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Beste schermers, 
 
 
De Koninklijke Militaire Schermvereniging heeft het genoegen de leden van uw vereniging uit te nodigen 
voor de jaarlijkse:  
 

Internationale “Zilveren Degen” wedstrijd op zaterdag 31 oktober 2020 (onder voorbehoud van corona-
maatregelen opgelegd door overheid of KNAS).  
 
Deelname staat open voor alle senioren (vanaf 15 jaar) die lid zijn van de KNAS of de FIE. De Zilveren 
Degen telt mee voor de NK kwalificatie 2021. De uitslagen zijn na de wedstrijden te vinden op 
http://www.nahouw.net 
 
Plaats:  
De wedstrijden zullen plaatsvinden in de sporthal van de “Koninklijke Militaire Academie (KMA)”  
Kraanstraat 4, 4811 MA Breda. De KMA is te bereiken via de Nieuwe Prinsenkade of de Prinsenkade te 
Breda (afhankelijk van welke richting je komt). Vanaf de Nieuwe Prinsenkade moet je dan naar links en 
vanaf de Prinsenkade naar rechts een fiets- en voetgangersbrug over. Dit is toegestaan! Richting 
vismarktstraat. Over de brug gelijk naar links en dan na ongeveer 150 meter de toegangspoort “Kraanpoort” 
van de KMA. Melden met legitimatie. Vervolgens borden ‘schermen’ volgen tot de sporthal. Links van de 
sporthal op ‘De Batterij” parkeren. Melden in de hal van de sporthal. 
De KMA is ook goed per trein bereikbaar. 
 
Inschrijven LET OP: 
Deelnemers dienen uiterlijk woensdag 14 oktober via de Nahouwsite EN via het formulier op 
http://www.kmsv.nl/zilverendegen aangemeld te zijn. In verband met de planning worden te late of 
onvolledige aanmeldingen niet geaccepteerd.  
Via het inschrijvingsformulier moet iedere deelnemer aangeven: NAAM, ADRES, WOONPLAATS, 
GEBOORTEDATUM, GEBOORTEPLAATS, E-MAILADRES en type en nummer van het 
LEGITIMATIEBEWIJS waarmee men zich ter plekke identificeert, en TELEFOONNUMMER. Mede door 
corona wordt er verscherpt gecontroleerd.  
 
Bezoekers/begeleiders: 
Bezoekers en begeleiders zijn i.v.m. corona helaas niet toegestaan op de KMA. Omdat het totaal aantal 
toegestane personen in de sporthal is gelimiteerd willen we voorrang geven aan de schermers. 
 
Melden: 
€ 20,00 pp te betalen bij melding ter plaatse.  
Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen. Houdt u er rekening mee dat er geen kantinevoorziening is. 
 
Alle deelnemers moeten zich aan de toegangspoort kunnen legitimeren. 
 
Wedstrijdformule: 
Er wordt geschermd volgens de gemengde formule. Er wordt minimaal één voorronde geschermd. Bij meer 
dan 36 deelnemers per wapen wordt een A- en B- finale geschermd. De A-poule gaat door met een directe 
eliminatie, de B-poule schermt nog een ronde en daarna een directe eliminatie. Er wordt niet geschermd 
om een derde en vierde plaats. Bij een laag aantal deelnemers per wapen behoudt de KMSV zich het recht 
voor de wedstrijdformule aan te passen. 
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Jurering 
Het streven is om alle partijen door een scheidsrechter te laten leiden. Bij een tekort aan scheidsrechters 
dienen de schermers zelf te jureren in de voorronden. 
 
Tijdschema: 
 
Zaterdag 31 oktober 2020 
 
09.00 uur appel degen Heren 
09.30 uur scratch degen Heren. 
10.00 uur aanvang degen Heren 
10.30 uur appel degen Dames. 
11.00 uur scratch degen Dames. 
11.30 uur aanvang degen Dames. 
 

Prijsuitreiking aansluitend aan de laatste finalepartij. 
 
Aan de appel- en scratchtijden wordt strikt de hand gehouden! 
 
Telefoonnummer uitsluitend op de dag van het toernooi: 06-52756582 (Ineke Knape) 
 
Schermuitrusting: 
Deze dient te voldoen aan de KNAS en FIE eisen. De veiligheids- en materiaaleisen zijn te downloaden van 
de KNAS-site http://www.knas.nl. De organisatie behoudt zich het recht voor om schermers zonder correcte 
schermuitrusting uit te sluiten van de wedstrijd.  
 
Aansprakelijkheid: 
De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van eigendommen of voor (de gevolgen 
van) ziekte of ongevallen tijdens de wedstrijd. Schermers nemen geheel voor eigen risico deel.  
 

 
 

Wij hopen u op 31 oktober te mogen begroeten. 
 
 
 
 

Namens de KMSV 
 
Maurice Verburgh 
Voorzitter Technische Commissie. 
 
 
 
 
 

 
Zie ook de KMSV website: www.kmsv.nl 

 


