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Schermvereniging van Apeldoorn – Doetinchem en Zutphen

Met deze nieuwsbrief van schermvereniging Surtout Apeldoorn, Doetinchem en
Zutphen informeren wij jullie met enige regelmaat over alle actuele onderwerpen
op het gebied van wedstrijden, trainingen en andere verenigings berichten.
De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld vijf keer per jaar.
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Beste Leden,
We zijn het nieuwe schermjaar lekker begonnen met
de jaarlijkse BBQ op vliegveld Teuge. Behoorlijke
opkomst van 32 mensen en dit is een prachtige
gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Het
idee is geopperd om de BBQ volgend jaar aan het eind
van het seizoen te doen, dan zijn er geen wedstrijden
meer voor degenen die daaraan meedoen en dat is
voor hen prettiger.
Komend jaar willen wij als bestuur insteken op meer
leden. We zijn een heel kleine vereniging en als we meer
leden hebben, dan hebben we ook meer mogelijkheden
om zaken te organiseren en zichtbaarder te worden.
Die noodzaak geldt zeker voor Surtout, omdat we drie
locaties hebben, waar relatief kleine groepen schermen.
Georges gaat nieuwe flyers maken waarmee we onszelf
zichtbaar kunnen maken bij vrienden en bekenden,
prikborden in winkels en op evenementen van de
gemeente bijvoorbeeld. Ook op scholen kunnen we
daarmee meer bekendheid krijgen.
Het werven van nieuwe leden is de
verantwoordelijkheid van alle leden van Surtout. Als
de flyers klaar zijn, is het fijn als alle leden een aantal
flyers meenemen en uitdelen; op het werk, op school,
ophangen bij AH etc. Op die manier kan iedereen met
een kleine bijdrage de vereniging helpen verder te
komen. Mogen wij als bestuur op jullie rekenen?
Onze website wordt verzorgd door Everhard Faas
(webadmin@surtout.nl), die razendsnel alle nieuwtjes
en evenementen er op zet en dat is veel werk. Ook het
vernieuwen van de content en uitbreiden van informatie
vergt voor hem veel tijd en inzet. Het zou fijn zijn als er
één of twee leden, die enigszins verstand hebben van
websites hem willen helpen op de website niet alleen

up to date te houden, maar steeds aantrekkelijker te
maken.
De website is het visitekaartje van de vereniging en dus
ook een manier om nieuwe leden te krijgen. Info en
aanmelden kan via het mailadres hierboven.
Binnenkort krijgen jullie in de app een overzicht van de
ledenraadpleging in maart dit jaar. Wij realiseren ons
heel goed dat we met weinig mensen geen bergen
kunnen verzetten, maar als we allemaal iets doen,
gebeurt er veel.
Wij wensen onze vereniging een heel mooi schermjaar,
waarbij wij als Surtout ook stappen maken voor groei
en stroomlijn, samen met jullie!
Veel plezier
Groeten,
Rob van Viegen
Voorzitter Surtout

Het bestuur wenst iedereen
een sportief en
succesvol schermjaar

TRAININGSKAMP BARCELONA 2019

Dit is de eerste keer voor mij in de Surtout Flits,
daarom stel ik mij even voor.
Mijn naam is Quinton Faas en ik ben schermer en
jeugdtrainer in Apeldoorn en Zutphen.
Natuurlijk ben ik begonnen als schermer vanaf mijn
zevende jaar bij Surtout in Apeldoorn.
Nadat ik klaar was op het voortgezet onderwijs ben ik
naar het CIOS in Arnhem gegaan en zo had ik ook een
stageplek nodig, dit was vanzelfsprekend bij Surtout.
Ik zit nu in het vierde jaar van mijn CIOS en in januari
studeer ik af.

Je traint dan met meerdere nationaliteiten en vele uren
op een dag. Twee keer per dag 2,5 uur en de rest van de
dag ben je aan het chillen en natuurlijk eten.
Dit jaar ben ik in Barcelona geweest, we waren met een
grote groep uit Nederland.
De eerste drie trainingen kregen we High Intensity
Interval Training (HIIT-training), deze trainingen worden
gecombineerd met kracht- en coördinatie-oefeningen.
Dit elke keer 30 seconden werken en 30 seconden rust.
Pas na de vierde training gingen we schermen.
Naast de normale trainingen kreeg je ook elke dag 30
minuten individuele training, deze training zijn misschien
wel evenveel waard als de groepstraining van 2,5 uur
omdat je heel intensief wordt begeleid in die 30 minuten.
Zou je mij vragen om dit volgend jaar weer te doen dan
zeg ik direct en overtuigd “ja!”.
Naast dat je veel traint is de sfeer met de groep buiten de
trainingen ook gezellig, we vinden namelijk kaartspelletjes
heel erg leuk en daardoor vergeten we weleens de tijd ;-).
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Naast dat ik trainer ben, ben ik ook schermer, dit doe ik
op internationaal niveau.
Op mijn veertiende ben ik begonnen met het Europese
Cadetten Circuit (ECC). Dit zijn meerdere toernooien
door Europa waarbij je punten kan halen die je nodig
hebt voor het kwalificeren voor de EJK en WJK.
Nu ben ik junior en zijn de toernooien iets verder weg en
daardoor kunnen we dus ook minder wedstrijden doen.
Maar ook hier is het punten halen van groot belang.
We weten allemaal dat schermtraining alleen niet genoeg
is om de top te halen en daarom moet je kracht- en
conditietraining doen, ook in de zomervakantie.
Deze zomervakantie heb ik veel in de sportschool
gestaan om sterker en explosiever te worden.
Je kan ook naar het buitenland gaan om een week lang te
trainen, deze trainingskampen hebben dan ook als doel
om fit het seizoen te beginnen.

Quinton Faas

Van 18 tot en met 24 augustus was er een sabelschermkamp in Barcelona.Van Surtout waren Quinton,
Enli, Thijmen en Jasper uitgenodigd om te komen.
Uit Nederland kwamen 12 schermers. Er waren in
totaal 13 trainers en 64 schermers uit onder andere:
Korea, Spanje, Frankrijk, België, Nederland Zwitserland,
Oostenrijk, Engeland, Duitsland, Portugal en USA.
We hadden per dag 5 uur training en een half uur privé
les. We kregen bij de privé les geen les van Nederlandse
trainers maar alleen van buitenlandse trainers. We hadden
elke dag training, maar op woensdag hadden we een
halve dag, want toen gingen we met zijn allen naar het
strand. De training zelf waren heel divers, want de eerste
dag werd de training geregeld door een sportinstructrice.
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De tweede dag werd er door de Fransen les gegeven. De
derde dag werd door de Koreanen geregeld. De vierde
dag werd er door de Spaanse les gegeven. De vijfde dag
werd er door de Nederlanders les gegeven. Tijdens deze
trainingen kon je heel goed het verschil tussen landen
merken omdat de Koreanen juist heel veel korte maar
hele intense opdrachten geven.
De Nederlandse coaches maken juist meer gebruik
van lange maar minder intense opdrachten. Ook bij de
persoonlijke training merk je dat er verschillen waren
tussen de ene en de andere coach. De ene coach ging het
meer over je arm controle en bij de andere coach ging
het juist meer over het voetenwerk. Bij de persoonlijke
training van 30 minuten leer je heel veel want iedere
trainer kijkt naar iets anders dus je leert ook niet
zeven keer
hetzelfde en
omdat het een
persoonlijke
training is let de
trainer heel goed
op wat je doet en
corrigeert het.
Dit helpt heel
erg bij je globale
techniek.

De training eindigde meestal met wat stretchen maar
daarna moest je wel heuvel opwaarts naar het hotel. Na
de training ga je ook avondeten bij het hotel. Het eten
daar was lekker, het was een buffet. Iedere dag was het
wat anders.
Thijmen Schreuder en Jasper Hendriks
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Wat zijn dit voor wapens?
Let op het gaat om de exacte namen
Goede oplossing kan naar:

georgesderop@gmail.com
Onder de goede oplossingen wordt een prijsje verloot

MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN
Penningmeester
Voorzitter
Secretaris
Wedstrijdcomm
Algemeen lid

Caroline Kraxner
Rob van Viegen
Astrid Visch - van Spijk
Rob Hendriks
Jacques Doon

Mijn naam is Caroline Kraxner, ik ben sinds april 2019
penningmeester van Surtout.
Ik woon sinds december 2015 in Vorden met mijn
man Filibert en onze kinderen Sylvana (12) en Michael
(8). Naast de zorg voor ons gezin werk ik 4 dagen
per week voor het ministerie van VWS en ben ik
bestuurslid bij de Stichting Huttenbouwdagen Vorden.
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In de lente-/zomerperiode ben ik druk in onze (moes-)
tuin en in de herfst-/winterperiode vind ik het leuk om
te bakken. Deze winter hoop ik tijd te kunnen maken
voor het samenstellen van een kookboek met onze
familierecepten. Dat zijn er best veel en het aantal blijft
toenemen dus als iemand tips of ideeën voor zo’n
kookboek heeft, houd ik me aanbevolen!
Ik ben tijdens mijn studie Beleid en Management
Gezondheidszorg in Rotterdam met schermen
in aanraking gekomen. Eerst heb ik bij
studentenschermvereniging Tyr op floret leren
schermen, hierbij heb ik Filibert ontmoet. Na het
verlaten van de Erasmus Universiteit hebben Filibert
en ik nog een korte tijd op degen geschermd bij maître
Wezovski in Rotterdam. Nu hebben we allebei, na een
pauze van 17 jaar, het schermen weer opgepakt bij
Surtout in Apeldoorn. De senioren hebben daar op
woensdagavond een gemoedelijke training, gevolgd door
een aantal korte maar gedreven schermpartijen.
Het afgelopen jaar heeft Surtout, naast de vele
schermsuccessen, een aantal evenementen gerealiseerd.
Bij activiteiten als de viering van het lintje van Georges,
het NK Equipe en de BBQ (hoe leuk waren de bingorondes die Ria en Yvonne hebben georganiseerd!!!) zie je
hoe we met zijn allen in korte tijd mooie evenementen
kunnen opzetten. Ik ben daar trots op!
Zoals we tijdens de ledenraadpleging al bespraken, zijn
er ook serieuze zaken te regelen om ons voortbestaan
als vereniging te garanderen. In het bestuur hebben we

besproken hoe we een aantal administratieve processen
(zoals inschrijven bij de verenging en incasseren van de
contributie) kunnen verbeteren en vereenvoudigen. Drie
zaken waar ik nu mee bezig ben:
- Ik ben onze incasso-administratie aan het updaten
zodat bij alle leden de juiste bedragen (met of
zonder materiaalhuur) worden geïncasseerd. Ik zal
de leden waarbij volgens mijn gegevens de afgelopen
periode te veel of te weinig is geïncasseerd hierover
individueel benaderen.
- Met ingang van 2020 wil ik onze leden jaarlijks een
overzicht sturen van de te betalen contributie met
daarbij de data van inning.
- Op korte termijn komt er een link naar de
Sponsorkliks-website zodat jullie bij het doen van
online aankopen een commissie kunnen verdienen
voor de vereniging zónder dat het jullie extra geld
kost!
Ik ben bereikbaar via mail (penningmeester@surtout.nl)
maar ik bekijk mijn Surtoutmail gemiddeld 1x per week.
Mocht je een spoedeisende vraag hebben, app me dan
op 06-24661074.

“SABELSCHERMEN IS”... MYTHES ONTRAFELD.

Fitnessgoden in topconditie. Feit. je moet snel voor- en
achteruit kunnen rennen en je mag niet eens je ene voet
voor je andere zetten. Dat heet “kruispassen”. Bovendien
moet je ook die sabel steeds blijven optillen, maar daar
mag je niet bij knijpen, anders gaat het muisje dood. Toch
zijn er ook luie schermers (citaat) die zeer succesvol
blijken te zijn.
Dus: schermen is….. VOOR IEDEREEN! Feit.
Christiaan van Haselen

Een individuele sport. Fabel én feit. Als je op de loper
staat, moet je het echt fysiek in je eentje klaren. En je
kunt je niet snel uit de voeten maken. Zeker niet bij de
wedstrijden; dan zit je vast aan een snoer zodat je hem
niet kan peren als je tegenstander een maatje te groot
blijkt. Maar… in de equipevorm heb je een enorme
mentale supercoach in je brein.
Voor jongens én meisjes. Fabel. Ook voor mannen
en vrouwen. En hiermee komen we meteen op het
verouderingsproces. Schermen houdt je jong (feit), maar
de tijd gaat tenslotte maar één kant op en dus hebben
ze leeftijdscategorieën bedacht, zodat je als bejaarde
ook nog een trofee kan scoren. Er zijn zelfs EK’s en WK’s
voor veteranen. (Helaas geen Olympische Spelen). En
wat te denken van de jeugdige, kleine schermertjes die
behoorlijk trefzeker kunnen zijn. (En dan bedoel ik niet
onder de gordel vanwege het lengteverschil)
Voor watjes. “Want je krijgt een soort harnas aan om
je te protecten zodat je tegenstander je geen pijn kan
doen”. Fabel. Er zijn opponenten die je feilloos op je
telefoonbotjes, achterhoofd etc weten te touchen. En dan
heb je nog de grote-teen-landers. (in het voetbal heet dat
natrappen). En zeker eliminaties tijdens toernooien zijn
mindf****g.
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COLUMN
Naam 		
Enli Chiang
Onderwerp Schermen moeilijk te begrijpen
Categorie

Sabelschermster van Jong Oranje

Een voor allen, allen voor sabel!
Back to school en back to schermen.
De ergste spierpijn van de eerste
trainingen hebben we gehad. Er zijn nieuwe
doelen gesteld en de eerste wedstrijden
zijn gepland. Laat dit seizoen maar komen!
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Ik heb altijd een beetje schertsend gesproken over de twee andere wapens.
Bij sabel is de scheidsrechter zo belangrijk voor het spelletje, maar bij degen
lijkt de scheids onzichtbaar te zijn. Schermers beginnen al met lopen voor
‘allez’ en na ‘halt’ kan er nog een punt vallen. Floret is voor mij als sabreur
ook moeilijk om naar te kijken. Het doet altijd een beetje pijn in mijn hart
als ik zie dat ze de aanval hebben en opeens achteruit beginnen te lopen!
Laatst keek ik sabelschermen op de paralympische spelen. Er werden
parade ripostes, contra attaques en prise de fer gemaakt. Hoe spectaculair
dit ook allemaal was, ik, als schermer, kon de bewegingen nauwelijks van
elkaar onderscheiden. Dit liet mij realiseren hoe moeilijk het moet zijn
voor een ‘niet-schermer’ om in het schermen te stappen. Als ik al moeite
heb met mijn eigen sport te begrijpen, hoe moeten ongetrainde ogen ons
begrijpen?
Bij het rolstoelschermen kun je niet vertrouwen op je benen om je
uit lastige situaties te halen door simpelweg achteruit te lopen. Als je
tegenstander komt, moet je er meteen naar handelen. Voor degen is een
conditie nodig, waar ik alleen naar kan streven en floret leert je geduld
hebben. Er valt veel te leren van de andere wapens wat toe te passen is in
het sabelschermen.
Voor dit seizoen wil ik met meer geduld mensen uitleggen en enthousiast
maken voor het schermen. Ook zal ik met een open blik kijken naar de
andere takken van deze sport en mijn best doen het te begrijpen.
Tot slot wil ik iedereen succes wensen in dit nieuwe seizoen.
We maken er een topjaar van!!!
Enli geeft het ‘stokje’ voor het schrijven van de column graag door aan Everhard.

INGEZONDEN
Naam
Diana Dekker
Onderwerp Wat ga je doen na zwemles?
Categorie

Moeder van Lars, afdeling Doetinchem

Wat ga je doen nadat je je
zwemdiploma hebt behaald?
SCHERMEN!!!
Die vraag stelde ik Lars toen hij 6 jaar oud was, hij
was heel overtuigend. Kynan, zijn vriendje uit de klas,
zat ook op schermen en dat leek hem wel wat. En
daar was dan de eerste les een klein manneke met
een grote sabel en masker. Dat was het begin van
jarenlang plezier in het sabelschermen.
Lars heeft in het begin alleen getraind omdat hij het
super spannend vond om naar een puntentoernooi
te gaan. Na een jaar te hebben getraind zijn we eerst
een keertje wezen kijken bij een toernooi. Dat zou ik
als tip willen meegeven aan nieuwe sabelschermers die
het misschien ook een beetje spannend vinden. Ga een
keertje kijken en sfeer proeven. Vanaf dat moment zijn
we door het hele land gereden om mee te doen aan
de jeugdpuntentoernooien, erg leuk omdat je telkens
dezelfde kids en ouders ziet, het voelt bijna als een grote
familie.
Lars traint voornamelijk in Doetinchem, dat is fijn in de
buurt, maar soms ook wat beperkt qua sabelschermers.
In de afgelopen jaren is er helaas een terugloop geweest
van sabelschermers. Hierdoor leer je wel je

tegenstander goed kennen en je begint zijn spel te
begrijpen. Een paar nieuwe/andere sabelschermers zou
een leuke aanvulling zijn.
Nu 8 jaar later ervaart Lars nog steeds veel plezier bij
Surtout en geeft nog aan elke les nieuwe dingen te
leren. Hij wil in de toekomst meer toernooien spelen en
wij moedigen dat aan, zolang hij dat leuk vindt.
Wanneer je anderen vertelt dat je kind op schermen
zit, krijg je vaak de reactie…wat bijzonder, schermen
hoor je niet vaak. Dat klopt, er mag best wat meer
bekendheid komen voor de sport. Het is een mooie en
bijzondere sport waar je trots op mag zijn.
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Diana Dekker
Moeder Lars Groot Nuelend

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 nieuwsbrief 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

Illustratie: Nynke Talsma

Aanleveren kopij:
1 Los tekstbestand
2 Foto’s en/of illustraties
los aanleveren in een
zo hoog mogelijke resolutie
(Plak de afbeeldingen niet
in het tekstbestand)
redactie@surtout.nl

TRAINERSPRAAT

Niet vergeten!
Surtout bestaat volgend jaar 65 jaar!
Uit het archief:
In 1955 werd in Apeldoorn een schermvereniging
opgericht; de eerste leden-vergadering van de nieuwe
vereniging is op 21 april 1955 gehouden: de naam was
“Zorro”. In 2014 is s.v. Déropoement toegevoegd

In deze rubriek zal een van de trainers een uitleg
geven waarom we bepaalde trainingen doen, bv
basketbal

9

HET ATHLETIC SKILLS
MODEL (ASM)

Trainingspakken bestellen via de webshop
(rechts bovenin onze website)
Gebruikersnaam: clubsurtout
Wachtwoord: wwclubsurtout

Beweegarmoede
Kinderen en volwassenen zijn tegenwoordig minder
motorisch vaardig en minder fit
Door technologische ontwikkelingen als mobiele
telefoons, spelcomputers en digitale media groeien
kinderen op in een andere beweegcultuur, waarin het
buitenspelen geen hoofdrol meer speelt. Kinderen
sporten minder en zitten vaker. Zij missen het plezier
in bewegen. Kinderen stoppen eerder met sport en
zijn ook op latere leeftijd minder gemotiveerd om te
bewegen.
We bewegen niet alleen te weinig, maar vaak ook te
eenzijdig. Dit is een maatschappelijk probleem dat
gevolgen heeft voor belangrijke zaken zoals gezondheid,
fitheid, creativiteit , maar ook voor prestaties in
de sport. Dit leidt tot een verstoorde motorische
ontwikkeling hierdoor hebben zij een verhoogde kans
op gezondheidsproblemen en blessures

HET ASM MAAKT JE
FITTER, GEZONDER EN BETER
IN JE SPORT

Maître Georges Dérop (Hoofdtrainer)
Bron: www.athleticskilmodel.nl

Wordt vervolgd.

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

Voor de volgende
Surtout Flits
kopij opsturen voor
30 november

KORTE BERICHTEN VAN ONZE LEDEN
Illustratie: Nynke Talsma

IN ‘T KORT
Kilian heeft in Borculo tijdens de
jeugdsportdagen schermlessen
gegeven. Op deze manier krijgen
we alsmaar meer bekendheid
in de regio. Mogelijk ligt er
in de toekomst een nieuwe
dependance in het verschiet in
de omgeving van Lochem en
Borculo.
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IN ‘T KORT
De jongens van de jeugdgroep
van Surtout Zutphen. Van links
naar rechts: Kayin, Olivier, Tejs,
Rorik en zittend Silas

IN ‘T KORT
Georges doet weer mee met schilderij van het jaar. Stem
op dit schilderij via de volgende link: Bevestig daarna nog
wel even het mailtje dat daarop volgt.
Voor schilderij van het jaar graag stemmen en delen
https://www.schilderijvanhetjaar.com/portret-bekijken/
svhj-2019/1562743859-de-strijd-gestaakt

