
Het is de Delft Fencing Club en Schermvereniging Prometheus een genoegen u uit te nodigen voor het: 

11e Internationale Delftse Tegeltjestoernooi 
Zondag 24 Februari 2019 

X TU Delft, Mekelweg 8, 2628 CD, Delft 
www.delftsetegeltjestoernooi.nl 

 
 
Het betreft een open toernooi voor nationale en internationale deelnemers. Deelnemers dienen lid te zijn van 
de KNAS, de eigen landelijke schermbond, of dienen in het bezit te zijn van een geldige FIE licentie. Dit 
toernooi telt mee voor NK-kwalificatie. 
 
Wedstrijdschema 
 

  Categorie Appèl Scratch Aanvang 

Degen Heren 09.00 09.30 10.00 

 Dames 11.00 11.30 12.00 

Sabel Heren 08.30 09.00 09.30 

 Dames 08.30 09.00 09.30 

 
Het wedstrijdschema wordt op de dag zelf bepaald afhankelijk van het aantal deelnemers. Indien mogelijk 
zullen 2 voorrondes geschermd worden. Daarna zal er worden overgegaan op eliminatie rondes (zonder 
herkansing). De finales voor sabel zullen naar verwachting omstreeks 12.00 geschermd worden en die van 
degen zijn voorzien omstreeks 17.00. Er is een gezamenlijke prijsuitreiking aan het einde van de dag. Bij een 
tekort aan vrouwelijke deelnemers zal er in de voorrondes gemengd geschermd worden.  
 
Details 
Datum:   Zondag 24 Februari 2019 
Locatie:   X TU Delft, Mekelweg 8, 2628 CD, Delft (https://www.tudelft.nl/x/) 
Inschrijfgeld:  € 15,- (contant te voldoen op locatie) 
Inschrijven: 

Online:  http://www.nahouw.net 

 E-mail:  info@delftsetegeltjestoernooi.nl 
Post:  Delft Fencing Club, Mekelweg 8, 2628 CD, Delft 
Deadline Maandag 18 Februari 2019 

Uitrusting: Het materiaal dient te voldoen aan de eisen gesteld door de KNAS. Nieuwe regels 
voor het masker gelden! 

Aansprakelijkheid: De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel 
opgelopen tijdens het toernooi, noch voor verlies of beschadiging van persoonlijke 
eigendommen. 

 
De wedstrijdleiding is tijdens het toernooi telefonisch bereikbaar op +31629531600 
 
Jurering 
Per 4 deelnemers van dezelfde vereniging dient een scheidsrechter te worden afgevaardigd. De organisatie 
behoudt zich het recht voor de inschrijving te weigeren of een boete van € 50,- op te leggen als niet aan 
deze eis kan worden voldaan. De naam/namen van de scheidsrechters dienen bij de inschrijving vermeld te 
worden. Bij een tekort aan scheidsrechters kan aan de deelnemers gevraagd worden zelf te jureren.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.tudelft.nl/x/


Regelement 
 
Bij het toernooi worden de nieuwe FIE regels aangehouden. De nieuwe regels betreft het masker zullen 
worden gehandhaafd. Dit betekend dat deze dubbel bevestigd moeten zijn. Voor een uitleg over de vereisten 
zie de onderstaande link: 
https://www.knas.nl/sites/www.knas.nl/files/Invoering%20Wijzigingen%20FIE-
Reglementen%20in%20Nederland%202013-2018_0_0.pdf 
 
Routebeschrijving 
 
In het weekend van het toernooi zal de Sint Sebastiaan brug in Delft afgesloten zijn, dit kan tot omwegen 
leiden, zorg ervoor dat u een actuele routeplanner planner bekijkt voor vertrek. X TU Delft (gebouw 37 op 
kaartje onderaan) bevindt zich op de campus van de Technische Universiteit Delft.  
 
Auto 
Komend uit de richting Rotterdam of Den Haag via A13 neemt u afslag 10 Delft-Zuid/TU Delft en houdt u de 
richting TU Delft aan. Onderaan de afslag slaat u rechtsaf de Schoemakerstraat op. Rijdend op de 
Schoemakerstraat neemt u de eerste afslag links (na ongeveer 150m). U houdt links aan en rijdt over de brug 
het parkeerterrein (Parking Sports) op. Aan het einde van de parkeerplaats ligt Unit Sport & Cultuur. 
 
Openbaar vervoer 
X TU Delft is ook bereikbaar per trein.  
- Station Delft-Zuid is het dichtstbijzijnde station en ligt op circa 10 min loopafstand. 
- Via Delft Centraal reizen kan lastig zijn door de bovengenoemde omleidingen.  
 
Voor de exacte vertrektijden, looproutes en actuele informatie kijkt u het best op  http://www.9292.nl/. 
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Gesponsord door: 
 

 
 

 

  


