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Ferrum Vetus en Ferrum Vetus Futuri Competitie 

 
Datum   Zondag 13 januari 2019 te Gorssel 

 

Locatie  Sport en Cultureel Centrum ’t Trefpunt 

   Molenweg 53 

   7213 XD Gorssel 

   T 0575 493 576 

 

Organisatie  Deventer Schermvereniging 

in samenwerking met de taakgroep Veteranen KNAS 

   M 06 11 39 72 74 (Jaap Wassink) 

 

Wapen   Floret - Degen – Sabel, Dames en Heren 

 

Doelgroep   

Ferrum Vetus  Schermers geboren in 1979 of eerder kunnen deelnemen.  

Ferrum Vetus Futuri Schermers geboren tussen 1980 en 1999 kunnen deelnemen,  

tenzij zij bij de 1e 30 op de Nederlandse seniorenranglijst staan. 

 

Alle deelnemers dienen lid te zijn van de KNAS of van de schermbond van een ander land. 

 

Wedstrijd formule  

Afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij inschrijving van minder dan 4 schermers op één 

wapen zal de wedstrijd op dat wapen niet worden verschermd. De schermers krijgen hiervan 

bericht via het geregistreerd e-mail adres. 

 

Alle deelnemers (zowel aan Ferrum Vetus als aan Ferrum Vetus Futuri) worden per wapen 

samengevoegd. De individuele uitslagen worden per leeftijdscategorie geregistreerd. 

Op basis van de beste resultaten van vier toernooien worden tijdens het eerste toernooi van 

het nieuwe jaar wisselprijzen uitgereikt voor de Ferrum Vetus-deelnemers voor: 

- de beste man en vrouw per leeftijdscategorie per wapen: wisselprijs met souvenir; 

- de eerste geplaatste man/vrouw overall per wapen. 

 

Jurering 

Er wordt door de deelnemers zelf gejureerd. 

 

Competitie toernooi 

Het Ferrum Vetus-toernooi is in 2004 ontstaan om veteranen (40 jaar en ouder) meerdere 

keren per jaar een aantrekkelijk en uitdagend recreatief schermtoernooi te bieden. Sinds 

2008 is het toernooi ook opengesteld voor schermers die ouder zijn dan 18 maar nog geen 40 

jaar zijn: het Ferrum Vetus Futuri-toernooi. 

Het toernooi wordt meerdere keren per jaar gehouden op verschillende locaties in 

Nederland en georganiseerd door verschillende schermverenigingen. 

 

  

http://www.deventerschermvereniging.nl/
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Tijden 

Appel 10.00 uur Alle wapens, alle leeftijden 

Scratch 10.30 uur  

Aanvang 10.45 uur  

Lunchpauze 12.30 uur Gezamenlijke lunchpauze waarbij tevens de prijzen 

over afgelopen jaar worden uitgereikt. 

Beoogde afsluiting 16.30 uur  

 

Inschrijving 

Inschrijvingen via Nahouw.nl of opgave via vereniging per email naar 

wedstrijdzaken@knas.nl onder opgave van voor- en achternaam, geboortejaar, KNAS-nr. en 

wapen van deelname. 

 

Inschrijvingen dienen uiterlijk woensdag 9 januari 2019 binnen te zijn. 

 

Inschrijfgeld  

€ 15.00 vooraf te betalen via Nahouw. Als u contant wilt betalen, dan graag gepast bij 

melding op de wedstrijddag. 

 

Uitrusting en eisen 

Reglement: KNAS, zie https://www.knas.nl/node/162 

Het gebruik van 800 NW broek, vest en ondervest, eventueel borstbeschermer voor de 

dames en 1600 NW masker en FIE of S2000+ klingen zijn verplicht. 

Een en ander conform FIE veiligheidseisen. 

 

Bijzonderheden 

- Tijdens dit eerste Ferrum Vetus Futuri toernooi van 2019 worden de prijzen uitgereikt per 

leeftijdscategorie. 

- De soepbijdrage is komen te vervallen; de organisatie zorgt daarom niet meer voor een 

kop soep. 

 

Catering  

Tijdens het toernooi zijn consumpties verkrijgbaar aan de bar. Naast drinken is een  

beperkt assortiment broodjes en een warme snack verkrijgbaar. 

 

Aansprakelijkheid 

Deelname aan deze wedstrijd geschiedt op eigen risico. 

De gevolgen van mogelijke ongevallen en/of zoekraken van eigendommen berusten geheel 

bij de betreffende deelnemer.  

Deelnemers aan het toernooi conformeren zich hier automatisch aan. 
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