
 

 

 

 

 

 

Schermclub Den Bosch nodigt jullie uit om deel te nemen aan  de eerste editie van de Dutch 
Open Senioren op 11 december 2022! 

 
Locatie:          Maaspoort Den Bosch  

Marathonloop 1 
5235 AA Den Bosch 

 
Programma: 

 

Appel Scratch Start Categorie 

09.00 09.30 10.00 Degen Heren senioren 

11.00 11.30 12.00 Degen Dames senioren 

    Cadetten en junioren zijn welkom om te deel nemen  

 

inschrijfdatum: Vóór maandag 5 december 2022 

 
Inschrijven: 

online: http://nahouw.net 
per email: Dutchopen@schermclubdenbosch.nl 

 
Inschrijfgeld: 

 
 €25,-. 

 
Uitrusting: 

 
Het materiaal van de deelnemers dient te 
voldoen aan de geldende KNAS-eisen. 

 
Materiaalverkoop: 

 
Leon Paul Germany zal aanwezig zijn 
 
 

Scheidsrechters: Vanaf 4 deelnemers per vereniging dient in een 
gecertificeerde scheidsrechter te worden voorzien. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Deelnemers per dag 1-3 4-7 8 - 13 13 of meer 

Aantal scheidsrechters 0 1 2 3 

Gecertificeerd: In Nederland minimaal niveau 3, buitenland minimaal 
Nationaal niveau. 
Het is niet mogelijk om de scheidsrechter af te kopen. 

http://nahouw.net/


Live: De resultaten zijn live te volgen op www.fencingtimelive.nl  
 

Privacy: Het is niet toegestaan om foto’s en andere opnames van dit evenement 
openbaar te verspreiden via Facebook of andere media zonder de 
nadrukkelijke toestemming van de personen die herkenbaar op de beelden of 
opnames te zien of te horen zijn. De deelnemers en bezoekers gaan ermee 
akkoord dat de KNAS of SCDB foto- of filmbeelden, waarop deelnemers en 
bezoekers staan, gebruikt om de schermsport te promoten door deze beelden 
bijvoorbeeld op het internet te plaatsen of te laten afdrukken in kranten en 
tijdschriften. Hiervoor kan geen vergoeding worden geclaimd. 

 Let op: de namen van de geregistreerde deelnemers zullen worden gepubliceerd 
op de toernooiwebsite. Indien u dit niet wenst kunt u ons dit kenbaar maken 
door een e-mail te sturen aan dutchopen@schermclubdenbosch.nl. 

 
 
Aansprakelijkheid: De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade of 

ongevallen door derden. 
 

Corona: Op dit moment zijn er geen Corona-maatregelen die effect hebben op het 
Dutch Open. Dat betekent onder andere dat iedere toeschouwer weer welkom 
is op de tribunes en dat de horeca in de Maaspoort open is. Als er toch weer 
nieuwe Corona-maatregelen worden afgekondigd, dan wordt deze convocatie 
aangepast. Wij houden ons aan de laatste regels van het RIVM. 

 
Toernooi hotel!: Dutch Open hotel! Tref elkaar ook bij het ontbijt of diner op 9 en/of 10 

december! SCDB organiseert een mooie korting voor deelnemers aan de 
Dutch open bij het Mövenpick hotel ’s Hertogenbosch. Boekingen via 
email (hotel.s-hertogenbosch@movenpick.com) of telefonisch (073-
6874674). Geef de code op 0912SCHE en boek een éénpersoonskamer 
voor € 115 of een tweepersoonskamer voor € 130 incl. ontbijt (vanaf 
6.30 uur) en gratis parkeren.  

  
 
Informatie: Indien er vragen zijn, kan er gemaild worden naar 

Dutchopen@schermclubdenbosch.nl 
 Wij zullen regelmatig een update publiceren op onze toernooi website: 

https://www.schermclubdenbosch.nl/dutch-open/ 
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