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Les 13 dd. 17-04-2018
Agenda:
• 14-04-2018: JPT Utrecht. Verslag van de deelnemers.
• 06-05-2018: Maastricht intercity fencing tournament: UM Sports Center 15 P. Debyeplein
6229 HA Maastricht. Recreatief voor studenten of geen studenten. Alle wapens. Meer
info op: https://www.dropbox.com/s/pui4xrsbhe9ho82/MaastrichtIntercity2018.pdf?dl=0
• 05-09-2018: European Team Championships for Veterans 2018. De Meent, Terborchlaan
301,1816MH Alkmaar
• 19 en 20-05-2018: Schermtoernooi Alkmaar LUDUS ET GLADIUS 2018 /
Randstadtoernooi 2017-2018. Sportcomplex de Meent, Terborchlaan 301, 1816 MH
Alkmaar Alkmaar
• 27-05-2018: Trefpunt Club-kampioenschappen. Komt allen! Thorbeckestraat
• 27-05-2018: Senioren Degen. 30e JALEMA Vlaaientoernooi Venlo 2018. Sportcentrum
de Berckt, Hoogenkamp 10, 5991 LA Baarlo
• 02 en 03-06-2018: NJK 2017/2018. Benjamins t/m junioren. Gemeentelijk Sportcentrum
Breda,Topaasstraat 13,4817 HA Breda
• 16-06-2018: JPT. Sporthal de Triangel, Griftdijk Noord 9B, 6663 AA Lent, Gelderland
• 17-06-2018: Randstadtoernooi 2017-2018: Locatie?
• 23 en 24-06-2018: Senioren NK Equipe. MFSA De Beuk, Van IJsendijkstraat 365,
1442LB Purmerend
• 10-07-2018: Laatste schermavond voor de Zomervakantie tot 28-08-2018.
WU: Korfbal
Floret:
Slag-coupé hoog en slag-coupé laag als aanval en als riposte.
Sabel:
De leer van de parades: (= les volgende week voor degen en floret)
Riposte en Contre riposte Het weren van een aanval geeft recht op de riposte. Bij sabel
overheerst de tendens om de riposte prioriteit te geven boven de reprise of remise ook al
wordt hij langer uitgesteld dan een bij een riposte à temps perdu gangbaar was. Er zijn
verschillende uitvoeringen:
Par opposition: Bij oppositie of tegenstellen wordt de bedreigde lijn gesloten
Du tac-au-tac: Op een slag als offensieve voorbereiding wordt een tegenslag gegeven
A temps perdu: Vertraagt riposteren. Om een te snelle remise te voorkomen wordt het
wapen van de tegenstander meer naar buiten gedrukt en tezamen met een schijn van het
lichaam krijgt de tegenstander de indruk dat de riposte al komt. Hierop gaat de
tegenstander tè vroeg zijn hand terugtrekken voor het tegenstellen waardoor zijn kling met
gemak ontweken kan worden voor de riposte.
En cedant: Pareren door het meegeven ofwel toegevend weren. Van toepassing op een
glijsteek (coulé) waarbij de druk van de tegenstander gebruikt wordt naar een andere lijn
als waar die zou eindigen. Hoewel de sabel-afstanden doorgaans te groot zijn en deze
technieken minder van toepassing zijn is het leuk deze voor het ‘sentiment du fer’ te
oefenen.
Een binding van de tegenstander naar 2 met glijsteek - of het glijden is bedoeld om als
een slag te eindigen - geeft transport naar 4. Kring 3 bindsteek -of slag- geeft op deze
wijze een transport naar 1. Andersom: het toegeven op het glijden met druk van de
tegenstander vanuit zijn 4 geeft transport naar 2
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Degen:
Slag-Coupé: Van buiten naar binnen met punt voor wapen langs, 1/2 uitval, remise met
afzet.
1. Van buiten naar binnen omdat het wapen van de tegenstander door de slag weer
terug wil gaan naar de oorspronkelijke positie. Dit maakt de weg vrij voor de steek op
de manchet met het sperren van de tegenstander. Op de voorwaartse reactie van de
tegenstander maken we de remise en we zetten op de treﬀer a.h.w. af met de
achterste voet naar achteren.
2. Als de tegenstander snel genoeg is met een dekking op zijn binnenlijn dan gaan we
onderdoor en steken in onze buitenlijn op de manchet met sperren naar 4 op de
treﬀer. Eveneens met remise als hiervoor omschreven.
3. Combinaties: De tegenstander weert wel of niet.
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Les 14 dd. 24-04-2018
Agenda:
• 06-05-2018: Maastricht intercity fencing tournament: UM Sports Center 15 P. Debyeplein
6229 HA Maastricht. Recreatief voor studenten of geen studenten. Alle wapens. Meer
info op: https://www.dropbox.com/s/pui4xrsbhe9ho82/MaastrichtIntercity2018.pdf?dl=0
• 05-09-2018: European Team Championships for Veterans 2018. De Meent, Terborchlaan
301,1816MH Alkmaar
• 19 en 20-05-2018: Schermtoernooi Alkmaar LUDUS ET GLADIUS 2018 /
Randstadtoernooi 2017-2018. Sportcomplex de Meent, Terborchlaan 301, 1816 MH
Alkmaar Alkmaar
• 27-05-2018: Trefpunt Club-kampioenschappen. Komt allen! Thorbeckestraat
• 27-05-2018: Senioren Degen. 30e JALEMA Vlaaientoernooi Venlo 2018. Sportcentrum
de Berckt, Hoogenkamp 10, 5991 LA Baarlo
• 02 en 03-06-2018: NJK 2017/2018. Benjamins t/m junioren. Gemeentelijk Sportcentrum
Breda,Topaasstraat 13,4817 HA Breda
• 16-06-2018: JPT. Sporthal de Triangel, Griftdijk Noord 9B, 6663 AA Lent, Gelderland
• 17-06-2018: Randstadtoernooi 2017-2018: Locatie?
• 23 en 24-06-2018: Senioren NK Equipe. MFSA De Beuk, Van IJsendijkstraat 365,
1442LB Purmerend
• 10-07-2018: Laatste schermavond voor de Zomervakantie tot 28-08-2018.
Floret en degen:
De leer van de parades: (= les vorige week sabel)
Riposte en Contre riposte Het weren van een aanval geeft recht op de riposte. Bij floret
overheerst meer en meer de tendens om de riposte prioriteit te geven boven de reprise of
remise ook al wordt hij langer uitgesteld dan een bij een riposte à temps perdu (vertraagd)
gangbaar was. Er zijn verschillende uitvoeringen:
Par opposition: Bij oppositie of tegenstellen wordt de bedreigde lijn gesloten
Du tac-au-tac: Op een slag als offensieve voorbereiding wordt een tegenslag gegeven
A temps perdu: Vertraagt riposteren. Om een te snelle remise te voorkomen wordt het
wapen van de tegenstander meer naar buiten gedrukt en tezamen met een schijn van het
lichaam krijgt de tegenstander de indruk dat de riposte al komt. Hierop gaat de
tegenstander tè vroeg zijn hand terugtrekken voor het tegenstellen waardoor zijn kling met
gemak ontweken kan worden voor de riposte.
En cedant: Pareren door het meegeven ofwel toegevend weren. Van toepassing op een
glijsteek (coulé) waarbij de druk van de tegenstander gebruikt wordt naar een andere lijn
als waar die zou eindigen. Hoewel de sabel-afstanden doorgaans te groot zijn en deze
technieken minder van toepassing zijn is het leuk deze voor het ‘sentiment du fer’ te
oefenen.
Een binding van de tegenstander naar 2 met glijsteek - of het glijden is bedoeld om als
een slag te eindigen - geeft transport naar 4. Kring 3 bindsteek -of slag- geeft op deze
wijze een transport naar 1. Andersom: het toegeven op het glijden met druk van de
tegenstander vanuit zijn 4 geeft transport naa

