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SCHERMVERENIGING TREFPUNT VLAARDINGEN 

 

Uitnodiging 

33
ste

 Lentedegentoernooi & 23
ste

 Schelvispekeltoernooi 

Zondag 14 April 2019 
 
Bij deze nodigt Schermvereniging Trefpunt Vlaardingen de schermers van uw vereniging van harte uit deel te nemen aan het 

jaarlijkse recreatieve (inter)nationale Lentedegen- en Schelvispekeltoernooi (sabel) te houden op zondag 14 April 2019. 

 

Wederom zullen onze evenementen in het teken staan van sportiviteit en zoals gebruikelijk gezelligheid. Ons inmiddels vermaar-

de  (prijsvriendelijke) cateringbuffet is uiteraard ook weer van de partij (pinnen niet mogelijk) en natuurlijk sluiten we af met een 

echte Vlaardings borreltje. 

 

Er wordt naar gestreefd iedereen zo veel mogelijk te laten schermen. De wedstrijdformule wordt bij aanvang medegedeeld. Hier-

onder volgen de verdere details: 

 

Datum en locatie zondag 14 April 2019 

 Spelhal van het Lijnbaancomplex 

 Baanstraat te Vlaardingen (zie routebeschrijving) 

 organisatie te bereiken: 

 06 11865125 

 

Wapens dames en heren degen elektrisch (gemengd, afzonderlijke prijzen) 

 dames en heren sabel elektrisch (gemengd, afzonderlijke prijzen) 

 

Deelname KNAS-leden en leden van de zusterbond in Vlaanderen. Gezien de recreatieve aard van het toer-

nooi is dit toernooi uitermate geschikt voor beginnende en minder ervaren schermers en minder 

geschikt voor wedstrijdschermers. 

 
Leeftijd vanaf 14 jaar 

 

Programma Zaal open: vanaf 09.00 uur 

 Appèl:  09.00 - 09:30 uur 

 Aanvang: 09.45 - 10:00 uur 

 
Kleding etc. Er dient gebruik gemaakt te worden van degelijk schermmateriaal. 

 

Inschrijfkosten Euro 12,50 per deelnemer. 

 

U kunt zich door middel van bijgaand formulier, per e-mail of via de Nahouw (dus niet telefonisch). 

 

Pepijn Nierop 

Visserskreek 35 

3206 GP Spijkenisse 

E-mail: trefpunt@dsv.nl 

 

Alleen aanmeldingen waarbij alle gevraagde informatie wordt vermeld, kunnen worden geaccepteerd. 

Uw inschrijving ontvangen wij graag uiterlijk 10 april 2019. 

 

Voor het sabeltoernooi verzoeken wij u per drie deelnemers te zorgen voor een jurypresident. Bij degen wordt door de deelne-

mers zelf gejureerd. Tevens zouden wij het zeer op prijs stellen, als u een of meer aanwijsapparaten met enrouleurs meebrengt. 
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N.B. De wedstrijdorganisatie is niet aansprakelijk voor schade t.g.v. ongevallen en diefstal e.d. of enigerlei schade voortvloeiend 

uit deelnemen aan, dan wel op andere wijze bijwonen van de wedstrijd. 

 

Bijlagen: inschrijfformulier 

routebeschrijving. 


