
 

Victory Trophy Alkmaar 2017 
EQUIPE  FLORET & SABEL 
Deze wedstrijd wordt gehouden ter viering van de heldhaftige overwinning van de 

burgers van Alkmaar op de Spaanse troepen die de stad belegerden en Nederland 

onderdrukten tijdens de 80-jarige oorlog in de 16e en 17de eeuw. De overwinning in 

oktober 1573 was een keerpunt in de strijd van het land voor zelfbestuur.  

 

 

Datum: 7 and 8  of oktober 2017 

Adres toernooilocatie: Sportcomplex De Meent, Terborchlaan 301 

1816 MH Alkmaar NL, (complex) +31 (0)72-5489310 

Organisatie: Schermvereniging HollandSchermen 

Contactpersoon: svhollandschermen@gmail.com +31 620746682 

 

Wedstrijdformule: Het toernooi wordt zodanig georganiseerd dat elk equipe een volle dag kan schermen en alle 

teams(deelnemers) een tweede dag in een hogere categorie kunnen deelnemen. De wedstrijd U20 is niet gemengd. 

De definitieve formule wordt pas na de scratch aangekondigd. 

 

Wedstrijdschema: De toernooilocatie is open 2 uur voor de eerste wedstrijd begint. Het tijdschema wordt 

bekendgemaakt voor het begin van elke wedstrijd en de starttijden en de pistes worden op een scherm 

aangekondigd. 

 

zaterdag 7 okt. Appel scratch begin einde Deelname mogelijk 

Kuikens floret gemengd 09.30 uur 09.45 uur 10.00 uur 15:30 uur 2008 of jonger 

Pupillen floret gem.& sabel gem. 10.00 uur 10.15 uur 10.30 uur 17:30 uur 2004,2005,2006,2007 

Senioren Fl gem. & Sa gem. 10:30 uur 10:45 uur 11:00 uur 18:00 uur  2003 of ouder 

 

zondag 8 okt.  appèl scratch begin einde Deelname mogelijk 

Junioren  HF&DF 09.30 uur 09.45 uur 10.00 uur 17:00 uur  2004 t/m 1998 

Benjamins  floret gemengd 10.00 uur 10.15 uur 10.30 uur 16:30 uur 2008,2007,2006 

Veteranen; Fl gem. & Sa gem. 10:30 uur 10:45 uur 11:00 uur 18:00 uur  1978 of ouder 

 

Trofeeën /medailles: Voor de 1e 2e 2n 3e plaats 
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Registratie: De deelname is open voor schermers uit Nederland en andere landen die lid zijn van KNAS of een 

buitenlandse schermbond. Deelnemers kunnen zich registreren als een team van 3 schermers plus een mogelijke 

reserve via svhollandschermen@gmail.com  

Schermers die een equipe niet volledig kunnen krijgen kunnen dit bij de organisatie kenbaar maken, zodat mogelijk 

een team met anderen kan worden gevormd. Men kan ook hun beschikbaarheid op de eventpagina op Facebook van 

HollandSchermen melden en op dat platform teamleden vinden. 

 

Uiterste inschrijfdatum: Deelnemers kunnen tot 4 okt inschrijven. 

 

Betaling inschrijfgeld: In contant geld bij aankomst in de toernooilocatie. Deelname kost € 45,- per equipe van 3 

schermers plus een eventuele reserve,  per competitie. 

 

Scheidsrechters: De organisatie nodigt scheidsrechters uit. De scheidsrechters ontvangen € 15, - als basisvergoeding 

per dag en daar wordt € 5, - bovenop betaald voor elke gejureerde ontmoeting, plus een gratis lunch. Verenigingen 

kunnen scheidsrechters aanbieden. 

 

Materiaalcontrole: Door de scheidsrechter op de loper.  

 

Materiaalregels: Volgens  KNAS reglementen 

Categorie Broek & vest Masker  Ondervest Kling 
Kuikens en Benjamins 
 

FIE 350 NW  FIE 350 NW 
 + elek. keellap 

FIE 800 NW  Normaal staal 
lengte: 0 

Pupillen FIE 800 NW  FIE 1600 NW  
+ elek. keellap 

FIE 800 NW Normaal staall & FIE maraging 
lengte: 5 of korter 

Cadetten en ouder FIE 800 NW  FIE 1600 NW  
+ elek. keellap 

FIE 800 NW FIE maraging (sabel FIE 2000) 
lengte 5 of korter. 

 

Materiaalverkoop / reparatie: Voor en tijdens de wedstrijd is er de mogelijkheid om schermmateriaal te kopen en te 

laten repareren. Dit wordt geleverd door www.gladiusschermsport.nl De stand is dagelijks geopend van 08:00 tot 

18:00 uur. Het is verstandig vooraf contact op te nemen met verkoper Marijn de Jong over de artikelen die u vooraf 

wilt kopen. 

 

Live resultaten:  Victory-Trophy.hollandschermen.nl 

 

Aansprakelijkheid: De organisatie door HollandSchermen is niet aansprakelijk voor ongevallen, schade, ontbrekende 

voorwerpen en / of andere ongelukken van welke aard dan ook. 

 

accommodatie 

• In een huisje in de buurt van de locatie http://www.woudhoeve.nl  

• In een cabine of tent op de camping Alkmaar (op loopafstand van de locatie) www.campingalkmaar.nl  

• Jeugdherbergen Stay Okay in Egmond, Bakkum, Haarlem of Heemskerk https://www.stayokay.com  

 

Meer informatie over Alkmaar en accommodatie: VVV Alkmaar Toeristische Informatie 

http://www.vvvhartvannoordholland.nl 

 

Meer informatie en de laatste up-dates zijn te vinden op de Facebook-evenementenpagina van HollandSchermen en 

website www.hollandschermen.nl 
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