Tweede editie Vlaamse Jeugdhappening VSB groot succes
Na een gesmaakte eerste editie vorig jaar, waren de verwachtingen voor de 2de Vlaamse
Jeugdhappening van de Vlaamse Schermbond hooggespannen. De 74 deelnemers (12 degen-,
25 floret- en 37 sabelschermers), ouders, sympathisanten en een enthousiaste ploeg
vrijwilligers, zorgden er echter voor dat deze feilloos werden ingelost, en maakten er samen
een sportieve en zeer gezellige dag van!
Niet alleen werd op deze schermhoogdag talent voor de Topsportschool opgespoord en leren
de schermers dmv testen hun eigen sterkes en werkpunten kennen; dit jaar was er ook
aandacht voor louter recreatieve activiteiten. Na een gezamelijke opwarming startte de ene
groep met de sportieve testen onder leiding van de Universiteit Gent, een andere groep begon
met een ploegentornooi.
Met een goede techniek alleen kom je in het schermen echter niet op aan de top. Ook mentale
weerbaarheid en fairplay zijn noodzakelijke ingrediënten, en hiervoor werd voor de eerste
maal een heuse fairplay-prijs uitgereikt. Elk team kreeg tijdens het ploegentornooi van een
deskundige jury punten op de mate waarin zij respect toonden voor teamgenoten,
tegenstanders, scheidsrechters, materiaal en het tijdig verschijnen op het appel. De fairplayprijs –gesponsord door Securex (sociaal secretariaat, ziekenfonds, kinderbijslagfonds,...),
Brantano en Swennen NV (nutsvoorzieningen) werd uitgereikt aan:
Degenteam: met Aurélie Depovere (Sint-Michielsgilde Gent), Emma Labro
(Herckenrode), Aube Vandingenen (Catena), Anne Bultynck (Catena) en Axelle
Wasiak (Herckenrode).
Sabelteam: met Nathan Verstraelen (Sint-Michielsgilde Gent), Alexandra Gevaert
(Sint-Michielsgilde Gent), Pieter De Vos (De Klauwaerts) en Frans Swennen
(Herckenrode).
Speciaal voor trainers werden 2 infosessies georganiseerd: “Coördinatietraining voor
schermende kinderen” en “Hoe omgaan met ouders”. De aanwezige ouders konden na een
uniek bezoek aan de schermzalen en het museum van de Gentse Sint-Michielsgilde, op hun
beurt de oudersessie “Help mij kind sport!” volgen.
Nadat de jeugdige schermers een verrassingspakket in ontvangst mochten nemen, werd
iedereen nog getrakteerd op demowedstrijden op de 3 wapens. Degenschermers Robrecht Van
Cleemput en Bert De Mets (beiden Sint-Michielsgilde Gent), floretschermers Steven
Abrahams (Herckenrode) en Floris Abrams (Parcival) en sabelschermers Seppe Van Holsbeke
en Servaas Breyne (beiden Sint-Michielsgilde Gent) gaven het beste van zichzelf en zorgden
voor een paar spannende partijen.
Olivier Antonis – voorzitter van de Vlaamse Schermbond- is na afloop terecht tevreden maar
noteerde ook een werkpunt voor volgend jaar: “De tweede editie van de VSB Jeugdhappening
heeft bevestigd dat het concept werkt. We hadden evenveel deelnemers als vorig jaar, en we
hebben opnieuw zeer positieve reacties gekregen. Voor de volgende editie hoop ik toch op
een aanzienlijke stijging van het aantal deelnemers, én van het aantal deelnemende clubs.

De happening moet een echt feest worden voor àlle jeugdige schermers, en voor àlle trainers.
Het aanbod bijscholingen en vaardigheidstests zit wel goed, maar voor de recreatieve of
beginnende schermers moeten we volgende keer nog wat meer kunnen bieden”.
Net als vorig jaar hadden de afwezigen dus ongelijk. Noteer dus alvast dat de Vlaamse
Schermbond in 2012 een nieuwe Jeugdhappening zal organiseren.
U komt dan toch ook?
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