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Missie 

Wij brengen op de schermloper mensen in contact om het schermspel te spelen en zichzelf te 

ontwikkelen.  

 

 

De visie 

Schermen is een sport en dient als zodanig bedreven te worden.  

Het schermen wordt bij Lancelot tweeledig ingezet.  

1) Schermen als doel op zich. 

2) Schermen als middel om je fysiek, psychisch en sociaal te ontwikkelen.  

 

Bij punt 1  

Het gaat vooral om het spel en de beleving hiervan. Schermen, omdat je het leuk vindt zonder 

dat je er noodzakelijkerwijs iets mee wilt bereiken.  

 

Bij punt 2  

We zetten het schermen in, omdat de sporter gezonder of sterker wil worden. Ook kan hij zich 

daardoor psychisch beter voelen en zichzelf beter leren kennen en ontwikkelen.  

Tot slot is de schermclub ook een ontmoetingsplek voor mensen waardoor sociale contacten 

ontstaan. 

 

Alle bovengenoemde punten achten wij als belangrijk en streven wij deze na bij onze 

invulling van de trainingen en andere activiteiten. 

 

Doelgroepen 

 

 Jeugd 

 Verstandelijk beperkten 

 Volwassenen 

 Wedstrijdsporters 

    Senioren 

 

 

 

 

 

 



Trainingsfilosofie 

Onze trainers werken vanuit dezelfde trainingsfilosofie die in de loop der tijd is ontwikkeld 

vanuit eigen ervaringen en wat de theorie en wetenschap ons biedt. Hoofdtrainer(s) en trainers 

zijn gediplomeerd en doen jaarlijks bijscholingen om hun kennis te vergroten.  

Alle trainers bieden hun eigen kwaliteiten en ervaringen. Deze worden benut binnen het 

spectrum van de algemene uitgangspunten.  Zo hebben wij gezamenlijk de “Arnhemse 

School” ontwikkeld en is deze nog steeds in ontwikkeling. 

Het gedachtengoed van onze trainers komt voort uit: 

 Verschillende schermstijlen 

o Italië  (Schermleraar Livio di Rosa uit Mestre) 

o Rusland 

o Hongarije 

 Opleidingen 

o Academie Lichamelijke opvoeding (CALO) 

o Sportmanagement 

o Leiderschapstraining 

o Seminars en workshops  

 Werkervaringen  

o Bondscoach 

o Werken met mensen met een beperking 

o Toneelschool 

o Cursussen onderwijs 

Uit onze opleiding en werkervaring zijn twee zaken duidelijk. Competenties zijn aanwezig uit 

het onderwijsveld en wedstrijdsportveld. In onze filosofie van training en begeleiding gaan 

deze ook hand in hand, afgestemd wat op dat moment nodig is.  

Dit betekent dat de schermleraar switcht in leiderschapsstijl en deze niet congruent lopen 

volgens de algemene theorie doet voorkomen. De praktijk van leren in de sport heeft soms 

een grillig patroon. 
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