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Zaterdag 10 februari 2007
Foto laatste 8, op dit podium werd de finale geschermd
voor de eerste en tweede plaats

Aankomst/Appel:
Wij (de Nederlandse delegatie) waren om 0630 uur aanwezig. Er stonden al een behoorlijk
aantal deelnemers in de rij. Voor de Vips en arbiters was er een aparte ingang, dus ik moest
deze ingang nemen. Dit geheel gaf al een indrukwekkend gebeuren. De organisatie was
druk heen en weer bezig. Niets werd over gelaten aan de toeval. Ik ga het niet met
Nederland vergelijken, immers kan alles beter.
Scheidsrechterbriefing:
De organisator van dit toernooi Dhr. Stephane Le Bleïs en lid van de TD opende om 07:30
uur de scheidsrechter briefing en heette alle aanwezigen welkom. Het scheidsrechtercorps
was in grote getallen aanwezig. De meeste waren regionale scheidsrechters en spraken dus
allen vloeiend Frans op een Australiër na hij gaf Engels les en sprak dus beide talen.
Aandacht werd geschonken aan de gebaren: Wij dienden deze duidelijk en ferme te voeren.
De TD vond dit van groot belang aangevuld met een korte gevechtshandeling. Bij alle
overtreding klein of groot per ongeluk of met opzet dienden wij kaarten te trekken, conform
het scheidsrechterhandboek. Ook moesten wij niet onder de schermers ophouden, maar in
de daar toegewezen ruimte. Verder heeft hij ons veel succes toegewenst, allicht heeft hij
veel meer verteld o.a. het gehele programma en wat details van belang voor de arbiters.
Bijzonderheden:
1. Er werd geschermd op twee verschillende locaties de Gymnase Choisy en in de Halle
Carpentier, zie bijlage; Zaal CEP Parijs. De meisjes begonnen later om vervolgens
verder te schermen in de Halle Carpentier. Er telden in totaal 52 lopers waaronder 40
lopers in de “Halle Carpentier 81 bd Massena”. Ik was ingedeeld in de Halle Carpentier.
2. Ik jureerde praktisch de hele dag, van 08:00 tot 18:00 uur. Er werden twee voorronde
geschermd poule van 7 schermers, waarna tablue 128, 64, 32, 16 enz. Ik heb t/m de
laatste 16 gejureerd alle kleuren en maten waren aanwezig. Hieruit blijkt hoe belangrijk
de gebaren zijn in een internationaal verband.
3. De TD was zichtbaar aanwezig en zeer betrokken bij dit toernooi dit vergrote het
zelfvertrouwen van de scheidsrechters. Voorbeeld; Zo werd ik op de hoogte gebracht
wie de vervelende schermers/ploegen zijn, (Ik had de Israëlische ploeg en het schijnt
dat zij behoorlijk tekeer kunnen gaan): Aanwijzing van de TD: Schroom niet om de
kaarten te trekken en als het zo ver is (bij een rode kaart met protest) haal dan de TD
erbij.
4. Ik had een incident meegemaakt waarbij een schermer praktisch alle partijen verloor op
een geven moment smeet hij zijn masker weg in zijn loop richt. Daar mijn Frans niet
strek genoeg is om hem tot orde te roepen schakelde ik meteen de TD in deze heeft
betrokken schermer toegesproken en vanaf dat moment was hij heel andere schermer.
Noot: De TD zei dat ik hem een zwarte kaart mocht geven! Ik vond het niet nodig
gezien het hele scenario (emotie) om deze schermer.
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5. De resultaten werden heel snel gepubliceerd op twee flat screen’s die strategisch
opgesteld waren in de zaal, tevens was dit medium gebruikt voor de oproep, dus
konden de schermers zien op welke loper zij dienden te melden. De technische
ondersteuning kwam er professioneel over, wat mijn ook hier opviel is dat hier sprake is
van een gezonde club gebondenheid.
6. Inzet van het omroep systeem was prima, zodra er gaten in het programma viel werd
dit opgevuld met muziek. Ik ben een grote voorstander voor deze sfeervolle aanpak,
zelfs toen er geschermd werd op loper 8 en 36, zie bijlage voor de plattegrond van de
zaal indeling.
De finale:
De laatste 8 werden omgeroepen en schermden nagenoeg gelijktijdig, dus 16 schermers.
Waarna de nummer 1 en 2 op het podium en de nummer 3 en 4 op loper 6. Er deden in
totaal 158 meisjes (zie bijlage: Results CEP 2007 Marathon Fleuret Girls minimes) en 273 jongens, (zie
bijlage: Results CEP 2007 Marathon Fleuret Boys minimes) mee aan dit toernooi. Ik heb nauwelijks de
Nederlandse schermers in actie gezien. Van de meisjes deed Else Noe (sv La Prime) het
goed eindigde op een 17e plaats, ik vond dat Gabriella Ramdhan (sv Ter Weer) het ook goed
deed een 54ste plaats. Van de jongens deed Stach Simons (Zaal Amsterdam Zuid) het prima
een 24ste plaats, Bravo.

De finalisten voor de eerste en tweede plaats meisje en jongens:

Foto laatste16 op loper 6
Links Curioso en rechts Scharf

De begeleiding van de deelnemers was fantastisch iedereen was zeer behulpzaam en zo
hoort het. Ik heb nu een ervaring rijker in de schermwereld. Na afloop werd ik persoonlijk
bedankt door Dhr Le Bleïs (e-mail: club@escrime-cep.com) en tot de volgende keer.
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