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Beste Schermers en
schermliefhebbers
Het schermseizoen zit er weer bijna
op en voor velen staat een welverdiende vakantie voor de deur.
Met veel plezier heb ik de kopij van
enkele van onze jongere schermers
gelezen, waarvoor mijn hartelijke
dank! Deze jongens en meisjes hebben half maart deel genomen aan het
schermkamp in Hengelo. Het blijkt
dat de organisatoren een goed stukje
werk hebben afgeleverd, want velen
waren enthousiast over het programma
en beloofden volgend jaar weer aanwezig te zijn. Het evenement is dus
voor herhaling vatbaar!
In dit nummer staat een kort bericht
met de resultaten van de Nederlandse
Kampioenschappen Senioren op alle
wapens. Het evenement werd dit keer
in Den Haag gehouden en mag zeker
een succes genoemd worden.
Afgelopen week werd één van de
grootste jeugdtoernooien ‘het Korenbloemtoernooi’ in Wageningen
gehouden. Op één dag werd op alle
categorieën en op alle wapens geschermd. Ga daar maar eens aan
staan: na een late ‘bloedhete’ start
– het duurde even, maar dan hád je
ook wat – werd het een succesvol
toernooi. De organisatie liet hierbij

Redactioneel

de jonge deelnemers voor het eerst
kennis maken met deelnemers-, resultatenlijsten en tableaus via computerscherm. Een recreatief toernooi met
professionele aanpak.
De wedstrijdkalender voor de toernooien na de zomer zijn weer
ingevuld. Voor de gehele kalender
verwijzen we u graag naar de
KNAS-site.
Rest mij u een fijne zomer en voor
straks weer een goede start toe te
wensen.
Caroline Stijlaart

Adres voor kopij
Redactie Touché
Caroline Stijlaart
Tappersgilde 29
3994 CE Houten
telefoon: +31 (0)30 634 36 59
touche@knas.nl
Deadlines

1 september 2006
1 december 2006
1 januari 2006
1 maart 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

Certified pdf, aangeleverd op CD of
Dvd, zwart-wit of halftoon.
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Breedtesport
KNAS bestuurslid-Breedtesport

Hierbij stel ik mij even aan u voor.
Ik ben Dinie Meijer Evers en geboren
in 1944 in Deventer en wonende in
Arnhem.
Na afronding van de HBO MW ben
ik werkzaam geweest als maatschappelijk werkster in de intra en extra
murale gezondheidszorg. In 1988
veranderde ik van functie en ging
werken als consulent personeelsvoorziening bij de arbeidsvoorzieningorganisatie. In die periode volgde ik de
post HBO opleidingen PA, jobteamtrainer, Coach, reïntegratie adviseur
en de kaderopleiding Hfd-BHV.
In de loop der jaren was ik werkzaam
als consulent; bedrijf, reïntegratie,
scholingsadviseur en de laatste jaren
als senior adviseur werk en inkomen
lid management team.
Op 1 december 2005 ging ik met
prepensioen na 40 jaar te hebben
gewerkt.
In neven functies was ik actief als
bestuurslid bij CTH- autoclub en
Scaramouche. Als commissielid bij de
leerplan commissie HSPO, financiële
commissie en reïntegratie commissie
arbeidsvoorziening.
Sport beoefen ik vanaf mijn 8e jaar
eerst beoefende ik atletiek waarna ik
op mijn 12e met de wedstrijdsport
zwemmen startte (rugslag en waterpolo). Op mijn 25e stopte ik met
de wedstrijdsport en beoefende het
zwemmen recreatief w.o ook het
waterskien en surfen.

Bondszaken

Het schermen startte ik 12 jaar geleden met floret “door het lobbyen van
zoon en echtgenoot” bij ASV Scaramouche. De laatste 3 jaar train ik
op het wapen degen, dit wapen heeft
nu mijn voorkeur. Voor conditie trek
ik nog banen in het wedstrijdbad en
fitnes ik.
In december 2004 werd ik veteranen
coördinator bij de KNAS en heb ik de
VetCup en Ferrum Vetum in Nederland gestalte gegeven en de deelname
een EK en WK veteranen gestimuleerd.
Toen de vacature kwam van bestuurslid KNAS- breedtesport heb ik hierop
gesolliciteerd.
In januari ben ik gestart als a.i en op
de ALV is dit door de leden bekrachtigt.
Deze functie ambieerde ik omdat
ik het een uitdaging vind om voor
schermend Nederland de breedtesport verder uit te breiden en inhoud
te geven. Dit door middel van verbetering van de kwaliteit van de uitoefening van de schermsport en deze
mooie sport voor iedereen toegankelijk te maken. Ideeën te verwezenlijken en ook mede te kijken over de
grenzen heen, hoe doen anderen het.
Mijn streven is om zoveel mogelijk
schermers van kuikens tot veteranen
te behouden voor de schermsport.
Uiteraard kan ik dit niet alleen en heb
hiervoor ondersteuning nodig, van
alle betrokkenen in de schermwereld.

Breedtesport
6 nieuwe zaalassistenten.

Van september 2005 tot april 2006
volgenden 20 cursisten de bondsopleiding zaalassistent(sportleider 2).
Deze speciaal voor de KNAS ontwikkelde cursus was bedoeld voor
schermers die bij hun verenigingen
de nieuwe leden opvangen.
Gebruikelijk is dat men dan direct
begint met techniektraining.
Uit marktonderzoek blijkt dat veel
van de nieuwe leden dit onplezierig
vinden. Deze aanpak strookt namelijk
niet met de verwachtingen die zij
hebben. Het gevolg hiervan is dat
men afhaakt. Daarom stond in deze
cursus techniek niet centraal. Door
schermen spelenderwijze te leren
hopen wij nieuwe leden langer aan de
schermsport te binden. Beleving,
succes en plezier zijn hierbij sleutelbegrippen.
De cursus werd in Zaltbommel en
Meppel gegeven. Dit werd gedaan
om ook cursisten uit Drenthe,
Friesland en Groningen de gelegenheid te bieden de opleiding te volgen.
In beide plaatsen heeft Henne van Es
het praktijkgedeelte van de cursus
verzorgd. Het speciaal hiervoor
ontwikkelde werkboek diende hierbij
als leidraad. Geregeld moesten de
cursisten bij de eigen vereniging
opdrachten voorbereiden. Hierbij
fungeerde de eigen verenigingsleraar
als praktijkbegeleider.
Dr. Albert Buisman, hoofddocent aan
de Universiteit in Utrecht, behandelde het onderwerp pedagogische
verantwoordelijkheden van trainers
en sportbesturen. Helaas lieten de
uitgenodigde besturen en trainers van
de verenigingen van de cursisten
hierbij verstek gaan. Alleen Wim
Speth van de schermvereniging
Valiant was hierbij aanwezig.
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Zaterdag 8 april 2006 werd de cursus
afgesloten met een Proeve van
Bekwaamheid. De 16 aanwezige
kandidaten, één was wegens familieomstandigheden verhinderd, moesten
een klassikale les geven waarin
beleving centraal stond. Na afloop
konden de kandidaten hun keuzes
toelichten. Direct daarna werd hun de
uitslag van de Proeve van Bekwaamheid meegedeeld.

Bondszaken

Persberichten

Wijzigingen
schermverenigingen
ver. 3011 SV Heerenleed te Groningen

Fraai resultaat Tol bij Militair
Wereldkampioenschap
Schermen

Nieuw secretariaat

26 april 2006

De heer J. Mulder

Degenschermster Sonja Tol is vandaag 4e geworden bij het Militair
Wereldkampioenschap dat in
Boekarest werd gehouden. Het goud
ging naar de Roemeense Branza,
zilver was er voor Alexandru (ROE)
en de Poolse Dmowska pakte het
brons.

Paterswoldseweg 494
9728 BC Groningen
E-mail: secretaris@atfence.nl
ver. 2008 Scaramouche te Arnhem

Nieuw secretariaat
Mevrouw P. Heidinga

Bij de diploma-uitreiking waren
vrienden, partners en kinderen van
de kandidaten aanwezig. Ook waren
er enkele voorzitters en praktijkbegeleiders. Namens het bondsbestuur
overhandigde Dinie Meijer-Evers de
geslaagden het diploma. Als alles
volgens de planning verloopt dan
wordt in het najaar van 2007 een
vervolgcursus georganiseerd, aldus
Dinie Meijer-Evers. Daarna werd de
bijeenkomst op feestelijke wijze
afgesloten.
Geslaagden:
Emile Hobo
Marcel van Sandwijk
Heleen Breukelman
Pascal Vrijheid
Gilbert van Zeijl
Mady Hogenboom
Marijn de Jong
Siroos Askari
Klaasjan Pol
Jolanda Maas
Melanie Schultz
Erik Otzen
Rudolph Francis
Bas Tielemans
Frank Vermeulen
Devika Breuning
Ab de Jong

p/a Olympus 25
6832 EP Arnhem
telefoon 026 370 69 10

Sonja Tol 9e bij sterk bezet
toernooi in Barcelona
15 mei 2006

Tijdens de zeer sterk bezette Grand
Prix wedstrijd in Barcelona heeft
degenschermster Sonja Tol een zeer
verdienstelijke 9e plaats bereikt. In
een veld van 128 schermsters moest
de marineofficier in de derde ronde
het hoofd buigen voor tweevoudig
Olympisch kampioene Timea Nagy
uit Hongarije. De wedstrijd werd
gewonnen door de Hongaarse
Adrienne Hormay. In haar eerste
partij won Tol met 15-12 van Kelley
Hurley uit de Verenigde Staten. In de
tweede ronde versloeg ze Sophie
Haarlem uit Zweden.

Bas Verwijlen nieuw lid
Defensie Topsport Selectie
28 april 2006

De degenspecialist wordt sportinstructeur bij het Opleidingscentrum
van de Koninklijke Marechaussee in
Apeldoorn. Bas Verwijlen behaalde
vorig jaar een bronzen medaille op
het WK Schermen en geniet de ‘High
Potential’- status bij NOC*NSF.
Dit betekent dat hij als zeer kansrijk
wordt beschouwd voor een succesvol
Olympisch optreden in Beijing 2008.
Het eerstvolgende belangrijke titeltoernooi waar wachtmeester Verwijlen
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in actie komt is het Europees
Kampioenschap in Izmir (Turkije),
begin juli. Voor die tijd neemt de
inwoner van Oss nog deel aan diverse
World Cup-wedstrijden.
De Defensie Topsport Selectie
(DTS) stelt Nederlandse topsporters
in de gelegenheid om naast hun
sportieve carrière ook een maatschappelijke carrière op te bouwen.
Als lid van de DTS vervult de sporter
een militaire functie bij de krijgsmacht en krijgt hij of zij daarnaast
voldoende gelegenheid om zijn of
haar sport op topniveau te beoefenen.

Sonja Tol na eerste wedstrijd
uitgeschakeld in St. Petersburg
29 april 2006

Degenschermster Sonja Tol heeft op
29 april niet veel plezier beleefd aan
haar optreden tijdens de World
Cupwedstrijd in St.Petersburg,
Rusland. In haar eerste wedstrijd bij
de beste 64 schermsters verloor ze
met 15-13 van Irina Embrich uit
Estland. Het goud ging naar Anna
Sivkova uit Rusland, het zilver was
voor Britta Heidemann uit Duitsland.
De beide bronzen plakken waren
voor Oxana Ermakova (RUS) en
Maureen Nissima (FRA).
Sonja eindigde op de 34ste positie.

Bas Verwijlen snel klaar in
Heidenheim
30 april 2006

Voor degenschermer Bas Verwijlen,
kersvers lid van de Defensie Topsport
Selectie, duurde de Grand Prixwedstrijd van Heidenheim op 30 april
niet lang. Bij de beste 64 verloor hij
meteen van Militair Wereldkampioen
Vitali Zakharov uit Wit-Rusland met
15-11. Het goud ging naar Pavel
Kolobkov (RUS), het zilver was voor

Dmitriy Karuchenko (UKR); Gabor
Boczko (HON) en Christoph Marik
(AUT) deelden het brons.
De wachtmeester van de
Marechaussee, die donderdag
27 april zijn diploma ter afsluiting
van zijn militaire opleiding ontving,
werd met het Nederlands team 16e.

Wereldkampioenschappen Taebaek

Graham Wicas wordt wereldkampioen cadetten degen
Tijdens de wereldkampioenschappen
in Taebaek City won de Amerikaan
Graham Wicas goud in de categorie
Degen voor cadetten. Het zilver ging
naar de Italiaan Encico Garozzo
terwijl het brons naar de Hongaar
Daniel Budai en de Zwitser Samy
Moussally ging. Christiaan Albers
behaalde een 70ste plaats.

Indra Angad-Gaur 7e bij World
Cup-toernooi Cairo
19 maart 2006

Floretschermster Indra Angad-Gaur
heeft een 7e plaats bereikt bij het
World Cup-toernooi van Cairo.
Via overwinningen op de Oostenrijkse Kleinbeger (14-8) en de
Française Seigneur (15-8), werd
Indra in de kwartfinale uitgeschakeld
door de Poolse Gruchala (8-4).
Het toernooi telde 60 deelneemsters
uit 11 landen.

Wereldkampioenschappen Taebaek

Saskia van Erven 6e bij de
dames ﬂoret junioren!
Saskia van Erven en Djinn Geurts
plaatsten zich bij de laatste 32.
Na verliespartij met 15-5 van
Berangere Genevois bereikte Djinn
een 18e plaats in het algemeen klassement.
Na de winstpartij op de Duitse Viola
Haenlein met 13-11, won Saskia de
eliminatie van Julia Rashidova met
15-13. Uiteindelijk verloor Saskia
bij de laatste 8 van de Française
Berangere Genevois met 15-9 en
bereikte de 6e plaats.
De Amerikaanse Emily Cros werd
wereldkampioen dames floret junioren. Zij won het goud overtuigend
met 15-5 van de Italiaanse Arianna
Errigo. De Chinese Jinyan Chen en
de Française Berangere Genevois
wonnen brons.

Wereldkampioenschappen Taebaek

Christiaan Albers 39ste bij de
heren degen junioren
Na een lastig cadetten degen toernooi, verging het Christiaan beter
in de categorie junioren. Na 4 winst
partijen en slechts 1 verliespartij
startte hij, na te zijn vrijgesteld, met
de eliminatieronde. Christiaan verloor
nipt van de Venezulaan Francisco
Limardo met 15-14 en bereikte hiermee een 39ste plaats in klassement.
De Duitser Steffen Launer werd
wereldkampioen heren degen junioren. Het zilver ging naar de Chinees
Feng Wang. De Amerikaan Benjamin
Ungar en de Spanjaard David
Espana wonnen de bronzen plak.

Wereldkampioenschappen Taebaek

Cheryl Jahn 39ste bij de junioren dames degen.
Op 14 april werd de categorie
junioren dames degen geschermd.
Tyffany Geroudet uit Zwitserland
werd wereldkampioen, het zilver ging
naar de Koreaanse Eun Sook Choi
en Zweedse Emma Samuelsson en
de Chinese Ling Wang wonnen het
Brons. Cheryl Jahn wist de 39ste plek
in het klassement te bereiken
Op dezelfde dag werd de categorie
junioren floret heren geschermd.
De Italiaan Valerio Aspromonte werd
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wereldkampioen, het zilver ging naar
de Fransman Jeremy Cadot, terwijl de
Israëliër Oren Bassal en de Fransman
Glement Desvaux het brons wonnen.
Martin Remijn werd beste
Nederlander en eindigde op de 69ste
plaats. Mats Stijlaart werd 85ste en
Toby Gerritse 98ste.

Bas Verwijlen in tweede ronde
uitgeschakeld in Legnano
6 mei 2006

Degenschermer Bas Verwijlen is op
zaterdag 6 mei bij de wereldbekerwedstrijd in Legnano (Italië) in de
tweede ronde uitgeschakeld. Hij verloor van de Amerikaan Solomon met
15-11; de eerste ronde versloeg Bas
nog de Tsjech Chaloupka met 15-9.

Indra Angad-Gaur 31ste in
Gdansk
Gdansk (ANP) – 20 mei 2006

Indra Angad-Gaur is in de tweede
ronde van het wereldbekertoernooi in
de Poolse stad Gdansk uitgeschakeld.
De geroutineerde floretschermster
eindigde als 31ste. Djinn Geurts
bereikte het hoofdschema eveneens.
Zij verloor in de directe eliminatie
echter al meteen en eindigde als
53ste. Ze verdiende daarmee wel vier
WB-punten. Saskia van Erven haalde
de laatste 64 niet. Het evenement
leverde een zege op voor de Duitse
Anja Müller. Ze verraste de Italiaanse
favoriete Valentina Vezzali in de
eindstrijd.

Sonja Tol bij beste twaalf in
Nanjing
20 mei 2006

Degenschermster Sonja Tol is op 20
mei tijdens de Grand Prix-schermwedstrijd in Nanjing (CHI) tussen de
9e en 12e plaats geëindigd. Tijdens
het toernooi dat ster bezet was – 90
schermsters – versloeg Sonja in de
eerste ronde van het hoofdtoernooi
de Italiaanse Serena Lualdi met 15-12.
In de tweede ronde won ze met 15-5
van de Chinese Yin, daarna verloor ze
met 15-11 van een andere Chinese,
Li Tan.

Vitalijs Karpacovs met 15-11, waarna
hij met 15-6 te sterk was voor de
Duitser Sascha Ludwidowski. Bij de
beste 16 verloor hij met krappe cijfers
van de Hongaar Ivan Kovacs (1513). Het met 167 schermers goed
bezette toernooi werd gewonnen door
Ulrich Robeiri (FRA), het zilver werd
behaald door Stefano Carozzo (ITA)
en de bronzen plakken gingen naar
Claus Moerch (NOR) en Jerome
Jeannet (FRA).

Sonja Tol in tweede eliminatie
Sydney uitgeschakeld
27 mei 2006

Bas Verwijlen 9e bij World Cup
Tallinn
21 mei 2006

Degenschermer Bas Verwijlen is
zondag 21 mei als 9e geëindigd bij
de World Cup wedstrijd in Tallinn,
Estland. Het was zijn eerste wedstrijd
na zijn militaire opleiding waarin hij
weer een top-tien notering haalde. In
zijn eerste partij versloeg hij de Let

iV}
ÊLL}À>« ÞÊ
iÊ*>À`i

Bij de wereldbekerwedstrijd in
Sydney heeft degenschermster
Sonja Tol op zaterdag 27 mei de 17e
plaats bereikt na verlies in de tweede
eliminatieronde. Sonja verloor met
15-12 van de Zwitserse Gianna
Hablützel-Bürki. Het toernooi werd
gewonnen door Sherraine SchalmMackay (CAN), het zilver was voor
Imke Duplitzer (DUI) en de bronzen
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medailles gingen naar Lanlan Qin
(CHN) en Hyo-Jung Jung (KOR).

Negende plaats voor Bas
Verwijlen in Lissabon
5 juni 2006

Degenschermer Bas Verwijlen heeft
bij de Wereldbekerwedstrijd in
Lissabon de negende plaats behaald.
Hij 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 Bas zijn eerste partij
van Philippe Barbasiewicz (ENG)
met 15-11. Daarna was hij te sterk
voor de Roemeen Adrian Pop die hij
met 12-8 versloeg.

Bronzen plak voor Sonja Tol in
Vancouver
11 juni 2006

Degenschermster Sonja Tol heeft
bij de wereldbekerwedstrijd in
Vancouver een bronzen plak veroverd. In de halve finale verloor de
Haagse marineofficier nipt van de
Japanse Megumi Harada met 15-14,
na nog met 11-14 te hebben voor
gestaan. Het damestoernooi kende 64
deelneemsters. Het goud ging naar
Sherraine Mackay (CAN), terwijl de
zilveren plak voor Harada was. De
andere bronzen medaille werd opgeeist door de Duitse Claudia Bokel.
Na vrijstelling in de eerste
ronde van het hoofdtoernooi won
Tol bij de beste 32 met 15-3 van
de Amerikaanse Erica Korb. Bij de
beste zestien moest Magda Krol uit
Canada eraan geloven met 15-8.
In de kwartfinale versloeg Sonja de
Poolse Olga Cygan, het werd 14-11

Diverse schermzaken

in het voordeel van Tol.
Bondscoach Roel Verwijlen vergezelde zowel Tol als zijn zoon Bas in
Vancouver. ‘Ik heb weer een prima
toernooi geschermd. Jammer alleen
dat het NK in hetzelfde weekend viel,
waardoor we allebei onze nationale
titels niet konden verdedigen. Met het
vizier op Beijing hadden we echter
geen andere keuze dan de belangrijke
World Cupwedstrijd in Vancouver’,
sprak de routinier na afloop.

Bas Verwijlen negende in
Vancouver
11 juni 2006

Degenschermer Bas Verwijlen heeft
bij de wereldbekerwedstrijd in
Vancouver de negende plaats bereikt.
In het met 106 schermers goed bezette toernooi verloor de wachtmeester
van de Koninklijke Marechaussee
bij de laatste zestien met 14-12 van
de Amerikaan Benjamin Solomon.
Het toernooi werd gewonnen door
de Duitser Jörg Fiedler, het zilver
ging naar Paolo Milanoli (ITA) en de
beide bronzen medailles waren voor
Martin Schmitt (DUI) en Jean-Pierre
Seguin (CAN).
Verwijlen begon met een 15-2 winst
op de Amerikaan Scott Louthan. Bij
de beste 32 versloeg hij vervolgens
de Amerikaan Benjamin Bratton
met 15-11. Dat leverde hem veel
voldoening op want Bratton was hem
op het vorige WK nog de baas. Zijn
verliespartij tegen Solomon daarentegen bracht de nodige frustratie mee:
de scheidsrechter hield de tijd niet
goed in de gaten waardoor kostbare
seconden verloren gingen.

Vooraankondigingen
Het Internationale Koning Willem II
degentoernooi Tilburg

Op zondag 24 september 2006 is
het weer zover. Dan zal TSV Rapier
voor de 19e maal het internationale
Koning Willem II degentoernooi
organiseren. De opkomst was vorig
jaar hoger dan andere jaren en dat
hoopt de organisatie dit jaar minstens
te evenaren. De verwachting is, dat er
ook bij het 19e Koning Willem II
toernooi weer veel internationale
schermers zullen deelnemen.
Het toernooi vindt wederom
plaats in het sportcentrum van de
universiteit van Tilburg, waar de zaal
groot genoeg is om een breed deelnemersveld te kunnen ontvangen.
Net als voorgaande jaren is het
degentoernooi aantrekkelijk voor
zowel de recreatieve als de wedstrijdschermer. Zo zullen na de eerste
ronde gespeeld te hebben, de deelnemers worden gesplitst in een A-poule
en een B-poule. In de A-poule gaan
de best geplaatste degenschermers
door in een directe eliminatie. De
overige schermers zullen in de
gemengde B-poule ingedeeld worden
om vervolgens tot een directe eliminatie te komen. Op deze wijze wordt
het toernooi aantrekkelijk gemaakt
voor alle schermers.
Beginnende schermers kunnen
gegarandeerd veel partijen schermen
en de wedstrijdschermers zullen alles
kunnen geven om de felbegeerde
Koning Willem II trofee te behalen.
Medio augustus ontvangen alle
verenigingen de uitnodiging voor het
komende toernooi op het secretariaatsadres.
Informatie is ook te vinden op de website
www.rapier.nl/htm/willem2 .
19e Koning Willem II toernooi
degen dames en heren senioren
zondag 24 september 2006 te Tilburg
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Het Schermkamp 2006 in
Hengelo
In het weekend van 10 tot en met 12
maart werd er in Hengelo voor het
eerst een schermkamp gehouden,
waaraan jongeren uit heel Nederland
hebben deelgenomen. Tijdens dit
leuke kamp hebben we niet alleen
maar geschermd, maar ook in het bos
gespeeld en wandelingen gemaakt
(van de jeugdherberg naar de sportzaal en weer terug).
Toen we op vrijdagavond aankwamen,
werd ons gewezen waar de we sliepen
(maar dat mocht veranderd worden
als je dat wilde). Daarna gingen we
naar de gezelschapshal, om op de rest
te wachten en alvast kennis te maken
met de mensen die er al waren.
Toen iedereen er was werden we
nog een keer welkom geheten, en
daarna gingen we ons omkleden,
zodat we nog eventjes konden
schermen.
Na het schermen hebben we nog een
nachtwandeling door het bos gemaakt
om daarna om twaalf uur helemaal
uitgeput in slaap te vallen.
Zaterdag om 8 uur begonnen we met
een soort van ochtendgymnastiek,
wat meer op een soort dansles leek.
Na het ontbijt pakte we onze schermspullen, dumpten die in de auto en
liepen naar de sportzaal. Tegen de
middag gingen we even terug naar de
jeugdherberg, om te lunchen, en
daarna liepen we weer naar de
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sportzaal om weer te gaan schermen.
Zondag was het programma ongeveer hetzelfde, alleen toen lunchten
we in de sportzaal om geen tijd te
verliezen met het heen en weer
geloop.
´s Avonds hadden we een bonte
avond en van iedere club trad er
minstens één iemand op. Er was bijv.
een soort schermdans, een meisje die
een liedje zong, een soort quiz, een
demonstratie van een Nederlands
kampioen en zijn maître, een demonstratie met rapieren (ook door twee
maîtres) een meisje dat met haar
verlegen broertje optrad en nog veel
meer.
Die avond was er ook een feest,
met een karaoke team, en iedereen
zong heel gezellig mee. De volgende
dag werd er nog even geschermd,
waarna alles werd ingepakt.
Tenslotte was er nog een bosspel, en
daarna was het leuke schermkamp
jammer genoeg alweer voorbij. Ik
verheug me al op volgend jaar, en weet
haast zeker dat ik niet de enige ben.
Dagmar Medeiros

Juun, Sarah, Vera en Onno
gingen op schermkamp in
Hengelo. Een samenvatting.
Geschreven door Juun Caris.
Vrijdag 10 Maart.

Om 5 uur moesten we in Roermond
zijn bij Onno thuis. Daar verzamelden we ons en Theo bracht ons weg.
We waren om 8 uur in Hengelo.
Bij een plaatsje in de buurt van
Hengelo gingen we frietjes eten.
Toen we weer verder gingen op weg
naar de plaats waar het kamp was,
verdwaalden we. Onno, Sarah en ik
gingen naar een heel chique restaurant om de weg te vragen. Eindelijk
kwamen dan, een half uur te laat, bij
het kamp aan.
Onze eerste reactie was niet echt
positief. Het liefst gingen we met
Theo terug naar huis. Vera en ik lagen
op dezelfde kamer en Sarah en Onno
lagen apart. Sarah vond het helemaal
niet leuk dat ze alleen op een kamer
lag. Er werd toen door de leiding een
kamer gemaakt met alle meisjes
samen. We lagen met 8 meisjes op
een kamer. We waren al snel blij dat
we toch gebleven waren.
Toen de leiding een indeling in
groepen gemaakt had, gingen we een
kennismakingsspel spelen.
De schermers werden verdeeld in 2
groepen. De eerste groep waren
kinderen onder de 12 jaar en de
tweede groep waren kinderen boven
de 12 jaar. Iederen kreeg een kaartje
met een naam achter op de rug.
Op zo’n kaartje stond een naam van
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een stripfiguur of een sprookje, een
bekende Nederlander bijv. Donald
Duck, Sneeuwwitje, Bob de Jong.
Je moest aan andere uit je groep
vragen stellen en er zo achter komen
wie je was.
Na het spel moesten we de schermkleding aantrekken en gaan schermen.
We schermden tot 11 uur en moesten
ons daarna dik aankleden, omdat we
een boswandeling gingen maken.
Tijdens de boswandeling maakten we
nieuwe vrienden.
Om 12 uur waren we terug en
moesten we naar bed. Natuurlijk
gingen we nog even kletsen, maar
niet te lang want we moesten er vroeg
uit en we moesten fit zijn om te gaan
schermen.

Zaterdag 11 maart

Om 7 uur werden we wakker.
We hadden met de jongens afgesproken ze wakker te maken. Toen we ze
wakker hadden gemaakt kwam
iemand van de leiding kijken en
moesten we snel weer naar onze
kamer. Daar kleedden we ons om en
gingen naar beneden.
Na het ontbijt wandelden we naar de
sporthal. Het had gesneeuwd dus
iedereen was met sneeuw aan het
gooien. Toen we bij de sporthal waren
kleedde iedereen zich snel om in de
schermkleding en kregen we een
warming-up . Na de warming-up
gingen de 3 groepen gescheiden
verder met de training.
Toen de training was afgelopen liepen
we weer terug naar het vakantiepark
en gingen daar eten.
’s Middags gingen we weer naar de
sporthal en gingen weer verder met
schermen. Toen iedereen moe was
van het schermen liepen we terug

naar het vakantiepark en kregen we
een beetje tijd voor onszelf. Sarah,
Vera, Marlies en ik gingen naar de
kamer van de jongens Björn, Barend
en Christian. Het was echt heel
gezellig. Toen werden we geroepen
voor het eten. We aten aardappelen
met schnitzel, bonen en appelmoes.
Als toetje kregen we ijs.
Na het eten moesten we de kamer
een beetje opruimen en douchen.
In de tijd die we over hadden zaten
we weer bij de jongens op de kamer.
Toen we naar beneden gingen,
kregen we een schermdemonstratie
van een kampioen Floretschermen.
Na de demonstratie was er een bonte
avond. Schermers van verschillende
clubs gaven voorstellingen. Het was
echt leuk en gezellig. Door het vieze
weer, konden we niet naar buiten en
werd er een karaoke avond gehouden.
Dat was echt lachen. Marlies, Vera,
Barend, Christian, Björn en ik deden
the Ketchup song.

Om 12 uur moest iedereen weer naar
bed. Sarah, Vera, Marlies en ik bleven
nog bij de jongens. Maar toen kwam
de leiding ons halen en moesten we
naar onze eigen kamer.

Zondag 12 maart.

’s Ochtends gingen we na de ochtend
gymnastiek ontbijten en liepen we
weer naar de sporthal. Daar gingen
we schermen en balspellen spelen.
’s Middags speelden we levend
stratego. Toen we daar mee klaar
waren moesten we ons klaar maken

voor vertrek naar huis. Nadat we van
iedereen afscheid genomen hadden
gingen we naar huis.
Paul kwam ons halen. De spullen
pasten niet bij Paul in de wagen dus
kregen Sarah, Vera en ik een schermtas op onze schoot. In de auto kregen
we allemaal erge honger en ging lieve
Paul met ons naar de MacDonalds.
Ik had het bloedheet en ik wilde
graag buiten eten. De rest had het
koud, maar ging toch mee naar
buiten. Ze waren klappertandend aan
het eten. We hebben er wel om
gelachen. Het was echt een Top
Weekend!.
Het kamp was echt heel leuk. Je
leerde er veel en het was heel gezellig.
Het is zeker een aanrader. Volgend
jaar gaan we zeker terug!
Juun Caris, Schermclub Elan Roermond.
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Lentedegen- en
Schelvispekeltoernooi
Op zondag 9 april jl. organiseerde
Schermvereniging Trefpunt
Vlaardingen voor de 21e keer het
Lentedegentoernooi en voor de 11e
keer het Schelvispekeltoernooi
(op sabel). Aanvankelijk zag het
ernaar uit dat het aantal deelnemers
fors lager zou zijn dan bij de toernooien in het jubileumjaar 2005.
De organisatie werd toen geplaagd
door stroomuitval waardoor de
wedstrijden voortijdig beëindigd
moesten worden en de uitslag op
arbitraire wijze moest worden vastgesteld. Uiteindelijk was de opkomst
groot en was het toch nodig om het
onsympathieke instrument, de
wachtlijst, uit de kast te halen.
De schermzaal barstte bijna uit zijn
voegen. In totaal deden er 69 schermers mee, 46 op degen en 23 op
sabel. Vanuit België, waar de
Vlaardingse toernooien ook erg in
trek zijn, was een delegatie van 15
schermers aanwezig.
Hoewel de toernooien recreatief van
aard zijn, worden ze ook bezocht
door goede schermers. Normaliter is
de echte top niet aanwezig, daarvoor
is het toernooi ook niet bedoeld.
Alles, inclusief de inmiddels
vermaarde catering, staat in het teken
van een sportieve dag schermen
zonder onvertogen woord. En zo ging
het ook. De organisatie kreeg veel lof
toegezwaaid.
Bij degen werd in ieder van de drie
gemengde poules een volledig tableau
afgewerkt. De eerste twee dames en
de eerste twee heren van iedere poule
bepaalden in niet-gemengde finales
wie zich de nummers 1 t/m 4 mochten noemen.
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Net afgestudeerd als zaalassistente
behaalde ze een eervolle derde plaats.
De eerste dame was Liesbeth de
Bruyn (LUSV) en tweede werd
Ans Mechelaere (de Hallebardiers,
B). Het ging in die finale vrijwel gelijk
op, maar Liesbeth wist uiteindelijk
toch met 15-13 te winnen. De vierde
plaats was voor Ludgard Verreth
(Antwerps Schermcentrum, B).
De eerste plaats heren degen was
voor Werner Huysmans (Jarnac, B),
de tweede plaats voor Tom Wight
(LUSV), de derde plaats voor Edwin
Treffers (Des Villiers), die vorig jaar
vierde werd, en de vierde plaats voor
Roose Christopher (de Hallebardiers,
B). Sander Moen (Vrijbuiters) en
Peter van Riel (Les Faucons) werden
in hun poule wel de nummers
1 en 2, maar werden in de finale
uitgeschakeld.

5e toernooi Best of Six

Schermvereniging La Prime uit
Wageningen zorgde voor de organisatie van het 5e toernooi. Het was super
gezellig in de zaal. Scheidsrechters
bedankt voor hun inzet!
Direct na het uitreiken van de diploma‘s werden de poulestaten uitgereikt
en konden wij beginnen.
Helaas had 1 vereniging niet de
moeite genomen om de loper waar zij
verantwoordelijk voor waren klaar te
zetten. Gelukkig werd het allemaal
toch nog geregeld dankzij Wim en
Willy van de SV ter Apel.
1 sabelschermer miste na afloop zijn
portemonnee. Het is een kleine
bruine. Heb jij hem gevonden?
Toernooi Sv. Desperado - Assen

Bij sabel werd het toernooi gestreden
in twee, eveneens gemengde, poules
en afgesloten met niet-gemengde
finales. Ook bij dit wapen moest het
voor de thuisclub vooral van de
dames komen. De eerste plaats
was, net als vorig jaar, voor
Sietske vd Werff (Pallos) en de
tweede voor Lisette Scholte
(Trefpunt). Derde werd Angeline
Schoor (Trefpunt), vorig jaar tweede,
en de vierde plaats werd ingenomen
door Mascha van Duyn (Valiant).
Bij de heren deed zich voor dat in de
finale de rangorde wat werd opgeschud waardoor de in de voorronden
hoger geplaatste Dirk Baarendse
(Cyrano, B) werd verdrongen door
Evert-Jan Smit (Pallos), die vierde
werd. De eerste plaats werd, net als in
2005, opgeëist door Philip van Meer
(Delft Fencing Club), de tweede door
Willem Tuyn (Delft Fencing Club)
en de derde door een trotse Ton van
Tricht (Les Faucons).
Jan Buijsse

Van de thuisclub behaalde alleen
Mady Hogenboom een finaleplaats.

Best of Six

Op zaterdag 13 mei werd alweer het
laatste toernooi van dit seizoen van
de ‘Best of Six’ van het noorden
geschermd. Er was een mooie opkomst van 22 deelnemers die prima
geschermd hebben. Omdat er helaas
maar drie inschrijvingen bij de
cadetten waren en geen bij de junioren, was de organisatie genoodzaakt
de cadetten en puppillen bij elkaar te
voegen in één poule. Dit leverde toch
nog een mooie einduitslag op. Rond
het middaguur konden de schermers
even, onder het genot van een hotdog, op adem komen. Na de prijsuitreiking zat het er voor deze schermers
weer op voor dit seizoen.
’s Middags mochten de kuikens en
benjamins op de loper hun kunsten
vertonen. Dit ging gepaard met veel
enthousiasme bij groot en klein.
Nadat ook deze schermers moe
gestreden waren, werden zij getrakteerd op een kop soep en mochten
daarna de prijzen en oorkondes in
ontvangst nemen.
Iris Bakema – Sv. Desperado, Assen
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De uitslagen van laatste wedstrijd in
deze seizoensserie zijn als volgt:
Kuikens (8-10 jaar)
1. Sander Heydenrijk (Sv. Desperado,
Assen)
2. Bas Booi (Sv. Desperado, Assen)
3. Gabriël Faucher (Sv. Heerenleed,
Groningen)
Benjamins (11-12 jaar)
1. Merwin Wijnstok (Schermkring
Friesland, Leeuwarden)
2. Pim Habers (Schermkring Friesland,
Leeuwarden)
3. Louis Faucher (Sv. Heerenleed,
Groningen)
Pupillen/cadetten (13-17 jaar)
1. Anne Jan Wijnstok (Schermkring
Friesland, Leeuwarden)
2. Rob Dambrink (Sv. Heerenleed,
Groningen)
3. Jurriaan Jacobs / C1 (Schermkring
Friesland, Leeuwarden)
Bron: Ad Mol

Dit is de eindstand van onze Best of
Six jeugd floretcompetitie 20052006. Dit 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 voldeed
geheel aan de verwachtingen. Alle
deelnemende verenigingen hebben
belangeloos 1 wedstrijd georganiseerd! Het is de bedoeling is om na 1
september 2006 met de volgende
serie te beginnen.
Iedereen alvast een prettige vakantie
gewenst.
Ad Mol
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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

Vet Cup
13-14 mei 2006 (veteranen internationaal)

Met in het totaal 51 aanmeldingen,
waarvan 8 buitenlandse deelnemers
(6 uit Duitsland en 2 uit België), kan
dit toernooi een succes worden
genoemd.
Voor de Ad Vermolen beker; sabel
niet elektrisch oude stijl 40+ (VVC)
was alleen deelname van de KNAS
leden mogelijk. Op deze categorie
streden 6 deelnemers; 1 deelnemer
had zich afgemeld.
De organisatie was erg verheugd met
10 deelnemers op sabel elektrisch,
vorig jaar waren dit er namelijk nog
maar 3!
Voor degen konden die dag 27
deelnemers begroet worden, er waren
4 afmeldingen.
Op floret waren er uiteindelijk 6
deelnemers, waarvan 3 Nederlandse
en 3 Duitse schermers. Allen streden
allen om de fantastische wisselprijs
(schermmasker met driewapens).
Volgend jaar hopen we dat de floret
heren en dames veteranen van
Nederland, in grotere getale aanwezig
zullen zijn.
De Duitse deelnemers hebben ondanks de weinige Nederlanders
deelname op floret, aangegeven weer
aanwezig te zullen zijn, omdat zij het
fantastisch hebben gevonden.
Een woord van dank gaat uit naar de
organiserende vereniging Scaramouche, het VVC Henk Biever,
Oscar Kardolus en de schermers voor
dit goed georganiseerde en sportieve
toernooi.
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Uitslagen totaal klassement:
1e plaats Degen heren
Kees Boon (US Amsterdam)
1e plaats Degen dames
Henne van Es (Aramis)
1e plaats Floret dames
Gloria Garcia-Pacheco (Zaal Verwijlen)
1e plaats Floret heren
Udo Jacoby (Eintracht Duisburg)
1e plaats Sabel Heren electrisch
Oscar Kardolus (Zaal Kardolus)
Sabel Veteranen Oude Stijl
1e plaats Ad Vermolen Beker
Pieter van Seventer (Scaramouche)
Winnaar ere-Klewang
Frits Snijdewint (Courage)
Winnaar oudste deelnemer
Bob Boutmy (Antwerpse Schermvereniging)
Winnaar jongste deelnemer
Sander Koëter (Courage)
Dinie Meijer-Evers
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‘Kom je als international in je
bondstrainingspak dan lijk je
toch wat arrogant.’

Waar
is de clubtrots?
Dragen van bondspak is vooral
noodgedwongen
Nationale toppers lopen rond in hun
nationale pak en de mindere goden
dragen wel gewoon hun clubpakken
en bijbehorende clubkleuren. De bond
(KNAS) vreesde dat tijdens het NK
in Scheveningen een aantal spelers in
het nationale tenue zouden aantreden. De Bond vindt dat verkeerd,
omdat het een wedstrijd is waar
spelers voor hun club uitkomen. De
KNAS vraagt zich dan ook af waar de
clubtrots is gebleven?
Bij de Atletiekbond (KNAU) speelt
een zelfde discussie. Op het internetforum van die bond discussiëren
spelers wat af over het wel of niet
dragen van clubkleding tijdens de
Nederlandse Kampioenschappen.
De één vindt het niet storend als
spelers in oranje kleuren optreden,
want die spelers betekenen nou
immers meer voor de natie dan de
spelers die niet voor het land
uitkomen. Waarom zou je deze
spelers bestraffen en in een keurslijf
proppen?
Anderen vinden juist dat het
principe gelijke monniken, gelijke
kappen moet gelden. Ongeacht het
niveau van de spelers dient iedereen
in clubtenue uit te komen, omdat de
NK nou immers een evenement zijn
waar je de clubkleuren verdedigt.
Oranje verdedig je maar op de
internationale toernooien.
Dat vindt florettist Arnaud Holstege
van het Arnhemse Scaramouche ook.
‘Je vertegenwoordigt een club en daar
hoort een clubtrainingspak bij.’
Holstege zal dan ook aantreden in het

pak van de Arnhemse ploeg. ‘Kom je
als international in je bondstrainingspak dan lijk je toch wat arrogant.’
Daar is florettist Sebastiaan Borst van
het Haagsche OKK het niet mee
eens. ‘Onze club heeft geen eigen
pakken, dus daar kan ik dan ook
moeilijk in optreden.’ Waar hij verleden jaar nog koos voor een bondspak
overweegt hij dit jaar in een neutraal
pak te komen.
Clubgenootje Djinn Geurts treedt
logischerwijs ook niet op in een
clubpak. ‘Zij zal aantreden in haar
sponsorpak,’ zegt begeleider en
moeder Paula Papilaja. ‘En niet in
haar Nederlandse pak. Dat kan ook
niet, het is geen wereldbekertoernooi.
Je verdedigt je club en niet je land.’
De KNAS kan het clubpak nog niet
verplicht stellen bij een NK. Dat de
spelers zich correct moeten kleden is
een noodzaak, maar of dat in clubtenue of nationaal pak moet zijn, laat
de bond in het midden. Witte kousen
en een reglementair schermpak is
alles wat zij verplicht stellen. De bond
hoopt in 2007 het clubpak wel
verplicht te stellen.
Na gesprekken met Papilaja, Borst en
Holstege lijkt het niet dragen van een
clubtrainingspak weinig met clubtrots
te maken te hebben. De pakken zijn
bij sommige clubs simpelweg niet
aanwezig en spelers kunnen moeilijk
naakt het podium op komen lopen.
Dat zij kiezen voor een neutraal pak
of een bondspak is hun eigen keus en
vooralsnog staan ze daar vrij in.
Ralf Groothuizen
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Reacties naar aanleiding van
het overlijdensbericht van Ed
Wolthuis.
Ook ik ben van dezelfde generatie als
Ed Wolthuis, alleen ben ik 6 jaar
jonger. Het schermen heb ik als
student in Utrecht geleerd vanaf 1939
in de schermschool van Hulsen in de
Brigittestraat. Van Hulsen genoot
nationale en internationale vermaardheid als wedstrijdschermer in de tijd
tussen de beide wereldoorlogen.
Hij kweekte een aantal topschermers
op en liet hen aan allerlei wedstrijden
meedoen. Zo kwamen we al gauw in
contact met de toenmalige grootheden en één van hen was Wolthuis.
Zowel als schermer alsook in allerlei
functies heb ik hem meegemaakt.
Ik bewaar aan hem de beste herinneringen. Het was een fijn mens. Na
de studie ben ik lid en bestuurslid
geworden van PSV schermen te
Eindhoven en ben nu erelid van de
vereniging. Ik lees Touché nog steeds
en ga nog wel naar wedstrijden
kijken.Mocht een enkele oudere lezer
zich mij herinneren, vooral uit de
jaren 1945 -1960, dan doe ik hem of
haar hierbij mijn hartelijke groeten.
Wim Beekman

Herinneringen aan Eddy Wolthuis

In de aanloop naar de WK 1974 in
Grenoble werd er door de bond
onder voorzitterschap van H.P.J. van
Oosten voor elk wapen een serie
selectiewedstrijden samengesteld en
een bondscoach benoemd. Het was
voor het eerst in vele jaren dat de
mogelijkheid bestond om op alle
wapens (damesdegen en -sabel
bestonden toen nog niet) volledige
ploegen af te vaardigen, omdat er
tijdens de zomervakantie goedkoop
overnacht kon worden op de campus
van de Universiteit van Grenoble en
de stad per auto bereikt kon worden.
Voor damesfloret werd Eddy Wolthuis
aangewezen en zo ging de ploeg op

zekere dag met hem op pad naar
Osnabrück. Het budget van de
KNAS was in die dagen ook al niet al
te ruim en het geld dat Eddy meekreeg voor een weekend met vijf
dames en een coach hield bepaald
niet over.
We vertrokken op vrijdagavond en
zouden zondagavond terugkomen.
Op de heenweg werd er onderweg
gegeten in een wegrestaurant; Eddy
deed een dringend beroep op de
dames om het vooral goedkoop en
simpel te houden, maar niet alle
dames waren van dat voorstel gecharmeerd. Eddy keek beteuterd naar het
slinkende stapeltje bondsbankbiljetten
en hoe vaak hij ook telde, op vrijdagavond was het grootste deel van het
budget al op en er moest de rest van
het weekend van alle kanten prive
bijgelapt worden; toen ook die
bronnen opdroogden moesten we het
op zondagavond doen met een zakje
chips en de spreekwoordelijke cola
met zes rietjes.
Tijdens de terugrit wilde Eddy langs
de Autobahn een sanitaire stop
maken en maakte aanstalten een

parkeerplaats op te draaien. ‘Zou u
dat nu wel doen meneer Wolthuis?’
vroegen de dames. ‘Parkeerplaatsen
in het donker zijn niet zo veilig’. ‘Wat
kan er nu gebeuren?’ antwoordde
Eddy die de zorgen van de dames in
het geheel niet deelde. ‘U zou overvallen kunnen worden’. ‘Ik? Overvallen worden? Wie moet mij nou
overvallen?” was het antwoord en hij
zette de auto aan de kant, stapte uit
en deed enkele passen in de richting
van de aangrenzende bosschages.
Op dat moment flitsten er van alle
kanten vanuit de bosjes zaklantaarns
aan. Met een snelheid waar een
honderd meter loper U tegen zou
zeggen sprintte Eddy, die toen toch
ook al niet meer de jongste was, terug
naar de wagen en scheurde met
piepende wielen van de parkeerplaats
af. Net op tijd!
‘Zag je dat, al die zaklantaarns?’ ‘Ja
meneer Wolthuis, die hebben we
gezien’ antwoordden de dames die
danig bleek om de neus zagen en hun
niet al te gevulde magen in een klap
vergeten waren. De sanitaire stop
kwam in het geheel niet meer ter
sprake.
Ankie v.d.Berg-Hage
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NK 2006 Den Haag.
Veel nieuwe
schermkampioenen
Kijkduin (ANP)

De Nederlandse kampioenschappen
schermen in Kijkduin hebben veel
nieuwe gezichten op de hoogste trede
van het erepodium opgeleverd. Alleen
Djinn Geurts (floret) en Bonnie van
Vuure (sabel) prolongeerden hun titel.
Op degen profiteerden Siebren
Tigchelaar en Marie-Sophie Tar van
de afwezigheid van Bas Verwijlen en
Sonja Tol. Beide favorieten gaven de
voorkeur aan een wereldbekertoernooi in Vancouver. De andere nieuwe
winnaars van goud waren Arnaud
Holstege (floret), die nog nooit
kampioen bij de senioren werd, en
Tijmen Ros (sabel), die in 2001 voor
het laatst de beste was op dit wapen.
Opmerkelijkste verschijning in de
eindstrijd, die in de koele en sfeervolle catacomben van het Atlantic
Hotel werden geschermd, was Tar.
Tar is een 33-jarige Amerikaanse, die
dank zij haar moeder ook in het bezit
is van een Frans paspoort. Zij kwam
vorig jaar met haar Spaanse man naar
Nederland en neemt sindsdien met
veel plezier de degen ter hand bij o.a.
Des Villiers. Omdat ze inmiddels
meer dan drie maanden lid is van
deze Haagse schermvereniging en ze
precies genoeg punten had verzameld
voor de Nederlandse ranglijst mocht
ze tot haar verbazing zomaar meedoen aan de NK.
‘Wel een beetje vreemd, ja. Het
verraste me zeer. Dit was in de States
en Frankrijk echt ondenkbaar ge-

weest’, zei ze lachend. Tar, die als 7jarig meisje in Houston begon met
floret, kwam in de finale tegen de
40-jarige Margreet Snaterse met 3-7
achter maar liet vervolgens zien
waarom ze het ‘thuis’ tot de
Amerikaanse top acht heeft geschopt:
15-12. Ze nam daarmee de titel over
van Sonja Tol, met wie ze in Den
Haag af en toe samen traint en kreeg
prompt een even onverwachte
uitnodiging voor de dopingcontrole.
Siebren Tigchelaar volgde ook een
clubgenoot op: Bas Verwijlen.
De Nijmegenaar kan de studie
medicijnen niet meer combineren
met topsport in Oss en trad daarom
aan als ‘hobbyschermer’. Met succes,
voor het eerst na 2003. Hij versloeg
in de halve finale routinier Arwin
Kardolus overtuigend (15-7) en was
vervolgens ook te sterk voor Wouter
den Otter (15-9).
Winnaars ECP-KNAS-Cup 2005/2006
Degen Dames
Hairya Engelenburg (Des Villiers)
Degen Heren
Michael vd Klip (Des Villiers)
Floret Dames
Moniek van UItert (Scaramouche)
Floret Heren
Matthijs Rohlfs (SC Amsterdam)
Sabel Dames
Sietske vd Werff (Pallós)
Sabel Heren
Erik vd Ham (Hoorn)
Een overzicht van de nummers 1 t/m 8 is
te vinden in de rubriek downloads.

Uitslagen NK 2006
Degen Dames
1. Marie-Sophie Tar (Des Villiers)
2. Margreet Snaterse (Zaal Verwijlen)
3. Hairya Engelenburg (Des Villiers)
3. Cheryl Jahn (Zaal Verwijlen)
Degen Heren
1. Siebren Tigchelaar (Zaal Verwijlen)
2e maal
2. Wouter den Otter (Des Villiers)
3. Arwin Kardolus (Zaal Kardolus)
3. Rick van der Goor (Zaal Verwijlen)
Floret Dames
1. Djinn Geurts (O.K.K.) 3e maal
2. Saskia van Erven (Scaramouche)
3. Milja Mondt (Alkmaarse SV)
3. Moniek van Uitert (Scaramouche)
Floret Heren
1. Arnaud Holstege (Scaramouche)
2. Matthijs Rohlfs (SC Amsterdam)
3. Sebastiaan Borst (O.K.K.)
3. Daniël Nivard (SC Amsterdam)
Sabel Dames
1. Bonnie van Vuure (la Prime) 3e maal
2. Jamie van Dongeren (Déropement)
3. Kathinka Hoek (Scaramouche)
3. Jean-Marie Stam (Prometheus)
Sabel Heren
1. Tijmen Ros (Pallós) 4e maal
2. Reinout Romijn (Prometheus)
3. Oscar Kardolus (Zaal Kardolus)
3. Erik van den Ham (Hoorn)
bron: Oscar Kardolus
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Wedstrijdagenda

september

Oktober

1 t/m 3 september 2006
WK Veteranen 2006

1 oktober 2006
Internationaal Toernooi Leiden

Organisatie: F.I.E.
Locatie: Bath
Wapen: Degen, Floret, Sabel

Organisatie: L.U.S.V.
Locatie: Leiden
Wapen: Degen en Floret dames en heren

16 september 2006
Jeugd Punten toernooi

8 oktober 2006
Degentoernooi

Organisatie: sv de Vrijbuiters
Locatie: Gouda
Wapen: Degen, Floret, Sabel jeugd t/m 15 jaar

Organisatie: Bras de Fer
Locatie: Meppel
Wapen: Degen dames en heren

16 en 17 september 2006
Scaramouche Trophy

14 oktober 2006
Dutch Open

Organisatie: sv Scaramouche
Locatie: Arnhem Schermcentrum
Wapen: Degen dames heren zaterdag;
Floret en Sabel dames heren zondag

Organisatie: sv Zaal Verwijlen
Locatie: Oss
Wapen: Degen dames heren en jeugd

24 september 2006
19e Koning Willem II toernooi

Organisatie: sv Rapier
Locatie: Tilburg
Wapen: Degen dames en heren
29 september 2006
WK 2006

Organisatie: F.I.E.
Locatie: Turijn
Wapen: Degen, Floret, Sabel, Equipe

21 oktober 2006
Jeugd puntentoernooi

Organisatie: sv Surtout
Locatie: Turijn
Wapen: Degen, Floret, Sabel jeugd t/m 15 jaar
28 oktober 2006
27 internationaal oktobertoernooi

Organisatie: Hoc Habet
Locatie Eindhoven
Wapen: Degen en Floret dames en heren
December

9 en 10 december 2006
NJK 2006/2007

Organisatie: KNAS / Schermzaal Ter Weer
Locatie: Den Haag
Wapen: Alle wapens jeugd

