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Les 21 week 27: 3 juli 2017
Floret voor de jeugd: Zondag 3 september 2017: ‘Timberwolves Memorial’: Kuikens,
Sportcomplex De Niervaert, Molenvliet 7, 4791 GB Klundert kuikens (08), benjamins (06-07),
pupillen (04-05), cadetten (01-03) junioren (98-00)

Degen voor de jeugd: Zaterdag 9 september 2017Z: De Slag om Den Bosch:
Marathonloop 7, Den Bosch,
Fl, D, S Senioren: Zondag 10 september 2017: Ferrum Vetum + -Futuri: Het Anker,
Voorsterweg 36, 8042 AD, Zwolle
JPT: Zaterdag 16 september 2017: Sportcentrum Universiteit - gebouw Z, Academielaan
5, 5037 ET Tilburg
Degen Senioren: zondag 17 september 2017: 30e Koning Willem II toernooi 2017,
Sportcentrum Universiteit - gebouw Z, Academielaan 5, 5037 ET Tilburg
Sabel, Floret: Zaterdag 23 september 2017 - zondag 24 september 2017: 24e Sista
MMIT toernooi 2017 (FIE SA) Sportcentrum Universum, Science Park 306, 1098 XH
Amsterdam
WU
Spel: Jagerbal
Schermoefeningen waarna partij schermen zie onder:
(2.6.) Brassard Rood: Aanvallende bewegingen
Floret:
De handdraaiingen bij de steken in de lage lijn
De samengestelde aanval: eerst met kringwering en dan het ontwijken er van.
Wat is de binnenlijn en wat is de buitenlijn? (Lees pag 18 en 19)
In beweging 1. Aanval tot de andere kant van de zaal waarbij wordt getracht te scoren.
In beweging 2. Idem maar nu is parade riposte èn het bepalen van dat moment toegestaan.
Sabel:
Schijnhouw in de open lijn. Idem met slag. (Lees pag 18 en 19)
De samengestelde aanval met ontwijkingen van parades 4 en 5.
(Vanwege de slag en houw -mogelijkheden bij sabel wordt hier minder snel gesproken over buiten binnen -lijnen).
In beweging 1. Aanval tot de andere kant van de zaal waarbij wordt getracht te scoren.
In beweging 2. Idem maar nu is parade riposte èn het bepalen van dat moment toegestaan.
Degen:
Schijnsteek: Bij tegenstander in HH6 = hoog buiten, dan schijnsteek 4 (hoog binnen) of 8 (laag
buiten). Vraag: welke steek maak je als rechts tegenover rechts steekt op de knie-bovenbeen van
de tegenstander? Antw. Laag binnen.
De samengestelde aanval: Eerst oefening kringparades en boogparades en dan de ontwijkingen =
alleen met de punt!
De coulé: = Aanval via het ijzer (pag 19)
In beweging 1. Aanval tot de andere kant van de zaal waarbij wordt getracht te scoren.
In beweging 2. Idem maar nu is arrêt, parade riposte èn het bepalen van die momenten
toegestaan.

