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Beste Schermers en
schermliefhebbers
Weer een kersvers Touchénummer
ligt voor u. Nog even een terugblik
naar een aantal toernooien uit het
‘oude jaar’, die wij u zeker niet willen
onthouden.
Het schermseizoen is begonnen, lekker druk en voor ieder wat wils. Naast
het bondsnieuws en de vele persberichten hebben we diverse kopij
gekregen van een aantal verschermde
toernooien in Nederland.
Degene die nog véél meer wil gaan
schermen kan de laatste pagina, de
schermkalender 2006 raadplegen.
Met dank aan Oscar Kardolus die
ons voorziet van de benodigde input.
(zie ook voor de actuele kalender:
www.knas.nl)

Met regelmaat ontvangt onze redactie
beeldmateriaal van diverse schermactiviteiten. De vormgever heeft
ons gevraagd om aan de foto’s en de
advertenties eisen te stellen.
Vanuit de scheidsrechterscommissie
bereikte ons het goede nieuws dat het
scheidsrechterscorps met 7 leden is
uitgebreid. Proficiat en veel succes
toegewenst met het belangrijke werk
dat jullie voor schermend Nederland
zullen verrichten!

Redactioneel

Adres voor kopij
Helaas ontbreekt in dit nummer het
‘Knasje’. We zijn driftig op zoek naar
kopij van en voor de jeugd. Als je
meegedaan hebt aan een toernooi in
Nederland of in het buitenland (onlangs is een aantal jonge schermers in
Parijs geweest!), het puntentoernooi
of het schermkamp, laat het ons dan
weten! Of misschien heb je ons wel
iets geheel anders te melden over het
schermen.
Het adres voor kopij vind je rechts op
deze pagina.
Caroline Stijlaart

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

1 juni 2006
1 september 2006
1 december 2006
1 januari 2006
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
Kim Westerweel draagt het stokje over
aan Dinie Meijer-Evers

Kim Westerweel is gestopt als bestuurslid breedtesport van de KNAS.
Zij draagt haar werkzaamheden
over aan Dinie Meijer-Evers (ad
interim), bestuurslid breedtesport.
Dinie wordt officieel tijdens de ALV
door het bestuur voorgedragen voor
deze functie. Zij is bereikbaar via

Bondszaken

Scheidsrechterscorps
uitgebreid met 7 nieuwe leden
Na een cursus van 4 zaterdagen, die
in december 2005 begon, zijn op
21 januari de examens afgenomen
voor het door de deelnemers zo
begeerde scheidsrechterdiploma.
Het praktijkexamen werd afgenomen
tijdens het puntentoernooi dat werd
V Valiant
gehouden in ’t Harde, waar SV
gastheer was.

breedtesport@knas.nl.

Graag willen wij Kim bedanken voor
de prettige samenwerking en wensen
haar alle goeds voor de toekomst toe.

Docent Martin Ariaans kon tevreden
terugkijken op de cursus, want alle
7 kandidaten slaagden voor zowel
degen als floret.
Na afloop werden de resultaten door
de examinatoren, Alexander Heeren,
Arjan van Viegen en Henk Smit, bij
Martin thuis (hij woonde immers om
de hoek) bekend gemaakt. Tot eenieders vreugde leverde het examen 7
nieuwe scheidsrechters op. We willen
alle gediplomeerde scheidsrechters
veel succes toewensen bij hun verdere
optreden tijdens de diverse toernooien in den lande en ... laten we hen
vooral steunen en aanmoedigen in
hun ontwikkeling tot goede en ervaren scheidsrechters.

Vervolgens een woord van dank aan
Ad van der Weg en George Dérop,
die als organisatoren van het puntentoernooi de kandidaten in staat
stelden hun examen in de echte praktijk af te leggen.
Ook een woord van dank gaat uit
naar de organiserende vereniging
SV Valiant; een schitterende ambiance heeft zeker bijgedragen aan het
succes van de kandidaten.
En tot slot: de schermers die tijdens
hun poule 7 verschillende scheidsrechters op zagen treden: hartelijk
dank voor jullie steun bij dit voor
onze bond zo belangrijke examen.
Martin Ariaans

De geslaagde
scheidsrechters, van links
naar rechts staand:
Dirk Boswinkel,
Vincent Dumont,
Fred Jelders,
Claudia Jelders
en Nico Speelman.
Zittend:
Monique van Kuilenburg
en Jan-Evert Smit.
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Uitnodigen van scheidsrechters
Aanwijzingen voor verenigingen m.b.t. het
uitnodigen van scheidsrechters

Een veelgehoorde klacht is dat verenigingen het niet voor elkaar krijgen
voldoende scheidsrechters te krijgen
voor een door hen georganiseerd
toernooi. Dat dit soms zeer moeilijk
is te realiseren, weet ik zelf ook uit
ervaring. Oók weet ik uit ervaring
dat het onvoldoende aantal ook vaak
wordt veroorzaakt door omissies bij
de vereniging zelf!
Hierbij geef ik u enige tips die het
leed mogelijk kunnen verzachten,
met andere woorden, ervoor kunnen
zorgen dat u wel voldoende scheidsrechters hebt voor uw toernooi:
– Ook scheidsrechters hebben een
agenda die vol loopt: nodig ze op
tijd uit en ik denk daarbij aan een
tijdstip van zeker 2 maanden voor
het toernooi.
– Doe dit schriftelijk en doe er de uitnodiging van de wedstrijd bij, zodat
de scheidsrechter op de hoogte is
van tijd en plaats.
– Doe ook een antwoordkaart bij
deze uitnodiging die al gefrankeerd
is en voorzien is van het adres waar
hij naar toe moet.
– Als u een e-mail adres hebt: stuur
de scheidsrechter naast de e-mail
toch een schriftelijk verzoek.
– Hebt u ongeveer een maand voor
de wedstrijd nog geen antwoord
ontvangen: bel de scheidsrechter
op.
– Vergeet niet de scheidsrechters
meteen na binnenkomst fatsoenlijk
te ontvangen, bied ze een kop koffie
aan en deel ze mee wat er van hen
verwacht wordt.

– Vergeet niet uit je zelf te regelen dat
de reis- en onkostenvergoeding met
de scheidsrechters wordt geregeld,
erom moeten vragen is heel vervelend!
– Zorg ervoor dat je de scheidsrechters na afloop publiekelijk bedankt
voor hun inzet, ze offeren echt een
vrij(e) weekend/dag op voor het
welslagen van uw toernooi.
– Laat een scheidsrechter die u niet
(meer) gaat inzetten weten dat hij/
zij niet (langer) nodig is, dan kan
hij/zij naar huis!
– Zorg ervoor dat de scheidsrechter
aan uw toernooi terug denkt als een
toernooi waar hij/zij het ook leuk
vond. Het is weliswaar ook zijn/haar
hobby, maar ook hier werkt honing
beter dan azijn.
Uiteraard ligt het niet altijd alleen
aan u: ook scheidsrechters maken er
wel eens een potje van. Dus hier ook
een oproep aan alle collegae scheidsrechters!
Als u een uitnodiging krijgt voor een
wedstrijd, geef dan z.s.m. door of u
wel of niet aanwezig kunt zijn. Als u
niet kunt is dat waarschijnlijk geen
probleem, maar als u dat pas de dag
voor het toernooi zegt misschien
wel! De toernooiorganisatie is dan
bij vroegtijdige afmelding in staat op
tijd een vervanger voor u te zoeken.
Overigens gaat de scheidsrechtercommissie er van uit dat u in principe
komt als u wordt uitgenodigd. Als u
echt geen zin meer hebt in jureren,
wat natuurlijk kan, geef dit dan aan,
zodat we een scheidsrechterlijst kunnen benaderen die actueel is.
En tot slot: communiceer met elkaar:
het heeft geen zin elkaar over en weer
de zwarte piet toe te schuiven.

Dus voor allen: als u dit gelezen heeft
en u hebt iets herkend: doe er uw
voordeel mee!
Ik hoop dat dit artikel ervoor kan zorgen dat in ieder geval één knelpunt
bij het organiseren van toernooien
opgelost wordt en dat scheidsrechters
en organisatoren van wedstrijden
elkaar weer recht in de ogen kunnen
kijken (voor zo ver dat nu niet het
geval was natuurlijk!)
Martin Ariaans, scheidsrechterscommissie
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Het belangrijkste doel van de
herstructurering was ervoor te
zorgen dat binnen Nederland
het NK hét schermevenement
van het jaar zou worden.

Het NK 2006
Hoe zat het ook al weer?

Zoals bekend is vorig jaar gestart
met een nieuwe vorm voor de
Nederlandse Kampioenschappen
senioren individueel. De nieuwe vorm
is tot stand gekomen na advies van
een daartoe ingestelde commissie.
Deze ad-hoc commissie “Herstructurering NK’s” bestond uit Etienne
van Cann (voorzittter), Oscar Kardolus,
Siebren Tigchelaar en Matthijs Rohlfs.
Het belangrijkste doel van de herstructurering was ervoor te zorgen
dat binnen Nederland het NK hét
schermevenement van het jaar zou
worden. Daartoe moeten de beste
schermers bijeengebracht worden in
een compact toernooi.
De commissie heeft aan het bestuur
van de KNAS uiteindelijk twee
modellen voorgelegd. Beide modellen hadden als uitgangspunt dat aan
het NK 16 schermers per categorie
zouden deelnemen. De modellen
verschilden in de manier waarop
de kwalificatie was geregeld. In het
ene model was dat via een kwalificatietoernooi op de dag voor het
NK. In het ander model gelden de
Nederlandse ranglijst en de ECPKNAS-Cup ranglijst de basis voor
kwalificatie.
Het bestuur was voorstander van het
tweede model. In de tijd was het
echter niet meer haalbaar de kwalificatie voor het NK 2005 volgens de
ranglijsten te laten verlopen. Daarom
werd in 2005 het NK georganiseerd
met een kwalificatietoernooi op de
dag ervoor. In 2006 is er een belangrijke plaats voor het ECP-KNAS-Cup
klassement. We verwachtten hierdoor

ook een impuls voor de voor de ECPCup meetellende wedstrijden.
De reacties op het NK nieuwe stijl
waren in overgrote meerderheid
positief. Er werden natuurlijk ook wat
minpuntjes naar voren gebracht.
Het bestuur heeft een uitgebreide
evaluatie van het NK 2005 uitgevoerd,
waarin alle reacties zijn betrokken.
Uit de evaluatie bleek dat er geen
aanleiding was de ingeslagen weg te
wijzigen. Uit de evaluatie volgde ook
een lange lijst met verbeterpunten.
Deze lijst is aan de commissie
Herstructurering NK’s ter advisering
voorgelegd. De commissie heeft
prioriteiten aan de verbeterpunten
gekoppeld. Bij de organisatie van
het NK 2006 wordt aan deze punten
aandacht besteed.
Het NK 2006

Het NK 2006 wordt gehouden op
zaterdag 10 juni 2006, in Den Haag.
De partijen op het tableau van 16 tot
en met de halve finales vinden plaats
in Sporthal Ockenburg. De finales
worden gehouden in het Atlantic
Hotel in Kijkduin.
Voor het NK kwalificeren zich in
elke discipline 8 schermers via de
Nederlandse ranglijst van 1 juni 2006
en daarna wordt het deelnemersveld
aangevuld tot 16 met de hoogst
geklasseerde schermers in de ranglijst
van de ECP-KNAS-Cup (per 1 juni
2006). Ex aequo klasseringen op de
Nederlands ranglijst van 1 juni 2006
zouden kunnen leiden tot een groter
aantal dan 8 deelnemers die zich via
de Nederlandse ranglijst plaatsen.
In dat geval plaatsen zich minder dan
8 schermers via de ECP-KNAS-Cup.

Consequenties van het NK nieuwe stijl

Vooropgesteld dat het NK nieuwe
stijl grote publicitaire voordelen
heeft boven de oude structuur met
drie afzonderlijke NK’s op lang niet
altijd even fraaie locaties, moeten
we constateren dat er ook effecten
zijn die door sommigen als negatief
beoordeeld (kunnen) worden.
1. Niet iedereen kan meer deelnemen
aan het NK. Doordat we het NK
niet langer beschouwen als een
enigszins bijzondere wedstrijd in
een reeks van wedstrijden, maar
als hét schermevenement van het
jaar, is de consequentie dat niet
iedereen kan deelnemen. Zoals bij
vele sporten gebruikelijk is, is het
NK een wedstrijd die de afsluiting
is van een sportseizoen, waarin
kwalificatie voor het NK één van
de te behalen doelstellingen is.
Dat niet iedereen kan deelnemen,
betekent dat het NK geen ‘open’
wedstrijd meer is en dat er op
het NK dus geen punten meer
verdiend kunnen worden voor de
nationale ranglijst. De consequentie is dat de limieten (bijvoorbeeld
voor deelname aan wedstrijden in
het wereldbekercircuit) tegen het
licht gehouden moeten worden.
2. Kwalificatie voor het NK kan
alleen door het bezoeken van
seniorenwedstrijden. Dit conflicteert – met name voor junioren
en cadetten die zich mengen in
de kwalificatiestrijd voor het JWK
– met het junioren- respectievelijk
cadettenvoorbereidingsprogramma.
Dit punt is naar aanleiding van
het NK 2005 naar voren gebracht
en in de evaluatie betrokken.
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Gebleken is dat er vorig jaar aan
het voortoernooi plus het NK
42 jeugdschermers meededen.
Daarvan haalden er 17 de laatste
16 in een van de disciplines.
Als er gekwalificeerd was via ranglijst en KNAS-Cup, hadden zich
18 jeugdschermers voor het NK
geplaatst. Dat betekent dat het in
ieder geval in 2005 niet zo was
dat de kwalificatiestructuur van
top-8 ranglijst plus top-8 ECP-cup
nadelig gewerkt zou hebben voor
junioren en cadetten. Ook naar
aanleiding van het NK 2006 wordt
er weer geëvalueerd. Dit punt
wordt dan wederom bekeken.
Bovendien is kwalificatie voor het
JWK een doel op zich, en zoals bij
zoveel zaken is het niet mogelijk
tegelijkertijd alle doelen succesvol
na te streven. Topsport is keuzes
maken. Consequentie van zo’n
keuze kan zijn dat de optimale
voorbereiding op kwalificatie en
deelname aan een JWK niet valt te
combineren met kwalificatie voor
het NK Senioren.
Kwaliﬁcatie: de regels op een rij

Voor het NK 2006 (op 10 juni)
kwalificeren zich 16 deelnemers
per discipline:
1. De eerste 8 van de Nederlandse
ranglijst per 1 juni 2006 die tijdig
en op correcte wijze zijn ingeschreven voor het NK,
2. aangevuld met de hoogst geklasseerde schermers op de ranglijst
van de ECP-KNAS-Cup per 1 juni
2006 die tijdig en op correcte wijze
zijn ingeschreven voor het NK.
3. Bij een ex aequo klassering op de
ranglijst, plaatsen alle schermers
met het betreffende rangnummer
zich (er zijn bijvoorbeeld twee nrs
8 ex aequo; beiden plaatsen zich; er
kwalificeren zich dan 7 schermers
via de ECP-KNAS-Cup)

Ook als je op het eerste
gezicht niet gekwaliﬁceerd
bent, is het verstandig toch in
te schrijven voor het geval er
afmeldingen of blessures zijn.

4. Bij een ex aequo klassering op de
ECP-KNAS-Cup plaatst degene
zich met de hoogste klassering
op de Nederlandse ranglijst
(bijvoorbeeld voor de 16e plek op
het NK zijn twee kandidaten die
beide 12e staan in de KNAS-Cup.
De eerste schermer staat 16e op de
Nederlandse ranglijst; de tweede
21e. Dan plaatst de eerste schermer
zich). Biedt de Nederlandse ranglijst geen uitsluitsel, dan wordt
er voorafgaand aan het NK een
barrage geschermd om 5 treffers.
5. Om 18.00 uur op de dag voor
het NK (dus 18.00 uur op 9 juni)
wordt de deelnemerslijst definitief.
Dat wil zeggen dat afmeldingen
vóór 18.00 worden vervangen
vanuit de inschrijvingen die tijdig
en correct zijn binnengekomen.
6. Afgemelde schermers na 18.00 uur
op 9 juni worden vervangen door
reserves van de organiserende
vereniging(en). Als er geen reserves door de verenigingen zijn
aangewezen, blijven de plaatsen
leeg. Om een minimaal niveau van
de reserves te garanderen, moeten
zij op de Nederlandse ranglijst of
in het ECP-KNAS-Cup klassement
voorkomen.
7. Schermers die op het appel niet
aanwezig blijken worden eveneens
vervangen door reserves van de
organiserende vereniging(en).
8. Over alle zaken die niet in de
reglementen van de KNAS, de
FIE en de hierboven beschreven
procedure zijn voorzien, beslist
het bestuur van de KNAS. Op de
wedstrijddag zelf beslist het DT
over alle zaken aangaande het NK.
Nota Bene: dus ook als je op het
eerste gezicht niet gekwalificeerd
bent, is het verstandig toch in te
schrijven voor het geval er afmel-

dingen of blessures zijn. Zonder
tijdige en correcte inschrijving is
deelname niet mogelijk!
Wedstrijdformule

Er is geen voorronde, er wordt direct
geëlimineerd. De plaatsingsvolgorde
voor het tableau van 16 is gebaseerd
op de Nederlandse ranglijst per
1 juni 2006. Het tableau wordt
vervolgens samengesteld door per
paar te loten. De nummers 1 en 2
van de plaatsingslijst loten om plek 1
op het tableau, de nummers 3 en 4
om plek 3, etc. De loting vindt plaats
direct na afsluiting van het appel.
Vanaf de achtste finales tot en met de
halve finales worden alle disciplines
parallel geschermd. Dat wil zeggen
dat elke discipline op één loper wordt
geschermd, en dat partijen gelijktijdig
beginnen. Voor pers en publiek levert
dat een zeer overzichtelijk wedstrijdverloop. Het tijdschema wordt ruim
van te voren via de KNAS-website
gepubliceerd.
De finales worden gehouden in het
Atlantic Hotel in Kijkduin.
Presentatie

Omdat we van het NK een bijzonder
evenement willen maken, wordt veel
aandacht besteed aan de aankleding
en presentatie. Daar hoort ook bij
dat schermers zich correct kleden:
witte kousen en een reglementair
schermpak zijn natuurlijk vanzelfsprekend. Maar ook willen we de
schermers vragen zich in hun clubtrainingspak te presenteren. Bij de
presentatie van de finalisten is dit
zelfs een must. We zien ook liever
niet het nationale trainingspak. Het is
immers een wedstrijd waar je voor je
club uitkomt, niet een waar je als lid
van een nationale selectie deelneemt.
Het wordt zeer op prijs gesteld als je
je naam achterop je vest hebt staan.
Waarschijnlijk wordt dit vanaf 2007
een verplichting.
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Programmamanager
deskundigheidsbevordering
aangenomen.
De KNAS en de NHB hebben per
1 maart a.s. Herbert Hoogers aangesteld als programmamanager deskundigheidsbevordering. Hoewel het een
deeltijdbaan (0,6 fte.) betreft zal er,
zowel bij de KNAS als bij NHB, flinke vooruitgang geboekt worden voor
het realiseren van een aantal plannen
en ambities betreffende de scholing
van het kader. Immers, beide organisaties hebben in hun meerjarenbeleid
de relevantie van goed opgeleid kader
opgenomen. Een ander, zeker niet
onbelangrijk, voordeel is dat met het
aantrekken van Herbert Hoogers,
de ingezette samenwerkingstrajecten
tussen beide sportbonden nog meer
vorm en inhoud zullen krijgen.
Herbert Hoogers is 46 jaar en woont
in Deventer. Na afronding van de
Academie voor Lichamelijke
Opvoeding te Groningen, is hij vooral
werkzaam geweest als trainer in de
turnwereld en als beleidsmedewerker
bij de KNGU, waarbij hij voor een
belangrijk deel belast is geweest met
de ontwikkeling en organisatie van
scholingsprogrammas. Naast genoemde werkzaamheden als professional, heeft Herbert Hoogers zich als
vrijwilliger in diverse functies verdienstelijk gemaakt.
De KNAS en de NHB hebben er het
volste vertrouwen in dat de brede
ervaring van Hoogers een uitstekende basis zal vormen voor een goede
‘schakeling’ tussen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering!
D.Meijer-Evers
Knas bestuurslid breedtesport a.i.

Bondszaken

Jeugd spelregelboekje KNAS
Onlangs is het spelregelboekje voor
de jeugd gerealiseerd. Aan de hand
van tekeningen kun je zien wat er
van je wordt verwacht en wat je kunt
verwachten van anderen als je een
wedstrijd schermt.
Het boekje bevat de belangrijkste
regels van het schermen bij wedstrij-den, informatie over materiaal
maar ook over veiligheid, sportiviteit,
respect en houding bij het schermen.
Het boekje geeft de jeugd op een
speelse manier inzicht in de verschillende wapens en de regels van het

schermen bij wedstrijden. Tevens
geeft het inzicht in hoe het gedrag op
en rond de loper hoort te zijn. Achter
in het boekje staat een spelregeltest
om de kennis te kunnen testen.
Alle verenigingen hebben een exemplaar ontvangen. Zij kunnen boekjes
bestellen bij de Knas.
Hebt u belangstelling? Neem hiervoor contact op met uw vereniging.
Om een indruk te krijgen hebben wij
voor u één bladzijde uit het boekje
afgedrukt.
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Diverse schermzaken

Diverse schermzaken

Wijzigingen
schermverenigingen

Schermvereniging d‘Artagnan
Venlo

Veertigjarig bestaan schermvereniging Prometheus

Schermvereniging Delft Fencing Club te
Delft

In 2006 viert schermvereniging Prometheus haar 40 jarig bestaan. Om
dit lustrum te vieren, worden allerlei
activiteiten georganiseerd, waaronder
een lustrum reünie voor leden en
oud-leden. Daarom zijn wij nu op
zoek naar oud-leden.

Dhr. F. Vermeulen
Han Hoekstrahof 97
1628 WS Hoorn

Schermvereniging d‘Artagnan in
Venlo is per direct op zoek naar een
schermleraar. De schermvereniging
telt momenteel circa 40 leden waarvan ongeveer de helft jeugd en de
andere helft senioren. Wij zoeken een
leraar voor de training van de oudere
jeugd en volwassenen op de maandagavond, van 20.00 tot 22.00 uur.
Er wordt voornamelijk geschermd
met degen. De volledige oproep is
terug te lezen op www.knas.nl.

ver. 3010 Schermvereniging ter Apel
(SVTA)

Neem voor meer informatie contact
op met:

heeft een nieuw secretariaat.

Jan Somers
Rooddorpstraat 8
5913 TE Venlo
telefoon 077 354 72 14 (na kantooruren)
jjasomers@venlo.nl

heeft een nieuw secretariaat
Dhr.E. Arkenbout
Jaques Dutilhweg 245
3065 KA Rotterdam
Ver. 1014 SV Hoorn

heeft een nieuw secretariaat

Bent u ooit lid geweest van SV Prometheus of heeft u adresgegevens van
oud-leden?
Stuur dan een e-mail naar
informatie@schermenindelft.nl

Dhr. W. Schomaker
Noorderdiep 593
7876 EH Valthermond
e-mail: svterapel@hotmail.com
Schermvereniging Vívás

heeft een nieuw secretariaat
Peter Stijger
Het Fregat 12
3742 HG Baarn
telefoon (035)541 51 22
e-mail: info@vivas.nl
Schermvereniging Dégagé te Breda opgeheven

Schermvereniging Dégagé te Breda is
per 9 december 2005 opgeheven,
wegens gezondheidsredenen van
Maître de heer Baelemans.

of schrijf naar
SV Prometheus
Purmerendstraat 267
2547 JE Den Haag.

Voor meer informatie over het
lustrum programma kunt u ook
kijken op
www.schermenindelft.nl.
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Indra Angad-Gaur start nieuwe
seizoen in Grenoble
16 januari 2006

Florettiste Indra Angad-Gaur is het
nieuwe jaar gestart met een dertiende
plaats tijdens het internationale toernooi van Grenoble (F). Via 5 overwinningen in de poule won zij na een
vrijstelling bij de beste 128 met 15-5
van de Française Jouve. Bij de laatste
32 verloor ze door een scheidsrechterlijke dwaling krap met 15-14 van
Guichoux. Via de herkansing vocht ze
zich met overwinningen op Gastou
en Bouzat terug naar een uiteindelijke
13e plaats, na haar laatste partij met
15-14 van de Iraanse Ibrahim verloren te hebben. ‘Ik heb naar tevredenheid staan schermen. Jammer van
die onterechte verliespartij. Daarmee
kom je in de herkansing en dat is
nou eenmaal erg zwaar’, analyseerde
Indra na afloop. ‘Ik kom echter wel
langzamerhand in World-Cup-vorm
en daar gaat het nu om’.

Mats Stijlaart beste Nederlander in Bad Cannstatt
16 januari 2006

122. Martijn de Haas
146. Jim van Tol
160. Edgar van Oeveren
188. Yoram Schippers
214. Mike Hilberts

Westend Cup Budapest Dames
Senior Degen Individueel WB A
20 januari 2006

Sonja Tol begon in het nieuwe jaar
niet met een podium plaats op dit
sterk bezette Hongaarse wereldbeker
toernooi. In haar eerste eliminatie
om bij de 32 te komen kwam ze met
14/15 van de loper tegen de Russin
Eugenia Stroganova.
167 deelneemsters.
Eindresultaat:
1. Branza, Ana ROM
2. Mackay, Sherraine CAN
3. Flessel-Colovic, Laura FRA
3. Cascioli, Cristiana ITA
34. Tol, Sonja

Saskia van Erven 12de in
Waldkirch

Tien Nederlandse cadetten hebben
zaterdag 14 januari deelgenomen aan
het 40ste internationale Adolf Ermer
toernooi te Bad Cannstatt (Dld), het
5e kwalificatietoernooi voor de Jeugd
Wereldkampioenschappen in Korea.
Na de eerste dag met 236 deelnemers
en 3 voorronden, behoorden
3 Nederlandse schermers tot de beste
64 en kwalificeerden zij zich voor de
volgende dag.

29 januari 2006

Zondag eindigde Mats Stijlaart als
beste Nederlander op de 18e plaats,
gevolgd door Martin Remijn die
35ste werd en Toby Gerritse die 36ste
werd.

29 januari 2006

Overige Nederlanders
96. Alexander Moraru
99. Gerben Engelen

Tijdens het junioren wereldcup
toernooi dames floret te Waltkirch behoorden Saskia van Erven en Djinn
Geurts tot de 105 deelneemsters.
Saskia bereikte als beste Nederlandse
de 12e plaats. Djinn werd 33ste.

Mats Stijlaart in Koblenz
wederom beste Nederlander
Negen Nederlandse cadetten hebben
zaterdag 28 januari deelgenomen aan
het ‘Sparkasse cup’ toernooi te Koblenz, het 6e kwalificatietoernooi voor
de Jeugd Wereldkampioenschappen
in Korea.

Het toernooi startte met 234 deelnemers en 4 voorronden. Na de eerste
dag kwalificeerden Mats Stijlaart,
Martin Remijn en Edgar van Oeveren zich bij de beste 84.
Zondag eindigde Mats Stijlaart als
beste Nederlander op de 20e plaats,
gevolgd door Martin Remijn die
30ste werd en Edgar van Oeveren die
76ste werd.
Overige Nederlanders:
119. Alexander Moraru
136. Mike Hilberts
144. Jim van Tol
147. Toby Gerritse
150. Yoram Schippers
156. Gerben Engelen

Sonja Tol 9e bij World Cup
Praag
29 januari 2006

Degenschermster Sonja Tol heeft de
negende plaats bereikt tijdens het
World Cup-toernooi in Praag. Bij
de laatste zestien verloor Sonja met
15-12 van de Poolse Beata Tereba.
Het toernooi werd gewonnen door
de Canadese Sherraine Mackay en
het zilver was voor Luo Xiaojuan uit
China. De bronzen plakken gingen
naar Zhang Li (CHN) en Beata
Tereba (POL).
Bij de laatste 64 won Sonja met 1514 van de Duitse Elke Birthelmer.
Daarna pakte ze in de verlenging
de Poolse Malgorzata Bereza met
13-12. Aan het toernooi namen 139
schermsters deel. ‘Ik ben niet helemaal tevreden, maar gezien het feit
dat ik dinsdag na een hinderlijke blessure nog nauwelijks kon lopen, mag
ik ook weer niet al te zeer klagen’, zei
Sonja Tol na afloop.
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Sonja Tol na twee wedstrijden
uitgeschakeld in St.Maur
4 februari 06

Degenschermster Sonja Tol kon na
haar tweede ontmoeting tijdens de
Wereld bekerwedstrijd in St.Maur
(F) haar schermspullen inpakken.
Na op het tableau van de beste 64
schermsters aanvankelijk van de
Japanse Keiko Yukimoto gewonnen te
hebben, vond de marineofficier bij de
beste 32 haar Waterloo tegen de Chinese Li Na (15-12). Ze werd daardoor 19e in het met 149 schermsters
bezette toernooi. Het goud ging
naar de momenteel in uitstekende
vorm verkerende Sherrain Mackay
(CAN), zilver was er voor de Duitse
Imke Duplitzer en de beide bronzen
plakken gingen naar Li Na en Laura
Flessel-Colovic (FRA). ‘Ik heb nog
nooit van Li Na gewonnen, maar ben
met een 15-12 nederlaag weer een
stukje dichter bij de oplossing’, zei
Tol na afloop. ‘Mijn top-16 positie op
de wereldranglijst komt gelukkig niet
in gevaar’.
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Djinn Geurts en Saskia van
Erven plaatsen zich voor de
JWK te Korea
12 februari 06

Tijdens het zeer sterke dames junioren wereldbeker A toernooi in Lyon
(FR) plaatsten Djinn en Saskia zich
bij de resp. beste 8 en beste 16.
Hiermee wisten de beide dames zich
te plaatsen voor het JWK in Korea.
Bron: Rorik Janssen

Geen punten Sebastiaan Borst
10 februari 2006

Geen punten voor Haagse floret
specialist Sebastiaan Borst tijdens het
Wereldbeker A Heren Senior Floret
Coupe Ville de Venise in Italië.
Eindklassement:
1. Cassara, Andrea (ITA)
2. Baldini, Andrea (ITA)
3. Attely, Loic (FRA)
3. Le Pechoux, Erwan (FRA)

Sebastiaan Borst eindige als 84ste.
Bron: www.ﬁe.ch
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Groot Nederlands succes
11 februari 2006

Siebren Tigchelaar beste Nederlander
tijdens wereldbeker Senior heren
Degen individueel, Grand Prix van
Qatar 2006 Doha.
Eindklassement:
1. Boisse, Eric (FRA)
2. Fischer, Marcel (SUI)
3. Milanoli, Paolo (ITA)
3. Nikishin, Bogdan (UKR)
Beste Nederlandse prestaties:
6. Tigchelaar, Siebren
35. Verwijlen, Bas
60. Kardolus, Arwin
84. den Otter, Wouter
85. Damen, Stefan
108. Rutjes, Carlo
Bron: Roel Verwijlen

Stijlaart beste Nederlander
in Cabries
4 en 5 februari 2006

Tijdens het druk bezette toernooi
in Cabries, 256 deelnemers, wisten
Martin Remijn en Mats Stijlaart
wederom een goede prestatie neer
te zetten. Op het toernooi, dat naast
de flinke vertegenwoordiging door
Frankrijk (ca 150 deelnemers) ook
door landen buiten Europa werd
bezocht, wisten Martin en Mats de
tweede dag te bereiken en hun positie
op de Nederlandse ranglijst te verstevigen. Zondag eindigde Mats Stijlaart
als beste Nederlander op de 19e
plaats, gevolgd door Martin Remijn
die 36ste werd.
Overige Nederlanders:
87. Gerben Engelen
103. Edgar van Oeveren
122. Yoram Schippers
125. Alexander Moraru
132. Toby Gerritse
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Wereldbeker FIE WB A Würth
Cup Tauberbischofsheim
Dames Degen Senioren individueel
04 maart 2006
Eindklassement:
1. Mackay, Sherraine (CAN)
2. Duplitzer, Imke (GER)
3. Flessel-Colovic, Laura (FRA)
3. Baradji-Duchene, Marysa (FRA)
5. Kiraly Picot, Hajnalka (FRA)
6. Branza, Ana (ROM)
7. Tol, Sonja (NED)
8. Heidemann, Britta (GER)
Bron: FIE

Wereldbeker FIE WB A GP
Shanghai, Heren Floret
senioren (03-03-2006)
Eindklassement:
1. Cassara, Andrea (ITA)
2. Joppich, Peter (GER)
3. Marcilloux, Marcel (FRA)
3. Or, Tomer (ISR)
Beste Nederlandse prestaties:
42. Borst, Sebastiaan (NED)
86. Holstege, Arnaud (NED)
107. Combe, Sebastiaan (NED)
Bron: FIE

WB A GP Stockholm
11 maart 2006

Bas Verwijlen eindigt als beste Nederlander op een 34ste plaats, Verwijlen
behoudt zijn 8ste plaats op de wereldranglijst. Het toernooi telde 182
deelnemers.
Eindklassement:
1. Jeannet, Fabrice (FRA)
2. Steffen, Benjamin (SUI)
3. Tagliariol, Matteo (ITA)
3. Fiedler, Joerg (GER)
Beste Nederlandse deelnemers:
34. Verwijlen Bas (4 WB punten)
56. Tigchelaar, Siebren
63. Kardolus, Arwin
147. Rutjes, Carlo
166. Vredeveldt, Niels
170. den Otter, Wouter
182. Damen, Stefan

Equipe degen landenteams
12 maart 2006

Het Nederlandse Equipe pakt acht
wereldbekerpunten bij stevig bezette
wedstrijd voor landenteams.
Eindklassement:
1. Italie
2. Hongarije
3. Frankrijk
17. Nederland
Bron: ﬁe.ch

WB A London
04 maart 2006

Bonnie van Vuure continueert WB
punten in sterke sabel ontmoeting
met 84 deelneemsters.
Eindklassement:
1. Csaba, Edina (HUN)
2. Tan, Xue (CHN)
3. Nagy, Orsolya (HUN)
3. Kaneko, Sakura (JPN)
Enige Nederlandse deelname:
49. van Vuure, Bonnie (NED)
bron: ﬁe.ch

Indra Angad-Gaur wordt 24e
bij World Cup Tokyo
11 maart 2006

Floretschermster Indra Angad-Gaur
is als 24e geëindigd bij de World
Cup in Tokyo. Na aanvankelijk bij de
beste 64 nog met 11-4 gewonnen te
hebben van een Koreaanse, verloor
Indra bij de beste 32 met 10-7 van
de latere bronzen medaille winnares
Ianna Rouzavina uit Rusland. Het
toernooi werd gewonnen door Hyun
Hee Nam (KOR), het zilver was voor
Sylwia Gruchala (POL) en de tweede

bronzen plak werd veroverd door de
Italiaanse Margherita Granbassi. Het
toernooi kende 81 deelneemsters.
In de voorrondepoule had ze vijf
van de zes wedstrijden gewonnen
en was daarmee als negende op het
tableau van de beste 64 schermsters
geplaatst. ‘Ik heb tot 30 sec voor
het einde in mijn partij tegen Rouzavina vóór gestaan. Toen ze sterk
terugkwam had ik daar geen passend
antwoord op’, vertelde Angad-Gaur
na afloop. ‘Jammer, want ik verkeerde
in uitstekende vorm en ben voor mijn
gevoel eigenlijk “medailleklaar”’.
Bron: defensie topsport

Fantastisch resultaat Sonja Tol
Sonja Tol heeft de wereldbekerwedstrijd in Luxemburg op haar naam
gebracht. De geroutineerde Haagse
degenschermster won in de finale met
opmerkelijk veel gemak van de sterke
Russin Oksana Ermakova: 15-8.
In de aanloop naar de eindstrijd was
Tol te sterk voor o.a. de Hongaarse
Adrienn Hormay, Timea Nagy, de
tweevoudig Olympisch kampioene,
en de Française Maureen Nisima.
Alleen de partij tegen Nagy was
close: 13-12. Tol werd in Luxemburg, waar 115 deelneemsters op de
loper verschenen, begeleid door Roel
Verwijlen, de bondscoach voor het
wapen degen.
‘Ze had een superdag. Het klopte gewoon. Ze raakte alles’, was zijn
tevreden reactie.
Mooiste zege

De veelvoudig Nederlands degenkampioene, die door haar verrichting naar de achtste plaats op de
wereldranglijst opschoof, won in het
verleden toernooien in Katowice (2x)
en Göteborg. De laatste zege dateerde uit 2003. ‘Deze is verreweg mijn
mooiste’, zei Sonja Tol.
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‘Bovendien was ik duidelijk de beste.
Geen kattenpis als je de tegenstanders hier ziet. Tegen Nagy had ik het
echt heel moeilijk. Maar Nisima, die
bij de Olympische Spelen van Athene
toch brons won, had ik klem. Ik zag
precies wat ze deed: 15-11.’
Reis rond de wereld

Bij de recente WB-evenementen
haalde Sonja Tol al een paar keer de
laatste acht, Rome viel vorige week
tegen. Toch voelde Sonja Tol dat ze
tot de gouden podiumplaats in staat
was. Het wachten was op de dag dat
alles wel lukte.
‘Ja, het zat er aan te komen. Maar
ik zeg niet dat ik dit elke keer kan.
Het blijft wel schermen.’
De komende maanden reist de
schermster uit de topsportselectie van
Defensie de wereld rond. Na de WK
voor militairen in Boekarest volgen
halteplaatsen als Sint Petersburg,
Barcelona, Sydney, Melbourne (trainingsstage), Vancouver en Havana.
Deelnemers: 115
Eindklassement:
1. Tol Sonja (NED)
2. Ermakova Oxana (RUS)
3. Dmowka Danuta (POL)
3. Hormay Adrienn (HUN)
Bron: ANP/ FIE.ch

Diverse schermzaken

Opzet competitie Floretjeugd
Toen ik 2 jaar geleden aantrad als
schermleraar in Leeuwarden van de
Schermkring Friesland, vond ik dat
er erg weinig voor de jeugd werd
georganiseerd. Eigenlijk alleen het
bekende toernooi in Ter Apel ´Het
Wapen van Vlagtwedde´, maar geen
kleinschalige onderlinge wedstrijden
in regionaal verband.
Ik benaderde ruim 2 jaar geleden tijdens dit Wapen van Vlagtwedde enige
bestuursleden en maîtres van 6 van
de 7 schermverenigingen, die jeugdschermers hadden.
Alleen Donar had als studentenvereniging geen jeugd en dus geen
belangstelling.
We gingen in zee met sv. Heerenleed
uit Groningen, sz. Tóth uit Oudkerk,
Schermkring Friesland uit Leeuwarden, sv. Desperado uit Assen, sv. Bras
de Fer uit Meppel en onder bepaalde
voorwaarden SVTA uit Ter Apel.
Iedere vereniging zou 1x per jaar
een wedstrijd organiseren. Hieruit
zou een klassement gemaakt kunnen
worden.

In februari 2005 begon de cyclus met
een wedstrijd in Groningen, bij sv.
Heerenleed. Daarna sz.Tóth en sv.
Desperado. Wegens de gewijzigde
leeftijdscategorieën per 1 september,
werd hier het klassement eenmalig
berekend over de 3 wedstrijden voor
1 september. De Schermkring Friesland stelde wisselbekers beschikbaar
voor de winnaar van elke categorie.
In feite begon met de wedstrijd in
Meppel bij sv. Bras de Fer in september 2005 de 2e cyclus van wedstrijden, welke moeten eindigen voor
1 september 2006.
Sv. Ter Apel zou geen apart toernooi organiseren; we besloten de
noordelijke uitslagen uit ´het Wapen
van Vlagtwedde´te filteren.
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De 9e Lex Jongejan
Memorial Trophy
Zondag, 6 november 2005
Schermvereniging MVO

Lex Jongejan
Memorial Trophy
Zondagmorgen 6 november 2005
kwamen we aan bij de sportzaal van
het Marine Vliegkamp Valkenburg.
Het personeel van bureau sport Gino
Pasutto, Jeroen Driessen, Misha
Schreiner (Bureausport MVKV)
en voorzitter Rudolph Francis,
hadden de zaal schitterend ingericht
en versierd met vlaggen, posters en
planten.
Aangezien de equipes op tijd
verschenen, kon conform het programma op tijd gestart worden met
een schitterende opening door de
voorzitter en de penningmeester.
De club vierde in 2005 haar 55ste
jubileumjaar. Voor deze speciale
gelegenheid werd de clubvlag onthuld, wat met een daverend
applaus bevestigd werd. Vervolgens
ging onder leiding van Maître Rob
Vonk en Freke Hilligenhekke het
toernooi voortvarend van start.
In de voorronde (3 poules met
5 equipes) had MVO 2 (Tanja
Engberts, Frits Snijdewint en Henk
van der Stoep) te maken met sterke
tegenstanders. Ondanks hun taaie
verweer gingen veel partijen verloren
en kwamen zij in de E-poule. Daar
wisten zij wel een overwinning te
boeken.
MVO 1 (Sonja Tol, Rob Boek en Paul

van den Berg) slaagde er in om alle
partijen te winnen en plaatste zich
voor A-poule. In deze finalepoule zaten ook LUSV 1 (Robb van Winden,
Piet Rodenburg en Peter Bijker) en
Delft Fencing 1 (Fedde Poppenk,

Arjen van Viegen en Maarten
Wassink).
MVO 1 startte tegen Delft 1 voortvarend; Paul wist zijn eerste partij te
winnen. Sonja en Rob breidden de
voorsprong uit, maar Paul verloor
ruim in de partij tegen Arjen van
Viegen. Ook de 2de partij van Rob
was minder, zodat Sonja weer aan
de bak moest om de voorsprong te
herstellen. MVO 1 gaf deze voorsprong ondanks de heftige tegenstand
van Delft 1 in de laatste 3 partijen
niet meer prijs.
Na een korte pauze betraden LUSV
1 en Delft 1 het tableau. Delft wist
na een redelijk gelijkopgaande strijd
toch te winnen. Hierna moest MVO 1
tegen de titelverdediger LUSV 1 aan
de bak. Ondanks een 2-0 voorsprong
ging de 1e partij toch met 5-3 verloren. Ook de tweede partij liep niet
soepel. Sonja wist in de 3de partij de
opgelopen schade te herstellen. De
volgende vier partijen bleek dat MVO
1 en LUSV 1 aan elkaar gewaagd
waren; na de 7de partij was de stand
gelijk. In de 8ste partij boekte Rob
een zeer fraaie overwinning op Piet
Rodenburg en wist een gat te slaan
van 6 punten. Sonja liet Peter Bijker
niet dichterbij komen en maakte de
45 punten vol. Door deze overwinning werd MVO 1 winnaar van het
toernooi en veroverde opnieuw de
wisselbeker.
Edwin Treffers wist niet dat hij deze
dag een familielid zou tegen komen,
een leuk moment: reünie van de

familie Treffers op de loper. Het zit
gewoon in het bloed, want ook Edwin
zijn vader en diens vader waren
goede schermers en ooit werkzaam
bij defensie.
Siem Kamp bracht jonge schermers
mee. Zij waren zeer onder indruk om
tegen Sonja Tol te schermen.
Dit bleek een goed leermoment voor
deze aspirant schermers.
Robb van Winden bracht een gewaagde samenstelling van zijn equipe
LUSV op de loper. Het wierp zijn
vruchten af: zij zijn geëindigd op de
3e, 4e en 5e plaats.
Als verrassing voor de aanwezigen
reikte de bronzen medaillewinnaar
van WK 1992 te Havanna, Pernette
Osinga, de prijzen uit. Pernette werd
door de voorzitter namens sv MVO
beloond voor haar bijdrage aan het
schermen.
De jury heeft de hele dag de wedstrijden bekeken en Beau Geste 2; Pelle
Castemiller, Ruud Hoogenboom
en Vico Sonius werden unaniem
uitverkoren voor de Fairplayschaal
(sportiviteitprijs). De motivatie was
o.a: De zeer sportieve wijze waarop
zij hebben geschermd in equipeverband; een groot voorbeeld voor
anderen.
Na afloop hielpen velen met het
opruimen van de zaal. Een zeer
geslaagd toernooi! MVO dankt de
deelnemers voor hun sportieve
wedstrijd en hoopt volgend jaar weer
op een grote deelname.
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Ferrum Vetum
Op 26 februari ging voor de eerste
keer Ferrum Vetum toernooi van
start. Met het aantal van 24 deelnemers kan teruggekeken worden op
een zeer geslaagde 1e bijeenkomst.
Het toernooi is voor veteranen boven
de 40 jaar.
Uitslagen
1 MVO1
(Robert Boek, Paul van den Berg,
Sonja Tol)
2 Delft FC 1
(Fedde Poppenk, Arjen van Viegen,
Maarten Wassink)
3 LUSV 1
(Robb van Winden, Piet Rodenburg,
Peter Bijker)
4 LUSV 2
(Carlo Rutjes, Mario Rodenburg,
Edwin Treffers)
5 LUSV 3
(Liesbeth de Bruijn, Terry Grevenstuk,
Jack van der Plas)
6 Delft FC 2
(Diederik kinds, Tim Frijns, Marthe Mense)
7 HOC Habet
(Martijn Dijkman, Joost Rooze,
Harm Wieldraaijer)
8 Des Villiers
(Muawiya Shehadeh, Ruby Wilde,
Roelant Stuyk)
9 L’ Aissaillant
(Sjak Swiers, Gijs Boon, Bnoudewijn Vis)
10 Pallas
(Jan Treffers, Ruud van Reij,
Tim van Zalinge)
11 SV Vrijbuiters
(Debra van der Lem, Helmut, Baars,
Jaapjan Rijlaarsdam)
12 Beau Geste 1
(Siem Kamp, Rien de Voogd, Eric
Dobbelaar)
13 MVO 2
(Tanja Engberts, Frits Snijdewint,
Henk van der Stoep)
14 Beau Geste 2
(Pelle Castemiller, Ruud Hoogenboom,
Vico Sonius)

29 deelnemers hadden zich voor dit
toernooi aangemeld. Wegens afmeldingen in verband met ziekte startten
we met 24 deelnemers. Bij de heren
startten 9 deelnemers op degen en 7
op sabel. 4 dames startten op degen
en 4 op floret
De 1e plaatsen waren voor:
Heren Sabel:
Anton Oskamp
Heren Degen:
Henk Uijting
Dames Degen:
Ineke Knape
Dames Floret:
Henne van Es

Voor deze dag was er voor iedereen
een herinneringsplaquette en een
oorkonde van plaatsing.

Het toernooi wordt meerdere keren
per jaar gehouden, de bedoeling is 4
maal per jaar. De best geplaatste bij
3 van de 4 toernooien of bij 2 van 3
toernooien krijgt aan het eind van het
jaar een beker uitgereikt. Het toernooi
heeft een recreatief karakter. Met de
ingelaste pauze was het gezellig om in
een ongedwongen sfeer elkaar weer
bij te praten. In de pauze lieten de
deelnemers zich de kop soep goed
smaken. Voor de bar en consumpties
was er de hulp van Frank en Nel van
der Zwan. Lies Ariaans hielp hierbij
en zij verzorgde ook de inschrijvingen. Het wedstrijdbureau werd bemand door John Hartings en Martin
Ariaans.
De organisatie kreeg ondersteuning
bij het jureren op floret van Gert Jan
Bunck, op degen van Dinie Meijer en
op sabel van Martin Ariaans.
Frank en Nel van der Zwan, Lies en
Martin Ariaans, John Hartings, Gert
Jan Bunck en schermers bedankt voor
jullie inzet en de sportieve bijdrage
aan het toernooi.
Dinie Meijer-Evers
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Jubileumwedstrijden
25-jarig bestaan Schermkring
Friesland te Goutum

Kerstballentoernooi
Schermvereniging Trefpunt
Vlaardingen

Verslag van de jubileumwedstrijden op
15 oktober 2005, ter ere van 25-jarig
bestaan van de Schermkring Friesland te
Goutum bij Leeuwarden.

Het jaarlijks terugkerende nationale
Kerstballentoernooi van Schermvereniging Trefpunt Vlaardingen
voor de jeugd werd dit jaar bezocht
door bijna 50 schermers, duidelijk
meer dan vorig jaar toen ongeveer 30
schermers op de lopers verschenen.
Het kerstballentoernooi kan worden
gezien als een goede afsluiting van
2005, het jaar waarin de vereniging
40 jaar bestond.

Het bestuur had gekozen voor een
équipe degenwedstrijd tussen de
noordelijke verenigingen en een individuele jeugd sabelwedstrijd voor de
jongere jeugd.
De inschrijving was wat mager, nl.
slechts 5 équipes degen en slechts 8
deelnemers sabel.
Desondanks werd er met groot
enthousiasme voor elke treffer gevochten. Toen ‘s middags de balans
werd opgemaakt bleek, dat de Groningse schermbroeders en -zusters
van de GSSV Donar 1881 de buit
verdeeld hadden (45-20).
De gastvrijheid van de organiserende vereniging kwam tot uiting,
door de sv Desperado voor te laten
gaan en hen een keurige 3e plaats te
gunnen (45-44)
Uitslagen:
1 GSSV Donar 1881 Groningen (4V)
(Hedzer Uulders, Jelmer Borst en Arnoud Maurer)
2 GSSV Donar 1881 Groningen (3V)
(Marjan Hartsuiker, Astrid Lugtenburg en
Birte Schulz)
3 Sv. Desperado Assen (2V)
(Joost de Vries, Tamar vd. Hammmen
en Niels Kramer)
4 FSSF 1 Leeuwarden (1V)
(Gerrit Jan Hoogeland, Jurriaan Jacobs
en Feike vder Zee)
5 FSSF 2 Leeuwarden (0V)
(Hennie Don, Reint Jelsma en Wessel
Zweemer)

De jeugd schermde tevens in het
kader van de IM. Jan Muller Trofee,
genoemd naar de 2 jaar geleden (op
54 jarige leeftijd) overleden maître
van de Schermkring Friesland.
Ad Mol (maître Schermkring Friesland)

De sfeer was goed en hoewel er, zeker
in de finales, fel werd gestreden viel
er geen onvertogen woord.
De wedstrijdadministratie had de
schermers ingedeeld in twee categorieën, afhankelijk van leeftijd. De
eerste groep bestond uit de leeftijdsklasse 9 t/m 11 jaar en de volgende
uit de 12- t/m 16-jarigen.
In de jongste groep werd in een
spannende finale beslist wie de eerste
t/m de vierde plaats hadden behaald.
Jammer genoeg waren er geen schermers van de jubilerende thuisclub bij.
Jelle Moree van Trefpunt, vorig jaar
nog zevende schoof een plaatsje op

en werd nu zesde. De eerste plaats
ging naar Kawin Koning van Les
Faucons, de tweede plaats was voor
Jasper van den Berg van AEW-Leiden. Ook de derde en de vierde plaats
werden bezet door schermers van
deze vereniging. Dit waren respectievelijk Margôt van den Berg en Merijn
Kromme. Een mooi resultaat voor
deze vereniging.
In de tweede categorie was het beeld
voor Trefpunt een ietsje beter. Milan
Boom haalde met zijn uiteindelijk 5e
plaats net niet de finalerondes. Hij
had één partij minder gewonnen dan
de eerstvolgende in zijn poule die
daarmee wel de eindrondes haalde. In
de finales kwamen aldus terecht Lola
Tulen (de Troubadours), Jermaine
Kromopawiro (O.K.K.), Gijs Tap
(Les Fuacons) en Tijl van Hal (SV
Beau Geste), die respectievelijk de
eerste t/m de vierde plaats behaalden
in zeer inspannende finalerondes om
15 treffers.
De eretitel Kerstbal van 2005 kan
derhalve met recht worden gedragen
door Kawin Koning en tevens door
Lola Tulen.
Jan Buijsse

Kerstballentoerooi 2006

foto: Joke Kaffa
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Puntentoernooi
Wij zijn alweer aan het 3e seizoen
begonnen! De 20 wedstrijden die wij
hebben gehad, waren zeer succesvol.
Dit is met name te danken aan al die
mensen die bereid zijn om voor onze
schermjeugd de handen uit de mouwen te steken. Dan denk ik met name
aan de Maîtres en bestuursleden die
de jeugd stimuleren om naar dit toernooi te gaan, aan de begeleiders en
scheidsrechters die elke maand weer
paraat staan én aan de verenigingen
die de wedstrijd willen organiseren.
Ook zal het u niet ontgaan zijn dat
door de komst van Martin Ariaans,
Andy Top en Natasja Verwoerd in het

wedstrijd secretariaat alles nog vlotter
en soepeler loopt.
De eerste wedstrijd is begonnen
op 21 januari tegenover de Luitenant
Kolonel Tonnet kazerne in t‘ Harde.
Alle kinderen hebben daar weer
35,-- euro betaald voor de in totaal
10 wedstrijden.
Nieuws van de organisatoren van het
Puntentoernooi

De organiserende vereniging uit
Deventer mag terug zien op een zeer
geslaagde dag. Ondanks de vakantie
waren er toch weer flink wat schermers. Helaas konden wij 1 deelnemer

niet toelaten omdat hij te laat kwam.
Jammer, maar het kan natuurlijk niet
zo zijn dat er 150 schermers en 30
scheidsrechters moeten wachten. Tip
voor de volgende keer: even onderweg bellen.
Tijdens het toernooi werden opnames gemaakt voor Zapp-sport dus
binnenkort kijken!
De volgende keer zijn wij te gast bij
de Troubadours in Den Bosch. Wij
willen het mee maken dat voor het
eerst 200 kinderen meedoen!
Ad van der Weg
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‘Vliegen’
Fotograﬁe: Mark Janssen
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SISTA-US
Schermtoernooi
Amsterdam
Nederlanders aan top in eindklassement Internationaal SISTA-US Schermtoernooi Amsterdam 28 en 29 januari
2006

Met ruim 75 kinderen, 12 equipes
en meer dan 100 individuele senior schermers was het SISTA-US
schermtoernooi ook dit jaar weer
druk bezocht en een enorm succes!
Wederom waren meerdere landen
vertegenwoordigd, waaronder Duitsland, Engeland en België. De finales
waren echter puur Nederlandse aangelegenheden.
Matthijs Rohlfs nog steeds in vorm na
afscheid Nederlandse selectie!

In de finale heren floret won favoriet
Matthijs Rohlfs overtuigend met 15-8
van Siroos Askary. Hoewel Rohlfs na
het afgelopen SISTA-RANA toernooi in november aangaf het wedstrijdschermen op hoog niveau op te
geven en uit de Nederlandse selectie
te stappen, bleek de voormalig meervoudig Nederlands Kampioen nog
steeds in vorm. In de finale startte
Rohlfs overtuigend, maar Askary, die
de laatste tijd in goede vorm is, kon
snel terugkomen naar 6-6. Bij de 1 e
rust stond Rohlfs echter voor met een
comfortabele 9-6 en ook na de rust
liet Rohlfs zien de wedstrijd onder
controle te hebben. Hij zette in de 2e
manche door en won uiteindelijk met
15-8.
De finale heren degen was zeer
spannend en onvoorspelbaar, waarbij

Vernon Thomas uiteindelijk Maxim
Zorkin versloeg met 15-11. Aanvankelijk ging Zorkin echter sterk aan de
leiding en na de 1e manche stond hij
met 6-8 voor. Na de rust kwam Thomas echter bij tot een stand van 9-9
en ging daar zelfs overheen, waarbij
hij de 2e rust inging met een voorsprong van 2 punten bij een stand
van 9-11. Zorkin leek nog terug te
kunnen komen, maar verloor uiteindelijk bij 10-14 op een double.
De dames floret finale kwam langzaam op gang, waarbij favoriet Laura
van Gijlswijk en Daniëlle van der
Meer elkaar tactisch aftasten. Bij de
1e rust was de stand pas 3-0 voor Van
Gijlswijk. Beide schermsters stelden
zich echter zeer terughoudend en tactisch op en in de 2e rust was het pas
5-3 voor Van Gijlswijk. In de 3e manche werd het echt spannend en Van
Gijlswijk, die meerdere SISTA-toernooien heeft gewonnen, leek maar
geen grip te krijgen op de wedstrijd.
Uiteindelijk kwam ze tot 7-6, maar op
de laatste seconde van de wedstrijd
maakte Van der Meer de gelijkmaker.
Er werd 1 minuut verlengd en Van
Gijlswijk won de tos, waardoor ze
zonder tegentreffer automatisch na
1 minuut gewonnen had. Echter, Van
der Meer wist toch die ene treffer te
maken en won verrassend met 7-8!
Deze prestatie leverte haar een directe stijging op de Nederlandse ranglijst op en door het winnen van deze
wedstrijd in de serie ECP-KNAS

CUP is ze een enorme stap dichter
bij plaatsing voor het NK 2006!
De finale dames degen kwam rustig
op gang en leek gelijk op te gaan. Er
werden redelijk veel doubles gemaakt.
Dan liep Hairya Engelenburg echter
weg en na de 1e manche stond ze
met 7-11 ruim voor. Na een tussenstand van 8-11 volgden alleen nog
maar doubles en legte Nicolette Kok
het af. De eindstand kwam uiteindelijk op 12-15.
Chantal Langejans en Bart van de Kerkhof
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Uitslagen
28 januari 2006
Jeugd individueel ﬂoret en
Senioren equipe ﬂoret
Senioren Equipe ﬂoret:
1. RANA (NED)
2. SC AMSTERDAM 1 (NED)
3. GER 2 (GER)
Junioren en cadetten (1986-1991) ﬂoret
jongens en meisjes:
1. Martijn de Haas (NED/Heerooms)
2. Caroline Gevaert (NED/Scaramouche)
3. Leon Haagman (NED/Ter Weer)
3. Daniëlle van der Meer (NED/
Zaal ASD Zuid)
Junioren en cadetten (1986-1991) ﬂoret
meisjes:
1. Ilana Eelman (NED/Alkmaar)
2. Caroline Gevaert (NED/Scaramouche)
3. Daniëlle van der Meer (NED/
Zaal ASD Zuid)
3. Moniek van Uitert (NED/Scaramouche)
Pupillen (1992-1993) ﬂoret jongens en
meisjes:
1. Martijn Kerklaan (NED/Alkmaar)
2. Hessel van Straalen (NED/vd Berg)
3. Max Janssen (NED/Vivas)
3. Stach Simons (NED/AEW)
Pupillen (1992-1993) ﬂoret meisjes:
1. Lola Tulen (NED/Troubadours)
2. D. Pesarini (NED/Heerooms)
3. S. Gramberg (NED/Heerooms)
3. A. Plucinska (POL)
Benjamins (1994-1995) ﬂoret jongens
en meisjes:
1. Dylan Tuyn (NED/Ter Weer)
2. Margot van den Berg (NED/AEW)
3. David Mokken (NED/vd Berg)
3. Patrick Post (NED/Amsterdam)

Diverse schermzaken

Benjamins (1994-1995) ﬂoret meisjes:
1. Carmel Tulen (NED/Troubadours)
2. Margot van den Berg (NED/AEW)
3. P. Schomaker (NED/Ter Apel)
3. Ivana Vrljic (NED/Ter Weer)
Kuikens (1996-1997) ﬂoret jongens en
meisjes:
1. Guus Pulles (NED/Verwijlen)
2. Merijn Kromme (NED/AEW)
3. Eva Mokken (NED/vd Berg)
3. Rafael Tulen (NED/Troubadours)
Kuikens (1996-1997) ﬂoret meisjes:
1. Sterre Mokken (NED/vd Berg)
2. Eva Borsboom (NED/Ter Weer)
3. Svenja Jahn (NED/Verwijlen)
3. Eva Mokken (NED/vd Berg)
Uitslagen
29 januari 2006
Senioren individueel ﬂoret en degen
Heren Floret:
1. Matthijs Rolhfs (NED/SCA)
2. Siroos Askari (NED/Alkmaar)
3. Dimitri Engelhardt (GER/Oberalster)
3. Udo Jacoby (GER)
Heren Degen:
1. Vernon Thomas (NED/Rapier)
2. Maxim Zorkin (NED/Zaal ASD Zuid)
3. Koen Kock (NED/Rapier)
3. Paul van den Berg (NED/MVO)
Dames Degen:
1. Hairya Engelenburg (NED/Des Villiers)
2. Nicolette van Kok (NED/Zaal Kardolus)
3. Ammerentie Luteijn (NED/LUSV)
3. Nicolette Vehoeven-Tiedink
(NED/Rapier)
Dames Floret:
1. Daniëlle van der Meer
(NED/Zaal ASD Zuid)
2. Laura van Gijlswijk (NED/Scaramouche)
3. Cristina Ivanescu (NED/LUSV)
3. Moniek van Uitert (NED/Surtout)

28ste Donar Toernooi 2006
Uitslagen
Senioren
o.v. ecpknascup
Dames Sabel
1 Jamie van Dongeren, SV Déropement
2 Mascha van Duijn, SV Valiant
3 Laurien Broer van Dijk,
Delft Fencing Club
3 Jean Marie Stam, SV Prometheus
Heren Sabel
1 Erik vd Ham, SV Hoorn
2 Oscar Kardolus, Zaal Kardolus
3 Remco de Cuijper, Donar
3 Dirk Boswinkel, SV Prometheus
Heren Floret
1 Siroes Askary, Alkmaarse
schermvereniging
2 Udo Jacoby, Eintracht Duisburg
3 Martijn de Haas, Heerooms
3 Eugenio Pesarini, Heerooms
Dames Floret
1 Simone Klijnhout, Scaramouche
2 Moniek van Uitert, Surtout
3 Caroline Geveart, Scaramouche
3 Miek de Graaf-Stoel, Scaramouche
Heren Degen
1 Koen Sizoo, Zaal Kardolus
2 Maxim Zorkin, Zaal Amsterdam zuid
3 Michiel van der Klip, Des Villiers
3 Heike Westra, SV Pallos
Dames Degen
1 Hairiya Engelenburg, Des Villiers
2 Joke de Ruiter, Schermkring Friesland
3 Petra Hedinga, Scaramouche
3 Jill het Lam, Zaal Verwijlen
Volledige uitslagen:
www.ECPKNASCUP.nl
Eric de Wit
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Best of Six ﬂoret jeugdcompetitie
Uitslagen van de 3e Best of Six ﬂoret
jeugdcompetitie tussen de scherm(st)ers
van 6 schermverenigingen van KNAS
Noord.
Organiserende vereniging:

Fed. Schermvereniging Schermkring
Friesland.
Deelnemende verenigingen:

sv. Desperado, sv Heerenleed, sz.
Tóth en de FSSF.
(Meppel, Ter Apel, Leeuwarden)
Op 26 november 2005 deel 2 (floret)
blijkt in een gecombineerd klassement over sabel en floret, dat de
Trofee bij zijn huidige eigenaar, Anne
Jan Wijnstok blijft.
De jeugd (3 cadetten, 2 pupillen, 2
benjamins en 1 kuiken) schermde
eerst een poule unique van 8, waaruit
een tableau werd opgesteld.
Natuurlijk waren de groteren de baas
met uitzondering van 1 beginnende
cadet.
In de 1e halve finale won Anne Jan
met 15-3 van Jasper Tim Hoekstra.
In de andere halve finale won, zij het
met enige moeite, Erik Jongbloed van
Saskia Roos met 15-11.
De finale ging tussen de al langer schermende pupillen Anne Jan
Wijnstok en Erik Jongbloed. De linkshandige Anne Jan bouwde zijn snel
verkregen voorsprong rustig uit naar
de overwinning.(15-8)
Plaats 3 was voor het enige meisje
Saskia Roos, die met 15-11 van Jasper Tim Hoekstra won.
Bij de benjamins ging de strijd tussen
de pas 9 jarige Arnold Kole (nog
kuiken) en de linkshandige 10 jarige
Merwin Wijnstok. Laatstgenoemde
won met 10-6.

Diverse schermzaken

Uitslagen:
Kuikens (gemengd)
1 Sander Heydenrijk
sv. Desperado (8 punten)
2 Arnold Kole
sk. Friesland (5 punten)
3 Bas Booi
sv. Desperado (2 punten)
Benjamins (gemengd)
1 Merwin Wijnstok
sk. Friesland (9 punten)
2 Kris Fidder
sv. Ter Apel (7 punten)
2 Pim Habers
sk. Friesland (7 punten)
4 Ruben Swama
sv. Ter Apel (6 punten)
Pupillen (gemengd)
1 Tim van Loo
sz. Tóth (13 punten)
1 Anne Jan Wijnstok
sk. Friesland (13 punten)
3 Eva v.d. Hoek
sv. Desperado (11 punten)
Cadetten / Junioren (gemengd)
1 Jurriaan Jacobs
sk. Friesland (6 punten)
1 Saskia Roos
sk. Friesland (6 punten)
3 Johan Roorda
sv. Heerenleed (5 punten)

Door de floretuitslag is Anne Jan
Wijnstok bij de pupillen nog een jaar
houder van de IM. Jan Muller Trofee
geworden.
Ad Mol (maître Schermkring Friesland)

Best of Six Toernooi S.V.
Heerenleed – Groningen
Op zaterdag 4 februari werd in het
kader van de noordelijke Best of Six
competitie voor het tweede achtereenvolgende jaar het jeugdtoernooi
van S.V. Heerenleed te Groningen
georganiseerd. Tijdens dit florettoernooi komen alle jeugdcategorieën
aan bod. Er was een groot deelnemersaantal van 37 schermers uit 5
noordelijke verenigingen.
Het toernooi was tevens aanleiding
om even stil te staan bij het 15 jarig
bestaan van S.V. Heerenleed. De
beide oprichters Henk Smit en Heike
Westra waren naar het toernooi in
Groningen gelokt en het toernooi
werd even stilgelegd. Uit handen van
de huidige voorzitter Eric de Wit ontvingen beide schermers een glazen
schermbeeldje en werden beiden tot
erelid van de vereniging benoemd.
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De uitslagen van de eerste ronde van
het tweede jaar van de Best of Six
competitie waren als volgt:
Uitslagen
Junioren/Cadetten
1 Benjan Kuper (SVTA)
2 Bart Gringhuis (SVTA)
3 Gijs Gruppen (Hrl)
Pupillen
1 Anne Jan Wijnstok (SKF)
2 Rob Dambrink (Hrl)
3 Erik Jongbloed (SKF)
Benjamins
1 Pim Habers (SKF)
2 Kris Fidder (SVTA)
3 Merwin Wijnstok (SKF)
Kuikens
1 Arnold Kole (SKF)
2 Sander Heydenryk (Bras de Fer)
3 Kyra Speel (SVTA)
Eric de Wit / S.V. Heerenleed – Groningen.

Benoeming ereleden
Henk Smit (links),
voorzitter Eric de Wit en
Heike Westra (rechts).

In Memoriam

In memoriam Ed Wolthuis
door Gert-Jan Bunck

Op 25 februari overleed Ed Wolthuis,
90 jaren oud. Zijn crematie heeft op
zijn verzoek in familiekring plaatsgevonden. Zijn wens is zonder meer te
respecteren, maar het ontneemt velen
de gelegenheid bij zijn heengaan stil
te staan. Het bestuur heeft mij (voormalig voorzitter|1) gevraagd om te
verhalen wat “de oude Wolthuis” voor
de KNAS heeft betekend. En dat is
meer dan menigeen zich bewust is.
Ed Wolthuis is, zoals ieder van ons,
begonnen als schermer – er zijn
alleen geen mensen meer in leven
die hem daadwerkelijk op de loper
hebben ontmoet. Maar dat hindert
niet - het zijn niet zijn kwaliteiten als
schermer die de bond sinds tientallen
jaren hebben beïnvloed.
Als verenigingsman vormde hij
hart en ziel van de (na 104 jaar
opgeheven) vereniging de Vrije
Wapenbroeders, die o.m. aanzien
genoot omdat zij de wedstrijden rond
de Bevrijdingsbeker organiseerde.
Vanaf 1960 heeft Ed talloze functies namens de KNAS bekleed
– wedstrijdleider, redacteur Touché,
persvertegenwoordiger, ploegleider,
diverse malen lid van het bondsbestuur en van de technische commissie, en een uitstekend scheidsrechter,
zowel nationaal als internationaal.
Toen, na het vertrek van bondsadministrateur Piet Verschoor, een
nieuw aangenomen medewerker
het bondsbureau op het randje van
de afgrond bracht, en uiteindelijk
ontslagen moest worden, nam Ed
hulpvaardig ook de meest bescheiden
werkzaamheden op zich. Hij vond dat
zelf volstrekt normaal: het bondswerk
moest tenslotte doorgaan, hij had verstand van zaken, en tijd beschikbaar.
Hoewel in een kleine sportbond het
stapelen van functies niet ongewoon

is, vormt dit alles toch een opmerkelijke staat van dienst. Deze werd
dan ook al in 1983 bekroond met het
toekennen van een erelidmaatschap.
Bij een In Memoriam blijft het
meestal bij een dergelijke opsomming, en is het verhaal nu afgelopen.
Maar wat Ed Wolthuis bijzonder
maakt, is de manier waarop hij te
werk ging.
Ed Wolthuis was in zekere zin cynisch: Hij had een hekel aan gezeur,
en aan vertoon van misdeeldheid:
hij reageerde daar meestal op door
klagers te herinneren aan zijn of
haar (vaak bescheiden) positie op de
wereldranglijst, en gaf vervolgens het
welgemeend advies eerst maar eens
écht te leren schermen – waarmee de
discussie meestal was beëindigd.
Overbekend waren de bezoekjes die
hij en zijn vriend Piet Verschoor, na
hun terugtreden uit actieve KNASdienst, brachten aan nagenoeg alle
schermevenementen die er toe deden.
Het stel vormde een volmaakte imitatie van de heren Waldorf en Staedler
(bekend van de Muppetshow, die
vanaf het balkon vernietigende commentaren loslaten op al hetgeen zich
voor hun ogen afspeelt). De insiders
binnen de KNAS herkenden de
overeenkomst met “het komisch duo
Wolthuis en Verschoor”, en stelden
zich graag onopgemerkt in hun
omgeving op, om mee te luisteren
naar hun bevindingen|2.
Ed was daarnaast een mentor: Hij
had voor iedereen in zijn omgeving
oprechte belangstelling. Hij volgde
het verloop van studies en loopbanen
van met name de jongeren om hem
heen, en was altijd bereid adviezen
te geven en zijn omvangrijk netwerk
in te zetten. Voor wie even dreigde
vast te lopen in opleiding of beroeps-
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oriëntatie stond hij klaar, alsof dat
vanzelfsprekend was – waarbij zijn
inbreng altijd “onder ons” bleef – hij
zou er nooit op terug komen.
Ook tekenend is, dat hij éénmaal
gebruik heeft gemaakt van het toen
geldende recht van een erelid om
bestuursvergaderingen bij te wonen.
In 1984 begon een relatief jong
bestuur (waar ik deel van uitmaakte)
en op onze eerste bestuursvergadering troffen we tot onze verbazing
erelid Ed aan. Hij zag beschouwend
het verloop van de avond aan, en
sprak bij de afsluiting uit dat hij alle
vertrouwen had in de toen aangetreden jonge ploeg. Dat oordeel droeg
hij ook binnen de bond uit, en dat
leidde tot twee belangrijke resultaten:
het jonge bestuur voelde zich gesterkt
en de twijfelende buitenwereld werd
gerustgesteld – de oude Wolthuis had
immers gesproken!
Tenslotte was hij zelfkritisch. Hij stopte
naar mijn oordeel veel te vroeg met
jureren, waarop zijn reactie ongeveer
luidde: “liever dat je nu zegt dat je me
wilt behouden, dan dat je straks zegt
dat ik maar beter eerder was gegaan”.
Ed Wolthuis laat ons twee dingen na.
Waar we al langer blij mee mogen
zijn, is zijn “dynastie”: zijn zoon,
dochter, schoonzoon en schoondochter vorm(d)en een kwaliteitsimpuls
voor het Nederlandse schermen.
Misschien toeval, maar toch, ze
stel(d)en hun talenten beschikbaar
voor het algemeen belang, gelijk hun
(schoon)vader dat deed.
Maar wat het meeste bijblijft is dat
Ed Wolthuis ons heeft voorgedaan
hoe een bondsfunctionaris zich
behoort op te stellen: terzake kundig,
betrokken, met respect voor de
mensen om je heen, eerlijk en transparant in hetgeen je beslist, en met

een gezonde relativering van je eigen
belangrijkheid.
Door deze kwaliteiten in ere te
houden, betonen we duurzaam
respect aan Ed Wolthuis, en leeft zijn
herinnering voort op een wijze zoals
hij die heeft gewild.
Hij ruste in vrede.
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Het enig nog in leven
zijnde bondslid van deze
generatie is de voormalig
penningmeester drs P.Kal.
Privé-omstandigheden
maken het hem onmogelijk
zijn waardering voor zijn
oude vriend en collega op
papier te zetten, hoe graag
hij dat ook had gedaan.
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Velen onder ons herinneren zich dat Piet Verschoor
in 1991 plotseling overleed
op de thuisreis van een
dergelijk uitstapje, hetgeen
Ed buitengewoon zwaar
heeft getroffen.
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mei

13 mei 2006
Mariken van Nimwegentoernooi

Organisatie: Drie Musketiers/Don Quichote
Locatie: Nijmegen Gymnassion Radboud Un.
Wapen: Floret Jeugd en Senioren
13 mei 2006
VetCup 2006

Organisatie: KNAS
Locatie: Arnhem Schermcentrum
Wapen: Degen/Floret/Sabel Veteranen

17 juni 2006
Jeugdpuntentoernooi

Organisatie: Sv Ter Apel
Locatie: Ter Apel
Wapen: Alle wapens Jeugd t/m 15 jaar
24 en 25 juni 2006
NK Equipe 2006

Organisatie: KNAS/Deventer Schermvereniging
Locatie: Deventer de Scheg
Wapen: Alle wapens Equipe
juli

19 en 20 mei 2006
GNSK 2006

1 t/m 7 juli 2006
EK 2006

Organisatie: DSV Gascogne
Locatie: Enschede
Wapen: Degen/Floret/Equipe Studenten

Organisatie: E.F.C./F.I.E.
Locatie: Izmir (Turkije)
Wapen: Degen/Floret/Sabel Equipe

20 mei 2006
Jeugd PUntentoernooi

2 juli 2006
Ferrum Vetum 2006-2

Organisatie: Sv La Prime
Locatie: Wageningen
Wapen: Degen/Floret/Sabel Jeugd t/m 15 jaar

Organisatie: KNAS/Fencing Club Almere
Locatie: Almere
Wapen: Degen/Floret/Sabel Equipe

25 mei 2006
28e Hemelvaartstoernooi

Organisatie: Sv Courage
Locatie: Veldhoven
Wapen: Floret alle categoriën
25 t/m 28 mei 2006
EK Veteranen 2006

Organisatie: E.F.C./F.I.E.
Locatie: Turku (Finland)
Wapen: Alle wapens Equipe
juni

10 juni 2006
NK 2006 (onder voorbehoud)

Organisatie: KNAS
Locatie: Den Haag Ockenburg/Atlantic
Wapen: Alle wapens Senioren
11 juni 2006
Korenbloemtoernooi

Organisatie: Sv La Prime
Locatie: Wageningen
Wapen: Alle wapens Jeugd

september

29 september 2006
WK 2006

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

9 en 10 december
NJK 2006/2007

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

