
 

S C H E R M V E R E N I G I N G           M V O  
  

 
22-ste Lex Jongejan Memorial Trophy 2019  

 

Uitnodiging 
Tot deelname aan ons invitatietoernooi om de 

22-ste Lex Jongejan Memorial Trophy 2019 
voor gemengde degenequipes  

in de sporthal van de Koninklijke Marechaussee 
Koningin Beatrixkazerne 

Van Alkemadelaan 85 
2597 AC Den Haag  

op zondag 3 november 2019 
aanvang 10:00 uur, appél tot 09:30 uur 

 
Deelname: Gemengde degenequipes in alle mogelijke samenstellingen; heeft u geen volledige equipe, neem 
dan contact op met wedstrijd coördinator Paul van den Berg (per mail of telefonisch 06-30017579), waarschijn-
lijk is er de mogelijkheid een gelegenheidsequipe te vormen. Meedoen is belangrijker dan winnen. 
 
Wedstrijdformule: na een voorronde schermen alle – maximaal 12 - equipes door in poules, kortom veel 
schermen en geen afvallers.  
 
Inschrijfgeld: € 13,00 per deelnemer, te voldoen bij aankomst. 
 
Inschrijven: vóór 21 oktober 2019 per email: paulvandenbergra@live.nl bij Paul van den Berg 
 
Let op: inschrijven dient vóór 21 oktober te geschieden i.v.m. de veiligheidseisen van de Koninklijke Mare-
chaussee en legitimatie is verplicht. 
 
Uitrusting: Alle deelnemers (KNAS-licentie) dienen te beschikken over een uitrusting die aan de geldende vei-
ligheidseisen voldoet.  
 
Huisregels: Door de Koninklijke Marechaussee worden kinderen onder 12 jaar en huisdieren niet toegelaten. 
Verder dient u zich als deelnemer sportief en respectvol te gedragen op straffe van uitsluiting.   
Mocht u op de wedstrijddag laat lopen en/of problemen bij de poort ondervinden, gaarne bellen met 06-
28888666 (voorzitter MVO).  
 
Adres: Koningin Beatrixkazerne Van Alkemadelaan 85.  
 
Consumpties: Er is helaas geen kantine beschikbaar. 
 
Het streven is om ca. 16:00 uur prijzen uit te reiken.  
 
Namens het bestuur hopen we u allen welkom te heten op zondag 3 november 2019 aanstaande. Dank alvast 
voor uw deelname en wij wensen u allen een fijne ontmoeting toe. 
 
Hoogachtend, 
Rudolph Francis 
Voorzitter sc MVO  
 
Paul van den Berg 
Wedstrijd coördinator sc MVO  
06-30017579 

mailto:paulvandenbergra@live.nl


 

 
 

INSCHRIJFFORMULIER 
 

22-ste LEX JONGEJAN MEMORIAL TROPHY  
 

ZONDAG 3 NOVEMBER 2019 
(sporthal van de Koninklijke Marechaussee 

Koningin Beatrixkazerne Van Alkemadelaan 85 
2597 AC Den Haag ) 

 
Vereniging   ………………………………………………. 
 
Contactpersoon  ………………………………………………. 
 
Mobiel    ………………………………………………. 
 
E-mail    ………………………………………………. 
 
 
 
DEGENEQUIPE(S) 
 
SCHERM(ST)ER: 1. ……………………………………… 
     

2. ………………………………………. 
     

3. ………………………………………. 
 
 
     

1. ………………………………………. 
  

    2. ………………………………………. 
     

3. ……………………………………….   
 
 
 
     
INZENDEN VÓÓR 21 OKTOBER 2019 NAAR: 
 

Wedstrijd coördinator sc MVO  
Paul van den Berg  
E-MAIL: paulvandenbergra@live.nl 
 

mailto:paulvandenbergra@live.nl

