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Les 28 week 40: 1oktober 2019
Agenda:
Zaterdag 5 oktober: Recreatief toernooi studenten alle wapens: HocHabet:
Studentensportcentrum, Onze Lieve Vrouwestraat 1,5612 AW, Eindhoven.
Zondag 6 oktober: internationale KNAS- jeugdschermtoernooi t/m cadetten op floret en
degen: Sportcomplex De Niervaert, Molenvliet nr. 7, 4791 GB, Klundert (NL). Als je je nog
niet hebt opgegeven dan zijn de kosten €20,- i.p.v. €15,-. Zie convocatie op het prikbord.
Elke 2e woensdag van de maand: Degen: Cadetten, Junioren en Veteranen, 9 okt, 13 nov,
11 dec, 8 jan, 12 feb, 11 mrt, 8 apr, 6 mei en 10 juni: Degen: ‘4 out of 9 - challenge’.
Zaterdag 12 oktober e.v. zie convocatie: Floret en Sabel; Kuikens, Benjamins en Pupillen
gemengd. Sportcomplex De Meent, Terborchlaan 301, 1816MH, Alkmaar. Zie convocatie.
Zaterdag 12 oktober: JPT, Sportcentrum De Borgh, IJshof 1, 4761BE, Zevenbergen.
Zondag 20 oktober: Keizer Kareltoernooi: Senioren D/F/S; Radboud Sportcentrum,
Heyendaalseweg 141, 6525 AJ, Nijmegen. Zie convocatie prikbord.
Zondag 27 oktober: Ferrum Vetus: Geboren voor 1979. Het Anker. Voorsterweg 36, 8042
AD Zwolle (Westenholte)
WU: Groepen 1 en 2 Volleybal en grope 3 rondgang met schermbewegingen.
Floret:
Thema: Juiste afstand, in achterwaartse en voorwaartse richting.
Voorwaarts: voltooing van de aanval bij het stoppen van de tegenstander. Let op: inhalen:
niet nodig!
Ook een goed moment creëren voor jouw aanval is om de tegenstander voorwaarts te
laten komen met: ‘het stelen van de pas’.
Heb je een goede parade-riposte dan achterwaarts met schijn-stop om de finale van de
aanval af te dwingen.
Als extra bij groep 2: parade hoog 7 met instap en steken met gebruik van parade 1.
Sabel:
Oefening: Arrêt met parade 5. Zie link.
In de situatie wordt in de voortgang van de tegenstander de arm met punt in lijn gebracht.
De punt gaat onder de manchet en de arm wordt terug getrokken in parade 5 om de houwkop te weren. Later in de video zie je tegenaanvallen op een wapen wat ‘uit de lijn’ is.
Eerst vanuit stilstand: In parade 5 gaan met voorhouw onder de manchet. Rustig
beginnen.
Hierna in beweging. Pas VW-uitval. Hierna: Maak tempo-wisseling in achterwaarts om een
stop te simuleren waarna parade 5 vanuit de arrêt.
Als laatste staan we tegenover elkaar. ‘De aanvaller’ plaatst zijn wapen uit de lijn laag
waarop de ander een treffer scoort met het sluiten van de lijn. Dan in beweging.
Degen:
Thema: Arrêt met voorbereiding. Zie Link.
Eerst in stilstand: Schijnsteek met de punt vlak boven de kom van de tegenstander. De
neiging zal er zijn om deze punt weg te nemen met bijvoorbeeld een kring 6. De
arm wordt dan meer gebogen waarop met een ontwijking de treffer kan worden
gemaakt.
Beweging: Tegenstander komt rustig voorwaarts. Hierop schijnsteek vlak boven
de kom en op de armbeweging volgt deze samengestelde arrêt.

