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vlaaientoernooi@schermenvenlo.nl

Venlo, 1 maart 2019

Beste Schermers,
Graag nodigen wij u uit voor het 31e "JALEMA Internationaal Schermtoernooi Venlo", beter
bekend als het Vlaaientoernooi.
Aangezien het Vlaaientoernooi een keurmerk heeft, kunt U punten verdienen voor het
schermseizoen 2018-2019.
Het toernooi zal plaatsvinden op zondag 19 mei 2019 en bestaat uit vier categorieën, namelijk:
dames en heren senioren en dames en heren veteranen.
Men kan maar deelnemen in één categorie. Graag bij de inschrijving duidelijk aangeven in welke
categorie je wilt deelnemen.
Voor de dames stellen we weer een prijzenpot ter beschikking ter hoogte van € 100,00.
Deze geldprijs is beschikbaar voor de categorie dames senioren, 1e prijs € 100,00.
Inschrijving kan per email maar het liefst via www.Nahouw.net .
Zoals gebruikelijk gaan we er van uit vele binnenlandse als buitenlandse schermers te mogen
begroeten. Om een indicatie te geven; in 2018 kwam 40 % van de deelname uit het buitenland.
Zeker de moeite waard om naar Venlo te komen en andere schermers te ontmoeten.
Meer informatie vindt u in de bijlage.
Met vriendelijke groet,
Jan Somers
Commissie Vlaaientoernooi 2019
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"31e

Internationaal Schermtoernooi Venlo"
Vlaaientoernooi

__________________________________________________________________________________
Datum:
Zondag 19 mei 2019
Plaats:
Sportcentrum de Berckt
Hoogenkamp 10 5991 LA Baarlo
__________________________________________________________________________________
Wapens:
Er wordt alleen op degen geschermd.
__________________________________________________________________________________
Tijden:
appel scratch aanvang
Senioren degen dames
09.00
09.40
10.00
Senioren degen heren
09.00
09.40
10.00
Veteranen degen dames (>40)
09.00
09.40
10.00
Veteranen degen heren (>40)
11.00
11.40
12.00
__________________________________________________________________________________
Inschrijfgeld:
€ 15,00
__________________________________________________________________________________
Scheidsrechter:
Clubs met 4 of meer deelnemers is het zeer wenselijk een scheidsrechter
te leveren. Om het keurmerk voor deze wedstrijd te behouden, wat ook in
jullie voordeel is, verzoeken we u met klem hieraan mee te werken.
__________________________________________________________________________________
Uitrusting:
Op de schermuitrusting zijn de KNAS-eisen (FIE) van toepassing.
__________________________________________________________________________________
Verantwoordelijkheid:
De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van
diefstal of ongeval.
__________________________________________________________________________________
Inschrijvingen
uiterlijk dinsdag 14 mei 2019
- www.nahouw.net of - vlaaientoernooi@schermenvenlo.nl
__________________________________________________________________________________
Prijzen
-er wordt een geldprijs beschikbaar gesteld voor de eerste plaats zijnde €
100,00 voor de categorie dames degen senioren.
-voor alle categorieën zijn er handgemaakte prijzen beschikbaar
gesteld door edelsmid Frans Seelen te Venlo
__________________________________________________________________________________
Opmerkingen
-Elke schermer ontvangt na afloop een limburgs vlaaitje.
-Veteranen dienen op 1 januari 2019 40 jaar of ouder te zijn.
-In het sportcentrum is de kantine de hele dag geopend.
-Op uitdrukkelijk verzoek van de beheerder mag er niet gegeten worden
in de tennishal. Graag ook hieraan houden.
- Voor promotiedoeleinden kunnen foto’s van het toernooi gepubliceerd
worden.
__________________________________________________________________________________

Deze wedstrijd telt mee voor de kwalificatie voor het Nederlandse kampioenschap
2019.
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