Invitatietoernooi degen Bras de Fer, Meppel
Zondagochtend 9 oktober j.l. gingen de wekkers van Chi Kwan, Pascal,
Ryan, Arno en de familie Duijkers bijzonder vroeg af. Reden? Deelname
aan het invitatietoernooi op degen van Schermvereniging Bras de Fer in
Meppel. Om 9:00 uur was het appel in sporthal Het Vledder, waarna een
half uur later 47 enthousiaste mannen startten met het kruisen van de
degens. Gezien het grote aantal deelnemers was besloten om het appel
van de dames naar 12:00 uur te verschuiven. Mascha kon zich ’s
ochtends dus nog eens heerlijk in bed omdraaien toen Ryan de auto
instapte…

Een andere schermtaal
Na de eerste paar partijtjes werd het voor de rasechte
sabreurs onder ons duidelijk dat sabreurs en epiisten een
andere ‘schermtaal’ spreken. Met name de spelregel ‘enkel
steken’ werd door een aantal als een grote beperking
ervaren. Een enkeling kon het zelfs niet nalaten om in het
heetst van de strijd een contra repost middels een hauw
kop uit te delen. “Sorry, het was een soort reflex…” Complete verwarring bij zowel de tegenspeler als de jury!
Leerzame dag
Uiteraard zaten er ook een paar prachtige schermpartijen tussen, vol met schijnsteken, ontwijkingen,
reposten, contra-reposten en flitsende sprongen (Chi!). Opvallend was dat gelijk met de ervaring ook
de prestaties en het saldo treffers toenamen. Sowieso een leerzame dag dus! Bij de eliminatierondes,
waarbij het strijden was om de eerste15 punten, werd het publiek getrakteerd op een paar spannende partijen.
Na zelf de hele dag op de loper te hebben gestaan was het ’s avonds nog eens lekker genieten van
schermen. Dit keer rustig vanaf de bank tv kijkend naar het WK in Leipzig. Kortom; 9 oktober was een
lange, leerzame en vooral gezellige schermdag!
De einduitslagen van degen heren (tot. 47):
46 Pascal Vrijheid
45 Ryan de Wit
34 Chris Duijkers
32 Chi Kwan Wong
21 Arno Bakker
03 Martijn Lieshout – Scaramouche
02 Maarten Rooda – Zaal Verwijlen
01 Edwin Treffers – Des Villiers

De einduitslagen van degen dames (tot. 19):
19 Mascha van Duijn
03 Kelly Boone – Zaal Kardolus
02 Esther van der Meulen – Schermkring Friesland
01 Wendy Kuiper – Zaal Verwijlen

Arno

