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Door: Willem Sjoer, secretaris Schermvereniging Valiant (Zwolle/'t Harde)
Op zaterdag 13 en zondag 14 februari zijn in Groningen de Nederlandse Kampioenschappen
schermen voor Veteranen gehouden. Veteranen zijn schermers die 40 jaar of ouder zijn.
Schermvereniging Valiant (’t Harde/Zwolle) was vertegenwoordigd door 3 schermers.
Gerda Bosveld uit Zwolle schermde die dag op haar favoriete wapen: degen. Na een voorronde
waarbij alle dames tegen elkaar schermden werd er een eliminatie geschermd. Om de finale te
kunnen schermen moest Gerda in de halve finale Sandra Winstanley verslaan. Na een gelijk op
gaande strijd moest Gerda de eer aan Sandra laten. Sandra won met 9-8. In het algemeen
klassement is Gerda derde geworden. Na deze wedstrijd werd er nog geëlimineerd in de
leeftijdsklasse. Gerda komt uit in klasse B en won al haar partijen en werd Nederlands
kampioen.Bij de heren hadden we 2 schermers in de strijd: Freerk Gätjens en Martin
Broodbakker. Ook de heren schermden een voorronde, Freerk kwam als nummer 22 op het
tableau voor de eliminatie en Martin als nummer 5. In de eerste eliminatie verloor Freerk nipt zijn
partij van Bert de Groot. Martin won zijn eerste eliminatiepartijen en moest om bij de laatste 4 te
komen de strijd aan gaan met Paul van den Berg. Paul won deze eliminatie met 10-2. Van den
Berg wist later het kampioenschap degen te winnen. Op de tweede dag was Martin weer
aanwezig in Groningen om de clubkleuren van Valiant te verdedigen. Het eerste schermwapen

van die dag was floret, het favoriete wapen van Martin. Na een goede voorronde, met maar 1
partij verlies, kwam Martin als vierde op het tableau. De eerste eliminaties gingen goed en voor
een plaatsje bij de laatste 4 moest Martin tegen Frans Postuma. Frans is een oude rot op de
floret en Martin verloor deze partij met 10-4. In de einduitslag is Martin vijfde geworden.Na het
floret schermen was het wapen sabel aan de beurt. Martin had echter al zijn kruit verschoten op
het wapen floret, het liep niet naar wens. In de eerste eliminatie verloor Martin van Erik van der
Ham met 10-6.We kunnen als vereniging terugkijken op een zeer geslaagd toernooi met goede
uitslagen. Mocht u nu meer willen weten over het schermen in Zwolle of ’t Harde bezoek dan
onze website:www.sv-valiant.nl
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