
Uitnodiging 
Bijscholingen schermleraren 

 

De Nederlandse Academie van Schermleraren & KNAS-opleidingen 
 
De NAS en de KNAS-opleidingen nodigen u uit voor aanwezigheid en deelname aan de bijscholingsmiddag voor 
schermleraren. De genodigden zijn schermleraren en de mensen die fungeren in de randvoorwaarden van hun 
beroepsuitoefening, zoals verenigingsbestuurders en KNAS-bestuursleden.  
 

Workshopdag  Enrico Di Ciolo  
Door de voorzitter van de Technische Commissie van de NAS, Jeroen Divendal: 
De NAS/KNAS bijscholingsdag is onderdeel van de uitvoering van haar beleidsplan “Samenwerken aan groei” dat  
in deze periode als kerntaak heeft, het verbeteren van competenties van schermleraren bij het opbouwen van de 
basis die in haar visie moet leiden tot grotere verenigingen met kwalitatief beter opgeleide jeugd die het traject 
van talentontwikkeling zou kunnen beginnen. Download en lees het hele beleidsplan via 
http://www.schermleraren.nl/2012/11/beleidsplan-2012-2014/ 
 

Ter inleiding:  
De workshopdag met Prof./Maestro Enrico Di Ciolo zal de deelnemers laten 
kennismaken met een exponent van leermethoden op impliciete wijze. De 
werkwijze van de staf van de Pisaanse schermschool, waar Enrico schermen 
leerde van zijn illustere vader Antonio, is gestoeld op wetenschappelijk 
onderzoek naar neurologische processen en vrije leerstrategieën. In Pisa 
hanteren ze bijvoorbeeld motto’s als “Niet onderwijzen maar laten leren” en 
”De leerling heeft initiatief vanaf dag 1”. Heel belangrijk bij de opleiding van 
jeugd en talenten is ook de rol die de gymnastiek- en coördinatielessen hebben bij het vormen van vaardigheden 
die de schermer nodig heeft. De Di Cioloschool is eigenlijk een praktijkvoorbeeld van wat Wormhoudt en Prof. 
Savelsbergh van het Athletic Skill Model propageerden op 12 mei. 
Enrico Di Ciolo is tevens de enige Italiaanse schermtrainer die op 3 wapens het nationale team van zijn land heeft 
begeleid. In de laatste periode maakt hij deel uit van de staf van de Italiaanse degenselectie waar ook enkele van 
zijn leerlingen in zitten. Ik ben blij dat we met hem een specialisatieworkshop kunnen genieten met het wapen 
degen. 
 

Datum: 28 september 2013 
Locatie: Buurtcentrum De Cartoon, Gerrit 
Th.Rotmanlaan 28, 1300 BE  Almere  
Kosten: Voor NAS leden : €10,-. Wie ter plaatse lid 
wordt betaald ook  €10,-. Niet leden betalen €20,- 
Betaling contant.  Bedrag is inclusief lunch en koffie. 
Lunch voor meegebrachte leerling €5,- 
 
Punten licentiebeleid: Deze workshop geeft 
deelnemers 25 punten aan competentiebehoud van 
de behaalde KNAS licentie. Kijk voor meer info op 
http://www.schermleraren.nl/ 
 
Tijden: 

09:30-10:00 uur: Inloop, koffie. 
10:00-12:30 uur: Schermschool Di Ciolo 
D.m.v. lezing, film en praktijkvoorbeelden zal Mstr. 
Enrico Di Ciolo de methode van de schermschool uit 
Pisa introduceren.  
Benodigdheden voor de deelnemers:  
Leraaruitrusting alle wapens. Leerling mee is 
aanbevolen. 

 
Lunch: 12:30-13:30 uur  
U kunt gebruik maken van een uitgebreide lunch 
bestaande uit broodjes, fruit , drinken e.d.  
  

13:30-16:00 uur: Specialisatie degen 
Onder leiding van Mstr. Di Ciolo zal met gevorderde 
leerlingen worden gewerkt aan de thema’s: tempo 
en afstand. Wat betekent ‘in tempo’ bij 
degenschermen in relatie tot welke afstanden. 
Benodigdheden voor de deelnemers:  
Leraaruitrusting degen. Gevorderde leerling mee is 
aanbevolen. 
16:00-16:30 uur: napraten, koffie 

 
Aanmelden:  voor 20 sept 2013. 
Meld u aan voor deelname aan de workshops en 
lezingen bij voorzitter TC NAS J. Divendal 
e-mail: JDivendal@gmail.com   
of sms./tel: 06-51783516 
Bij het aanmelden vermelden: Naam, functie of u 
plus eventuele leerling de lunch gebruiken.

Foto: Augusto Bizzi 
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Korte CV van de workshophouder Enrico Di Ciolo

 
Prof. Enrico Di Ciolo,  

Geboren in Pisa op 

1962/06/03,  

 

Maître d’armes, niveau IV 

door  C.O.N.I.gekwalificeerd. 

Begon in 1972 met het 

beoefenen van de 

schermsport, onder leiding van zijn vader Maestro 

Antonio Di Ciolo. 

Na het beoefenen van sabel en floret op nationale en 

enkele internationale competities wijdde hij zich aan 

het lesgeven. Tegelijkertijd studeerde Enrico voor een 

Master en het Hoger Instituut voor Lichamelijke 

Opvoeding in Florence waar hij afstudeerde met een 

scriptie over de gehandicapten en schermen. 

(Equivalent aan Bachelor in de bewegings-

wetenschappen) 

 

Enrico is afgestudeerd Maître d’armes aan de 

Nationale Academie van Napels in 1990, 

1985-1987 is een instructeur bij de FF.OO. Rome 

(Nationale Politie) 

1987-1994 Maître bij het CUS Pisa (Universitaire 

Sportcentrum) 

1994 tot juni 2006 Maître bij schermvereniging 

Pisascherma. 

Sinds september 2006 is hij schermleraar bij Club 

Scherma Antonio Di Ciolo in Pisa (waarvan hij ook de 

voorzitter is) 

Van 1988 tot 2000 trainer/coach van atleten in een 

rolstoel. 

 
Enrico met gehandicapte. 

Sinds 1994 trainer van het Nationale team en enige 

Italiaanse Maître  die al de drie wapens begeleidde: 

    3 Olympische Spelen (2000 (trainer degen), 2004 

(floret), 2008 (degen); 

    6 WK Senioren (2002 (sabel), 2003 (floret), 

2006,2007,2009,2011 (degen) 

    6 Europese Kampioenschappen Senioren (2003 

(sabel), 2006, 2007, 2008, 2010, 2013 (degen) 

    3 Universiade (2001, 2005, 2009 (degen) 

    5 WK Junioren (1997, 1998, 1999, 2000, (degen) 

2002 (sabel) 

 
Foto: Bizzi. Enrico met het degenequipe Ita. Op een WB in 2012 

 

Adjunct Professor aan de Universiteit van Pisa, aan de 

Faculteit der Geneeskunde en Chirurgie, 

gepromoveerd in Bewegingswetenschappen 2005-

2011; 

 

Ridder in de Orde van Verdienste van de Italiaanse 

Republiek 

Bronzen palm van Verdienste van het C.O.N.I. 

(Olympisch comité van Italië) 

 

Hij heeft onlangs gepubliceerd: 

"Emotionaliteit en schermen" met Luigi Mazzone 2002 

 "Lesgeven in het spel van het schermen" met Simone 

Piccini 1999 

"Neuromotorische en psychologische aspecten in de 

praktijk schermen" met Luigi Mazzone 2005 
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"De school van Di Ciolo" met Antonio Di Ciolo, Simone 

Piccini, Sabrina Ballestracci 2007 

"Handboek van het schermen" met Antonio Di Ciolo 

2010 

"Schermen, aforismen en anekdotes" 2011 met Simone 

Piccini, Sabrina Ballestracci 2011; 

Onder auspiciën van Enrico di Ciolo 

 
 

Resultaten met leerlingen 

1986 Start met werkzaamheden als schermleraar 

25 Atleten opgeroepen deelname aan internationale 

kampioenschappen Junioren, onder 23, Universiade, 

Senioren 

367 Regionale titels ( regio midden, Toscane) 

47 Nationale titels FIS 

2 Titels Universiade 

5 Titels Wereldkampioen Junioren 

1 Junioren Wereldbeker 

1 Titel Wereldkampioenschappen FIE Gehandicapten  

2 Titels Wereldkampioenschappen FIE Senioren 

8 Titels Europese kampioenschappen 

8 Medailles op Europese Kampioenschappen Senioren 

5 Medailles op het Wereldkampioenschappen Senioren 

4 Olympische medailles Paralympische spelen 

 


