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De schermverenigingen HollandSchermen,      
Scherm Centrum Amsterdam, Zaal Ter Weer,  
Tréville en Zaal Amsterdam Zuid nodigen je uit 
voor onderstaande wedstrijd, als onderdeel van 
de cyclus Randstadtoernooien.. 
 
De organisatie van de Randstadtoernooien vindt 
het belangrijk om veel te schermen in een 
kortere tijd, zodat wij zowel de kwantiteit, als de 
kwaliteit dienen. Op deze manier willen de 
samenwerkende verenigingen je een 
aantrekkelijk toernooi aanbieden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voor de jeugd heeft de deelname aan de 
Randstadtoernooien een rol bij het opleiden van 
jeugd en talentontwikkeling. De rol van de 
ouders is bij het nastreven van dit doel van 
essentieel belang.  
 
Het Randstadtoernooi brengt een eigen ranglijst 
uit, zie onze Facebook-pagina. Ook tellen de 
toernooien mee voor de nationale ranglijsten. 
 
Wij zijn trots op onze bijdrage aan de 
ontwikkeling van schermers en scheidsrechters. 
Vele hiervan hebben de weg naar de 
(inter)nationale top inmiddels gevonden.  

 
Let op: 
 
Per 25-09-2021 geldt het aangepaste Sportprotocol Verantwoord sporten 
(https://nocnsf.nl/media/4786/protocol-verantwoord-sporten-v17092021.pdf). Houd hier rekening mee en 
kom alleen als je klachtenvrij bent. Houd op de wedstrijd de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht en 
schud geen handen.   
 
   

Wedstrijdformules en prijzen 
 

‘s ochtends 

 Kuikens (2012 en jonger) elektrisch gemengd. 

 Benjamins (2011 en 2010) elektrisch 
gemengd. 

 Pupillen (2009 en 2008) elektrisch gemengd.  

 Wedstrijdsysteem: poule (separatie per club) 
en daarna eliminaties. Iedereen schermt na de 
poule de eliminaties helemaal uit, zover de tijd 
dat toestaat. 

 Iedereen krijgt een oorkonde. De beste 4 een 
medaille. 

 
 
 

 
’s middags 

 Senioren (2007 en eerder) elektrisch 
gemengd. 

 Cadetten, junioren en veteranen schermen 
met de senioren mee en kennen geen aparte 
prijsuitreiking of wedstrijdfromule. 

 Wedstrijdsysteem: poule (separatie per club) 
en daarna eliminaties. Iedereen schermt na de 
poule de eliminaties helemaal uit als de tijd dat 
toestaat. 
(Naast hoofdtoernooi, dus uitschermen van 
plaatsen). 
Beste 4 een medaille  

 
  

https://nocnsf.nl/media/4786/protocol-verantwoord-sporten-v17092021.pdf
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Zondag 23 Januari 2022 
 
 
 

Floret Kuikens gemengd Appèl 08.45-09.00 uur Start 09.30 uur Einde ca. 13.00 uur 
Floret Benjamins gemengd Appèl 08.45-09.00 uur Start 09.30 uur   Einde ca. 14.00 uur 
Floret Pupillen gemengd Appèl 08.45-09.00 uur Start 09.30 uur   Einde ca. 14.00 uur 
 
Floret Senioren gemengd Appèl 13.30-13.45 uur Start 14.00 uur    Einde ca.18.00 uur 
Sabel Senioren gemengd Appèl 14.00-14.15 uur Start 14.30 uur    Einde ca.17.00 uur 
 

 

Locatie 
Sporthal Estafette, Helsinkilaan 1, 2152 KG Nieuw Vennep  
 

 

Inschrijven  
Graag Inschrijven en betalen via Nahouw €18,00 uiterlijk 19 januari 2022  
 €20 contant te betalen op de wedstrijd.  
Inschrijfgeld retour indien afmelding per mail uiterlijk op de wedstrijddag met rekeningnr. en naam aan 
gladiusschermsport@gmail.com. 
 

Scheidsrechters 

Scheidsrechters voor de ochtend worden door de organisatie uitgenodigd en kunnen zich ook melden 
per mail. De scheidsrechters krijgen €20 onkosten vergoeding en hoeven bij inschrijving niet te betalen 
voor de middagwedstrijd. Bij de senioren wordt onderling gejureerd. 
 

Materiaaleisen 

Deze wedstrijd is een officiële KNAS-wedstrijd en de materiaaleisen zijn daarom conform die welke door 
de KNAS zijn gesteld; waaronder: geldende veiligheidskleding, elektrische-keelflap voor alle categorieën, 
kuikens en benjamins klingmaat 0  
Kijk voor meer informatie op www.knas.nl. 
 

Materiaalverkoop 
Tijdens de wedstrijd is er gelegenheid om materiaal aan te 
schaffen. Als u zeker wilt zijn of het gezochte artikel aanwezig is, 
neem dan contact op met Marijn de Jong: 
gladiusschermsport@gmail.com of 06-20746682. 
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