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Beste Leden van Surtout,

Na een periode van volledig stilliggen van onze 
vereniging, mogen we gelukkig allemaal weer 
trainen en dat is super! De gemeente Doetinchem 
is een geweldig voorbeeld van een meedenkende 
groep mensen, die hart heeft voor sport en dat 
ook echt tastbaar maakt. In no time was er een 
terrein beschikbaar waar we mogen trainen. 
Chapeau. 

In Zutphen duurde het wat langer en na een tip van 
Elsitha Turnout, de moeder van Diese, kunnen we nu 
achter het poortgebouw van de Detmers kazerne 
in Eefde trainen. Dat is een perfecte locatie en als 
bestuur zijn we er erg blij mee! In Apeldoorn is het 
ook op het laatste moment nog gelukt om in dezelfde 
week als Doetichem en Zutphen ook te trainen op 
een buitenlocatie en daar is het ook prima te doen. 
Natuurlijk is de ondergrond buiten wat minder stroef 
dan in de zaal, maar trainen in de buitenlucht vind ik wel 
iets bijzonders hebben! Vooralsnog gaan we tot aan de 
zomervakantie buiten trainen en de verwachting is dat 
we na de vakantie weer in de zaal kunnen. We kijken 
nog even hoe we de BBQ dit jaar doen, zodat we geen 
risico lopen op problemen. Maar de BBQ komt er zeker. 

Evenals de ALV, die natuurlijk ook is uitgesteld. 
Zoals jullie weten wordt het NK equipe uitgesteld 
en een nieuwe datum is er nog niet, daarover zijn we 
in gesprek met de KNAS. Het traject over de club 
shirts voor alle leden ligt ook even stil omdat we 
geen sponsoring kunnen krijgen door de Corona en 
dan wordt het te duur voor de vereniging. We gaan 
binnenkort de balans opmaken over de financiële positie 
van de club en uiteraard krijgen jullie daarover alle info 
op de ALV.

Voor nu wens ik jullie allemaal heel veel sportplezier tot 
aan de vakantie en hopelijk kunnen we daarna weer in 
de zaal terecht en kunnen we ook weer evenementen 
gehouden worden, op kleinere schaal dan. Geniet van de 
vakantie en tot daarna
Met sportieve groet

Rob van Viegen
Voorzitter Surtout

Voor de volgende 
Surtout Flits 

kopij opsturen 
voor  15 september

Kijk voor de actuele 
lijst met activiteiten 
op onze site bij Agenda

MEDEDELING VAN HET BESTUUR
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EEN LICHAAMSPARADE TEGEN DOPING

Op verzoek van Everhard en Georges schrijf ik een 
stukje voor de Surtout Flits over mijzelf, en over 
doping.

Sinds 1998 scherm ik bij Georges, eerst in Zutphen 
en later in Doetinchem. Van beroep ben ik rechter 
in de rechtbank Gelderland en zit in Arnhem en 
Zutphen. 

Met name vanaf het moment van mijn overgang 
naar de zaal in Doetinchem ben ik mij gaan 
bemoeien met de organisatie van de schermzaal. 
Toen een samenwerking tussen Deropement 
en Surtout ter sprake kwam ben ik als 
vertegenwoordiger van de zaal in Doetinchem 
toegetreden tot de “fusiecommissie”, en na 
die fusie tot het bestuur van Surtout. Dat ben 
ik gebleven tot december van 2019. Wegens 
drukte en omdat ik meen dat je niet te lang in 
een dergelijke functie moet blijven, besloot ik 
die functie te beëindigen.  Helaas is het nog niet 
gelukt om een nieuwe vertegenwoordiger voor 
Doetinchem tot het bestuur te laten toetreden. 
Ik hoop dat dit toch snel gaat lukken. Het is erg 
belangrijk dat alle schermzalen in het bestuur zijn 
vertegenwoordigd. Daarnaast moeten we het 
werk dat voor de vereniging moet worden gedaan, 
eerlijk verdelen. Doetinchem moet daarom vol 
meedoen, ook in het bestuur. 

Waar ik meer van wil vertellen is het ISR. Deze letters 
zeggen de meeste leden waarschijnlijk niets. ISR is 
een afkorting voor: Instituut Sportrechtspraak.  Dit 
is een door het NOC*NSF opgerichte organisatie 
om tuchtrechtspraak voor aangesloten bonden te 
verzorgen. Het ISR is in 2004 in het Olympisch Stadion 
in Amsterdam opgericht. Bij die oprichting was de KNAS 
betrokken, en daarmee was de KNAS een van de eerste 
van 13 aangesloten bonden.  Op verzoek van Georges 
heb ik mij, namens de KNAS, bij het ISR aangemeld als 
tuchtrechter. Daardoor ben ik al sinds de oprichting bij 
het ISR betrokken als tuchtrechter. In eerste instantie 
deed ik tuchtzaken, zeg maar over ongewenst gedrag 
of wedstrijd perikelen. Al vrij snel werd ik gevraagd 
om dopingzaken te gaan doen. Die behandel ik nu al 
vele jaren en inmiddels ben ik voorzitter van een van 
de dopingkamers van het ISR. Dat betekent dat ik 
eindverantwoordelijk ben voor zittingen en uitspraken.  
Voor de volledigheid merkt ik nog op dat er ook speciale 
kamers zijn voor Matchfixing en seksuele intimidatie. 

Het doet mij deugd te kunnen melden dat ik in al die 
jaren nog geen enkele zaak van een schermer heb 
gezien. Ook in de database van uitspraken bij het 
ISR komen zaken tegen schermers niet voor. Hulde! 
Eerlijk gezegd heeft dat er ook mee te maken dat de 
Doping autoriteit (DA) in Nederland niet standaard 
bij schermevenementen op doping test. Dat is weer 
het gevolg dat de DA op basis van ervaringen in het 
verleden inschat dat de schermers zich –meestal- netjes 
gedragen. Als je daarom in Nederland deelneemt 
aan wedstrijden is de kans erg klein dat je met een 
dopingcontrole te maken krijgt. Onze vereniging heeft 
ook schermers die over de grens deelnemen aan 
wedstrijden. Ik heb het hen nooit gevraagd, dus ik weet 
niet in hoeverre zij wel ervaring met doping controles 
hebben. 

Ik beperk mij tot onze recreatieve 
(wedstrijd)schermers en niet de topsport

Bij verschillende andere sporten heb ik gezien dat 
sporters onbedoeld in aanraking kwamen met doping en 
daarbij tegen een straf opliepen waardoor zij 2 tot 4 jaar 
hun sport niet meer konden uitoefenen. Ik bedacht mij 
dat het daarom goed is om ook voor onze schermers 
aandacht te besteden aan doping, bij wijze van 
waarschuwing. Ik beperk mij daarbij tot onze recreatieve 
(wedstrijd)schermers, en behandel de topsport niet. 
Daarvoor gelden namelijk meer en deels andere regels. 

Eerst, wat is doping? Doping is kort gezegd, de 
aanwezigheid van een verboden stof in je lichaam 
tijdens een wedstrijd. Wat een verboden stof is, staat 
in de dopinglijst. Die dopinglijst wordt opgesteld door 
het WADA (World Anti Doping Agency) en de lijst 
geldt in alle landen en voor sporten die bij het IOC zijn 
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aangesloten. Het geldt, met andere woorden voor alle 
Olympische sporten, zoals schermen.  

Hoe stel je doping vast? Eerst zal er een doping 
controle plaatsvinden. Dopingcontroles worden in 
Nederland uitgevoerd door de Dopingautoriteit (DA). 
Bij een dopingcontrole  worden verschillende sporters 
aangewezen om een controle te ondergaan. Let op, als 
je bent aangewezen en je gaat vervolgens niet naar de 
controle, geldt dat als een weigering. Die wordt net zo 
hard gestraft als doping zelf. Tijdens de controle moet 
je urine afstaan. Die urine wordt verdeeld over twee 
potjes, de A-staal en de B-staal. Beiden worden naar een 
laboratorium gestuurd en de A-staal wordt geanalyseerd. 
Als daar blijkt dat in je urine een verboden stof is 
aangetroffen, staat in beginsel de doping vast. 

Wat gebeurt na een positieve doping controle? Je krijgt 
de uitslag van de controle van de DA per brief. Een 
afschrift gaat naar de bond. Je hebt het recht op een 
contra-expertise, kort gezegd de analyse van de B-staal. 
Als je geen contra-expertise wil, of als de uitslag van de 
B-staal dezelfde is als van de A-staal, volgt normaal een 
dopingzaak bij het ISR. Waarschijnlijk zal de KNAS je 
bovendien voorlopig schorsen waardoor je niet meer 
mag trainen en aan wedstrijden deelnemen.

Wat speelt een rol bij de beoordeling door het ISR? Voor 
de dopingzaak is van belang welke stof er is aangetroffen 

en hoe die je lichaam is ingekomen. Soms wordt in urine 
resten van medicijnen gevonden. Dat zijn dan stoffen die 
ook op de dopinglijst staan. Als blijkt dat je medicijnen 
gebruikt op voorschrift van je arts, kun je via de DA 
een dispensatie aanvragen voor het gebruik van die 
medicijnen, en dus van de verboden stof daarin.  Een 
dispensatie kan ook achteraf (dus na een doping uitslag) 
worden aangevraagd. Lukt dat, dan ga je natuurlijk vrij 
uit.  Er kunnen ook andere stoffen in je urine worden 
gevonden. Het is goed te weten dat de dopinglijst min of 
meer is opgesplitst in twee delen. Op het ene deel staan 
stoffen die nooit mogen worden gebruikt. Dit zijn o.a. 
bekende dopingmiddelen als EPO en Anabolen. Over 
deze middelen heb ik het verder niet. Deze treffen we 
alleen aan bij “echte” doping zondaars, sporters die heel 
goed weten wat ze doen en innemen.

Op het andere deel staat een hele reeks stoffen die 
vooral in wedstrijden verboden zijn.  Op dat deel staan 
stoffen die in heel veel gewone producten worden 
gebruikt waarbij je niet aan doping denkt. Juist bij het 
gebruik daarvan gaat het nogal eens mis. Sporters 
gebruiken dan die producten zonder zich te realiseren 
dat ze een verboden stof innemen. En dat is van belang! 
Als een sporter kan aantonen hoe een verboden stof 
zijn lichaam is ingekomen, en dat hij  “er niets aan kon 
doen”, kan er een (veel) lichtere straf worden opgelegd 
of zelfs geen straf. 

Ik wil twee veel voorkomende voorbeelden noemen. 
THC staat op de dopinglijst. THC zit in wiet.  Het 
roken van een joint wordt wellswaar gedoogd, maar 
mag tijdens wedstrijden (vanwege de doping) niet. Wat 
gebruikers zich niet realiseren is, dat de THC een tijdje in 
je lichaam blijft. Dus het roken van een joint in de dagen 
voor een wedstrijd kan een positieve dopingcontrole tot 
gevolg hebben. Op de zitting schamen sporters zich er 
vaak voor om toe te geven dat ze wiet hebben gebruikt. 
Vooral als hun ouders op de zitting ook aanwezig zijn. 
Dus krijgen we veel verhalen over hoe mogelijk de 
THC in hun lichaam terecht is gekomen. Daar kan ik als 
tuchtrechter geen rekening mee houden bij de strafmaat. 
Dat kan ik alleen als zeker is hoe het is gegaan. Want 
alleen dan kan een sporter uitleggen, dat hij er niets aan 
kon doen dat die THC tijdens de controle nog in zijn 
lichaam zat. 

Het andere voorbeeld betreft het gebruik van 
voedingssupplementen. Dat kunnen simpele 
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vitaminepillen zijn, of complexe poeders en pillen die 
je bij sportscholen koopt. Die middelen bevatten vaak 
een veelvoud aan stoffen. Lees maar eens het etiket 
op het potje van (bijvoorbeeld) Davitamon. Daar komt 
bij dat fabrikanten toevoegingen verschillende namen 
geven. Zonder een gedegen chemische achtergrond is 
het erg moeilijk om er zeker van te zijn dat in dergelijke 
pillen en poeders geen verboden stoffen zitten. Ik zie 
dan ook vaak sporters die daardoor in de problemen 
komen. De DA heeft dit probleem ook gezien en biedt 
sporters daarvoor hulp aan. Op de site van de DA (www.
dopingautoriteit.nl) vindt je een koppeling naar een 
supplementenwijzer-app. De DA publiceert daarin welke 
middelen veilig zijn. Dus, eerst opzoeken of een middel 
veilig is voordat je het gebruikt. 

Welke straffen zijn er? Als het allemaal toch zover komt 
en de dopingkamer stelt vast dat je doping hebt gebruikt 
dan volgt er ook een straf. Die straf bestaat steevast uit 
“uitsluiting”. Dat betekent dat je niet meer mag 
deelnemen aan activiteiten van je bond. Surtout is 
aangesloten bij de KNAS (zoals alle schermverenigingen). 
Dus trainingen en wedstrijden van Surtout en andere 

schermverenigingen vallen allemaal onder het verbod. 
Ook internationaal mag je niets meer, omdat ook de 
FIE (en alle andere nationale bonden) de straf moet 
toepassen. Voor stoffen die staan op het tweede deel 
van de dopinglijst (dus bijvoorbeeld THC en de meeste 
stoffen in voedingssupplementen) volgt normaal een straf 
van twee jaar uitsluiting. Voor stoffen op het eerste deel 
van de dopinglijst, is dat normaal vier jaar. 

En verder? Ik heb hiervoor een vereenvoudigde uitleg 
gegeven van doping en de gevolgen daarvan. Op dit 
soort processen zijn veel en complexe, Nederlandse en 
internationale regelingen en reglementen van toepassing. 
Details heb ik voor de leesbaarheid nu achterwege 
gelaten. Wil je daar meer van lezen, ga dan naar de site 
van de DA of van het ISR (www.isr.nl), of kom een keer in 
Doetinchem schermen en spreek mij aan. 

Jacques Doon

VERVOLG DOPING
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INGEZONDEN

Maar laten we bij het begin, beginnen.  En dat 
begin is ergens begin jaren 80, in de laatste klassen  
- jawel toen hadden we nog klassen – van de lagere 
school.  Schoolschermen, om ons met een nieuwe 
sport in aanraking te brengen. Gebracht door een 
fanatieke jonge luchtmacht scherm trainer, een 
maitre genaamd Georges.  

Na floret en degen te hebben gehanteerd, begon 
Georges ons destijds warm te maken voor sabel. En 
ja, dat sprak toch veel meer tot de verbeelding van die 
andere wapens. 
Een nieuwe tijd brak aan, met jong oranje, internationale 
toernooien, ja een prachtige sportieve tijd. Maar ja, aan 
alles komt een eind. Studeren, vrouwelijk schoon, afijn, 
het hoofd stond niet meer zo naar schermen ik besloot 
te stoppen.  
In de jaren die volgde, vaak gedacht, moeten we toch 
weer eens oppakken, maar het kwam er simpelweg niet 
van.  

Ondertussen 48 jaar jong,  getrouwd en hebben mijn 
vrouw en ik 2 prachtige kinderen. Helaas nog niet zover 
kunnen krijgen dat ze ook schermen.  Ze willen wel, 
maar niet hun andere sporten ervoor opgeven.  
We zijn neergestreken in het wonderschone Eefde-sur-
Canal, net buiten Zutphen. Aangezien ik voor mijn werk 
veel internationaal op reis ben – in de pre en hopelijk 
post-Corona tijd – vond ik het toch altijd een dingetje 
om weer actief van een vereniging lid te worden. 
Totdat Georges 60 werd en zijn eerste serieuze groep 
hiervoor ook benaderende. Typisch zo’n dag waarop 
herinneringen worden opgehaald en waarschijnlijk erg 
worden geromantiseerd ….  
Toen we vervolgens enige tijd later al peinzend onszelf 
zaten af te vragen wat voor verjaardagsfeestje we nu

weer konden bedenken voor onze oudste, kwam een 
schermclinic naar voren.  George benaderd, jongens 
laten proeven, en zelf de sabel weer even gehanteerd.  
En ja, dat was toch de trigger die we nodig bleken te 
hebben. 

De rest is geschiedenis… Sinds ergens in het 4e 
kwartaal vorig jaar weer actief lid geworden van nu 
Surtout en zoals de titel al doet vermoeden, schermen 
verleer je niet.  Ok, er zijn wat regeltjes veranderd in 
de loop der tijden en ja, na 30 jaar is de snelheid en 
lenigheid toch wat anders, maar goh wat is het toch 
een leuke sport.  Overigens, wat ik wel was vergeten is 
dat het toch een behoorlijk intensieve sport is, pffff wat 
een spierpijn de eerste paar keren. Het mooie van een 
club als Surtout is dat met de verschillende vestigingen, 
er ook meerdere mogelijke trainingsavonden zijn, wat 
gezien met reizen erg handig is.  Zo heb ik begin dit 
jaar in het “oude normaal” een aantal keren met plezier 
meegetraind in Doetinchem. Ook hier, een enthousiaste 
club mensen en leuk om ook eens afwisselende sparing 
partners en trainers te hebben.  Tip voor andere 
Surtout leden om ook eens te rouleren ! 

Ik geef het ‘stokje’ voor het schrijven van de column 
graag door aan Diese jeugdlid in Zutpen

 Carlo Faber

SCHERMMATERIAAL TE KOOP; NEEM CONTACT OP MET 
GEORGES DEROP HIJ HEEFT NOG EEN HELEBOEL 
MATERIAAL VOOR AANTREKKELIJKE PRIJZEN

Naam  Carlo Faber

Onderwerp Schermen, het is net als fietsen
Categorie  Schermer van de afdeling Zutphen
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Er is een groot verschil tussen de WIL om te winnen en 
ik MOET winnen. Bij ‘ik moet winnen’ ligt de aandacht 
bij het winnen en niet bij je taak. Dit zal dan meestal een 
negatieve uitwerking hebben. Je bent immers bezig met 
de eindfase van een spel en niet met het spel zelf. Bij de 
wil om te winnen ben je niet bezig met winnen maar 
met het perfect uitvoeren van je taak en zal dan ook 
meestal een positieve uitwerking hebben.

Bij het beoefenen van een competitieve sport is winnen 
en verliezen onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Winnen 
is een innerlijke drang bij deze sport. De wil om te 
winnen heeft echter veel niveaus in mentale beleving. 

De psychische kant van het sporten wordt vaak als iets 
abstracts gezien, en daardoor moeilijk te begrijpen. Dat is 
de hoofdreden waarom sporters het moeilijk vinden om 
praktisch en effectief hun mentale houding te verbeteren. 
De psychologische kant van het sporten wordt vaak aan 
het toeval overgelaten. Begrip komt voor verbetering. 
We proberen eerst te begrijpen wat het probleem is en 
geven het een naam. Daarna gaan we bedenken hoe we 
het probleem kunnen oplossen. 

Mentale controle van prestaties
Beheersing van impulsen
Het lichaam is de motor die we gebruiken in de sport, 
het lichaam levert de prestatie. Het lichaam is een soort 
gereedschap. Als er geen mentale controle impulsen zijn 
dan zal er geen activiteit en beweging zijn van het lichaam. 
Er zijn 3 mentale impulsen die de prestatie controleren:

• Gevoelens
• Gedachten
• Mentale energie

Er is een sterk verband tussen de gevoelens van een 
schermer en zijn prestatie. Als de gevoelens veranderen, 
veranderen ook de mogelijkheden om te presteren. Op 
dezelfde manier geldt dit ook voor de gedachten. Als 
de mentale energie is verminderd kan je niet zo goed 
presteren. Als je goed bent uitgerust verhoogd dit je 
mentale energie. Veranderingen in gevoelens laten je 
gedachten veranderen. Als de tegenstander drie keer 
scoort achter elkaar, kun je je ontmoedigd voelen. Je 
denkt negatief, en je mentale energie is verminderd.

Positieve of negatieve mentaliteit
Psyche is het woord om een gemoedstoestand van een 
schermer te beschrijven. Dit kan negatief of positief zijn, 
en is zeldzaam allebei tegelijkertijd. Nu en dan kunnen we 
ons “neutraal” voelen maar meestal zijn we of positief of 
negatief.

We bedoelen met positieve mentaliteit gevoelens, 
gedachten en een energie niveau dat het lichaam op een 
voordelige manier stuurt. De negatieve mentaliteit is het 
tegenover gestelde: gevoelens, gedachten en energie dat 
het lichaam op een negatieve manier stuurt. Mentale 
training, mentale voorbereiding en warming-up zou 
gericht kunnen zijn op precies dit: de schermer komt in 
een positieve gemoedstoestand, en wordt voorkomen dat 
de schermer afglijdt in negatief gedrag.

Schermers zijn meestal bezig met wat hun lichaam doet. 
Werken met de psyche lijkt vaak abstract. Iemands ogen 
zeggen niet wat er mentaal mis is. Door de onderliggende 
gemoedstoestand te leren herkennen en interpreteren, 
kunnen de schermer en de coach een oplossing vinden 
voor het probleem. Als de schermer een goede techniek 
toont tijdens de training maar tijdens de wedstrijd dit niet 
goed doet, dan zal de oorzaak van dit verschil mentaal 
zijn.

DE WIL OM TE WINNEN
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Serie artikelen over de 
mentale aspecten bij het schermen
Maître Georges Dérop (Hoofdtrainer)

Positief

• Ik ben er helemaal klaar voor
• Sterke wilskracht en motivatie
• Volledige concentratie
• Zelfverzekerdheid en jezelf zijn
• Soepel in de beweging
• Gelukkig en in een goede stemming
• Vrij van conflicten
• Sterk, met een groot zelfvertrouwen
• Vrij van prestatie ongerustheid
• Stoutmoedig genoeg om ervoor te gaan en 
 hoge doelen te stellen

 Negatief

 • Passief en nerveus
 • Vermoeid en traag
 • Besluiteloos en verdeeld
 • Onzeker en uit balans
 • Zwaarmoedig en langzaam
 • Alles voelt zwaar
 • Vol met problemen en conflicten
 • Bang, er niet voor durven te gaan
 • Bezorgd om de prestatie

Wordt vervolgd.

Coaches die hun schermers kennen zouden kunnen leren 
wat zij kunnen doen om deze problemen te overwinnen. 
Het is ook erg belangrijk dat de schermer doet aan 
zelfreflectie, zichzelf leert kennen en de manier waarop hij 
reageert. 
Voorbeelden wat top schermers van zichzelf vinden in 
relatie tot positieve en negatieve attitudes:

Tabel: vergelijking van positieve en negatieve attitudes.

TRAINERS PRAAT

BUITENTRAINING 
IN DE CORONA 
TIJD.

Als allereerste hoop ik dat iedereen die dit leest gezond 
is.
Na de persconferentie waarin duidelijk werd dat er weer 
buiten onder strenge regels mocht gesport worden, ging 
het bestuur aan de slag om dit zo snel mogelijk te regelen.
Ook wij als trainers zijn druk bezig geweest om de 
trainingen zo af te stemmen dat alle regels worden 
nageleefd, dit ging onder leiding van hoofdtrainer Georges 
Derop. Wij in Apeldoorn kregen door de gemeente het 
Openluchtzwembad Boschbad aangewezen. Dit is een 
mooie locatie om de training voort te zetten.
De training vergt wel een andere manier van lesgeven 
maar is in mijn opzicht erg leuk en de schermers 
ervaren het ook zo. We werken gestructureerd met een 
trainingsschema zodat alle leden in Apeldoorn, Zutphen 
en Doetinchem dezelfde oefenstof tot zich krijgen.
Ook hadden we afgelopen dinsdag “train de trainer” 
avond, waarin alle trainers bij elkaar komen onder leiding 
van Georges Derop.

Deze avond houdt Georges zich 
bezig met de trainers, hij geeft 
dan een opdracht aan ons en de 
schermers krijgen dan individuele 
aandacht. 
Zo wordt het niveau van de 
trainers van Surtout steeds beter 
en die van de schermers daardoor 
ook. Lijkt het je nou een keer leuk 
om individueel aan de slag te gaan 
met een trainer dan kan je ons altijd 
benaderen en kunnen we kijken naar mogelijkheden.

De buitentrainingen waren voor deze tijd een perfecte 
oplossing maar ik kan niet wachten totdat we weer lekker 
in de zaal kunnen schermen.

Graag nodig ik iedereen uit om een keer wat kleins te 
schrijven in de Nieuwsflits, ik vind het erg leuk om te 
lezen hoe mensen de club ervaren.

Quinton Faas
Trainer jeugdgroep Apeldoorn
Wedstrijd Schermer
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Wat zijn dit voor wapens?
Het heeft even geduurd maar er is toch 1 goed 
antwoord binnen gekomen 
1 Tulwar
2 Scimitar
3 Schiavona (voorloper van onze huidige sabel)

4  Pappenheimer rapier

Zoek de tien verschillen

Stuur de oplossing voor 15 juli 2020 
naar : redactie@surtout.nl. Alle correcte 
antwoorden verdienen de eeuwige roem. 
Daarnaast is er een prijsje voor de eerste 
goede inzending

De winnaar ontvangt een mooie prijs die 
in je sabel past. Helaas is de productie 
ervan iets vertraagd door de Corona. 
Ze worden namelijk gemaakt in Pakistan 
en daar is een volledige Lock Down 
geweest. Ik heb begrepen dat de fabriek 
weer langzaam opgestart is. Maar hier 
onder staat hoe het er uit ziet.
Voor de overige leden is de sabelpad te 
koop voor € 7,50 
In het witte vlakje zet je je eigen naam.

1

3

2

4

En de winnaar is.............

Bas Helder

En de winnaar is van de 10 verschillen van 2001

Lana Helder
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INGEZONDEN

Ik heb in mijn leven al een aantal sporten 
beoefend: voetbal, volleybal, boksen, badminton, 
tennis, paardrijden, zeilen, en stijldansen. Vooral 
de laatste twee waren favoriet maar beoefen ik 
niet meer; verandering doet leven.

Nu ben ik een klein jaartje al bezig met schermen. 
Leuke sport, maar welke idioot heeft al deze regels 
verzonnen? Voor mij gold altijd: de aanval is de beste 
verdediging. Maar nee, bij schermen blijkt dat je de 
aanval moet ‘hebben’ en zie deze maar eerst officieel te 
krijgen... Naar voren alleen is blijkbaar niet voldoende, 
je moet ook nog tegelijkertijd een houw geven.. en de 
tegenstander geraakt hebben voordat je voorste voet 
op de grond staat.. Of iets in die strekking.
En de commando’s: zo veel mogelijk in het Frans, een 
taal die ik dus helemaal niet beheers.
Vroeger toen ik Ivanhoe (ridder uit mijn jeugd) speelde, 
was dit toch veel eenvoudiger. Gewoon aanvallen, 
meppen en als de tegenstander niet goed oplette was 
hij de klos.

Maar goed, zonder spelregels geen interessant spel, dus 
waarom ook niet moeilijk doen als het makkelijk kan. 
Ik heb dan ook de eerste drie cursus boekjes gekocht 
en ben ze nu aan het doornemen. Ze zijn op zich wel 
duidelijk.

Verder bijzonder van de schermlessen zijn de trainingen 
en vooral die met de jeugd in Zutphen.
In Zutphen beginnen de trainingen vaak met bastketbal. 
Een sport die ik tijdens gymnastiek op school ooit 
wel eens heb gedaan, maar dat is inmiddels zo’n 50 
jaar geleden (Ik kom uit 1956). De spelregels weet ik 
daarom nog bij benadering. Ik had onthouden dat mijn 
lengte van 194 m voordelig is bij deze sport basketbal. 
Dus zodra zo’n klein opdondertje langs komt, je speelt 
immers met de jeugd, ga ik  in de weg gaan staan en ga 
ik flink met mijn armen zwaaien. Dit heet verdedigen 
en helpt goed. Nadelig effect, ik sta nu bekend als de 
‘windmolen’. Of dit nu een titel is om trots op te zijn 
weet ik niet, maar je moet toch wat. Als je maar lol hebt, 
en leuk is het wel.

En dan de rest van de training. Het doet mij soms 
denken aan de spelletjes die mijn moeder verzon op 
onze verjaardagen, maar dan voor grote mensen. Hoe 
kun je het bedenken; met stokjes gooien met een rode 
en een blauwe kant. Rood mag je aanraken en met 
blauw moet je je tegenstander meppen en als er in 
de handen wordt geklapt door de trainer, dan moet je 
met blauw staan en moet je rood vasthouden; goed 
onthouden en serieus blijven. Dan denk ik, goed voor de 
lachspieren en zeker goed tegen Altzheimer.

Dan daadwerkelijk schermen tegen de jeugd. 
Ik ben zelf niet zo klein en was vooral vroeger bijzonder 
sterk. Ik heb immers in het verleden ook gebokst. Nou 
ja echt boksen, het was vooral de boks training met de 
“zware jongens” in Den Haag. Een goede conditie had ik 
toen wel.
Dan sta je als grote, toch oudere man van 1.94 m 
tegenover zo’n fragiel meisje en dan denk je: maakt 
niet uit wat er gebeurt als ik haar maar heel laat.  En 
dan, eenmaal begonnen krijg ik toch een pak slaag, 
niet normaal meer, zo watervlug als die opdondertjes 
zijn. Achteraf kom je er achter dat je tegen jeugd hebt 
geschermd die ook op wedstrijd niveau heel goed voor 
de dag komt.
Ik heb nu in de corona crisis een tegenstander gevonden 
waar ik wel van kan winnen. Dus maar flink oefenen.

Schermen, een leuke sport en weer eens iets anders.

Ronald Blank

SCHERMEN WAT EEN
BIJZONDERE SPORT

Naam  Ronald Blank

Onderwerp Bijzondere sport
Categorie  Seniorlid afdeling Apeldoorn
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En dan heb je ineens 
Corona en wat dan
Een beeldverhaal

Surtout thuis

Surtout buiten

Surtout en de WCrol

Surtout houdt vol

Surtout traint

COLOFON

Deze nieuwsbrief komt 5 x per 
jaar uit en staat op de site. Leden 
krijgen een mail met daarin de 
link naar de nieuwste uitgave.
Zonder inbreng van leden en 
ouders van leden kan de nieuws-
brief niet tot stand komen, dus 
er zal regelmatig een beroep op 
jullie worden gedaan.

Opmaak: Georges Dérop, 
Redactie: Everhard Faas

Mail je kopij naar : 
redactie@surtout.nl


