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Surtout is super actief tijdens Corona!
Zoals jullie elke week kunnen ervaren is Surtout
springlevend tijdens de Corona tijd en kunnen alle
leden zowel fysiek buiten, als online trainen. Niet
alleen schermtraining, maar ook looptraining.
Als bestuur zijn we iedereen die daaraan een bijdrage
levert, enorm dankbaar en alleen daardoor kunnen we
zoveel bieden. Als eerste wil ik graag Everhard Faas
bedanken, die zich onvermoeibaar inzet voor alles
wat in de achtergrond gebeurt, website, de apps en
de opzet van de online trainingen, dat is ongelofelijk
veel werk en elke week zijn daardoor de online
trainingen mogelijk. De trainers zijn ook bijzonder
actief; er kan weer op drie avonden per week fysiek
getraind worden, net als voorheen, maar zij geven ook
extra online- en buitentrainingen en ook die moeten
worden voorbereid en uitgevoerd.
Elke week opnieuw lukt het hen weer om een
uitdagende training neer te zetten! Omdat we hard
nieuwe leden nodig hebben, heeft Georges een
uitnodigende flyer gemaakt, die we gaan gebruiken om
anderen uit te nodigen om mee te komen doen. Die
is inmiddels gedrukt, wij willen alle leden vragen er een
aantal mee te nemen en die ook echt te verspreiden
onder vrienden, op school, bij winkels, op werkplekken
en straks bij horecazaken.
Alleen met onze gezamenlijke inspanning gaat het ons
lukken voldoende leden te krijgen. Hierdoor kunnen
we meer aanbieden aan alle leden! Ook heel belangrijk
is het werk van Ria Faas, nl het up to date houden van
onze social media. Juist omdat dat actueel moet zijn, is zij
bijna dagelijks bezig met het updaten van de platforms
en dat is heel veel werk. Heb je iets leuks te vertellen,
mooie foto’s of video’s tijdens de training gemaakt of
iets anders dat leuk is voor op social media?

Zet het op de app van Apeldoorn, (evt. ook op de
andere apps), zodat we elkaar blijven inspireren en Ria
snel alle info krijgt die zij nodig heeft. Ook dat is iets
waar alle leden aan mee kunnen helpen.
Astrid Visch heeft als secretaris van Surtout na een flink
aantal jaren haar werk overgedragen. Zij heeft zich altijd
enthousiast ingezet om de vereniging vooruit te helpen
waar zij kon en daar zijn we als bestuur super blij mee.
Uiteraard schermt zij als lid in Apeldoorn verder. Als
blijk van waardering hebben we haar als vereniging een
mooie bos bloemen gegeven voor al het werk dat zij
voor ons heeft gedaan.

Gelukkig hebben we voor haar een opvolger gevonden,
Carlo Faber, die in Zutphen/Eefde schermt. Hij is
enthousiast begonnen en kan meteen aan de slag. Het
bestuur heeft in deze tijd veel extra werk te doen om
de vereniging op een goede manier verder te helpen,
waarbij het werven van nieuwe leden topprioriteit heeft.
Hoe groter we zijn, binnen zekere grenzen, hoe meer er
mogelijk is voor onze leden.

Lees verder op pagina 3
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We zijn als bestuur bezig om de buitentrainingen te
gebruiken als promotie voor Surtout. We hebben aan
de gemeenten waar we trainen gevraagd of we die
trainingen kunnen doen op plekken waar regelmatig
mensen voorbij komen, stadspleinen, plekken voor
supermarkten etc, zodat meer mensen kunnen zien wat
we doen en met ons in contact kunnen komen. Ook
zetten we in op creatieve manieren om veel te kunnen
doen met een beperkt budget en we hebben alle leden
nodig om ons naar buiten toe te laten zien. Het lijkt er
op dat we tot aan de zomervakantie nog buiten kunnen
trainen, dus we willen die kans gebruiken om veel
anderen te laten zien hoe leuk schermen is. Vertel dus
aan iedereen die je kent hoe leuk dat is, zet plaatjes op
je eigen FB of Insta account, kortom, we vragen iedereen
om actief mee te helpen met het zichtbaar maken van
Surtout. Het gaat ons zeker lukken om te groeien en
beter uit de Corona te komen dan we er zijn ingegaan!
Voor alle duidelijkheid; als vereniging houden wij ons
strak aan de Corona richtlijnen, zodat wij allen veilig
kunnen sporten...
Financieel hebben we het, net als veel andere
verenigingen moeilijk. Jaap Hoogerwerf, oud-lid
en enorme supporter van Surtout heeft ons ter
ondersteuning een gift gegeven van € 500,- waar we
super blij mee zijn!
De KNAS is bezig een KNAS jeugdcompetitie op te
zetten, het gaat daarbij zeker niet om topschermers,
maar juist bij equipes is het sociale aspect heel belangrijk;
je opereert als team tenslotte. De bedoeling is dat deze
competitie na de zomervakantie van start gaat en dus
is het zaak vanaf heden vast equipes te formeren, die
daaraan mee willen doen. Uiteraard zorgt de KNAS
ervoor dat alles veilig en binnen de Corona Regels gaat
verlopen.
Als bestuur zijn we super trots op onze geweldige
vereniging en we doen er alles aan om weer zo te
groeien dat we een uitdagend pakket aan onze leden
kunnen bieden. Met z’n allen de schouders eronder...
Met vriendelijke groet,
Voorzitter Rob van Viegen

ALLES WAT JE MOET WETEN
VOOR EEN GOEDE
SPORTVERENIGING
Bij het bestuur en de vrijwilligers van de club schiet het
soms tekort in bepaalde vaardigheden en we hopen dat
jullie - onze leden of je naaste familie (ouders, opa’s/
oma’s, broers/zussen, ooms/tantes) die wel hebben.
We kunnen jullie hulp gebruiken bij bijvoorbeeld:
tiktok, tekst schrijven, tekenen/illustreren, video editing,
sponsorwerving, communicatie, organisatie enz. Soms
kan een telefoongesprek al helpen!
Dit komt normaal ter sprake als we in de schermzaal
met elkaar praten, maar dat is er de laatste tijd niet zo
van gekomen...
We zouden graag naar jullie beroep, opleiding of hobby
willen vragen, om zo niet steeds zelf het wiel uit te
hoeven vinden, maar dat we weten wie ons zou kunnen
helpen of coachen.

Dus mail ons alsjeblieft: info@surtout.nl

JEUGD COMPETITIE
Beste Leden
We krijgen een nieuwe scherm competitie in
Nederland nl het Jeugd Equipe Competitie (JEC). Dit
wordt een competitie voor de jeugd van 6 t/m 13 jaar.
Het leuke van deze competitie is dat je regelmatig
wedstrijden gaat spelen in je regio, samen met je
vriendjes van de club. Een equipe team bestaat uit
minimaal 3 schermers tot maximaal 5 schermers. Je
gaat samen de wedstrijden spelen en als je een keer
niet kan is dat geen probleem omdat je ook met een
kleiner team kan deelnemen.
Je speelt eerst wedstrijden in je eigen regio. Het team
dat na alle wedstrijden de meeste punten heeft behaald,
is de winnaar van de competitie. Een team bestaat uit
minimaal 3 personen. Iedere schermer speelt 1 keer
tegen de schermers van het andere team, dus iedereen
schermt 3 keer. Een wedstrijd gaat tot de 45 treffers, het
team dat als eerste 45 treffers behaalt heeft de wedstrijd
gewonnen. Het winnende team ontvangt 100 punten
voor de ranglijst binnen de poule, het verliezende team
het aantal gescoorde treffers.
Er zal ook een app ontwikkeld worden die je op de
telefoon kan zetten. Via deze app kun je de scores tijdens
de wedstrijden bijhouden. Wanneer je klaar bent is
gelijk de nieuwe ranglijst beschikbaar. Zo kun je op elk
moment je prestaties van jezelf en het team zien.

Niet vergeten!
Surtout bestaat 66 jaar!
Uit het archief:
In 1955 werd in Apeldoorn een schermvereniging
opgericht; de eerste leden-vergadering van de
vereniging werd op 21 april 1955 gehouden. De naam
was “Zorro”. De naam Zorro is later veranderd in
schermvereniging Surtout. In 2014 is s.v. Déropoement
uit Zutphen en Doetinchem toegevoegd.

Lijkt het je leuk om mee te doen met het JEC dan ben
je natuurlijk van harte welkom. De inschrijvingen gebeurt
via jouw vereniging.
De Jeugd Equipe wedstrijden zullen zo gepland worden
dat ze niet samenvallen met het Jeugd Puntentoernooi.
Zo heb je dus regelmatig wedstrijden en wordt het
nog leuker om je getrainde skills in een wedstrijd toe te
passen.
We vinden het heel mooi dat de KNAS dit gaat
organiseren en we hopen dan ook dat jullie allemaal mee
gaan doen met deze wedstrijden. Surtout is de Sabelclub
van Nederland en dat kunnen we nu wederom in een
leuke nieuwe competitie laten zien.
Meer informatie zal in de komende maanden
beschikbaar komen en die zullen we natuurlijk met jullie
delen.
Op de site van de KNAS kun je meer lezen over deze
competitie https://jec.knas.nl
Rob Hendriks
Wedstrijdcommissaris

Dus kom meedoen
met deze leuke competitie
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INGEZONDEN
Naam

Enno Chiang

Onderwerp
Categorie

Trainen blijf gemotiveerd

Schermer van de afdeling Apeldoorn

Ik zit nu al 5 jaar op schermen. Ik vind het een hele
leuke sport en ik ga al deze hele tijd met plezier naar
de trainingen maar vooral ook de wedstrijden. Toen
alles stil lag vond ik dat wel echt heel erg jammer,
en ik heb nu al meer dan een jaar geen wedstrijden
geschermd. En dat haalt wel een stukje motivatie voor
de trainingen weg, maar als ik nadenk over dat het
hopelijk over een tijdje weer kan, doe ik toch weer
heel erg mijn best voor de trainingen.
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Nu we niet meer in de zaal mogen trainen doen we het
vooral buiten. Het schermt natuurlijk veel minder lekker,
maar ik ben eigenlijk al blij dat we überhaupt weer
kunnen trainen. Ik train nu 2 keer in de week buiten in
het echt, en 1 keer online thuis. Daarnaast doe ik op de
zondagen ook mee met de looptraining. Het fijne aan de
online trainingen is dat je al thuis bent, dus je hoeft niet
lang te reizen als dat vaak een probleem is. Ook omdat
je al thuis bent is het fijn dat je gelijk kan douchen,
zonder eerst bezweet naar huis te rijden of fietsen.
Nu we buiten trainen worden alle 3 de groepen samen
gezet, waardoor je tegen iedereen kan schermen, ook
heb je buiten gelijk een frisse wind waardoor je het
nooit veel te heet krijgt. Wat nog wel echt heel erg
jammer blijft is dat de wedstrijden overal helemaal stil
liggen, maar daar valt helaas heel weinig aan te doen.
Behalve schermen doe ik ook nog een aantal andere
dingen, ik zit ook op aikido en ik speel viool. Voordat op
schermen zat deed ik ook nog een aantal jaar atletiek.

Ik kwam op deze sport omdat mijn zus en mijn vader
deze sport allebei doen, en we nog wat oude kleren
hadden die mij op dat moment goed pasten. Om
eerlijk te zijn wilde ik niet op schermen, omdat dat zou
betekenen dat ik zou moeten stoppen met atletiek.
Maar na het een jaar te hebben geprobeerd besloot
ik dat ik niet meer terug wilde naar atletiek, en wilde
blijven schermen. Daarna begon ik ook al gelijk met
wedstrijden. Nu zal ik vooral gewoon mijn best blijven
doen voor alle trainingen, in de hoop dat de wedstrijden
snel weer zullen beginnen.

Ik geef het ‘stokje’ voor het schrijven van de column
graag door aan Lucas lid in Doetinchem
Enno Chiang

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

DE WIL OM TE WINNEN Nervositeit

Serie artikelen over de mentale aspecten bij het schermen
Maître Georges Dérop (Hoofdtrainer)

Hoe reageert het lichaam.
Alle schermers hebben zich af en toe nerveus gevoeld,
dus je weet hoe dit voelt.
Zenuwen zijn normaal in relatie tot belangrijke
toernooien. Je bent bang om de wedstrijd te gaan doen
of dat je niet goed zal presteren. Je kunt je ook onzeker
voelen over de uitslag van het toernooi.
Dus als je het gevoel hebt dat je de partij niet goed
ingaat, kun je gemakkelijk nerveus worden. Je eigen
verwachtingen en die van anderen kunnen je nog meer
nerveus maken. Je vraagt je af wat anderen zullen zeggen,
wat de media zullen zeggen en schrijven.
Zenuwen zijn een potentiële bron van spanning. Ze
hebben verschillende fysieke uitwerkingen. We overwegen
hieronder een aantal van de reacties die voortkomen uit
zenuwen.
Stress
Zenuwen veroorzaken een aantal te observeren stress
reacties. Een aantal van deze kun je snel herkennen:

prestatie. Bij het schermen is het dus belangrijk om
het lichaam onder controle te hebben om precisie te
bereiken.

•
•
•
•

De manier waarop de mind reageert
Zenuwachtigheid resulteert in een aantal psychische
reacties, dat op zijn beurt een groot effect heeft op de
capaciteit om te presteren.
Toegenomen nervositeit stuurt een waarschuwing naar
de hersenen. Soms is dit zo sterk dat er een mentaal
blokkade ontstaat. De hersen capaciteit om problemen
op te lossen en te interpreteren zijn dan grotendeels
verminderd. Het is dan moeilijk om na te denken en te
begrijpen. Je bent minder in staat om signalen van buiten
op te vangen, bijvoorbeeld het inschatten van de reactie
van je tegenstander. Daar waar lichte nervositeit kan
leiden tot alert zijn en een toegenomen concentratie, zal
bij teveel aan nervositeit het tegenovergestelde effect
geven, namelijk het verminderen van hersen capaciteit om
te denken en te reageren.

Het hart gaat sneller kloppen.
De ademhaling gaat sneller.
De spieren staan onder spanning.
Misselijkheid kan ontstaan.

Het is bekend dat zodra de bloeddruk stijgt, bloed
wordt getransporteerd van de interne organen naar de
spieren die hun werk moeten gaan doen. Het lichaam
produceert verschillende stress hormonen. De meest
bekende zijn adrenaline en noradrenaline. De lever
produceert meer suikers, en extra vet wordt vrijgelaten in
de bloedsomloop.
Over het algemeen is het lichaam zich aan het
voorbereiden op een grote fysieke inspanning.
Als de zenuwen teveel worden dan reageert het
lichaam op een ongewenste manier en de prestatie
wordt daardoor geremd. Het lichaam gaat inefficiënt
werken, een groot deel van de energie wordt verbruikt
zonder een effectieve prestatie te kunnen neerzetten.
Het is hetzelfde als een automobilist die gas geeft en
tegelijkertijd remt.
In een sport als schermen, dat fijne motoriek vereist,
kunnen de zenuwen de spieren teveel onder spanning
laten staan. Het gevolg hiervan is trillen van de spieren.
Dit kan een tegenovergesteld effect hebben op de

Onverwachte fouten
De schermer kan door teveel zenuwen fundamentele
fouten maken in de scherm partij. Wat eerst eenvoudig
verliep in de training lukt in de partij helemaal niet.
Zulke extreme zenuwen blokkeren de impulsen van en
naar de hersenen. De concentratie is verminderd en je
bent snel afgeleid. Dit is een natuurlijke uitleg voor zulke
onverklaarbare fouten.
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Lichaamsbewustzijn is verminderd
Nerveuze schermers hebben moeite met het inschatten
van lichaamposities en het ritme van de beweging. Het
voelt aan alsof een schermer met een bokshandschoen
zijn wapen probeert te sturen. Er is sprake van een
gevoel van afstand in wat we aan het doen zijn. In
een sport als schermen waarbij concentratie en fijne
motoriek van belang zijn, zal nervositeit snel leiden
tot verslechtering van de techniek en het feedback
mechanisme.

7

Nervositeit en zelfvertrouwen
Er bestaat altijd een nauw verband tussen de
persoonlijkheid van de schermer en zijn nervositeit.
Zenuwen worden vaak zodanig ervaren dat het
zelfvertrouwen hiermee wordt aangetast. Verminderd
zelfvertrouwen leidt tot meer zenuwachtigheid, het
resultaat is een vicieuze cirkel. Een van de voorwaarden
voor een goede schermer is een goed zelfvertrouwen
behouden tijdens de competitie, of het nu goed of slecht
gaat.
Een van belangrijkste taken van de coach is om
de schermer te helpen om een sterk en stabiel
zelfvertrouwen op te bouwen. Dit kan door middel
van observatie tijdens de wedstrijd. Het leren omgaan
met nervositeit is essentieel om het zelfvertrouwen te
bewaren.
Ernstige zenuwachtigheid verstoort de hersenen op
een zodanige manier, dat het niveau van presteren
verminderd.
Als de schermer in kleinere competities en tegen
zwakkere tegenstanders speelt, is het eenvoudiger om
de zenuwen en het zelfvertrouwen te bewaren. In
zwaardere competities of tegen een angst tegenstander,
zal het opgebouwde zelfvertrouwen getest worden.
Een belangrijk punt hier is: zelfvertrouwen is niet alleen
afhankelijk van de situatie maar ook van de mate van
zenuwachtigheid.
De beste schermers zijn degene die de capaciteit hebben
om hun zelfvertrouwen te bewaren wanneer het er echt
op aan komt. Laten we hierbij onderstrepen dat de enige
manier om zelfvertrouwen te bewaren is controle te
hebben over de zenuwen.
Enkele sleutel begrippen:
• De schermer moet zich geaccepteerd voelen door
de coach, wat de uitslag ook is.
• De schermer moet zich geaccepteerd voelen door
zijn clubgenoten, wat de uitslag ook is.

•
•

TRAINERS PRAAT

De schermer moet geen negatieve feedback krijgen
van de clubgenoten/trainer, ouders, wat de uitslag
ook is.
De schermer zou openhartigheid, support
en aanmoediging moeten ontvangen van de
clubgenoten/trainer, wat de uitslag ook is.

Deze vier punten zijn erg belangrijk, niet alleen voor het
onder controle houden van de zenuwen maar ook voor
het vasthouden en sterker maken van het zelfvertrouwen.
Hoe kan ernstige zenuwachtigheid worden verminderd?
• Zoek naar sociale support, praat met die mensen die
je normaal ook helpen.
• Probeer niet je zenuwen te verbergen! Praat erover
en onthoud dat je tegenstander ook nerveus is.
• Accepteer het feit dat zenuwachtigheid normaal is.
Accepteer jezelf ook al ben je nerveus.
• Probeer de oorzaak te vinden van je nervositeit.
Benoem het en belicht het.
• Houd verwachtingen en externe verwachtingen op
een afstand. Doe iets leuks; luister naar muziek; speel
en maak grapjes.
• Probeer niet te serieus te zijn. Stel de vraag: wat is
het ergste wat er kan gebeuren als ik faal?
• Stel de vraag: wat veranderd er als ik faal?
• Denk realistisch, er zullen nog vele competities
volgen.
• Doe wat je normaal doet en volg je routine. Maak
alles rondom de competitie zo eenvoudig mogelijk.
• Vermijd gedachten die je zenuwachtig maken.
• Probeer je bereikte prestatie limieten uit te breiden.
Bijvoorbeeld: heb je bij het vorige toernooi met 5-0
verloren dan probeer je tegen dezelfde tegenstander
nu minimaal een uitslag te maken van 5-1.
• Leer om te ontspannen. Leer om positief te denken.
• Doe aan mentale training. Jog, of doe een lange
zware fysieke warming-up. Onthoud dat alles morgen
door gaat zoals gewoonlijk.
• Visualiseer de wedstrijd verschillende keren en raak
gewend aan het idee.
Wordt vervolgd.

CARLO STELT ZICH VOOR
Even voorstellen, de nieuwe secretaris
Mijn naam is Carlo Faber, en sinds 9 April 2021 heb ik
de secretaris functie overgenomen van Astrid.
Als bestuurslid van Surtout wil ik me graag positief
inzetten voor onze mooie vereniging, zeker in deze
voor sportverenigingen moeilijke Corona periode.
Een periode waar binnensporten helaas nog steeds
niet mag, resulterend in helaas ook bij onze vereniging
teruglopende ledenaantallen.
Ik hoop en verwacht dat ons demissionair kabinet snel
gaat inzien dat sport juist fit en gezond houd en een
must is voor een vitale samenleving.
Als Secretaris zet ik me vol overgave in om deze mooie
vereniging te blijven laten bloeien.
Mijn motto is mensen positief aansporen tot actie, want
dat hebben we nu extra hard nodig. Als bestaande
leden moeten jullie gevoel blijven houden dat jullie er
toe doen en daarnaast werken we er hard aan met zijn
allen om nieuwe leden geïnteresseerd te maken.
Ikzelf scherm met een tussenpose sinds begin jaren 80
en ik ben blij eindelijk weer het schermen te hebben
opgepakt. Ondertussen heb ik mijn dochter Kiki ook
weten te enthousiasmeren en merk ik steeds weer de
verbaasde blikken van mensen als we vertellen dat we
schermen. Oh, wat leuk, kan dat in de buurt? Kan dat ?
Nou en of, en dat al jarenlang.
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Laten we daarom met zijn allen de schouders eronder
zetten en vrienden, familieleden, collega’s etc. ook naar
één van onze mooie vestigingen te krijgen.
Als bestuur rekenen we op jullie !
Met sportieve groet,
Carlo Faber

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

INGEZONDEN
Naam

Maarten Kocken

Onderwerp
Categorie

Schermen bij Surtout
Nieuw lid

Beste iedereen. Aangezien ik nog niet zo heel lang
lid ben bij Surtout, zal ik beginnen met een kleine
introductie. Ik ben Maarten Kocken, 29 jaar oud en nu
ongeveer een maand of 9 lid van Surtout. Helaas heb
ik nog niet iedereen in het echt kunnen ontmoeten,
aangezien vlak na mijn introductie in de vereniging de
zomerstop begon en eigenlijk daarna alles op slot ging
door Corona.
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Ik ben begonnen met schermen in Groningen, toen ik
daar ging studeren. Onderhand alweer een jaar of 10
geleden. Dat ik ging schermen, was eigenlijk puur toeval.
Na jaren hockey, wilde ik een keer iets anders proberen
en schermen was het eerste wat ik zag. Nu kan ik wel
zeggen dat me dit uitstekend is bevallen. Zo goed dat ik
nog steeds met plezier naar trainingen en toernooien ga.
De eerste toernooien die ik deed waren voornamelijk
wedstrijden tussen studentenverenigingen onderling,
van Amsterdam, Nijmegen tot Maastricht. Jullie weten
waarschijnlijk net zoals ik dat de schermwereld in
Nederland klein is en zo doe je na een tijd een
behoorlijk netwerk op van bekenden. Hierdoor werd
het steeds leuker om naar die wedstrijden toe te gaan.
Uiteindelijk heb ik zelf het bestuur gedaan van de
schermvereniging in Groningen, GSSV Donar 1881, en
een toernooi georganiseerd. Misschien kent een oudgediende het nog, het Grote Donar toernooi.

Na jaren in Groningen te hebben gestudeerd, (heb
een beetje vertraging opgelopen met de studie, maar
wie niet?) ben ik in Meppel neergestreken. Direct lid
geworden van de plaatselijke vereniging Bras de Fer. Om
dichter bij mijn werk te wonen, ben ik naar Apeldoorn
verhuisd. Direct heb ik weer contact opgezocht met
de plaatselijke schermvereniging. Zo ben ik bij Surtout
terecht gekomen.

Maarten

Op scholen schermen, reclame voor Surtout!

IMPRESSIE VAN 19 MEI 2021

Met maar liefst 27 leden uit Apeldoorn,
Zutphen/Eefde en Doetinchem
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Sabelschermers en degenschermers bijelkaar.

DE COVID KROON

Everhard wordt bedankt voor
zijn inzet bij de online lessen.
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De trainers en het bestuur

WAAROM SCHERMEN?
Na enige tijd op zoek te zijn geweest naar iets waar
Fynn zich in kan uitleven met armen, benen en ‘wapens’,
kwamen wij uit bij schermen! Op de site van Surtout
staat al heel wat informatie en er staan een aantal
filmpjes op om een duidelijk beeld te schetsen bij het
schermen.

(zonder straf) gebruik mogen maken van een wapen
voelde voor hem ... en voor ons .... als een uitkomst. Voor
ons is het erg fijn dat hierbij ook de nodige discipline
komt kijken en Fynn ook zijn hoofd moet gebruiken om
de oefeningen op te slaan, bij te houden en zelf uit te
voeren.

Na altijd de stokken die hij her en der opduikelt te
gebruiken als wapens (en er vervolgens straf voor te
krijgen als er weer iemand per ongeluk gewond raakt)
leek schermen een ideale sport om alles wat hij leuk
vindt te combineren. Bewegen met armen en benen, en

De trainingen zijn uitdagend voor hem en de regels
duidelijk. Ook is het een groot voordeel dat Surtout
de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van 3
proeflessen. Hierbij kan een kind iets langer de sfeer
proeven en is de druk bij zo’n eerste les niet te groot!
Moeder van Fynn
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WIE BEN JIJ?

Mijn naam is Rick Lenderink , ik ben bijna 11 jaar en
woon in Gorssel. Sinds een jaar zit ik nu bij schermen
en ben samen met mijn goede vriendin Kiki op
schermen gegaan. Het maakt mij niet zoveel uit of we
buiten of binnen schermen, beiden zijn leuk, maar als
het mooi weer is, scherm ik liever buiten en als het
regent of koud weer is liever binnen!
Het is een paar keer gebeurd dat het kunstgras nat was
en ik uitgleed toen ik een uitval wilde maken, maar dat ligt
ook aan mijn schoenen.
Wat ik leuk vind aan schermen is dat ik leer snel te
bewegen en het allerleukste is dat ik met een sabel kan
omgaan. Dat vind ik wel stoer. Sinds ik op schemen zit
kan ik heel snel naar voren en achteren bewegen en dat
gebruik ik vaak ook op school of thuis met spelen, best
handig.
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ROEFELDAG
GROOT SUCCES

Met maar liefst 58 kinderen
een leuke dag gehad. Met
behulp van Enno, Tim en Iris
was dit een groot succes.
Vanaf 31 mei start er een
vervolgcursus van 4 lessen.

SURTOUT GAAT ONLINE!
Vorig jaar zomer heeft Giel, inmiddels 10 jaar, voor het
eerst kennis gemaakt met de sport schermen. Na de
eerste lockdown heeft hij bij het Boschbad zijn eerste
lessen buiten gehad. En na de zomervakantie kon hij in
Apeldoorn in de zaal proeven van de schermlessen van
Georges en Quinton.
Nadat in december weer alles op slot ging en de lessen
stopten vond hij dat jammer en na twee en een halve
maand zonder schermtraining zat Giel begin februari op
woensdagavond verwachtingsvol voor de tv.
Hij is handig met computers en had zelfstandig, met
de link die verspreid was via de app, zijn Chromebook
aangesloten op de tv waardoor de voeten van maître
Georges prachtig in beeld kwamen.
De eerste training was het even uitproberen of het geluid
goed klopte en of iedereen goed te zien was maar in de
daarop volgende trainingen verliep dat soepel.
De voeten van Georges, met uitleg van hemzelf,
verplaatste zich vliegensvlug over de vloer maar Giel
kon het redelijk goed volgen. Na veel verschillende

oefenvormen die elkaar in een prettig tempo afwisselden
zat het eerste half uurtje er al snel op.
De volgende lessen werd het voor Giel steeds lastiger
om de concentratie op te brengen en als er veel
opdrachten vlug achter elkaar werden gegeven, kon hij
het moeilijk bijhouden. Zijn motivatie om actief mee te
blijven doen nam wat af. Gelukkig haakte de trainers
daar op in door Giel te stimuleren en complimenteren.
Hij miste ook heel erg het tegen elkaar schermen en
helaas is de strijkplank met het masker niet de gewenste
tegenstander voor Giel.
Hopelijk blijft het weer de komende tijd zo goed dat
hij lekker buiten kan blijven trainen. Hij is blij dat de
online training naar live is gegaan maar hij mist wel nog
meer leeftijdsgenootjes en het speelse element nu de
invulling van de training best serieus is met alle Surtout
fanatiekelingen bij elkaar.
Moeder van Giel

DELEN, LIKEN EN REAGEREN EN NOG
MEER DELEN, LIKEN EN REAGEREN!
3 tips om Surtout goed onder de aandacht te krijgen:
1 Like alle posts van Surtout op Instagram en Facebook
2 Deel zoveel mogelijk de posts
3 Reageer zoveel mogelijk op de posts
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ACHTER DE SCHERMER
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1.

Hoe heet je?

2.

Waar woon je?

3.

Zit je op school? Op welke?

4.

Wat is je leukste vak?

5.

Hoe kom je naar de schermtraining?

6.

Heb je huisdieren?

7.

Wat zijn je hobby’s?

8.

Scherm je al lang?

9.

Heb je al eens aan een toernooi meegedaan?

10.

Ken je het brassard systeem?

11.

Wat vind je de moeilijkste scherm actie?

12.

Wat vind je het leukste aan schermen?

13.

Op welke social media kanalen zit je?

Giel Klompjan
Twello

Ik zit op de Martinusschool, dat is een lagere school in
Twello.
Engels

Papa of mama brengen mij met de auto naar de training.
Het is ongeveer 25 minuten rijden.
Ja, ik heb 2 konijnen, ze heten snuf en puf
Piano spelen, schaken en dammen
Ongeveer een jaar
Nee
nee

Parade riposte

Elkaar kunnen raken

Twitch, Facebook, Instagram, Snapchat en Tiktok

HET BESTUUR OP DE LOPER
PUZZEL

UIT WELK LAND KOMT HET WOORD
SCHERMEN
Opdracht In de eerste kolom staan de landen,
verbind deze met het woord schermen
in hun taal. Doe het eerst uit het hoofd
en kijk daarna pas op internet welke
goed is
Categorie Leuke kennis
Naam

Azerbeidjan
Belarus
Bulgarije
China
Duitsland
Engeland
Finland
Frankrijk
Georgië
Griekenland
Hongarije
Ierland
IJsland
Italiaans
Japan
Korea
Kroatië
Latijn
Letland
Litouwen
Mongolië
Noorwegen
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland
Saoedi Arabien
Slovenië
Soedan
Spanje
Swahili
Thailand
Tjechië
Turkije
Vietnam
Zweden
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