
   
 

Veteranen Competitie 4e Ferrum Vetus 2019  
 

Zwolle, zondag 27 oktober 2019 
 

Organisatie: S.V. Valiant (http://www.sv-valiant.nl/) en de taakgroep Veteranen KNAS organiseren 

het vierde Ferrum Vetus en Ferrum Vetus Futuri 2019 

 

Ferrum Vetus:  Schermers geboren in 1979 of eerder kunnen deelnemen.  

Ferrum Vetus Futuri: Schermers geboren tussen 1980 en 1999 kunnen deelnemen, tenzij zij bij de 1e 

30 op de Nederlandse seniorenranglijst staan. 

 

Wapens:  

Floret - Degen - Sabel (Heren/Dames) Bij onvoldoende aanmeldingen bij dames en/of heren worden 

de heren en dames samengevoegd.  

 

Deelname:  

Alle deelnemers dienen lid te zijn van de KNAS, de FIE of van de schermbond van een ander land.  

 

Uitrusting en eisen:  

Het gebruik van 800 NW broek, vest en ondervest, eventueel Plastron voor de dames en 1600 NW 

masker en FIE of S2000+ klingen zijn verplicht. 

Een en ander conform FIE veiligheidseisen. Reglement: KNAS, zie http://www.knas.nl 

Wedstrijdschema:  

Afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij inschrijving van minder dan 4 schermers op één wapen zal 

de wedstrijd op dat wapen niet worden geschermd. Indien van toepassing, krijgen ingeschrevenen 

hiervan bericht via hun e-mail adres.  

 

Locatie: 

Het Anker. Voorsterweg 36, 8042 AD Zwolle (Westenholte) 

Telefoon organisatie op de dag van het toernooi: +31 6 53533980 Christian Jansen (ook via Whatsapp) 

 

Competitie Toernooi: 

Het toernooi wordt meer keren per jaar gehouden. Aan het eind van elk kalenderjaar wordt een 

klassement opgemaakt over de 4 beste resultaten van dat jaar. In het totale klassement ontvangt de 

eerst geplaatste man/vrouw per wapen de overall wisseltrofee.  

Daarnaast ontvangen de beste man en vrouw per leeftijdscategorie en per wapen een wisselprijs, met 

een souvenir. In de pauze van het eerste Ferrum Vetus in het nieuwe jaar zullen de prijzen uitgereikt 

worden. 

 

Aanvang: voor alle wapens  09.45 Appèl  

10.15 Scratch 

10.30 Aanvang  

 

Inschrijving:  

Inschrijving via de Nahouw. Inschrijfgeld: € 15,00 p.p. Dit dient vooraf via de Nahouw betaald te 

worden. Wanneer dit niet gelukt is, kan nog op de dag zelf betaald worden (contant of via PIN). 

 

Bij uitzondering worden inschrijvingen via FV@KNAS.nl geaccepteerd 

Inschrijvingen dienen uiterlijk woensdag 23 oktober 2019 binnen te zijn.  

 

Jurering: 

Er wordt door de deelnemers zelf gejureerd.  

http://www.knas.nl/
mailto:FV@KNAS.nl


   
 
 

Algemeen: 

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijke of materiële schade. Deelnemers 

aan het toernooi conformeren zich hier automatisch aan. 

Er is in de pauze in de kantine van het Anker (tegen commerciële prijzen) een divers aanbod beschik-

baar. 

 


