Derde editie VSB Jeugdhappening groot succes!
Op zondag 12 februari 2012 werd in de Topsporthal te Gent de 3de editie van de VSB
Jeugdhappening georganiseerd. Net zoals vorige jaren werd deze organisatie van de Vlaamse
Schermbond (VSB) een groot succes: met 79 schermers en 26 deelnemende ouders en trainers toonde
schermend Vlaanderen dat de schermsport leeft! Dankzij hen en de vele enthousiaste vrijwilligers
werd de VSB Jeugdhappening wederom een geslaagde, gezellige en zeer sportieve dag.
Dit jaar werd een licht gewijzigde formule uitgeprobeerd: waar vroeger elke schermer een vast
programma had, was het schermen enkel voor deelnemers met een nationale licentie een verplicht
onderdeel. Daarnaast konden de schermers hun eigen programma samenstellen: ze konden kiezen uit
talentdetectietesten van de Universiteit Gent, een schermgerelateerde oriëntatieloop, een
behendigheidsparcours en een workshop wapens herstellen. De allerkleinsten konden dan nog eens
kiezen voor Ludo Escrime, een soort gladiatorenspel waarbij de kinderen vechten met 2 wapens.
De opwarming werd verzorgd door studente Lynn Leloup (Master Lichamelijke Opvoeding en
Bewegingswetenschappen, Universiteit Gent). Ze sleepte de kinderen mee in een toffe mix van dansen
en tae bo en zorgde voor een goede opwarming van zowel lichaam als geest.
De ouders werden uitgenodigd om een begeleid bezoek te brengen aan de Sint-Michielsgilde te Gent,
de oudste schermgilde ter wereld en in de namiddag konden ze deelnemen aan de workshop wapens
herstellen verzorgd door Alain Deramaix (Fencing Pro Shop). De trainers konden hier eveneens aan
deelnemen en konden zich ook bijscholen in het lesgeven op degen.
Maar ook tijdens de middagpauze werden de aanwezigen op spectakel getrakteerd: degenschermers
Robrecht Van Cleemput en Laurent Ghijs (beiden Sint-Michielsgilde Gent), floretschermers Steven
Abrahams (Herckenrode) en Floris Abrams (Parcival) en sabelschermers Frederik Simoen (De
Klauwaerts) en profschermer Seppe Van Holsbeke (Sint-Michielsgilde Gent) gaven het beste van
zichzelf en zorgden voor een paar spannende partijen. Aan de demo’s was ook een tombola
verbonden. De deelnemers mochten hun favoriet kiezen, en op het einde van de dag werd per
wapen 1 winnaar getrokken. Die winnaar mocht tegen zijn/haar idool schermen en kreeg nadien nog
enkele tips mee naar huis. Sabelschermster Marthe Debysere (SMG) mocht tegen de grote Seppe Van
Holsbeke schermen, op degen mocht Yannick Kusé (Schermkring Sint-Niklaas) het opnemen tegen
Laurent Ghijs, en op floret mocht Jasper Deflander (Parcival) tegen Floris Abrams schermen.
Na afloop van deze geslaagde dag kregen alle deelnemers nog een verassingspakket mee
naar huis en mochten ze samen op de foto.
Olivier Antonis, voorzitter van de Vlaamse Schermbond, is na afloop een tevreden
man: “Er waren meer deelnemers dan vorig jaar en we hebben opnieuw zeer positieve
reacties gekregen. De VSB Jeugdhappening 2012 was een groot succes en net zoals vorige edities
hadden de afwezigen dus ongelijk. Noteer alvast dat de Vlaamse Schermbond ook in 2013 een
nieuwe VSB Jeugdhappening zal organiseren."
U komt toch ook?!
Ans Mechelaere, 12 februari 2012

