EN GARDE! EFENCE WORKSHOPS SCHERMEN
Efence verzorgt leuke en leerzame workshops schermen, geschikt voor vele gelegenheden zoals een bedrijfsuitje
of teamdag. Plezier, veiligheid en een professionele verzorging staan centraal tijdens uw kennismaking met deze
eeuwenoude sport. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op uw wensen zijn verschillende vormen workshops
mogelijk op locaties in het hele land.

1 ZIEN
Trakteer uzelf en uw
gasten op een leuke, informerende
en flitsende demonstratie van de
schermkunst.
Twee ervaren schermkampioenen
verzorgen voor u een programma
op maat waarbij zij u naar wens
vertellen over de geschiedenis van
het schermen en het duel, de technieken en tactieken van de moderne
schermsport of de verschillende
wapens en regels.
In volledig schermtenue voegen zij
de daad bij het woord en laten u het
verloop van een schermles of duel
op hoog niveau zien, eventueel met
behulp van officiële elektronische
scoreapparatuur.

2 DOEN
Leer de beginselen van de

3 BELEVEN
Een onvergetelijke beleving

schermkunst en duelleer met uw
vrienden of collega’s.

van de schermsport op het hoogste
niveau.

Tijdens deze (inter)actieve workshop
ontvangen de deelnemers ieder
een wapen, schermmasker, handschoen en schermvest. Korte uitleg
en oefeningen wisselen elkaar af tot
iedereen een goede basishouding
en de meest gebruikte aanvals- en
verdedigingstechnieken beheerst.

De topschermers van deze tijd zijn
indrukwekkende atleten die met
behulp van moderne apparatuur op
het scherpst van de snede strijden.

Na ongeveer één uur bent u in
staat op een eenvoudige manier
met elkaar te duelleren. De workshop wordt in een ontspannen en
aangename sfeer verzorgd maar
er is natuurlijk ook ruimte voor
competitie, zowel individueel als in
teamverband.

Dit programma biedt u de gelegenheid om zelf het wapen ter hand te
nemen en op professionele wijze
te duelleren met een Nederlands
schermkampioen, in een echte
schermzaal, met een professionele
schermuitrusting en elektronische
scoreapparatuur en onder begeleiding van een echte scheidsrechter.
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kelijke en plezierige wijze te introduceren bij een zo groot mogelijke doelgroep. Daarom werkt Efence met verschillende programma’s om zo goed
mogelijk aan de specifieke wensen van de klant te voldoen. Duizenden
deelnemers hebben inmiddels het wapen ter hand genomen en de essentie
van het schermen beleefd.

Schermen doe je samen!

