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Beste schermers en 
schermliefhebbers
Velen van u hebben na de zomerstop 
de weg naar de schermzaal weer 
gevonden en de wapens weer ter hand 
genomen. Diverse verenigingen 
hebben nieuwe leden mogen begroe-
ten. Namens de redactie heet ik u 
hierbij van harte welkom.

In dit nummer blikken we terug op 
een drukke periode. Natuurlijk kijken 
we ook vooruit. 
 Want we zitten natuurlijk niet stil. 
Een groot aantal mensen is gestart 
met de voor-bereidingen van een 
aantal (inter) nationale toernooien, 
verspreid over geheel Nederland. 
De data en locaties voor de komende 
maanden vindt u op de scherm-
kalender achterin de Touché en op 
de site van de KNAS.
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Adres voor kopij
Redactie Touché
Caroline Stijlaart
Tappersgilde 29
3994 CE Houten
Telefoon: +31 (0)30 634 36 59
E-mail: touche@knas.nl

Deadlines
1 december 2006
1 januari 2007
1 maart 2007
1 april 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.

De best of Six gaat na een enthousiast 
en succesvol seizoen wederom van 
start. Dit geldt ook voor de organi-
satie van de puntentoernooien.

Wij ontvangen regelmatig pers-
berichten van topschermers, met 
name vanuit Topsport Defensie. 
Ook zijn we blij met de wedstrijd-
verslagen van de binnenlandse 
toernooien. Naast het verslag van 
het Korenbloemtoernooi hebben 
wij u het verslag van Assaut KMSV 
niet willen onthouden.
Caroline Stijlaart

Redactioneel



Floret en sabel 
15 mei 2006
Tijdens het fl orettoernooi van 
Leipzig, vorig jaar het decor van 
de WK, speelden de Nederlandse 
schermsters geen rol van betekenis. 
Saskia van Erven verloor in de eerste 
ronde van de directe eliminatie. Zij 
pakte nog wel twee wereldbekerpun-
ten. 
 Djinn Geurts, haalde de laatste 
64 niet. In de Italiaanse fi nale won 
Valentina Vezzali van Giovanna 
Trillini. 
 Bonnie van Vuure, nationaal 
kampioene op sabel, haalde in Gent 
in haar discipline het hoofdschema, 
goed voor een paar wereldbeker-
punten. De eerste knock-outronde 
was echter het eindstation.

Bas Verwijlen knap zesde in 
San Juan 
Degenschermer Bas Verwijlen heeft 
een uitstekende zesde plaats behaald 
bij het Grand Prix schermtoernooi 
van San Juan, Puerto Rico, waar de 
hele wereldtop present was. 
Bas verloor bij de beste 8 nipt van de 
Pool Mikolajcak met 15-13. Het goud 
was voor de Italiaan Confalioneri, 
terwijl de Hongaar Bockzco het zilver 
voor zich opeiste. De beide bronzen 
plakken waren vervolgens voor Boisse 
(FRA) en Mikolajzak (POL). 
Het toernooi had 105 deelnemers.
 Bij de beste 64 won Verwijlen met 
15-9 van de Rus Bondar, waarna hij 
vervolgens met 9-8 te sterk was voor 
de Oekrainer Nikishin. 
 Bij de beste zestien was de partij 
tegen de Spanjaard Sepulveda uiterst 
spannend. Op het laatste moment 
wist hij er een 15-14 eindstand in zijn 
voordeel uit te persen. 
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Wijzigingen 
schermverenigingen
De Amsterdamse Studenten Scherm-
vereniging Esprit heeft zich aan-
gesloten bij de KNAS. Zij werken 
voor de schermlessen samen met 
het Universitair Sportcentrum in 
Amsterdam.
Verenigingsnummer 1023
Secretariaat 
Dhr. J. de Lange 
De Boelelaan 46 
1082 LR Amsterdam 
Telefoon: +31 (0)20 463 65 91 
E-mail: info@schermen-esprit.nl 
Website: www.schermen-esprit.nl 

s.v. ter Weer te ‘s-Gravenhage 
Nieuw secretariaat
Mevrouw. A. Heiligers
Buijs Ballotstraat 84
2563 ZN ‘s-Gravenhage
Telefoon: +31 (0)70 363 82 51
E-mail: bestuur@terweer.nl

Schermvereniging Desperado te Assen 
Nieuw secretariaat
De heer S. Brozius
Dotterbloem 10
3648 N  Wilnis
Telefoon: +31 (0)6 47 38 80 44

Vereniging 2007 sv Pallós te Utrecht
Nieuw secretariaat
Mevrouw. E. Weijer
Postbus 85172
3508 AD  Utrecht
Telefoon: +31 (0)30 231 92 82
E-mail: info@pallos.nl

Oproep vanuit het 
bondsbureau
Het blijkt dat er een aantal Touché’s 
op één adres terecht komt, omdat 
bijvoorbeeld een gehele familie of 
broertjes en zusjes lid zijn. Indien u 
het niet nodig vindt om meerdere 
nummers te ontvangen, dan kunt u 
dit doorgeven aan het bondsbureau.
Marina van Zon

PersberichtenBondszaken
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Challenge Jeanty, Marseille
Twaalfde plaats voor 
fl oretploeg
6 juni 2006
De Nederlandse dames fl oretploeg – 
bestaande uit Indra Angad-Gaur, 
Djinn Geurts en Saskia van Erven – 
is tijdens het pinksterweekeinde 
twaalfde geworden in de landenwed-
strijd van het schermtoernooi van 
Marseille, de Challenge Jeanty. 
 De nationale equipe was in de 
eerste ronde volstrekt kansloos (15-
45) tegen Rusland, dat dit wereld-
bekerevenement ook zou winnen 
door in de fi nale Frankrijk met liefst 
45-17 te verslaan. Het brons was 
voor de ploeg uit Italië. In de strijd 
om de plaatsen 9 t/m 16 won 
Nederland met 42-34 van Japan 
en verloor daarna van Zuid-Korea 
(28-45) en Oekraïne (32-38). 
 Individueel eindigde het 
Oranjetrio ook in de achterhoede. 
Routinier Angad-Gaur ontmoette 
helaas al vroeg in de directe elimi-
natie de Italiaanse favoriete Valentina 
Vezzali. Deze hield haar met 12-8 
weg bij de laatste 32 om vervolgens 
zelf door te stomen naar de fi nale. 
Ook die won Valentina met groot 
gemak (15-6), ten koste van de 
Française Corrine Maitrejean. 
 Djinn Geurts, die evenals Angad-
Gaur in de poule drie van de zes 
partijen won, verloor in de eerste 
ronde met één touche verschil van 
de Française Melanie Moumas: 6-7. 
Van Erven bleef met twee zeges in 
de groepsfase steken. 
 

Grand Prix-toernooi, Havana
Sonja Tol zesde in Havana 
19 juni 2006
Schermster Sonja Tol heeft haar 
goede vorm van de laatste weken ook 
in Havana kunnen vasthouden. 
De Nederlandse degenspecialiste 
eindigde in het Grand Prix-toernooi 
in Havana als zesde. 
 Tol verloor in de kwartfi nales van 
de Canadese Sherraine Schalm-
Mackay (13-15). Het goud in de 
Cubaanse stad was voor de 
Hongaarse Emese Szasz. Zij versloeg 
Schalm-Mackay in de eindstrijd. 
 Sonja versloeg op weg naar de 
kwartfi nales de Zwitserse Diana 
Romagnoli, de Zwitserse Gianna 
Hablutzel-Bürki en de Duitse 
Claudia Bokel. 

Indra Angad-Gaur vroegtijdig 
uitgeschakeld in Marseille
Floretschermster Indra Angad-Gaur 
is op 3 juni tijdens de wereldbeker-
wedstrijd in Marseille bij de beste 64 
uitgeschakeld. Zij verloor met 12-8 
van de Italiaanse wereldkampioene 
Valentina Vezzali. In de voorronde-
poules had de Rotterdamse scherm-
ster nog drie van de zes partijen 
gewonnen. In de tussenronde 
versloeg ze een Japanse met 15-5. 

Deventer 
NK Equipe Heren Floret 2006 
26 juni 2006
Tijdens het NK Equipe Heren 
Senioren hebben Arnaud Holstege en 
Sebastiaan Combé weer bewezen dat 
zij tot de absolute top van Nederland 
behoren. In 2005 streden zij nog mét 
Matthijs Rohlfs om deze titel; dit jaar 
wonnen zij met 45-26 glansrijk 
van het sterke team Matthijs Rohlfs, 
Yam Michaeli, Daniel Nivard en 
Tommy Varenkamp. De teamgenoten 
van Arnaud en Sebastiaan – Jouke 
Elzinga en de 15-jarige Mats Stijlaart 
 – debuteerden op dit toernooi. Mats 
leverde – mede dankzij het nauwgezet 
opvolgen van de opdrachten die hij 
van zijn coach Arvid Oostveen en 
teamgenoten kreeg – een belangrijke 
bijdrage aan de winst tijdens de fi nale 
tussen de teams van sv Scaramouche 
en SC Amsterdam. Het brons ging 
naar het herenteam van de Scherm-
vereniging uit Alkmaar. 
 Ook het dames fl oretteam van 
sv Scaramouche bestaande uit Saskia 
van Erven, Caroline Gevaert, 
Monique van Uitert en Mieke de 
Graaf-Stoel won goud. Het dames-
team won in de fi nale van sv Verwijlen 
met 45-14. Caroline en Monique 
debuteerden ook op dit NK Equipe. 
Het brons ging eveneens naar de 
Schermvereniging uit Alkmaar.

Persberichten



Negende plaats voor Bas 
Verwijlen in Lissabon
Degenschermer Bas Verwijlen heeft 
op 4 juni bij de Wereldbekerwedstrijd 
in Lissabon de negende plaats 
behaald. De sportinstructeur van de 
Marechaussee verloor bij de laatste 
16 van de Spanjaard Marc Font 
met 15-8. De winst in het met 128 
schermers sterk bezette toernooi 
ging naar Dmitriy Karuchenko 
(UKR), het zilver was voor de Wit-
Rus Vitali Zakharov en de bronzen 
plakken werden veroverd door 
Benjamin Steffen (ZWI) en Jörg 
Fiedler (DUI). Op het tableau van de 
beste 64 schermers won de Ossenaar 
zijn eerste partij van Philippe Barbas 
(ENG) met 15-11. Daarna was hij 
te sterk voor de Roemeen Adrian Pop 
die hij met 12-8 versloeg.

EK Schermen Izmir
Geen EK-succes 
voor Sonja Tol
Degenschermster Sonja Tol werd op 
dinsdag 5 juli vroegtijdig uitgescha-
keld. Bij de laatste 32 verloor ze in de 
verlenging nipt met 13-12 van de 
Française Audrey Descouts, die haar 
bij het vorige EK eveneens elimi-
neerde. ‘Ik baal verschrikkelijk. 
Op grond van mijn prestaties van de 
laatste tijd had ik zeker meer van 
mezelf verwacht’, sprak de marine-
offi cier na afl oop teleurgesteld.
 Het toernooi begon voor de 
Haagse uitstekend. Ze won vijf van 
de zes voorrondepartijen en nam 
daarna de zesde plaats in. Na een bye 
in de eerste ronde van het hoofd-
toernooi moest ze het in de tweede 
ronde opnemen tegen Descouts. 
Uiteindelijk belandde ze op de 18e 
plaats. Er namen 73 schermsters deel 
aan de Europese titelstrijd.

Angad-Gaur 13e in Las Vegas
Floretschermster Indra Angad-Gaur 
eindigde bij de wereldbekerwedstrijd 
in Las Vegas als dertiende. 
 In de achtste fi nales verloor zij van 
de Zuid-Koreaanse Nam Hyun Hee 
in de verlenging.

Bas Verwijlen goed voor 
brons op World Cup Teheran 
7 juli 2006
Degenschermer Bas Verwijlen heeft 
een bronzen plak veroverd tijdens 
de World Cup-wedstrijd in Teheran. 
In de halve eindstrijd verloor hij 
met 10-15 van de Hongaar Gabor 
Boczko, die later ook het toernooi 
op zijn naam zou schrijven. Het zilver 
was voor de Witrus Vitali Zakharov 
en de andere bronzen medaille ging 
naar de Rus Serguey Kotchetkov. 
Door zijn resultaat op dit sterk bezette 
toernooi blijft de wachtmeester van 
de Koninklijke Marechaussee 
verzekerd van een plaats bij de beste 
tien van de wereldranglijst. 
 ‘Ik ben dik tevreden met mijn 
resultaat. Ik stond goed geconcen-
treerd te schermen’, sprak Verwijlen 
na afl oop. Op het tableau van de 
beste 64 schermers versloeg hij in 
eerste instantie de Armeniër Saroyan 
met 15-10, daarna was hij met 
dezelfde cijfers te sterk voor de 
Ukrainer Yatsuk. In de achtste fi nale 
versloeg hij de Georgiër Arveladze 
met 15-11, terwijl hij in de kwart-
fi nale de Koeweiti Hassan met 15-2 
declasseerde.
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NK Equipe degen dames
Sonja Tol heeft met haar equipe van 
schermzaal Des Villiers, die verder 
bestond uit degenschermsters Hairya 
Engelenburg, de Amerikaanse Marie-
Sophie Tar en Kathy Mulders, de 
eerste plaats bij de dames behaald op 
het NK Equipes senioren in 
Deventer. Aan het NK deden 4 
damesteams mee. In de halve fi nale 
versloeg het team van Des Villiers 
schermvereniging Scaramouche  
overtuigend met 45-17. In de fi nale 
werd schermschool Kardolus met 
ruime cijfers verslagen: 45-21. 
Bron: Cynthia den Blanken

Zaal Verwijlen wint NK Equipe 
senioren
Bas Verwijlen heeft met zijn equipe
van de schermvereniging Zaal 
Verwijlen, dat bestond uit Siebren 
Tigchelaar, Rick van der Goor en 
Alexander Blok, de eerste plaats 
behaald op het NK Equipes voor 
senioren in Deventer. De tweede 
plaats werd behaald door Zaal 
Kardolus uit Zoetermeer. Schermzaal 
Des Villiers uit Den Haag werd 
derde. Aan het toernooi deden 8 
heren teams mee. 
 In de kwartfi nales versloeg Zaal 
Verwijlen schermvereniging La Prime 
met 45-18. In de halve fi nale troffen 
ze de Delft Fencing Club. Ook deze 
wisten ze met ruime cijfers te ver-
slaan: 45-20. De schermvereniging 
uit Oss won vervolgens de fi nale met 
45-39 van Zaal Kardolus. 
 Zaal Verwijlen won voor de vijfde 
keer het NK Equipe.



Floretschermers 
kansloos op EK 
7 juli 2006
De Nederlandse fl oretschermers 
waren op de openings-dag van de 
Europese kampioenschappen in 
Izmir weinigsuccesvol. Alle vier 
deelnemers – Sebastiaan Borst, 
Matthijs Rohlfs, Arnaud Holstege en 
Sebastiaan Combé – kwamen nog 
wel door de groepsfase maar werden 
daarna in de eerste ronde van de 
directe eliminatie (laatste 64) 
uitgeschakeld. 
 Rohlfs verloor met 9-15 van de 
Rus Andrej Dejev. Diens landgenoot 
Sergej Tichonov bleef Borst duidelijk 
de baas, en de Pool Michal Majewska 
was te sterk voor Holstege (15-8). 
Al deze opponenten haalden de 
laatste zestien maar niet de kwartfi -
nale. Combé liet de meeste treffers 
noteren tegen de Belg Luc Pichon, 
maar dat bracht hem geen ronde 
verder: 12-15. 
 De Europese titel was een prooi 
voor de Duitse routinier Ralf 
Bissdorf. De 35-jarige Heidenheimer 
veegde in de fi nale de Brit Richard 
Kruse met liefst 15-7 van de loper. 
Het brons was voor zijn landgenoot 
Benjamin Kleibrink en de Fransman 
Brice Guyart. 

Sophia Velikaja kroonde zich tot 
Europees kampioene op sabel. 
Ze versloeg haar Oekraiënse tegen-
standster Olga Charlan in de eind-
strijd met één touché verschil: 15-14. 
Nederland had geen sabelschermster 
afgevaardigd naar Turkije.

Degenschermer Bas Verwijlen werd 
in de kwartfi nale van het Europees 
kampioenschap uitgeschakeld. De 
Nederlander verloor met het kleinst 
mogelijke verschil (14-15) van de 
bijna 37-jarige Rus Pavel Kolobkov, 
meervoudig wereld- en olympisch 
kampioen, en eindigde als achtste. 
Bas Verwijlen begon niet best in Izmir. 
De Brabander, die vorig jaar op het 
WK in Leipzig door Kolobkov in de 
verlenging naar het brons werd 
verwezen, verloor in de poule liefst 
vier partijen. Met twee zeges eindigde 
hij als vijfde in de groep met één 
treffer meer dan de nummer zes. 
Dat was net genoeg om door te gaan. 
 Het herstel kwam tegen de 
Israëliër Doron Levit, die verrassend 
hoog op het tableau van 64 was 
gekomen: 15-7. In de tweede ronde 
stond Verwijlen tegenover de Franse 
wereldtopper Jérôme Jeannet. Hij 
won met 15-14. De Zwitser Michael 
Kauter was vervolgens een minder 
groot probleem: 15-8. 
 Een medaille zat er door toedoen 
van Kolobkov echter niet in. 
De befaamde Rus bleek tegen de 
Nederlander het beste al gegeven 
te hebben. In de halve eindstrijd 
verloor hij van de Fransman Bastian 
Sicot: 5-15. Deze rekende zich 
daardoor prompt al zo rijk dat hij 
op zijn beurt in de fi nale tegen 
de Hongaar Ivan Kovacs weinig had 
in te brengen: 8-15. 
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Arwin Kardolus uit Zoetermeer werd 
uiteindelijk 26ste. Hij won in de 
voorronde viermaal en ging als 22ste 
naar het hoofdschema. Hij verloor 
in de tweede ronde van de directe 
eliminatie van de Jörg Mathe: 13-15. 
Rick van de Goor ging er meteen uit. 
Stefan Damen overleefde de groeps-
fase niet. Tegen de Fransman Jean-
Michel Lucenay bleef de veelvoudig 
Nederlands degenkampioen gemak-
kelijk overeind: 15-10. Mathe, ook 
tijdens de poule al te sterk, versperde 
de routinier de doorgang. Van de 
Goor kwam tegen de Pool Krsysztof 
Mikolajczak ervaring te kort: 8-15. 

Bij de vrouwen is Indra Angad-Gaur 
veertiende geworden op het onder-
deel fl oret. De veelvoudig Nederlands 
kampioene op dit wapen verloor 
vrijdag in de derde ronde kansloos 
van de Russin Aida Sjanajeva: 8-15. 
 Haar opvolgster als nationaal 
titelhoudster Djinn Geurts eindigde 
als 23e. Het jonge talent ging er in 
de tweede ronde uit tegen de 
Française Melanie Moumas: 10-13. 
Saskia van Erven verloor met 7-15 
van de Oostenrijkse Barbara 
Koppenwallner en vond haar naam 
in de eindrangschikking terug op 
de 36e plaats. 
 De Russin Janna Roezavina werd 
Europees kampioene. Ze versloeg 
de Italiaanse Elisa di Francisca in de 
fi nale overtuigend met 15-10.



P.06
Touché
Nummer 3
2006
Persberichten

Twaalfde plaats Nederlands 
heren fl oretteam op EK 
7 juli 2006
De Nederlandse schermers zijn bij 
de Europese kampioenschappen in 
Izmir als twaalfde geëindigd bij de 
teamwedstrijd fl oret. 
 Sebastiaan Combe, Sebastiaan 
Borst, Arnaud Holstege en Matthijs 
Rohlfs verloren in hun eerste wed-
strijd met 23-45 van Groot-Brittannië 
en werden daardoor veroordeeld tot 
de strijd om de negende tot zestiende 
plek. 
 Daarin won Oranje eerst met 
45-28 van Wit-Rusland, maar verloor 
van Hongarije (41-44). In de strijd 
om de elfde plaats was de ploeg niet 
opgewassen tegen België (35-45) 
en moest genoegen nemen met de 
twaalfde plaats.

We kunnen nu, dankzij de geweldige 
hulp van de afdeling Sport & 
Recreatie van ons gemeentebestuur 
uitwijken naar een prachtige, gloed-
nieuwe locatie. Het toernooi vindt 
plaats in de Brede school ‘De Kraal’ 
aan de Zambezilaan in de nieuwste 
woonwijk van Purmerend, de 
Weidevenne. Een prachtige locatie 
met... meer verklappen we niet. 
 Wij hopen iedereen, minstens 142 
deelnemers, van beginnende kuikens 
tot en met geroutineerde junior 
schermers, te kunnen verwelkomen. 
 Tenslotte willen wij vast een 
beroep doen op de scheidsrechters, 
die wij nog persoonlijk zullen bena-
deren. Zonder uw hulp kunnen wij 
geen toernooi draaien.
 Tot zondag 12 november a.s. 
Namens schermzaal Heerooms 
Mtr. J. Heerooms

Diverse schermzaken

Vooraankondigingen
17e Internationale Waterland 
Jeugdtoernooi te Purmerend
Op zondag 12 november 2006 is 
het weer zover, een schermfeest. 
De leden van Zaal Heerooms zijn al 
begonnen met de voorbereiding voor 
het 17e Internationale Waterland 
Jeugdtoernooi. 
 De 15e editie in 2004 kende een 
hoog aantal deelnemers namelijk 125. 
De 16e editie, vorig jaar, kende een 
ongekend hoog aantal deel-nemers, 
namelijk 142. Dit is heel bijzonder, 
want alleen het allereerste Waterland-
toernooi had hetzelfde aantal van 
142. 
 Vorig jaar moesten wij noodge-
dwongen de 4 het laatst aangemelde 
schermverenigingen teleurstellen, 
omdat wij in de sportzaal De Gors 
werkelijk letterlijk uit onze voegen 
barstten. Gelukkig liet de brandweer 
het toernooi doorgaan onder voor-
waarde dat wij hen moesten beloven 
dat we het toernooi in 2006 ergens 
anders zouden organiseren. 
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Jeugd Puntentoernooi
Veel schermers vonden de reisafstand 
naar ter Apel op 17 juni geen 
probleem. Helaas was de vergadering 
van de KNAS, net als vorig jaar, op 
de dag van het puntentoernooi 
gepland. Natuurlijk is het moeilijk om 
een dag uit te kiezen die iedereen 
uitkomt maar misschien is het een 
goed idee om hier in het vervolg 
rekening mee te houden. 
 Ook het geweldig leuke en goed 
georganiseerde korenbloemtoernooi 
in Wageningen, een week voor onze 
wedstrijd is van invloed geweest op 
het aantal deelnemers.
 Onze gastheren van de SV ter 
Apel hadden weer kosten nog moeite 
gespaard om er een echt schermfeest 
van te maken.
 Helaas had een vereniging zijn 
elektrische aanwijsapparaat niet mee-
genomen, waardoor er op het laatste 
moment geïmproviseerd moest 
worden. Gelukkig had de organi-
serende club nog een extra toestel 
meegenomen.
 Inmiddels zijn de volgende data 
voor het jaar 2007 vastgesteld. Voor 
de toernooien op 17 februari en 
16 september zijn inmiddels ook de 
locaties vastgesteld.

20 januari
17 februari Deventer
17 maart
21 april
19 mei
16 juni
15 september in Hengelo
20 oktober
17 november 
15 december in Almere
 Bron: Ad van der Weg

Floret 88-93
1 Uitert van Moniek (Scaramouche) 
 2983 punten
2 Tulen Tristan (Troubadours) 
 2970 punten
3 Lumenta Tim (La Prime) 
 2579 punten
Floret 94-98
1 Tulen Carmel (Troubadours) 
 2544 punten
2 Schomaker Pauline (SV ter Apel) 
 2493 punten
3 Fidder Kris (SV ter Apel) 
 2427 punten
Degen 88-93
1 Vries de Matthijs (SV Putten) 
 2447 punten
2 Albers Christiaan (FCA) 
 2417 punten
3 Lauppe Yaron (FCA) 
 2345 punten
Degen 94-98
1 Verwoerd Jasper (FCA) 
 1950 punten 
2 Hundersmarck Pieter (Scaramouche)  
 1741 punten 
3 Rest van de Joel (SV Putten)
 1610 punten 
Sabel 87-92
1 Dongeren, van Jamie (Deropement) 
 2772 punten 
2 Goossens Robbert (Surtout) 
 2488 punten 
3 Derop Remy (Deropement) 
 2176 punten
Sabel 93-96
1 Top Mark (Surtout) 
 2348 punten
2 Woltjes Jeroen (Surtout) 
 1876 punten
3 Rempt Naomi (Deventer SV) 
 1318 punten

Kardolus lid van verdienste 
schermbond
Het bestuur van de Koninklijke 
Nederlandse Algemene Schermbond 
heeft Oscar Kardolus benoemd tot 
lid van verdienste. 
 Oscar Kardolus is niet alleen 
jarenlang een van Nederlands meest 
toonaangevende sabreurs geweest – 
en hij is dat eigenlijk nog steeds –, 
ook doet hij al jarenlang belangrijk 
werk voor de schermbond. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering gaf 
de voorzitter van de bond – de heer 
Wiebe Mokken – een kort resumé 
van de activiteiten waar Oscar zich 
mee bezig heeft gehouden en nog 
steeds bij betrokken is: veelvuldig 
Nederlands kampioen, deelnemer aan 
diverse EK’s en WK’s, opsteller van 
de Nederlandse ranglijsten, beheerder 
van de wedstrijdkalender, actief 
als wedstrijdleider bij diverse 
wedstrijden in Nederland, lid van 
het organisatie-comité van de 
Nederlandse Kampioenschappen, 
KNAS-internationaal lid van diverse 
ad hoccommissies. Het besluit van 
het Bestuur, Oscar tot Lid van 
Verdienste te benoemen werd, door 
de Algemene Ledenvergadering 
enthousiast ondersteund.
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“jonkies”. Het verschil in leeftijd 
bleek dit jaar enorm. Aan de kant van 
de aspiranten stonden vier jonge 
twintigers op de loper, in opleiding 
bij het Koninklijk Instituut van de 
Marine (KIM) en de KMA. 
De tegenstanders waren 65 plussers, 
waaronder als oudste de nog steeds 
zeer goed schermende Henk Vos, 71 
jaar jong. Het veteranenteam (naast 
Henk Vos bestaande uit Gerrit Hak, 
Cees Dekkers en Siem Kamp) kon 
het niet bolwerken tegen de jonge 
opponenten (Krijger, Hillen, 
Wildenberg en De Vries) en voor het 
eerste sinds 1987 wonnen dit keer de 
aspiranten.

Het Grenadierstoernooi vindt zijn 
oorsprong bij de oudere militairen in 
Bronsbeek. De leeftijd voor deelname 
bedraagt dan ook minimaal 50 jaar. 
Dit jaar ging de wisselprijs naar 
Admiraal b.d. Egmond van Rijn. 
 Het animo voor de andere wapens 
is al sinds jaar en dag geringer. 
Op Floret streden 9 schermers om de 
beker. De uiteindelijke winnaar werd 
Daniël Nivard, een nieuw lid van de 
KMSV.

Vervolgens is het de beurt aan de 
veteranen in de categorie Degen. 
Een groot deel van de deelnemers 
stond de dag ervoor ook al op de 
loper. 
 De wedstrijden werden onderbro-
ken door de ALV van de KMSV, 
waarna de wapens weer werden 
opgepakt. De jonge veteraan George 
van Heerde werd winnaar op dit 
onderdeel.
 Daarna werden de wedstrijden op 
sabel, senioren en veteranen ge-
mengd, geschermd en de veteraan 

Voor de 108ste keer organiseerde de 
Koninklijke Militaire Scherm 
Vereniging (KMSV) dit toernooi, 
waarbij over meerdere dagen op alle 
wapens geschermd werd. 
 Een uniek onderdeel op dit toer-
nooi, het geweerschermen, is verwant 
met bajonet vechten. Het is bij uitstek 
een militaire sport die buiten Neder-
land nauwelijks bekend is.
 Het Assaut werd op 21 maart om 
9.00 uur in de sporthal van de KMA 
te Breda geopend door de voorzitter 
van de KMSV, kolonel Van Zeijts. 
Omdat de dames altijd ver in de 
minderheid zijn, werd er gemengd 
geschermd. Een belangrijke doelstel-
ling van het Assaut is, dat er veel 
wordt geschermd, dus twee voorron-
den en vervolgens de eliminatie. 
De uiteindelijke strijd om de eerste 
en tweede plaats Degen vond plaats 
tussen Paul van den Berg die Thomas 
Vernon de baas was, en George van 
Heerde die Michael van der Klip 
uitschakelde. Na aanvankelijk voor-
deel voor George stond het 11-11 na 
de eerste manche. Uiteindelijk won 
Paul met 15-13 met een schitterende 
laatste fl ash.

Bij het equipe Degen streden ver-
schillende krijgsmachtonderdelen met 
elkaar. De vijf equipes schermden 
volgens een direct eliminatiesysteem. 
Uiteindelijk zegevierde het team van 
de Koninklijke Marine.

Na het diner volgde de wedstrijd om 
de Van de Wall-schaal en de 10e 
Grenadiers sabelwedstrijd. De strijd 
om de Van de Wall schaal op Degen 
werd gestreden tussen een equipe van 
de aspiranten en een van de vetera-
nen, ofwel de “oudjes” tegen de 

Wim Speth werd de uiteindelijke 
winnaar. Tegelijkertijd vond er in de 
kantine een reünie van (oud) scher-
mers van de KMSV plaats. 
 Na de avondmaaltijd werden, met 
een volle maag, de Sabel wedstrijden 
afgerond. Het plezier in het schermen 
was er niet minder om en de wil om 
te winnen bleek eveneens niet ver-
zwakt.

De avond wordt afgesloten met het 
geweerschermen, waarbij de belang-
stelling voor deelname beperkt blijkt, 
mede vanwege het risico op blessures. 
De leiding is in handen van Cocky 
Peeks en Wil Janssen. Het publiek was 
enthousiast, omdat deze sport slechts 
sporadisch bekeken kan worden. 
Erik Bel kwam uiteindelijk ongesla-
gen (en ongeschonden) uit de strijd.

Na het schermen was het goed toeven 
aan de bar. De oud-getrouwen, zoals 
Cocky Peeks, Ad Mol en Wil Janssen 
vertelden over hun ervaringen met 
het schermen en de militaire anekdo-
tes. Elk jaar worden de verhalen 
sterker ….

Donderdag stond in het teken van de 
internationale Degenwedstrijd. 
Equipes uit Polen, Hongarije en 
Noorwegen zijn aanwezig. De KMSV 
zette zijn beste schermers in, be-
staande uit Bas Verwijlen, Vernon 
Thomas en George van Heerde. Roel 
Verwijlen kwam met een selectie uit 
het nationale jeugdteam. De KMSV 
equipe verloor de partijen tegen de 
buitenlandse equipes telkens nipt met 
5-4, waarbij steeds één treffer het 
verschil maakte tussen winst en 
verlies. De Poolse equipe eindigde op 
de eerste plaats, gevolgd door de 

Assaut KMSV
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Noren en de Hongaren. In het 
individuele klassement verloor Bas 
Verwijlen slechts één partij, maar 
moest wel barreren om de eerste 
plaats tegen de beste Noor. Bas won 
en werd eerste.

Het Assaut werd afgesloten met een 
diner en de prijsuitreikingen. Allen 
hebben weer genoten van het scher-
men en de sfeer. De schermer komt 
tijdens dit toernooi ruim aan zijn 
trekken; dat geldt voor zowel de 
goede als minder goede schermer. 
We kijken weer uit naar het volgende 
Assaut dat in maart 2007 zal worden 
gehouden op het Koninklijk Instituut 
van de Marine (KIM) te Den Helder.

Een dergelijk meerdaags toernooi 
slaagt niet zonder een goed wedstrijd-
bureau en zonder goede scheidsrech-
ters. Martin Ariaans vervulde beide 
functies op meer dan voortreffelijke 
wijze. Daarnaast waren Erik Bel, 
Cocky Peeks en Wil Jansen voortdu-
rend in touw als scheidsrechter. 

Mocht u zich tot een dergelijk 
toernooi aangesproken voelen, een 
ieder die militair is of militair/reser-
vist is geweest, kan lid worden van de 
KMSV. 

Voor informatie: 
www.kmsv.nl
Bron: Ineke Knape, secretaris KMSV

 

Degen individueel
1 P.van den Berg
2 G. van Heerde
3 V. Thomas
Equipe Degen
1 Koninklijke Marine 
 (Van der Klip, Van Rijn en Dekkers)
2 Koninklijke Landmacht 
 (Van de Berg, Hertenberg en Schoonis)
3.KMSV 
 (Van Heerde, Kamp en Thomas)
Degen veteranen
1 G. van Heerde
2 C. Dekkers
3 S. Kamp
Equipe degen internationaal:
1 Polen 
 (Kraus, Sadowy, Baczek)
2 Noorwegen 
 (Torkildsen, Hemminghytt, Handal)
3 Hongarije 
 (Horvath, Gyurcso, Kzma)
Floret individueel
1 D. Nivard
2 V. Thomas
3 G. van Heerde
Sabel individueel
1 W. Speth
2 E. Bel
3 C. Dekkers

1 Opening Assaut
2 Opening internationaal degen equipe
3 De prijswinnaars van degen individueel, 
 v.l.n.r: Paul van den Berg, George van Heerde 
 en Vernon Thomas
4 Wil Janssen (links) en Cocky Peeks, 
 twee voor velen bekende oudgedienden.



P.10
Touché
Nummer 3
2006
Diverse schermzaken

3

2

1

1  De strijd om de Van der Wallschaal is gestreden. De 
veteranen v.l.n.r.: K. van Leeuwen, C. Dekkers,  
S. Kamp en G. Hak
De aspiranten v.l.n.r.: S, Wildenberg (KMA), 
C. de Vries (KLU), D. Krijger (KM) en W. Hillen (KM).

2  Barrage tussen Bas Verwijlen en 
de Noor Sturla Torkildsen.

3 (mechanisch) sabel in actie, Cocky Peeks kijkt toe.
4 Geweerschermen

4

Assault KMSV
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Kuikens (gemengd)
1. Sander Heydenrijk (sv. Desperado) 
 30 punten
2. Arnold Kole (sk. Friesland) 
 24 punten
3. Bas Booi (sv. Desperado) 
 18 punten
Benjamins (gemengd)
1. Merwin Wijnstok (sk. Friesland)
 27 punten
2. Pim Habers (sk. Friesland)
 23 punten
3. Pauline Schomaker (sv. Ter Apel) 
 17 punten
Pupillen (gemengd)
1. Anne Jan Wijnstok (sk. Friesland) 
 39 punten
2. Etienne Masseron (sv. Heerenleed)
 24 punten
3. Tim van Loo (sz. Tóth)
 21 punten
3. Rob Dambrink (sv. Herenleed)
 21 punten
Cadetten / Junioren (gemengd)
1. Saskia Roos (sk. Friesland)
 17 punten
2 Jurriaan Jacobs (sk. Friesland)
 16 punten
3. Gijs Guppen (sv. Heerenleed)
 15 punten

Best of Six
Dit is de eindstand van onze Best of 
Six jeugd fl oretcompetitie 2005-
2006. Het is het algemeen klassement 
over 6 wedstrijden tussen 12 kuikens, 
16 benjamins, 16 pupillen en 17 
cadetten/junioren van 6 
van de 7 deelnemende noordelijke 
schermverenigingen in Noord-
Nederland. De categoriewinnaars 
ontvangen allen een wisselprijs, 
aangeboden door de schermkring 
Friesland.
 Deze 1e volledige serie wedstrijden 
voldeed geheel aan de verwachtingen. 
Alle deelnemende verenigingen heb-
ben belangeloos 1 wedstrijd georga-
niseerd! Het is de bedoeling is om na 
1 september 2006 met de volgende 
serie te beginnen.
Bron: Me. AH.  Mol

Nieuwe hal voor PITS
Maandag 31 juli j.l. is op Sport-
centrum Papendal de nieuwe topsport 
trainingsaccommodatie geopend. 
De technisch directeur van NOC*NSF 
zei dat met de komst van de indoor-
hal een wens in vervulling was gegaan. 
Indra Angad-Gaur en Saskia van 
Erven waren door NOC*NSF uitge-
nodigd om de eerste loper in deze 
nieuwe hal in gebruik te nemen nadat 
kogelstoter Rutger Smith met een 
worp de hal had geopend. Saskia en 
Indra schermden onder grote media-
belangstelling een partij en namen 
hiermee de nieuwe trainingslocatie in 
gebruik.

De nieuwe topsport-trainingsaccom-
modatie is 130 meter lang en tien 
meter breed en biedt het gehele jaar 
onderdak aan atleten die zich bezig-
houden met de loop-, spring- en 
werpnummers. Ook andere top-
sporters, zoals schermers, handboog-
schutters en boksers gaan gebruik 
maken van de hal. De nationale 
schermselecties verhuizen van 
de bodem van het zwembad naar 
de nieuwe topsporthal.
Bron: Rorik Janssen
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Op de dag na het NK senioren 2006 
in Den Haag was het de beurt aan 
de Nederlandse jeugd om het laatste 
jeugdtoernooi van dit seizoen te 
schermen. Jongens en meisjes 
gemengd streden op de drie wapens 
voor de zeer bijzondere prijzen die er 
te winnen waren. De jeugdige 
schermers én hun ouders waren zeer 
fanatiek. Schermers van de organi-
serende club vinden dat ‘deze 
wedstrijd veel competitiever is dan 
andere en samen moedigen we 
daarom onze clubgenoten aan.’ 

Professionele wedstrijd
Het gehele sportcentrum van de 
Wageningse Universiteit werd door 
wel 140 deelnemers bezet. Er werd 
zelfs in de squashzalen geschermd. 
Na twee voorronden werd er een 
eliminatietableau geschermd, waarna 
de fi nales zich onder gejuich van 
het publiek op een podiumloper 
afspeelden. Stichting Korenbloem-
toernooi is een samenwerking 
tussen de twee Wageningse scherm-
verenigingen La Prime en de 
Schermutselaers. Er werd gewerkt 
met een speciale webapplicatie voor 
de inschrijvingen en de resultaten 
waren in de zaal op computer-
schermen te volgen. De gehele opzet 
was zeer professioneel en dat was 
precies wat de schermers van 
thuisclub La Prime zo goed vinden 
aan deze wedstrijd. 

Ze vinden dit toernooi competitiever 
dan andere toernooien die een stuk 
recreatiever zijn. Het geeft aanleiding 
om echt te willen winnen. Er viel dan 
ook wat moois te winnen, want de 
medailles waren speciaal ontworpen 
CD-Roms waarop de winnaar zelf de 
wedstrijd-foto’s kan branden die te 
downloaden zijn op:
www.stichtingkorenbloem.org.

Ridder
Eén van de deelnemers bij de 
pupillen op fl oret was Frank Hormes 
(10 jaar) die sinds twee jaar bij Zaal 
Verwijlen in Oss schermt en zelfs 
nu ook al wedstrijden in Duitsland en 
België bezoekt. Zijn moeder gaat 
altijd met hem mee naar wedstrijden 
en vindt het heel leuk om haar zoon 
te zien schermen. Met de ouders van 
andere schermers onderhoudt ze 
buiten de wedstrijden per email 
contact. De sfeer op de toernooien 
vindt ze heel prettig, want er hangt 
op schermwedstrijden een ander 
soort sfeer dan bij voetbal. Vooral het 
hebben van respect voor elkaar en het 
aanmoedigen van anderen is erg 
belangrijk, zegt ze. 
 

Korenbloemtoernooi 
2006

De grote uitdaging van vandaag was, 
dat Frank als benjamin voor het eerst 
meedeed bij de pupillen (hij is 11e 
geworden). Trots vertelt Frank hoe 
hij is begonnen met schermen. Hij 
hield veel van ridders en toen hij een 
boekje kreeg met daarin verschillende 
sporten is hij schermen gaan 
uitproberen. Dat er elektrisch wordt 
geschermd vandaag, vindt Frank veel 
eerlijker, anders kan het zijn dat 
ongeldige treffers wel geteld worden.

Een perfecte dag
Daniel van Oudenallen van scherm-
vereniging Ter Weer uit Den Haag 
hoopt vandaag op een podiumplaats. 
‘Ik heb nog nooit een podiumplaats 
bereikt, dus dat moet er vandaag 
maar eens van komen.’ Na de poules 
staat hij vierde geklasseerd, maar 
er zijn naar eigen zeggen vandaag 5 
betere schermers bij die meedoen, 
dus het zal niet makkelijk zijn om een 
medaille te behalen. 
 Zijn dag zal perfect zijn met een 
plaats bij de eerste drie, en zo niet 
dan is zijn dag goed als hij gewoon 
lekker geschermd heeft. Gelukkig 
voor Daniel staat hij vandaag voor het 
eerst in zijn schermcarrière op de 
derde trede van het podium bij de 
fl oret heren, dus dit zal voor hem een 
perfecte dag geweest zijn! Volgend 
jaar kan hij zijn trainingen onvermin-
derd doorzetten omdat hij samen 
met nog een aantal andere schermers 
naar een speciale brugklas zal gaan.
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Mooie seizoensafsluiting
Het Korenbloemtoernooi wordt ook 
bezocht door de Nederlandse 
jeugdtop. Mario Rodenburg was 
de dag ervoor nog te zien op het NK 
senioren en Christiaan Albers 
was uitgezonden naar het jeugd WK 
in Korea. Waarom hij meedoet? ‘Het 
is een mooie afsluiting van dit 
schermseizoen en ik kom ook voor 
de gezelligheid. Het is leuk om andere 
Nederlanders tegen te komen op 
toernooien.’ Eerder was Christiaan 
nog te sterk voor Mario op een 
degenwedstrijd in Luxemburg, maar 
vandaag moest hij het afl eggen tegen 
Mario die met een spannende 15-14 
won. Eén van de andere fi nales bij 
de pupillen op fl oret was tussen een 
meisje en een jongen, te weten Else 
Noë en Stach Simons, waarbij deze 
laatste na een achterstand gewonnen 
heeft.
 Volgend jaar wordt er natuurlijk 
een nieuw Korenbloemtoernooi 
gehouden en de organisatie hoopt 
weer op een even zo grote opkomst 
van enthousiaste schermers!
Door Bonnie van Vuure

Junioren/Cadetten/Pupillen Degen 
1. Mario Rodenburg (AEW) 
2. Christiaan Albers (Fencing Club Almere)
3. Mick Broekman (Zaal Verwijlen) 
3. René Lafl eur (d’Artagnan) 
Benjamins/Kuikens Degen 
1. Pieter Hundersmarck (Scaramouche) 
2. Vincent Verschure (Zaal Verwijlen) 
3. Erik Jongejans (MSV Zeemacht)
3. Glenn Nelissen, Zaal 
Junioren/Cadetten Floret 
1. Tristan Tulen (Troubadours)
2. Michel Bakker (Les Faucons)
3. Leon Haagman (Ter Weer)
3. Sven Stijlaart (Scaramouche)

Pupillen Floret
1. Stach Simons (AEW)
2. Elze Noë (La Prime)
3. Martijn Kerklaan (Alkmaarse 
 Schermvereniging)
3. Dylan Tuyn (Ter Weer)
Benjamins/Kuikens Floret
1. Kawin de Koning (Les Faucons) 
2. Constantijn Scholten (Ter Weer) 
3. Daan Hering (Rana) 
3. Ian van Veen (Alkmaarse 
 Schermvereniging)
Junioren/Cadetten/Pupillen/Benjamins 
Sabel
1 . Thom Schipper (Surtout)
2 . Robert Goossens (Surtout) 
3 . Chris Zanen (La Prime) 
3 . Ivo Slagers (Deventer) 
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Ingezonden brief
Onlangs ontving de redactie 
onderstaande brief van de heer 
Kardolus, met het verzoek om deze 
in het Bondsblad te plaatsen. 

Zoetermeer, 16 juli 2006.

Geacht bestuur,
De Nederlandse Kampioenschappen 
nieuwe stijl, de ambiance etc., zien 
er zeer goed uit. Daarvoor mijn 
waardering.

Een enorm bezwaar voor mij als 
opleider is dat het Kampioenschap 
niet meer ‘open’ is.

Slechts enkele deelnemers (16) 
starten op zo’n Nederlands 
Kampioenschap en leuke verras-
singen zijn nagenoeg uitgesloten. 
Een wat mindere schermster, 
schermer komt niet eens meer om 
één partijtje te schermen. En het 
dan maar ‘aanvullen’ met onbekenden 
is dan ook nog eens een enorme 
devaluatie.

Het ‘punten’ halen op onbelangrijke 
wedstrijdjes gaat enorm ten koste van 
het belangrijkste, het Nederlandse 
Kampioenschap.

Mijn verzoek is maak: het kampioen-
schap weer ‘open’, zonder enige 
vrijstelling of wat dan ook. Laat over-
dag de voorronden schermen (zoals 
in Leiden vorig jaar) en maak voor de
fi nale laatste vier ’s avonds in een 
speciale gelegenheid, desnoods in de 
grote sporthal zelf.

Graag heb ik van u een reactie.
Vriendelijke groet, Kasper Kardolus

Eind juli heeft de KNAS betrokkenen, opgeroepen om 
vóór 1 september een reactie (evaluatie-formulier) in 
te sturen t.b.v. de evaluatie van het NK 2006 dat in 
Den Haag werd gehouden.

Diverse schermzaken

Medewerking gevraagd 
bij de evaluatie van 
het NK Individueel 2006
Eind juli heeft de KNAS mede-
werking gevraagd bij de evaluatie 
van het NK Individueel 2006. 
Alle betrokkenen, organisatoren, 
scheidsrechters, schermers enz., bij 
het NK Individueel 2006, dat op 
10 juni 2006 in Kijkduin werd ge-
houden zijn opgeroepen om het 
toegezonden evaluatieformulier vóór 
1 september te retourneren naar 
de afdeling Topsport van de KNAS. 

Doel van de evaluatie is:
1) Het verkrijgen van een indruk 
over het algemene oordeel over het 
NK nieuwe stijl,
2) Het benoemen van de dingen die 
goed waren en die we dus moeten 
behouden,
3) Het benoemen van dingen die 
misliepen en die volgend jaar beter 
moeten,
4) Het beantwoorden van de vraag 
‘zitten we op de goede weg?’.

ECP heeft inmiddels aangegeven 
dat zij hopen op een positieve 
beoordeling van de ECPKNASCUP.

Seizoenvoorbereiding 
Papendal 
30 augustus 2006
13 Scherm(st)ers die in aanmerking 
komen voor één van de junioren 
en/of cadettenselecties voor het 
komende seizoen, trainden van 10 
t/m 16 augustus onder leiding van 
de bondscoach fl oret, Rorik Janssen, 
op het nationaal trainingscentrum 
Papendal. Uiteindelijk werd het een 
zeer intensieve seizoenvoorbereiding, 
waarbij vooral de conditionele 
aspecten aan bod kwamen. 

Overlappend begon op 15 augustus 
de voorbereiding voor de senioren 
equipes richting WK 2006 in Turijn.
 

Van links naar rechts:
Bas Combé, Marting Remijn, Stach Simons, 
Tommie Varekamp, Gerben Engelen, 
Jens Stijlaart (trainingsgast), Mats Stijlaart, 
Mirko Brüggemann (een Duitse trainingsgast), 
Elze Noé, Caroline Gevaert, Sontje Schaal, 
Toby Gerritse en Saskia van Erven

Op het moment dat de foto’s gemaakt zijn, trainde de 
schermers in het PITS-zwembad.

Diverse schermzaken
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Schermontmoeting te 
Prinsenbeek 
Zondag 21 mei jl. was het dan zover. 
S.v. Pallas was de laatste organisator 
van een reeks schermontmoetingen 
voor uitsluitend jeugdige schermers. 
 Medio 2005 namen de scherm-
verenigingen Troubadours uit 
‘s Hertogenbosch, Courage uit 
Veldhoven en Pallas uit Breda het 
initiatief om voor elkaars jeugdleden 
schermontmoetingen te organiseren. 
 Het doel van deze ontmoetingen 
is: Beginnende schermers in contact 
te brengen met schermers van andere 
verenigingen, de jeugd voor te 
bereiden op deelname aan grotere 
c.q. landelijke toernooien en begin-
nende schermers in een min of meer 
beschermde omgeving schermer-
varing op te laten doen. 
 Bijkomende doelstellingen waren: 
Ervaring opdoen m.b.t. het organi-
seren van toernooien door senior 
leden van de deelnemende 
verenigingen en evaring op laten 
doen m.b.t. het jureren van 
schermpartijen. 

De eerste ontmoeting vond plaats in 
Veldhoven bij Courage op 17 april 
2005 en de tweede ontmoeting werd 
georganiseerd door De Troubadours 
in ‘s Hertogenbosch op 27 november 
2005. Bij laatstgenoemde ontmoeting 
waren ook twee andere schermver-
enigingen uit de regio op uitnodi-
ging aanwezig. 
 De derde en laatste schermont-
moeting vond plaats op 21 mei jl. 
in Prinsenbeek (gemeente Breda) en 
werd georganiseerd door s.v. Pallas. 
Ook voor deze ontmoeting werd een 
aantal schermverenigingen uit de 
regio gevraagd om hun jeugd deel te 
laten nemen. 
 Evenals in ‘s Hertogenbosch werd 
ook in Prinsenbeek positief gereageerd 
op deze uitnodiging. 
 Van de 45 – bij voorinschrijving – 
aangemelde deelnemers mochten we 
er op de ontmoetingsdag 32 
inschrijven. Opvallend was het grote 
aantal afmeldingen als gevolg van 
blessures en ziektes bij de jeugd, 
helaas ... 

Het was dan ook een hele toer voor 
de wedstrijdcommissie om de poules 
op sportieve wijze ingevuld te krijgen 
en recht te doen aan de grote leef-
tijdsverschillen. Van 10.00 uur tot 
16.00 uur is op een enthousiaste en 
sportieve wijze op 7 lopers gestreden. 

Omdat de deelnemers elkaar uit 
vorige bijeenkomsten kenden was er 
sprake van een ontspannen sfeer en 
een losser verloop van de wedstrijden 
bij de deelnemers t.o.v. de twee 
vorige bijeenkomsten. Ook het 
schermniveau van de deelnemers
lag signifi cant hoger. 
 Bij de prijsuitreiking werd dan ook 
terecht op gemerkt dat deze scherm-
ontmoetingen een succes genoemd 
mogen worden. De initiatiefnemende 
verenigingen komen nog bijeen 
om de ontmoetingen te evalueren en 
te bezien of de gestelde doelen 
bereikt zijn. 
 Vooruitlopend op deze evaluatie 
sprak de voorzitter van s.v. Pallas 
de wens uit, deze ontmoetingen te 
continueren en hierbij voor zover 
mogelijk andere schermverenigingen 
in de regio te betrekken. 
s.v. Pallas 
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Wedstrijdagenda

november 

12 november 2006
Internationaal Waterlandtoernooi
Organisatie: sv Zaal Heerooms
Locatie: Purmerend 
Wapen: Degen en Floret jeugd

 18 november 2006
Holland Cup internationaal
Organisatie: CT/RANA/SC Asd/US
Locatie: Amsterdam 
Wapen: Sabel en Floret equipe

 18 november 2006 
Jeugd Puntentoernooi
Organisatie: sv Déropement
Locatie: Zutphen
Wapen: Degen, Floret, Sabel jeugd t/m 15 jaar

 19 november 2006
15e internationale Sista-Rana Toernooi
Organisatie: CT/RANA/SC Asd/US
Locatie: Amsterdam 
Wapen: Sabel en Floret dames en heren

 25 en 26 november
Zilveren Floret, Sabel en Degen
Organisatie: KMSV
Locatie: Rotterdam
Wapen: zaterdag Degen, zondag Floret en Sabel

 26 november 2006
Regionaal Invitatietoernooi
Organisatie: sv Beau Geste
Locatie: Etten-Leur 
Wapen: Floret Jeugd, Degen Senioren

 december

 2 december 2006 
ESTEC Invitatietoernooi
Organisatie: sv ESTEC
Locatie: Noordwijk 
Wapen: Degen, Floret, Sabel

 9 en 10 december 2006 
NJK 2006/2007
Organisatie: KNAS/Schermzaal Ter Weer
Locatie: Den Haag
Wapen: Alle wapens jeugd

16 december
Jeugd puntentoernooi
Organisatie: Fencingclub Almere
Locatie: Almere 
Wapen: Degen, Floret, Sabel jeugd t/m 15 jaar

 17 december
Kerstballentoernooi
Organisatie: sv Trefpunt Vlaardingen
Locatie: Vlaardingen
Wapen: Floret jeugd

 Januari 2007

 27 en 28 januari 
Sista Cup
Organisatie: CT/RANA/SC Asd//US
Locatie: Amsterdam, Universitair Sportcentrum
Wapen: Zaterdag Floret jeugd en Equipe.
 Zondag: Senioren Degen & Floret

 


