Op 5 oktober 2021 bestaat
schermvereniging Tréville tien jaar.
Sinds de oprichting in 2011 door
Pascal Kenter, is Tréville gegroeid naar
de tweede schermclub van Nederland.
Met meer dan 140 actieve leden wordt
er op 5 middagen en avonden per week
getraind in Amstelveen, Uithoorn en
Amsterdam.
Door de vele cursussen, clinics en
projecten op scholen in Amstelveen en
omgeving, hebben in de afgelopen 10
jaar meer dan 1,500 mensen, jong en
oud, kennis gemaakt met de
schermsport.
Ook is er veel succes behaald door de
Tréville wedstrijdschermers, met 6
Nederlandse Jeugd Kampioenen en
vele podiumplaatsen op grote
toernooien in binnen en buitenland.

Tréville viert 10-jarig jubileum!
Trainer Pascal Kenter kijkt tevreden terug op de afgelopen 10 jaar: “Het is geweldig dat onze vereniging zoveel heeft bereikt. Ik
ben heel trots dat we zo’n grote bijdrage hebben geleverd aan de breedte sport, vooral bij de jeugd. Meer bewegen en
enthousiasme voor de schermsport opwekken is altijd ons belangrijkste streven.” In 2015 is Tréville verkozen tot
Sportvereniging van Amstelveen. Nog altijd een mooie waardering voor de vereniging, vindt Pascal.

Voorzitter Ron Driessen noemt ook enkele hoogtepunten: “In 2019 heeft Tréville voor de eerste keer een nationaal schermtoernooi
voor jeugd en senioren georganiseerd in Amstelveen. En inmiddels is ons jaarlijks trainingsweekend een begrip onder de
Nederlandse wedstrijdschermers. Met toptrainers uit onder andere Nederland, België en China komen er ruim 100 floretschermers
(jongens en meisjes) in alle leeftijdscategorieën zich voorbereiden op het nieuwe seizoen.”
Trainen in een positieve en gezellige sfeer
Er wordt hard getraind bij Tréville tijdens de lessen. Na de warming up zorgt de trainer dat de
schermers met voetenwerk aan de slag gaan en daarna met specifieke opdrachten en technieken.
Natuurlijk is er ook veel ruimte voor sparren. Schermer Sandra Winstanley vindt het ook belangrijk
dat iedereen met plezier schermt: “Bij Tréville besteden we veel aandacht aan de sfeer in de
vereniging. Het is een plek waar jong en oud, beginners en gevorderden terecht kunnen om op een
plezierige en gezellige manier te schermen. Iedereen wordt betrokken bij het sporten en overige
activiteiten. Elk jaar sluiten we met alle leden af met de clubkampioenschappen en met een
gezellige barbeque.”
Wedstrijdsport
Recreatieve schermers maken bij Tréville wekelijks hun treffers, maar voor wie meer wil bereiken
zijn er vele mogelijkheden. Deelname aan toernooien wordt gestimuleerd, zowel voor de beginners
als voor de gevorderden. Zo nemen Tréville schermers vaak deel aan regionale, nationale en
internationale toernooien, zowel individueel als équipe. De leerlingen van trainer Pascal Kenter
hebben 6 keer het Nederlands Jeugd Kampioenschap weten binnen te halen en momenteel
behoren 6 jeugdleden tot de Nederlandse selectie die op Europees en wereldniveau actief is.
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Het 10-jarig jubileum willen de leden niet ongezien voorbij laten gaan. Rekening houdend met
de Corona maatregelen, worden er in dit jubileumjaar diverse activiteiten georganiseerd,
waaronder een schermtoernooi, met een feestelijke tint.

Over schermen….
Amsterdamse Bos
Vanwege Corona is het afgelopen seizoen de trainingslocatie verplaatst. Omdat binnen
trainen toen niet mogelijk was, heeft Tréville gezocht naar een geschikte en centrale locatie
voor de schermers; het Amsterdamse Bos. Hoewel de leden blij waren om door te kunnen
trainen, viel het weer lang niet altijd mee en we zijn heel blij dat we inmiddels weer binnen
mogen sporten!

Net als andere verenigingen steunt Tréville op de inspanningen van meerdere vrijwilligers. De schermzaal voorbereiden,
organiseren, materiaal onderhoud, klusjes doen. …. de vrijwilligers zijn onmisbaar voor het reilen en zeilen van Tréville. Ron
Soemosemito geeft wekelijks conditietraining aan Tréville leden “wat een enthousiaste en gedreven groep sporters die elkaar
helpen en aanmoedigen!”. In 2019 is vrijwilliger Henk Kenter benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn
vele vrijwilligerswerk in de schermsport. Henk blijft altijd nog onmisbaar om de wapens en het materiaal te helpen repareren.

De toekomst
Tréville zorgt ook voor de ontwikkeling van schermtalenten naast de loper. Naast zijn studie international sportmanagement geeft
Lucas van de Sande schermles aan de maandag jeugd groep. Ook heeft assistent-trainer Koen Man met succes zijn
scheidsrechtersdiploma behaald en volgt de opleiding tot schermleraar. “Introductie lessen voor kinderen zijn altijd geweldig,
daarnaast vind ik het heel leuk om wedstrijdschermers te begeleiden en te coachen.”
Trainer Pascal Kenter kijkt vooruit: “Graag zetten we door met het beleid om de schermsport
toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor recreatieve sporters. Daarnaast willen we de
wedstrijdgroep uitbreiden en verder brengen om de schermsport in Nederland verder te
ontwikkelen. Om deze doelstellingen te bereiken willen we meer tijd en ruimte beschikbaar
maken voor de leden om te schermen. We zijn altijd nog op zoek naar sponsors die ons
hierin kunnen steunen.”

Schermen is een mooie elegante vechtsport. Het is
een leuke manier om fit te blijven. De schermsport
combineert tactiek, techniek, snelheid,
reactievermogen en conditie; zo word je mentaal en
fysiek uitgedaagd.
3 feiten over de schermsport:
• Schermen is een van de vier sporten die sinds de
eerste editie in 1896 altijd op het programma van
de Olympische Spelen hebben gestaan.
• Er wordt geschermd met 3 wapens: floret, degen
en sabel. De regels per wapen zijn verschillend.
• Traditioneel is de kleur van de uitrusting wit. Dit
stamt uit het verleden, om het makkelijker te
maken voor de scheidsrechters om de treffers te
zien.

Heb jij zin om je zelf fysiek en mentaal uit te
dagen? Meld je aan voor een proefles
Tijdens het seizoen is het altijd mogelijk om langs te
komen voor een proeftraining op één van onze
locaties in Amstelveen en Uithoorn. Je leert de basis
van de schermsport, waarmee je kunt kijken of het
wat voor jou is. Zelf meenemen: lange trainingsbroek,
zaalschoenen en t-shirt, wij zorgen voor de
schermuitrusting.
Benieuwd? Kijk eens op de facebook of instagram
site van Schermschool Tréville, plaats een berichtje
en pak de handschoen op!

