
danken aan de nieuwe weg die het 
Nederlandse schermen is in geslagen. 
Er wordt nu professioneel aan de 
weg getimmerd met de trainingen 
op Papendal. Er wordt niet alleen 
op technisch vlak getraind, en aan 
het uithoudingsvermogen gewerkt, 
maar er wordt ook op mentaal gebied 
gewerkt. Hoe ga je met verlies om, 
en hoe sta je tegenover een tegenstan-
der die in het verleden altijd sterker 
was dan jijzelf. 
 Deze professionele houding heeft 
er toe bijgedragen dat er tijdens 
dit WK veel mooie en belangrijke 
(persoonlijke) overwinningen zijn 
behaald. Zo heeft Sebastiaan Combé 
de sterke Pool Szuchnicki verslagen.
En hebben alle heren fl oret de 
tweede dag gehaald, dit is nog nooit 
eerder gebeurd. Maar ook de equipe-
overwinningen op de Oekraïne en 
Roemenië zijn tekenend voor het 
nieuwe Nederlandse topschermen. 
 Alhoewel we pas een jaar bezig 
zijn kunnen we duidelijk een voor-
uitgang zien. En als we doorgaan op 
deze weg dan zal ook de kwalifi catie 
voor de Olympische spelen in de 
toekomst haalbaar zijn.
Jorn Scharff 

WK equipes laat zien dat 
Nederland niet vergeten mag 
worden!
Zaterdag was de dag voor de fl oret-
equipes. Er deden in totaal 25 equipes 
aan mee. 
Nederland moest de eerste wedstrijd 
schermen tegen de Oekraïne. Deze 
partij werd overtuigend gewonnen 
met 45-35. Slechts 1 van de 9 partijen 
werd door de Oekraïners in winst 
omgezet. Het was een superwedstrijd 
volgens de bondscoach. Dit laat 
zien dat Nederland ook heel goede 
fl oretschermers heeft. De volgende 
tegenstander was Frankrijk. Frankrijk 
is al meerdere keren wereldkampioen 
geweest. Ondanks een aantal heel 
mooie punten en sterk spel van de 
Nederlanders werd er met 27-45 
verloren van de Fransen. Frankrijk 
heeft later de fi nales van het toernooi 
gehaald en is wederom wereld-
kampioen. 
 Daarna moest Nederland tegen de 
USA. Dit was voor de Nederlandse 
equipe een zware en moeilijke partij. 
Deze partij werd verloren met 25-45. 
De bondscoach vertelt hierover dat 
het leek alsof de jongens de strijdlust 
kwijt waren. Na de peptalk van de 
coach was de volgende tegenstander 
aan de beurt, dit was Roemenië. 
Van Roemenië werd overtuigend 
gewonnen met 45-32. De laatste 
partij was tegen Oostenrijk deze werd 
net verloren met 38-45.

Puntentoernooi 2006 
Aan het puntentoernooi van 2006 
hebben 26 verenigingen deelge-
nomen. Het idee voor dit toernooi is 
ontstaan omdat er zeer weinig 
wedstrijden voor de jeugd waren. 
Vandaar dat er nu maandelijks een 
puntentoernooi plaatsvindt. 
Het voordeel van dit toernooi is dat 
er geen lange wachttijden zijn, de 
kosten laag zijn (35 euro voor 10 
wedstrijden), en er veel wedstrijden 
geschermd worden in een korte tijd 
(alleen ’s middags). Elke wedstrijd 
wordt bij een andere vereniging 
georganiseerd. Er wordt altijd in een 
poule systeem geschermd waarbij 
de indeling plaatsvindt op leeftijd en 
gehaalde punten. Meer informatie 
over dit toernooi kan verkregen 
worden via puntentoernooi@xs4all.nl 
of men kan kijken op de website: 
www.fencingclubalmere.tk.

Data en locaties 
puntentoernooi  2007 
Zaterdag 20 januari
Papendal
Zondag 18 februari
Deventer
Zaterdag 17 maart
‘t Harde
Zaterdag 21 april 
‘s Hertogenbosch
Zaterdag 19 mei 
Wageningen
Zaterdag 16 juni  
Amsterdam
Zaterdag 15 september 
Hengelo  (Overijssel)
Zaterdag 20 oktober 
Alkmaar
Zaterdag 17 november
Zutphen
Zaterdag 15 december 
Almere

Diverse schermzaken
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Exemplarisch in dit verband is 
misschien wel het feit dat alle vlaaien-
bakkers in Venlo tegen elkaar zullen 
schermen op een intern toernooi. 
Dit, om eeuwige roem te vergaren 
binnen Venlo èn om de eer het 
toernooi te voorzien van de nodige 
vlaaien.
 Eeuwige roem is natuurlijk ook 
weggelegd voor de winnaars van 
de Dames en Heren Senioren 
wedstrijden en Dames en Heren 
Veteranen wedstrijden.
 Reden genoeg dus om op 
22-04-2007 af te zakken naar Venlo 
om deel te nemen.
 Als u na het toernooi in Duitsland 
uw benzinetank weer goedkoop 
afvult, heeft u uw 12,50 euro entree-
geld er al weer bijna uit.

Dus niet gedraald maar aangemeld: 
Appèl: 9.00- 9.30 uur
Opgeven via het secretariaat: 
vlaaientoernooi@schermenvenlo.nl
of De Horstweg 100, 5926 RM Venlo

Vooraankondiging
Het 19e internationaal Scherm-
toernooi Venlo voor dames en heren 
senioren en dames en heren 
veteranen te Venlo, bijgenaamd 
‘Vlaaientoernooi’.
 Op 22 april 2007 wordt, na een
pauze van 10 jaar, het ‘Vlaaien-
toernooi’ van schermvereniging 
d’Artagnan nieuw leven ingeblazen. 
Na de enorme successen van het 
Vlaaientoernooi tot 1996 is er na 
het opstaan van een nieuwe 
schermgeneratie in het Venlosche, 
het onvolprezen idee geopperd dit 
toernooi weer op de nationale 
schermkalender te zetten. Het is de 
bedoeling dat ook de nieuwe scherm-
lichting in den lande en daarbuiten 
kennis kan maken met dit in sfeer en 
strijd unieke toernooi. En dan gaat 
het natuurlijk niet om het vlaaitje dat
iedere deelnemer als pleister op 
zijn blauwe plekken ontvangt, maar 
des temeer om het internationale 
en sportieve karakter van dit toernooi. 
Dit alles in een gemoedelijke sfeer 
zoals de deelnemers van de eerdere 
edities gewend zijn in het ‘stedje van 
lol en plezeer aan de Maas’.
 

Jeugdpuntentoernooi 
21 Januari 2007
De drie musketiers uit Nijmegen 
organiseerde het 31e toernooi in de 
geschiedenis van het JPT. Dit maal 
was de wedstrijd op het Nationaal 
Sportcentrum Papendal. Al vroeg 
stonden zij te trappelen van ongeduld 
om alles weer netjes klaar te zetten
voor de 160 deelnemers en naar 
schatting 200 ouders, scheidsrechters 
en overige belangstellenden. 
De inschrijving liep door de goede 
organisatie gesmeerd en om precies 
half twee kon de voorzitter Leon 
Pijnappel de wedstrijd openen. 
De zaal was iets kleiner dan wij 
gewend zijn dus het was soms een 
beetje inschikken. Wij mochten weer 
veel nieuwe deelnemers verwel-
komen!
 Voor een goed verloop van de 
rest van de wedstrijden nog een paar 
aandachtspunten:

1. Coachen tijdens de wedstrijden is 
niet toegestaan!

2. Ouders en supporters bevinden 
zich op de tribune of aan de zijkant 
van de zaal.

3. Wilt u de uitslagenlijst goed 
bekijken en doorgeven welke 
schermers niet meer deelnemen 
aan het toernooi 

4. Iedereen die zich in de zaal bevindt 
draagt schone zaalsportschoen (dus 
ook de ouders en/of begeleiders)!

5. Geeft u de KNAS nummers nog 
even door?

De resultaten van het jeugdpunten-
toernooi van 21 januari vindt u op 
de website: www.knas.nl  
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De fi nalisten bij de dames waren 
Saskia van Erven en Moniek van 
Uitert, beide Scaramoucheleden. 
Saskia werd eerste. Het erepodium
werd bestegen door nog twee 
Scaramouche leden namelijk 
Monique Gevaert en Nicole 
Jongman. 
 Tijdens dit toernooi mocht 
Scaramouche ook een aantal deel-
nemers uit Duitsland begroeten. 
Nadat zij als gevolg van een fl inke 
fi le de schermzaal bereikt hadden, 
werd gestart met een fl ink aantal 
deelnemers op sabel. Bij sabel 
gemengd, werd Patrick Ochmann 
uit Refrath (GER) 1e, gevolgd door 
Sef Laschek die 2e werd. Francisco 
Giraudo (ARG) en Paul Water 
werden 3e. In de fi nale voor de 
dames debuteerde Floor Verdouw 
van Scaramouche en won verrassend 
van Sietske van de Werf, de Duitse 
Marion Rösner en Mascha van Duijn 
werden 3e.
 Naast de wedstrijdorganisatie en
de aanwezigheid van de scheids-
rechters, zorgden tal van vrijwilligers 
voor de op- en afbouw van de zaal, 
de techniek tijdens deze dagen en de 
benodigde hapjes en drankjes.
 Parallel aan dit weekend orga-
niseerde de KNAS een workshop-
weekend voor de scheidsrechters, die 
vervolgens het geleerde tijdens dit 
toernooi in praktijk konden brengen.
Bron: Henk Uiting

Allez! 
Start Schermseizoen 
2006-2007 te Arnhem
Op 16 en 17 september werd het 
toernooi om de Scaramouche Trophy,
de ‘kick off ’ van het nieuwe scherm-
seizoen, georganiseerd door 
sv Scaramouche. 
 Wedstrijddeskundigen Martin 
Ariaans en Oscar Kardolus leidden 
het wedstrijdbureau tijdens dit goed 
bezette toernooi. 
 Zaterdagochtend vroeg verza-
melden de degenschermers zich bij 
de schermzaal aan het Olympus te 
Arnhem. Deze dag kenmerkte zich 
door sportiviteit en strijd. Contras-
terend met die strijd was de goede
sfeer eromheen. De spannende 
fi nalepartij werd gestreden tussen 
oud-Scaramouche lid Niel Vredeveldt 
en Siebren Tighelaar. Niel wist ver 
tot het eind voorsprong te behouden, 
echter Siebren vocht zich in de laatste 
seconden van de partij terug tot 
14-14. In de daarop volgende extra 
tijd was Siebren in het voordeel en 
trok de partij alsnog naar zich toe. 
Kevin Hilgeholt en Arwin Kardolus 
deelden de 3e plaats.
 Bij de damesfi nale stond Nicolette 
Verhoeven-Tiedink, eveneens een 
oud-lid van Scaramouche tegen de 
jonge talentvolle Cheryl Jahn. Het 
krachtsverschil in deze partij was in 
het voordeel van Cheryl. Monique 
Mulder en Kathy Mulders verover-
den de 3e plaats.
 De zondagsrust kreeg een andere 
betekenis door de grote opkomst van 
de fl oretschermers. Ook hier werd 
vanwege het grote aantal schermers 
vroeg gestart. In hoog tempo en op 
hoog niveau werd er gestreden om de 
Scaramouche Trophy.
 Tijdens de fi nale heren streden 
Bas Combé en Mathijs Rohlfs om 
deze titel en moest Mathijs uitein-
delijk in Bas Combé zijn meerdere
erkennen. Arnoud Holstege en 
Tommy Varenkamp werden derde.
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Voorafgaand aan de wedstrijden 
worden de bekers uitgereikt aan de 
winnaars van het vorige seizoen: 
Sande Heijdenrijk bij de kuikens 
(de jongste groep), Merwin Wijnstok 
bij de benjamins, Anne-Jan Wijnstok 
bij de pupillen en tenslotte Saskia 
Roos bij de cadetten.
 In Meppel streden 34 jonge 
schermers, zowel jongens als meisjes 
om de wedstrijdeer. Het was een 
spannende en sportieve middag. 
Na een voorronde werden de elimi-
naties geschermd en de winnaars in 
Meppel waren: 

Kuikens: 
1 Bas Booi (Desperado)
2 Benson Bogd van der Bij (Desperado)
3 Gabriel Faucher (Heerenleed)

Benjamins: 
1 Pauline Schomaker (Ter Apel), 
2 Sande Heijdenrijk (Desperado) 
3 Calvin Tabak (Bras de Fer)

Pupillen: 
1 Rob Dambrink (Heerenleed)
2  Merwin Wijnstok (schermkring 

Friesland)
3 Michael Rook (Bras de Fer)

Cadetten: 
1  Anne-Jan Wijnstok (schermkring 

Friesland), 
2 Bart Gringhuis (Ter Apel)
3. Tim van Loo (schermzaal Toth)
Bron: Henk van der Kamp, s.v. Bras de Fer   

Winnaars heren B-poule 
(verliezers-ronde):
1 Tim Frijnts (Delft fc)
2 Oswin ten Brinke (Donar 1881)
3 Jacob de Raat (zaal ASD zuid)
4 Sander Zwanenburg (Donar 1881)
5 David Lavaleije (Valiant)
 
Dames degen senioren:
1 Odette Salden (Deventer sv)
2 Jill Het Lam (zaal Verwijlen)
3 Katharina Verhoop (Delft fc)
4 Marjan Hartsuiker (Donar 1881)
5 Ricky Dijkstra (Bras de Fer)

De wedstrijdleiding onder auspiciën 
van de KNAS was ook dit jaar weer 
in deskundige handen bij de heer 
Oscar Kardolus, die alle aangeleverde 
poule-staten op zijn eigen deskundige 
en zorgvuldige rustige wijze verwerkte 
op de PC, waarvoor het bestuur van 
de Meppeler schermvereniging hem 
zeer erkentelijk is.
 Op 23 september ging eveneens 
het derde seizoen van de Best of Six 
serie van start, een jeugd scherm-
toernooi. Traditioneel werd in 
Meppel gestart. Schermverenigingen 
uit Groningen, Friesland en Drenthe 
organiseren gezamenlijk 6 toernooien 
waar de jeugdschermers met elkaar 
in verschillende leeftijdscategorieën 
op fl oret strijden om de wisselbeker. 
 Het toernooi is speciaal bedoeld 
voor de jongste schermers die in de 
gelegenheid gesteld worden om ook 
buiten de eigen vereniging wedstrijd-
ervaring op te doen.

Best of Six jeugd scherm-
toernooi s.v. ‘Bras de Fer’ 
te Meppel succesvol verlopen 
Het jaarlijks degen schermtoernooi 
is voor de organiserende Meppeler 
vereniging succesvol verlopen.
 Het ‘openingsduel’, waarvoor 
het raadslid mevrouw Myriam Jansen
was uitgenodigd om de strijd aan te 
gaan met wethouder Marc Boumans, 
werd glansrijk gewonnen door 
mevrouw Jansen met 5 tegen 2 
treffers. Aan beiden was het aanbod 
gedaan om een schermles te volgen, 
wat niet mogelijk bleek doordat 
de trainingsavond van de vereniging 
samenvalt met de vaste avond voor 
de raadsvergaderingen. Geheel 
onvoorbereid, in schermkleding 
gestoken en onder toeziend oog van 
alle schermers, juryleden, aanwezige 
pers en vele fotografen werd op 
sportieve wijze gestreden: de VVD-
wethouder uiteraard ‘op rechts’ en 
het raadslid voor STEM-Meppel 
links van de jury schermend.
 
Winnaars degen senioren algemeen 
klassement:
1 Martin Broodbakker (Valiant)
2 Marco Pasi (sc Amsterdam)
3 Marc Dernison (Don Quichote)
4 Jurriaan Jacobs (sk Friesland)
4 Matthijs de Vries (Putten)
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Maar dat aantal is natuurlijk nog 
weinig voor de organisatie van een zo 
groot toernooi. Vrijwilligers, oud-
leden, van hen krijgen we hulp’, zegt 
De Wit. ‘Zo redden we het steeds. 
Het is een geweldige klus maar het is 
ook mooi om te doen. Het is vooral 
zo mooi omdat de reacties goed 
zijn. De gezelligheid is het geheim’, 
weet ze. ‘Op zaterdag wordt er een 
gemeenschappelijke maaltijd in de 
scholengemeenschap genuttigd. De 
sfeer is altijd fantastisch en daarom 
komen ook de buitenlanders terug. 
Tijdens het afgelopen toernooi waren 
er ook weer schermers uit vijf landen. 
Ze vochten in de sporthal met de
fl oret, want dat is het wapen waarmee 
in Ter Apel altijd wordt gestreden. 
Geen sabel of degen maar de fl oret, 
zo wil de traditie het.’ Hannie de Wit 
stopte eerder dit jaar als bestuurder, 
maar dit jubileumtoernooi wilde ze 
nog meemaken. ‘Dit is speciaal, zo’n 
35ste keer.’

Mekka voor vechtersbazen 
van (en met) staal
Interview met Hannie de Wit
Door Marcel Looden
Waarin een piepkleine club groot kan 
zijn, toont de Schermvereniging Ter 
Apel (SVTA). Iets meer dan dertig 
actieve leden zijn er, maar ieder jaar 
weer wordt er een toernooi georgani-
seerd waar ruim tweehonderd spor-
ters op afkomen. Het is het grootste 
meerdaagse schermtoernooi van het 
land. Begin november stond de 35ste 
editie op het programma. De laatste 
waar Hannie de Wit bij betrokken is.
 De 59-jarige De Wit zet zich al
jaren in voor de club en werd daarom
dit jaar tot erelid benoemd. ‘Schermen
heb ik zelf nooit gedaan. Mijn zoon 
Erik wel, zo ben ik ook bij de vereni-
ging betrokken geraakt. 
 In 1989 kwam ik in het bestuur te-
recht en kreeg toen meteen te maken 
met ons toernooi. Een toernooi dat 
toen al stond als een huis, dat van Ter 
Apel het Mekka voor vechtersbazen 
met de fl oret had gemaakt. Die 
vechtersbazen kwamen toen al uit alle 
delen van Nederland, maar ook uit 
Zweden, Denemarken en Duitsland.’ 
De Wit beleefde als bestuurder ook 
de zwarte jaren toen er nog maar 
vijf leden waren en toen het toernooi 
voor één keertje niet kon doorgaan. 
‘We dachten er toen echt over om de 
vereniging op te heffen. We hadden
nog maar drie bestuursleden. 
Gelukkig kwamen er nieuwe mensen 
bij. Met als gevolg dat de club nu 
weer leeft, met 34 schermers. 

Testcase

Duitse delegatieDeense trainer-coach

Finalisten Dames junioren fl oret
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Bij een deelname van minder dan 80 
personen gaat het schermkamp niet 
door.

Inschrijven: 
D.m.v. het inschrijfformulier op 
www.knas.nl in te vullen en vóór 
09 maart 2007 via de TPG te ver-
sturen (datum poststempel).
Inschrijvingen na deze datum worden 
niet meer geaccepteerd. Je krijgt altijd 
een bevestiging of de inschrijving 
geaccepteerd is (via E-mail).

Bonte avond: 
Op zaterdagavond wordt er een bonte 
avond georganiseerd. Elke vereniging 
verzorgt 1 of meerdere voorstellingen 
(b.v. een kort toneelstuk, zang, dans 
of iets anders).

Conditie:
Deelnemers dienen over een goede 
conditie te beschikken.

Wat neem je mee: 
Slaapzak en een extra deken. 
Kinderen van 15 jaar en ouder nemen 
een luchtmatras of veldbed mee. 
 Neem in ieder geval je scherm-
kleding mee (incl. je elektrische 
materiaal als je dat hebt). Verder moet 
je voldoende droge shirts, ondergoed, 
een trainingspak, sportbroekje, zaal-
schoenen, toiletgerei, regenkleding, 
reserve schoenen, handdoeken, zak-
lantaarn en een warme jas meenemen.
 Het is niet toegestaan om kostbare 
spullen, walkmans, I-Pods, spelcom-
puters e.d. mee te nemen. Mobiele 
telefoons zijn niet toegestaan. In geval 
van nood zijn de kinderen te bereiken 
via 06 50 25 86 90 of 06 29 46 04 09. 
Elke vereniging neemt 1 of meer 
elektrische aanwijsapparaten mee.

Aanvang / melden: 
Je kunt je melden op vrijdag 23 maart 
van 19.00 tot 20.00 uur; je hebt dan 
al gegeten. 

Einde: 
zondag 25 maart om 16.00 uur.

Kosten:
49,50 euro p.p. Betaling geschiedt 
door het betreffende bedrag te 
storten op postbanknummer: 
1271708 t.n.v. KNAS schermkamp. 
Onder vermelding van de achter-
naam /namen van de deelnemers.

Aantal deelnemers: 
Er kunnen maximaal 150 kinderen 
deelnemen aan dit kamp. De volg-
orde van inschrijven wordt bepaald 
door de datum waarop het geld is 
overgemaakt en het inschrijfformulier 
binnen is. 

Op 23, 24 en 25 maart organiseert 
Maître Ad van der Weg in samenwer-
king met de KNAS een schermkamp 
voor jeugdleden van de KNAS. 
Tijdens dit kamp zal er veel 
geschermd worden. Daarnaast wordt 
er aandacht besteed aan andere 
sportieve zaken zoals sport en spel, 
bosspelen, etc.

De organisatie en leiding ligt in 
handen van Maître Ad van der Weg. 

Voor wie: 
Deelname is mogelijk voor alle 
KNAS leden van 10 t/m 17 jaar 
(meetdatum 01 maart 2007).

Plaats: 
Het schermkamp wordt gehouden in 
het vakantiecentrum De Haverkamp 
Vierblokkenweg 3, 7255 MX in Hen-
gelo (Gld). 

KNAS Schermkamp 2007
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Lustrumspektakel scherm-
vereniging De Vrijbuiters in 
kasteel Dussen
Schermvereniging ‘De Vrijbuiters’ uit 
Gouda heeft op 3 september j.l. haar 
15-jarig bestaan met een clubkam-
pioenschap op een wel heel bijzon-
dere locatie gevierd. 
 Om dit toernooi een extra dimen-
sie te geven, was gekozen voor de 
binnenplaats van een ‘echt’ kasteel.
 In het Land van Heusden en 
Altena ligt het kasteel Dussen, een 
kasteel uit de 14e eeuw, omgeven 
door een slotgracht in een mooie 
landelijke omgeving. 
 Helaas waren de weersomstan-
digheden niet optimaal en werd er 
uitgeweken van de binnenplaats naar 
de ridderzaal. Na de wedstrijden was 
er nog een rondleiding met een gids  
door het kasteel en werden we in 
de gelegenheid gesteld om een aantal 
leuke schermfoto’s te maken. 
 Zowel door de junioren als de 
senioren werd geschermd op degen 
met de volgende uitslagen:

Junioren    
1 Leroy van de Spek   
2 Rick Boogaard   
3 Maxim de Gilder  

Senioren
1 Sander Moen
2 Helmut Baars
3 Monika Simonse

Na het avontuur op het kasteel 
waagden de schermers zich nog aan 
een partijtje boerengolf en werd 
de dag afgesloten met een barbecue 
op de boerderij. Schermvereniging 
‘De Vrijbuiters’ kan terugkijken op 
een zeer geslaagd clubkampioenschap 
in een heel bijzondere omgeving.

Jubileum SISTA-RANA 
toernooi
In het weekend van 18 en 19 novem-
ber 2006 vond in het universitair 
sportcentrum op de Boelelaan in 
Amsterdam voor de 15e keer het 
SISTA-RANA toernooi plaats, dat 
vernoemd is naar de Amsterdamse 
schermvereniging Rana, die het 
toernooi in 1992 voor het eerst 
organiseerde. Het werd nu voor de 
10e keer georganiseerd door Stichting 
Internationaal Schermtoernooi 
Amsterdam (SISTA), een samenwer-
kingsverband van vijf Amsterdamse 
schermverenigingen (SCA, US, 
Contre Temps, Zaal Amsterdam 
Zuid, S.V. Rana), in nauwe 
samenwerking met de Koninklijke 
Nederlandse Algemene Schermbond 
(KNAS). Het succesvol verlopen 
toernooi had ook dit jaar weer een 
sterke nationale en internationale 
bezetting. Een mooi jubileum dus!
 Op zaterdag konden de schermers 
opwarmen tijdens de altijd sfeer-
volle en sportieve gemengde equipe 
wedstrijd op sabel en fl oret, waarbij 
op fl oret Schermcentrum Amsterdam 
(SCA) in de fi nale Scaramouche 
versloeg en op sabel het Nederlandse 
team de schermers uit St. Niklaas 
naar huis stuurde. ’s Avonds werd er 
traditioneel in Amsterdam met een 
hoop (buitenlandse) schermers en de 
organisatie van SISTA gezellig gege-
ten en een biertje gedronken. Hierbij 
was ook de observer aanwezig, 
Dhr. Salah Ferjani uit Tunesië, die 
vanuit de Féderation Internationale 
d’Escrime (FIE) het satelliet-A 
toernooi dit jaar kwam bijwonen en 
beoordelen.
Bron: Chantal Langejans

Diverse schermzaken



Wereldbekerpunten
Het SISTA-RANA Toernooi is het 
enige Nederlandse schermtoernooi 
waar wereldbekerpunten te behalen 
zijn en het maakt deel uit van de 
bekerserie Coupe du Nord. Reden 
genoeg voor veel schermers uit 
binnen- en buitenland om naar 
Amsterdam te komen om te strijden
 om de eer en een plaatsje op de 
wereldranglijst. Onder de winnaars in 
de vier categorieën waren uiteindelijk 
twee Nederlanders, te weten Matthijs 
Rohlfs en Saskia van Erven, beiden 
op fl oret. De titel op heren sabel ging 
naar de Belg Laurent de Trog en bij 
de dames nam de Duitse Friederike 
Janshen de 1e prijs mee naar huis. 
Bij heren sabel viel opvallend genoeg 
geen enkele Nederlander in de prij-
zen. Uiteindelijk was de verhouding 
onder de winnaars tussen Neder-
landse en buitenlandse schermers 
gelijk. Na een spetterend toernooi 
konden we op zondag 19 november 
de volgende winnaars feliciteren:

Tol, Sizoo, Van Erven, Rohlfs, 
Van Dongeren en Oscar 
Kardolus winnaars Zilveren 
Wapens 2006
27 november 2006
Sonja Tol en Koen Sizoo hebben 
het traditionele toernooi om de 
‘zilveren degen’ naar hun hand gezet. 
De Haagse schermster, lid van 
Des Villiers, was zaterdag in de 
Van Ghentkazerne in Rotterdam in 
de fi nale te sterk voor Ineke Knape 
(Rapier).
 Bij de mannen was het erepodium 
voor de oudgedienden, allen dik in 
de veertig. Sizoo (43), recreatiescher-
mer bij Zaal Kardolus, was in de 
eindstrijd zijn clubgenoot Stephane 
Ganeff (47) de baas. Michael van der 
Klip, die volgend jaar 50 wordt, werd 
derde.
 Saskia van Erven won zondag 
de ‘zilveren fl oret’. De talentvolle 
schermster van Scaramouche, op 
dit wapen onlangs tweede in het 
Europees juniorenkampioenschap 
in Poznan, versloeg in de fi nale haar 
clubgenote Moniek van Uitert. Bij 
de mannen zegevierde meervoudig 
Nederlands Kampioen Matthijs 
Rohlfs. De zilveren sabels gingen 
naar veteraan Oscar Kardolus en 
Jamie van Dongeren.
Oscar Kardolus

Bron : www.sport.nl
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Matthijs Rohlfs kreeg de fl oret 
scherm(st)ers onder zijn hoede. 
Er werd besloten om eerst een poule 
unique te schermen, waarna er twee 
tableaus gemaakt werden voor de 
dames en heren.
 Na goed twee uur schermen werd 
er gepauzeerd voor een heerlijke kop 
soep en kon de tussenstand worden 
opgemaakt. Het zou op degen een 
nek-aan-nekrace worden waarbij er, 
bij het ingaan van de laatste ronde 
voor degen, nog drie kanshebbers 
waren voor de eerste plaats. De heren 
vochten het in de laatste drie partijen 
uit, zodat er geen barrage hoefde te 
komen. 
 Bij fl oret bleken de dames som-
mige heren de baas, wat zorgde voor 
de nodige onderlinge rivaliteit. De 
damesfi nale tussen Gloria en Mieke 
was erg spannend en werd gewonnen 
door Gloria.
 Op sabel, de echte liefhebber komt 
zelfs als gevolg van een treinstoring 
met de bromfi ets uit Zoetermeer, 
werd gewonnen door Oscar. 
 Het was jammer dat er zo weinig 
deelnemers waren, dus: heren en 
dames schroom niet om u de vol-
gende keer voor het Ferrum Vetum 
aan te melden.
 Rond 15.30 uur kon de voorzitter 
van SCA de uitslagen bekendmaken 
en de diverse medewerkers bedanken.

Voor meer informatie over het 
veteranen schermen kunt via de email 
contact opnemen met Dinie Meijer-
Evers (d.meijer-evers@wxs.nl).  
John Hartings 

2e Veteranen Competitie 
Ferrum Vetum 2006 
Op zaterdag 21 oktober organiseerde 
het Schermcentrum Amsterdam 
de 2e Ferrum Vetum (sterke arm) 
van dit schermseizoen. We werden 
ontvangen met een kopje koffi e en 
het bijpraten kon direct beginnen, 
want de oude strijdmakkers van 
vroeger praten tegenwoordig vol trots 
over hun kleinkinderen en sommige 
kleinkinderen schermen ook al.
 Er werd geschermd in de Bep 
van der Pol zaal van het Frans Otten 
stadion waar zes lopers waren 
uitgelegd.
 Na het openingswoord van 
Dinie Meijer-Evers werd het wed-
strijdsysteem voor de diverse wapens 
bekend gemaakt. 
 Bij degen werd een poule unique 
geschermd. Op sabel waren er helaas 
op het laatste moment diverse afzeg-
gingen, waardoor het aantal deelne-
mers werd gereduceerd tot drie. Deze 
heren kregen een ‘vrije’ opdracht en 
hebben zich prima vermaakt. 

 Individueel heren sabel:
1 Laurent de Trog (BEL)
2 Ilvajlo Simeonov (BUL)
3 Marco Danero (ITA)
3 Hartmunt Wrase (GER)

Individueel heren fl oret:
1  Mathijs Rohlfs (NED) 

van Scherm Centrum Amsterdam
2 Andreas Ljungstrom (ZWE)
3  Siroos Askary (NED) 

schermvereninging Alkmaar
3  Martin Remijn (NED) Ter Weer

Individueel dames sabel:
1 Friederike Janshen (DUI)
2 Gersche Reimers (DUI)
3 Jean-Marie Stam (NED) Prometheus
3 Bonnie van Vuure (NED) La Prime

Individueel dames fl oret:
1 Saskia van Erven (NED) Scaramouche
2 Kirstin Palm (ZWE)
3 Laura van Gijlswijk (NED) Scaramouche
3 Monique van Uitert (NED) Scaramouche
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werden weggegeven. Zelfs de ‘Reus’ 
moest toegeven dat het scherm-
partijtje met Mieke hem een waar 
genoegen was. ‘Ik weet niet of hij net 
zo galant zou zijn als hij wederom 
verloren had van mij.’
 Gloria was absoluut niet in vorm, 
zij kampte met een nog niet verwerkte 
griep en zag eruit als een uitgewron-
gen dweil (‘Ik vond dat echt niet erg, 
want nu kon ik tenminste een keertje 
van haar winnen’). Desondanks heeft 
zij haar mannetje gestaan. De fi nale-
partij was super spannend en werd 
nipt gewonnen door Eyad Caid.
 Al met al was de sfeer redelijk 
relaxed, d.w.z. dat als er gevochten 
moest worden, dat dus ook werd ge-
daan. Iets ‘weggeven’ heeft niemand 
gedaan. De lunch was goed geregeld, 
met huisgemaakte erwten- en kippen-
soep, stokbroodjes etc.
 Iedereen kon aan het einde van 
de competitie terugkijken op een 
welbestede dag. Voldoende beweging, 
spanning en ontspanning.
Mieke De Graaf-Stoel

Tegelijkertijd hoorden we goed 
nieuws. En werden we geconfron-
teerd met het fenomeen ‘cyclus der 
aarde’. Eyad Said is een paar dagen 
geleden vader geworden van een 
gezonde dochter. Van harte profi ciat 
Eyad! 
 Het aantal deelnemers lag dit keer 
lager dan in Amsterdam, maar het 
was daardoor niet minder gezellig. 
Er waren vijf deelnemers voor het 
wapen sabel, vijf voor fl oret en vijf 
voor degen. Verder was er een rede-
lijke delegatie uit België, waardoor het 
een internationale schermconfrontatie 
werd. Op democratische wijze moch-
ten de groepen zelf bepalen welke 
wedstrijdvorm zij zouden doorlopen.
 Aangezien ik (Mieke) mij moest 
concentreren op fl oret, heb ik, zeker 
van de degenwedstrijden niet veel 
meegekregen. De sabreurs heb ik 
gedeeltelijk kunnen zien, maar daar 
is de uitkomst natuurlijk redelijk 
voorspelbaar: Oscar Kardolus werd 
wederom onbetwist winnaar.
 De enige twee fl oretdames waren 
Gloria Garcia-Pacheco en onder-
getekende. Er werd besloten om 
een gemengde wedstrijd te spelen. 
Tegenstanders in onze poule waren 
Johan Steelandt uit België, Martin 
Broodbakker (‘slik, wat is die kerel 
toch groot’), Eyad Caid (‘snel en 
errrug gauw protesterend over armen 
en schouders die niet stonden zoals 
het hoorde’). Gloria en ik moesten 
in de fi nalepartij zelfs hand jureren. 
Er werden twee voorrondes gespeeld 
(hadden we tenminste lekker gesport) 
met aansluitend de eliminatie.
 In de eerste voorronde verblufte 
Mieke alle tegenstanders met dat 
vervelende linkerhandje. Zij won 
glansrijk alle partijen. Helaas, haar 
tegenstanders werden in de gelegen-
heid gesteld om na te denken over 
hoe zij Mieke moesten aanpakken. 
In de tweede ronde verloor zij alle 
partijen met uitzondering van één, 
wat niet wil zeggen dat de partijen 

3e Veteranen Competitie
De, alweer derde competitie voor 
de ‘ouwetjes’ werd gehouden in het 
pittoreske dorpje Zegge –  ingeklemd 
tussen Etten-Leur en Roosendaal, 
bijna Zeeland. 
 Zoals het hoort in een dorp, 
alle gebouwen en stekjes waarin de 
belangrijkste evenementen plaats-
vinden dicht bij elkaar: de kerk, de 
begraafplaats en de sportsoos.
 Het sportpaleis van Beau Geste 
ademde een warme vriendschap-
pelijke sfeer uit. De gezamenlijke 
ruimte voor toneel, sport en dans was 
omgetoverd tot het strijdtoneel van 
de zwaardvechters. 
 Het openingswoord werd gevoerd 
door Erik Dobbelaar. Enigszins 
ongemakkelijk, hield hij het kort 
maar krachtig. Wij moesten vooral 
veel plezier beleven, de soep stond 
klaar voor de lunch en de dames 
moesten vooral hun douchedeur goed 
dicht houden want anders zou de 
stoomontwikkeling het alarm doen 
afgaan en zou de eeuwige rust van 
diegenen die op de begraafplaats hun 
laatste rustplaats hadden gevonden 
verstoord worden, en dat wilden we 
niet op ons geweten hebben. Dus, 
aan het eind der wedstrijden bleef die 
deur goed dicht!
 Vervolgens nam John Hartings het 
woord. Zoals al was opgemerkt door 
de meerderheid van de deelnemers 
werd de aanwezigheid van Dinie 
gemist. Daarom werd eerst stil 
gestaan bij het verdrietige verlies 
van Dinie’s echtgenoot Gert. John 
bedankte alle mensen namens Dinie 
voor hun blijk van medeleven welke 
zij mocht ontvangen in de vorm 
van kaarten, telefoongesprekken of 
bezoek. Blijf sterk Dinie! We zijn er
voor je! En kom gauw terug! De 
prijsuitreiking is doorgeschoven naar 
februari 2007, wellicht dat Dinie er 
dan weer bij kan zijn.
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Scherm-Oscar 2006
Arnhem – Scherm-Oscar 2006 voor 
Saskia van Erven.
 In de loop van dit jaar is Oscar 
Kardolus op het idee gekomen van de 
Scherm-Oscar. Het is een wisselprijs 
die per kalenderjaar moet worden 
uitgereikt aan een schermer, een 
schermploeg, een schermvereniging 
of aan een schermtrainer/coach die 
in een bepaald jaar een uitmuntende 
of een bijzondere prestatie heeft 
geleverd. Ook is het mogelijk om de 
Scherm-Oscar uit te reiken voor een 
hele carrière of tijdspanne.
 De winnaar 2006 zal niet zo’n 
heel grote verrassing zijn. De leden 
van keuzecommissie hebben Saskia 
van Erven unaniem op de eerste 
plaats gezet. Zij ontvangt dus de 
Scherm-Oscar 2006, vanwege haar 
zilveren medaille bij EJK in Poznan 
(Polen) op 7 november en 6de plaats 
bij WJK in Taebaek City (Korea) 
in april. Zeker de medaille is een 
historisch feit. De laatste keer dat de 
Nederlandse dames iets dergelijks 
presteerden, was eind van de jaren 
vijftig (Nina Kleijweg en Ingrid 
Heidenrijk bij 
een WJK).

50 + 1e plaatsen:
Floret Dames:  
Gloria Garcia-pacheco, Zaal Verwijlen
Floret Heren:  
Jack Prince, Ter Weer
Degen Dames: 
Geen deelname
Degen Heren:
Henk Uijting, Scaramouche
Sabel Heren:  
Cock de Tjard, SCA
60+ 1e plaatsen:
Floret Dames:  
Berna van Rest, Ter Weer
Floret Heren:
Geen deelname
Degen Dames: 
Dinie Meijer-Evers, Scaramouche
Degen Heren:
Leo Pasman, Omnisword België
Sabel Heren:
Pieter van Seventer, Scaramouche
70+ 1e plaatsen:
Floret Dames:
Bep van der Pol, SCA
Floret Heren:
Geen deelnam
Degen Dames: 
Geen deelname
Degen Heren:
Jacob de Raat, Zaal Amsterdam Zuid
Sabel Heren:
Geen deelname

Met dank aan de verenigingen 
Scaramouche, Scherm Centrum 
Amsterdam (SCA) en SV Beau 
Geste. De scheidsrechters en de vele 
vrijwilligers die een bijdrage hebben 
geleverd. John Hartings voor het 
wedstrijdbureau en Oscar Kardolus 
voor zijn adviezen en het maken van 
de overallijsten.
 Het volgende Ferrum Vetum is op 
7 april 2007 in samenwerking met 
TSV Rapier Sportcentrum Irene, 
Irene hal Insulindestraat 3-a Tilburg.

Ferrum Vetum prijswinnaars 
klassement 2006
Voor het veteranen toernooi Ferrum 
Vetum is steeds meer belangstelling 
en dat vertaalt zich in een steeds 
groter aantal deelnemers.
 Het toernooi krijgt ook steeds 
meer belangstelling van onze 
Belgische en Duitse schermvrienden. 
Op 4 februari 2007 zijn in Arnhem 
ten overstaande van de 45 deelnemers 
de prijzen uitgereikt aan de winnaars 
van de drie beste resultaten van 2006.

De beste deelnemers van 2006 zijn:

Overalprijs alle leeftijd categorieën 
Wissel Trofee Ferrum Vetum:
Floret Dames: 
Gloria Garcia-Pacheco, Zaal Verwijlen
Floret Heren:   
Bas Mondt, SV Alkmaar
Degen Dames: 
Ineke Knape, TSV Rapier
Degen Heren:  
George van Heerde, TSV Rapier
Sabel Heren:  
Oscar Kardolus, Zaal Kardolus

Prijzen leeftijdcategorie 
Herdenkingsmunt Ferrum Vetum:
40+ 1e plaatsen:
Floret Dames:  
Mieke de Graaf-Stoel, Scaramouche
Floret Heren:
Bas Mondt, SV Alkmaar
Degen Dames: 
Ineke Knape, TSV Rapier
Degen Heren:  
George van Heerde, TSV Rapier
Sabel Heren: 
Oscar Kardolus, Zaal Kardolus
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Floret jongens cadetten:
1 Edgar van Oeveren
2 Gerben Engelen
3 Toby Gerritse
3 Mats stijlaart

Floret jongens junioren:
1 Mats Stijlaart
2 Gerben Engelen
3 Jim van Tol
3 Tommie Varenkamp

Floret meisjes junioren:
1 Saskia van Erven
2 Milja Mondt
3 Caroline Gevaert
3 Sontje Schaal

Sabel pupillen gemengd:
1 Ivo Slagers
2 Mark Top
3 Kayli Hensen
3 Nick van Loon

Sabel cadetten jongens:
1 Thom Schipper
2 Remy Derop
3 Robbert Goossens
3 Bela Roesink

Sabel cadetten meisjes:
1 Jamie van Dongeren
2 Kayli Hensen

Sabel junioren gemengd:
1 Remy Derop
2 Jamie van Dongeren
3 Robbert Goossens
3 Tim Lumenta

Bron: Jorn Scharff

Floret meisjes benjamins:
1 Svenja Jahn
2 Eva Borsboom
3 Jana Jansen
3 Pauline Schomaker

Floret jongens benjamins:
1 Patrick Post
2 Sander  Heydenrijk
3 Frank Hormes
3 Simon Wils

Floret meisjes kuikens:
1 Nadia van ’t Klooster
2 Teodora Grindei
3 Danyel Jansma
3 Sara Mokken

Floret jongens kuikens:
1 Luuk Moerkens 
2 Rafael Tulen
3 Antoine Godart
3 Iskander Shadid

Floret jongens pupillen:
1 Stach Simons
2 Hessel van Straalen
3 Ruben Bon
3 Thieu Verploegen

Floret meisjes pupillen:
1 Carmel Tulen 
2 Margot van den Berg
3 Daniela Pesarini 
3 Ivana Vrjlic

Floret meisjes cadetten:
1 Imam Kulhanek
2 Milja Mondt
3 Else Noë
3 Lola Tulen

NJK 2006 Sabel, Floret en
Degen Den Haag 2006
Uitslagen NJK 2006

Degen benjamins meisjes:
1 Anne Bouwens
2 Cheryl de Jong
3 Semmy Titulaer

Degen benjamins jongens:
1 Glenn Nelissen
2 Raphaël Meijer
3 Erik Jongejans

Degen meisjes pupillen:
1 Margot van den Berg
2 Carmen Berends
3 Ellen Obster
3 Marlies Terzopoulos

Degen jongens pupillen:
1 Nathan Kulhanek
2 Arno Bargerbos
3 Sam Janyszek
3 Roy Nelissen

Degen jongens cadetten:
1 Mario Rodenburg
2 Christiaan Albers
3 Arno Bargerbos
3 Floris Dijkstra

Degen meisjes cadetten:
1 Cheryl Jahn
2 Odette Salden
3 Kelly Boone
3 Imam Kulhanek

Degen meisjes junioren:
1 Cheryl Jahn
2 Odette Salden
3 Annematie Heeringa
3 Joanna Pluchska

Degen jongens junioren: 
1 Matthijs de Vries
2 Christiaan Albers
3 Mario Rodenburg
3 Niek van Oorschot
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Richtig top, maar niet 
zonder slag of stoot!

Winnaars sabel junioren

Tekenen voor akkord

Broodnidige recreatie

Twee organisatoren 
tijdens tussentijdsoverleg

Family pep-talk

Effe ‘bijbuigen’

Trotse winnaars Winnaars degen junioren

Sabreur Sabreur

Pas uitval

Mental coachingTeambuilding
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ECP-KNAS-Cup foto wint 
eerste prijs!
19 januari 2007
München 17 januari 2007 – 
De European Fencing Confederation 
(EFC) en de Slovak Fencing 
Federation hebben een foto van Mark 
Janssen uitgeroepen tot één van de 
drie beste schermfoto’s.
 De betreffende foto is genomen 
in Ter Apel tijdens het 34e Wapen van 
Vlagtwedde in 2005. Het organise-
rende comité heeft besloten om de 
geldprijs van 1000 euro te delen in 
drie gelijke delen. De andere win-
naars zijn András Hász uit Hongarije 
en Ján Súkup uit Slowakije. Waar 
Mark Janssen het bedrag aan gaat 
besteden is nog onduidelijk. Maar 
de redactie gaat ervan uit dat het naar 
een goed (scherm)doel gaat. 
 Graag willen wij Mark Janssen 
van harte feliciteren met deze welver-
diende prijs. Regelmatig ontvangen 
we goede reacties naar aanleiding 
van de vele foto´s die hij tijdens de 
toernooien maakt. 

Ingezonden Brief 
Beste redactie en organisatoren van 
Ferrum Vetum, als je jong bent, denk 
je dat later alles minder wordt.
Naarmate ik ouder word, leer ik 
dat het andersom is. Ik mocht me 
vandaag voor het eerst veteraan 
noemen, en een lol dat ik heb gehad!
 Bedankt voor de organisatie en 
de sportieve tegenstand  en wat mij 
betreft tot de volgende afl evering van 
Ferrum Vetum.

Huub Stegeman

Beste Huub,
Dank voor je bericht, de eerstvol-
gende ontmoeting staat gepland op 7 
april, we zien je graag terug.
Met sportieve groet,

Organisatie Ferrum Vetum

Ingezonden Brief
Beste redactie,
Ik kan me voorstellen dat er enkele 
schermers in Nederland zijn die 
Touché interessant vinden, maar het 
gros van de schermers, en zeker de 
jeugd, die kunnen dit clubblad acuut 
in de prullenbak gooien zonder het 
folie eraf te halen. Dit stelt echt niets 
voor, een clubblad voor schermend 
Nederland, voor alle leden die bij 
de KNAS aangesloten zijn, en zeker 
de jeugd, wat moet die nu met zo’n 
blad?
 Wat doen wij hieraan? Jaren gele-
den heeft SV ELAN ook gemopperd, 
wat later bleek ook terecht en het ging 
dan ook een tijdje goed met Touché. 
Maar nu is het weer hooi.....echt 
hooi.. Ook de jeugd betaalt KNAS 
contributie...dus heeft de jeugd ook 
recht op een jeugdig clubblad, althans 
op enkele pagina’s in de Touché.
Kunnen wij hier weer samen wat 
aan doen? Of sturen jullie de Touché 
alleen naar de top schermers (het zijn 
er maar een paar) van Nederland.

Paul Jereskes secretaris SV ELAN
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Ingezonden Brief
Beste Paul,
Ik ben het helemaal met je eens. 
Natuurlijk moeten we óók een blad 
voor de jeugd zijn, de jeugd heeft 
de toekomst! Er zijn schermers die 
doordringen tot de top van grote 
internationale toernooien, maar dat 
is misschien slechts 0,5 % van geheel 
schermend Nederland. Deze bericht-
geving ontvangen we van het ANP, 
defensie, trainers, coaches en soms 
ouders.
 Verschillende keren is er via de 
Touché een oproep gedaan om input 
te leveren met nieuws voor en over de 
jeugd, maar dat wil nog niet voldoen-
de van de grond komen. We zijn heel 
blij, dat er dit jaar een schermweek-
end voor de jeugd is georganiseerd en 
dat enkele kinderen hierover verslag 
hebben gedaan. Ik heb begrepen dat 
dit weekend een succes is geweest en 
dus voor herhaling vatbaar (ik kijk uit 
naar een vervolg). 
 Laten we ook de puntentoer-
nooien en Best of Six niet vergeten, 
waar kinderen in staat gesteld worden 
om wedstrijdervaring op te doen, 
maar nog veel belangrijker hun 
‘collega-schermers’ op sportieve wijze 
leren kennen. Veel lof voor al die 
organisatoren/vrijwilligers, die deze 
evenementen mogelijk maken. Met 
regelmaat doen zij overigens verslag 
van de verschillende toernooien.
 

Ik kan me voorstellen dat een 
heleboel schermverenigingen leuke 
dingen voor de jeugd organiseren. 
Naast de verslaglegging die zij in de 
eigen informatiebrief of op de site 
plaatsen, zouden wij dit ook graag 
willen horen/weten. Het lijkt erop dat 
kinderen en/of betrokkenen bij het 
jeugdschermen daar niet zo graag 
over willen schrijven. Ik zou zeggen: 
wees trots op wat jullie voor de jeugd 
doen en meld het! Je kunt zo ook 
de collega-verenigingen op ideeën 
brengen.
 Zoals je in het blad wellicht hebt 
kunnen lezen, zijn ook de ouderen 
onder ons behoorlijk actief bij o.a. 
‘Ferrum Vetum’. Dit initiatief is enige 
tijd geleden opgestart en blijkbaar 
hebben nu ook onze ooster- en 
zuiderburen deze competitie in ons 
land ontdekt. 
 Dus, de Touché is een blad voor 
álle leden die aangesloten zijn bij 
de KNAS. Ik hoop dat ik het je een 
beetje heb kunnen uitleggen. Het 
blad is voor iedereen; we zijn daarbij 
echter wel afhankelijk van anderen. 

Met vriendelijke groet,
Caroline Stijlaart



Redactie
Sacha Janssen
Fotografi e
(Omslag: Mark Janssen, 
©2007 ECPKNAScup)
Mark Janssen
Ad van der Weg
Rob Wolthuis
Dinie Meijer-Evers
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 maart

 17 maart 2007
Jeugd Puntentoernooi
Organisatie: sv Valiant
Locatie: ‘t Harde 
Wapen: Degen, Floret, Sabel jeugd t/m 17 jaar

 18 maart 2007
17e  Willem Eggert toernooi ECP-KNAS-Cup D F 06-07
Organisatie: Zaal Heerooms
Locatie: Purmerend 
Wapen: Degen en Floret dames en heren

 31 maart t/m 1 april 2007  
NK Equipe
Organisatie: KNAS
Locatie: nog niet bekend
Wapen: Alle wapens Equipe

 april

 1 april 2007
Lente Degen Schelvispek toernooi
Organisatie: sv Trefpunt Vlaardingen
Locatie: Vlaardingen 
Wapen: Degen en Sabel dames en heren

 7 april 2007
Ferrum Vetum 2007-2
Organisatie: KNAS/TSV Rapier
Locatie: Irenehal Tilburg
Wapen: Alle wapens dames en heren veteranen

 15 april 2007
4e VOC cup Internationaal 
ECP-KNAS-Cup D F 06-07 keurmerk
Organisatie: sv Hoorn
Locatie: Hoorn  
Wapen: Alle wapens dames en heren

 21 april 2007 
Jeugd Puntentoernooi
Organisatie: de Troubadours
Locatie: Den Bosch
Wapen: Degen, Floret, Sabel jeugd t/m 17 jaar

 22 april 2007
Internationale Vlaaientoernooi Venlo 
ECP-KNAS-Cup D F 06-07
Organisatie: sv d´Artagnan
Locatie: Venlo 
Wapen: Degen senioren veteranen

 29 april 2007
NK 2007
Organisatie: KNAS/La Prime/Schermutselaers
Locatie: Wageningen – de Bongerd 
Wapen: Alle wapens senioren individueel

 mei

 12 mei 2007
Nederlandse Studenten Kampioenschappen
Organisatie: Delft FC
Locatie: Delft
Wapen: Alle wapens individueel studenten

 17 mei 2007
29e Hemelvaartstoernooi
Organisatie: sv Courage
Locatie: Veldhoven
Wapen: Floret alle categorieën recreatief 

 18 mei t/m 20 mei 2007
EK Veteranen 
Organisatie: E.F.C./C.E.E.
Locatie: St-Gallen (SUI)
Wapen: Alle wapens individueel veteranen

 19 mei Jeugd 2007
Puntentoernooi
Organisatie: la Prime
Locatie: Wageningen
Wapen: Degen, Floret, Sabel jeugd t/m 17

 26 mei en 27 mei 2007 
DOM-toernooi  ECP-KNAS-Cup F S
Organisatie: sv Pallós
Locatie: Utrecht
Wapen: Zaterdag: Degen, Floret, Sabel Equipe
 Zondag: Floret/Sabel Individueel 

 juni

 1 juni en 2 juni 2007
GNSK
Organisatie: sv Esprit
Locatie: Amsterdam
Wapen: Degen, Floret Equipe studenten

 9 juni en 10 juni 2007
Korenbloemtoernooi
Organisatie: sv La Prime/Schermutselaers
Locatie: Wageningen
Wapen: Alle wapens jeugd




