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HollandSchermen is een van de grootste schermverenigingen van Nederland met 137
leden, van 7 tot 77 jaar. De hoofdlocatie is een eigen schermzaal in het moderne
topsportcentrum De Meent Bauerfeind in Alkmaar. De tweede locatie is in Heemstede. De
hoofdtrainer van HollandSchermen Jeroen Divendal wordt in Alkmaar ondersteund door
trainer Marijn de Jong en assistent trainer Djoeke Feenstra. Trainer Siroos Feizaskari geeft
leiding aan de locatie in Heemstede.
HollandSchermen biedt kwalitatief hoogwaardige schermtraining in een veilige omgeving, van recreatief- tot
topsportniveau. Als buitengewone schermvereniging heeft HollandSchermen goed opgeleide trainers die staan voor de
kwaliteit van de trainingen, de begeleiding tijdens toernooien en de inhoudelijke ontwikkeling van de trainingsmethoden.
Door het geven van scherm-clinics op scholen en bij bedrijven verbreedt HollandSchermen de lichamelijke opvoeding in
het onderwijs en promoot zij breed de schermsport.

Visie HollandSchermen
HollandSchermen is en wil een toonaangevende schermvereniging blijven, met een gerenommeerde jeugdopleiding. Zij
heeft een RTC status en organiseert jaarlijks een aantal (inter-)nationale schermstages. Vanuit een stabiele financiële
situatie biedt HollandSchermen een thuis voor schermers van alle leeftijden.
HollandSchermen wil de Nederlandse toernooien domineren en een rol van betekenis spelen op de Europese toernooien.
Deelname aan de Olympische Spelen is een serieuze mogelijkheid na een start bij HollandSchermen. De vereniging wil
door o.a. het organiseren van toernooien de zichtbaarheid van de schermsport in Nederland vergroten en ambassadeur
zijn van de schermsport.

HollandSchermen. Ancient Art & Modern Sport

Schermen als breedtesport
HollandSchermen biedt trainingen aan voor jong en oud, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, toptalenten en
recreanten en voor mensen in een rolstoel. De brede groep recreatieve leden vormt het fundament van de vereniging. Er
zijn wekelijks ruime trainingsmogelijkheden en jaarlijks gezellige momenten om het clubgevoel te versterken. Een
nieuwsbrief en facebook brengt de leden op de hoogte van allerlei belangrijk schermnieuws.

Trainingsvisie
De schermsport wordt door HollandSchermen gezien als middel van educatie en groei voor de beoefenaar. Het winnen
van wedstrijden is het ultieme resultaat van de persoonlijke groei van de atleet en van zijn/haar trainers. De trainingsvisie
van HollandSchermen heeft zich ontwikkeld vanuit de didactische visie van Italiaanse trainers zoals Di Rosa en Di Ciolo,
grondleggers van de huidige kwaliteit en successen van de tegenwoordige Italiaanse schermsport. Jeroen Divendal
behaalde, samen met Djoeke Feenstra in 2018 het diploma voor ‘Athletic Skills Model’. Deze methodiek wordt toegepast
bij met name de warming up fase binnen de trainingen.

Trainingsstages
HS-Selectie neemt deel aan de vier Nationale Trainingsstages van het KNAS Floret begeleidingsteam (FBT). Hier trainen
Nederlandse schermtalenten met elkaar, als ook de Nederlandse trainers, onder leiding van de bondscoach Andrea Borella
(Italiaans oud-olympisch kampioen).
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Samenwerking
HollandSchermen werkt samen met schermverenigingen aan de beste sportieve resultaten van het NLTeam, de promotie
van de schermsport en de ontwikkeling van trainingsmethodiek. Andere partners zijn de gemeente Alkmaar en Alkmaar
Sport.

Toernooien
Toernooien in Alkmaar
•
•
•
•
•

Jaarlijks 2e helft seizoen – vier regiotoernooien waar jonge leden kennis maken met wedstrijdschermen.
Jaarlijks in oktober - Victory Trophy Alkmaar, onderdeel van de Randstadtoernooi reeks.
Jaarlijks in April - Ludus et Gladius, internationaal puntentoernooi op alle wapens.
EK Veteranen 2018: 600 deelnemers uit 23 landen, waarvan 9 teams op 3 wapens van HollandSchermen.
Nederlands Jeugd Kampioenschap in juni 2019, 2020 en 2021.

Randstadtoernooi
Tezamen met schermverenigingen uit Amsterdam, Den Haag en Amstelveen organiseert HollandSchermen vijf keer per
jaar de Randstadtoernooien, waarin jeugdschermers ervaring op doen en de opstap maken naar nationale en
internationale toernooien.

Resultaten HollandSchermen
Deelname en resultaten wedstrijden in periode 2015 - 2018
HollandSchermen is goed vertegenwoordigd door haar leden op Nederlandse en Europese toernooien. Gemiddeld doen
20 jeugdschermers mee aan het NJK, 4 aan het EJK en 3 aan het WJK, 10 aan het NK, 1 aan het EK en 2 aan het WK. Daarbij
werd op het NJK - 9 goud, 11 zilver en 13 brons behaald; op het NK - 2 goud, 11 zilver en 4 brons en op het EJK - 2 brons.

De hoofdtrainer
Jeroen Divendal nam als senior 2 keer deel aan het EK en 3 keer aan het WK. In de afgelopen 13 jaar nam Jeroen met 15,
door hem getrainde schermers, 55 keer deel aan het EJK en het WJK. Momenteel wordt Eline Rentier mede begeleid door
Jeroen in haar ambitie deel te nemen aan de Olympische spelen 2020.
Jeroen Divendal ontving in 2016 van de KNAS de prijs ‘Trainer van het jaar’ vanwege resultaten tijdens het EK 2015 in
Maribor. Jeroen is werkzaam als opleider van schermtrainers van Nederland.

Internationaal netwerk
Jeroen Divendal heeft een groot netwerk in de Italiaanse schermwereld waar HollandSchermen en de Nederlandse
schermselectie van profiteren. Dat de Italiaanse bondscoach Andrea Borella leiding kan geven aan de FBT’s, een
belangrijke impuls voor de Nederlandse schermsport, is mede zijn verdienste. Leden van TeamNL kunnen in Italië en
Frankrijk trainen en Jeroen ontwikkelt zijn eigen skills door het volgen van cursussen over zijn vakgebied.

Financiële partners
Aanvullende fondsen worden met name gezocht voor selectie activiteiten, onkostenvergoedingen, een fonds voor
talenten die financieel niet daadkrachtig genoeg zijn, materiaal voor beginnende leden, voor rolstoel-schermen en voor
scholen. Tot slot worden fondsen gezocht waarmee de toernooien Ludus et Gladius, het Nederlands Jeugd Kampioenschap
en het Victory Trophy de gewenste professionele presentatie krijgen.

Contact
Voorzitter Bestuur: Flos Fleischer
flos.fleischer@hetnet.nl |+31 6 20 70 00 49
www.hollandschermen.nl
HOLLANDSCHERMEN | FACTS&FIGURES

Hoofdtrainer: Jeroen Divendal
jdivendal@gmail.com |+31 6 51 78 35 16
facebook: Hollandschermen
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