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Schermvereniging Beau Geste  

organiseert i.s.m. 

Stichting Schermsport Zuidwest Nederland 

 

Het internationale KNAS- jeugdschermtoernooi op floret en sabel 

TIMBERWOLVES MEMORIAL 

ter herinnering aan de bevrijding van Zuidwest Nederland in het najaar van 1944  

door 104th Inf. Div.”The Timberwolf Division” 

 

Datum   : zondag 3 september 2017 

Plaats   : Sportcomplex De Niervaert, Molenvliet nr. 7, 4791 GB, Klundert (NL) 

Tijd   : Zaal open v.a. 08.00 uur, Aanvang wedstrijden 09.15 uur 

Aanmelding  : -Nederlandse schermers uitsluitend via Nahouw,  

-Buitenlandse schermers via Nahouw of per e-mail: 

eddy.hennie@telfort.nl 

Aanmeldingstermijn : uiterlijk 31 augustus 2017, om 23.59 uur. 

Deelnemersgeld : EUR 15,00 per deelnemer, indien uiterlijk op sluitingsdatum 

overgeschreven naar NL52 RABO 0155 1265 63 t.n.v. Stichting 

Schermsport Zuidwest Nederland o.v.v. naam deelnemer. 

EUR 20,00 indien daarna of op de wedstrijddag ter plaatse (contant of 

PIN) wordt betaald. 

mailto:eddy.hennie@telfort.nl


2 
 

 

Wedstrijdschema : 

Floret   jaargang appel  scratch  aanvang  klinglengte 

Kuikens m/v      -08  08.30   09.00  09.15   0 

Benjamins m/v 06-07  08.30  09.00  09.15  0 

Pupillen m/v  04-05  10.30   11.00  11.30  5 

Cadetten m/v  01-03  13.00  13.30  13.45  5 

 

Sabel    jaargang appel  scratch  aanvang  klinglengte 

Benjamins m/v 06-07  08.30  09.00  09.15  0 

Pupillen m/v  04-05  10.30   11.00  11.30  5 

Cadetten m/v  01-03  13.00  13.30  13.45  5 

Het is niet mogelijk om in meerdere categorieën deel te nemen. 

 

Scheidsrechters:  

Vanaf 3 deelnemers per vereniging moet tenminste 1 gelicenseerd scheidsrechter 

meegebracht worden. Vanaf 6 deelnemers per vereniging moeten tenminste 2 gelicenseerde 

scheidsrechters meegebracht worden. De naam/namen van de scheidsrechter(s) 

dient/dienen uiterlijk 31 augustus 2017 bekend te zijn.  

Boete: EUR 100,00 per ontbrekende scheidsrechter ter plaatse om 09.45 uur te voldoen. 

Het is -uitsluitend in overleg en voor een beperkt aantal scheidsrechters- mogelijk om ‘s-

morgens te jureren en ‘s-middags zelf deel te nemen als schermer. In dat geval bekomt de 

betreffende scheidsrechter niet de gebruikelijke reiskostenvergoeding, maar wordt hij/zij in 

plaats daarvan vrijgesteld van deelnemersgeld voor het toernooi. 

Beschikt uw vereniging niet over voldoende scheidsrechters, meldt u dit dan vooraf bij de 

wedstrijdorganisatie; er zijn mogelijk nog scheidsrechters van andere clubs beschikbaar. 

 

Uitrusting : er wordt uitsluitend electrisch geschermd, met schermuitrusting 

volgens KNAS-criteria. 

Wedstrijdformule : 1 of 2 voorrondes zonder afvallers, waarna elimination directe zonder 

herkansing. De KNAS-reglementen zijn van toepassing. De 

wedstrijdleiding kan vooraf categorieën samenvoegen en/of de formule 

aanpassen. 
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Materiaalverkoop : Leon Paul (Germany) zal met een verkoopstand aanwezig zijn. Voor 

grotere/bijzondere aankoopwensen, verdient het altijd aanbeveling om 

vooraf contact op te nemen met Leon Paul (Germany) zodat uw 

bestelling gereed ligt (info@leonpaul.de, contactpersoon: Jan Grothoff) 

Aansprakelijkheid:  Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid 

van de organisatie en haar vrijwilligers wordt bij voorbaat uitgesloten. 

Slechts ingeval een onherroepelijke rechtelijke uitspraak anders mocht 

luiden, is de aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het bedrag dat 

door enige toepasselijke verzekering wordt uitbetaald, waarbij het 

eigen risico te allen tijde voor rekening van de gelaedeerde blijft. 

Routebeschrijving:  Het is op zondagen niet mogelijk om over het Industrieterrein Moerdijk 

naar Klundert te rijden. U dient dus de normale route door het centrum 

van de stad Klundert te rijden (A17, afrit 24) om bij Sportcomplex De 

Niervaert te komen. 

Contactpersoon: Eddy Butin Bik, +31(0)6-22677824, eddy.hennie@telfort.nl 

 

Wij zien uit naar een sportieve schermontmoeting. 

Namens SV Beau Geste en Stichting Schermsport Zuidwest Nederland, 

 

Eddy Butin Bik, voorzitter 

 

 

 

               

 

 

 

 

mailto:info@leonpaul.de

