Beste schermvrienden,
Hierbij nodigt de

Leidsche Schermvereniging A.E.W. u uit voor het

15e Rijnland-AEW Int. Jeugdschermtoernooi
Datum
Locatie

:
:

Deelname
Wapens
Floret
Degen

zondag 10 april 2022
Sporthal de Wasbeek
Van Alkemadelaan 12
2171DH Sassenheim
Tel. 0252 215594
Kuiken
✓
✓

Benjamin Pupil Cadet Junior
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Programma
Zaal open
Floret
- Pupil/Cadet/Junior
- Kuiken / Benjamin
Degen

08:00
Appèl
08:30
09:30
13:00

M
✓
✓

V
✓
✓

Laatste
oproep

Aanvang Einde

09:00
10:00
13:30

09:30
10:30
14:00

±15:00
±16:00
±17:30

Organisatie
De organisatie is in handen van de Leidsche Schermvereniging AEW. Heike Westra
van ducolt.com zal met een materiaal stand aanwezig zijn.
Formule
Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen categorieën worden samengevoegd.
Standaard gaan we uit van één voorronde, gevolgd door een eliminatie zonder
herkansing. Aan de resultaten van het tableau worden dan de uitslagen per categorie
ontleend.
Daar waar het programma het toelaat zal een tweede voorronde worden gehouden
en / of de eliminatie per categorie worden uitgeschermd. De exacte formule per
categorie zal op de wedstrijddag bekend worden gemaakt.
Er zijn prijzen voor de eerste drie plaatsen van elke categorie. Alleen in de categorie
waarin men ingeschreven staat kan men meedingen voor de prijzen. Er zijn aparte
prijzen voor meisjes en jongens.
De uitreiking van de prijzen zal zo snel mogelijk na elke finale plaatsvinden.
Materiaal
De wedstrijden worden elektrisch verschermd. Het materiaal moet voldoen aan de eisen
zoals die door de FIE en de KNAS zijn vastgesteld. (zie www.knas.nl)

Scheidsrechters
Voor een goed verloop van de wedstrijd is de aanwezigheid van voldoende
scheidsrechters onontbeerlijk. Daarom dient iedere vereniging per 4 deelnemers 1
scheidsrechter aan te melden. Als dit niet gebeurt, behoudt de organisatie zich het
recht voor de inschrijvingen van die vereniging te weigeren. Scheidsrechters van niet
deelnemende verenigingen zijn ook van harte welkom.
Scheidsrechters ontvangen een reiskostenvergoeding op basis van de standaard
binnenlandse kilometervergoeding welke de KNAS hanteert, en een vergoeding voor
een lunch in de kantine.
Inschrijvingen
Wij zien de inschrijvingen van uw vereniging graag tegemoet op uiterlijk woensdag
6 april 2020.
Bij de inschrijving graag van elke schermer de volgende gegevens vermelden:
Wapen

Categorie

Naam

Inschrijven kan op
Via Nahouw
Per E-mail
Per Post

Voornaam

Geboortedatum

Land

Bonds nr.

Vereniging

de volgende manieren:
: www.nahouw.net
: toernooi@aewschermen.nl
: secretariaat s.v. AEW-Leiden
Beukenrode 9
2317BD Leiden

Inschrijfgeld
€ 18,00 te betalen via de Nahouw voor 6 april OF
€ 20,00 te voldoen bij het appèl
Sportaccommodatie
Het is niet toegestaan met buitenschoenen de zaal te betreden. Ook wijzen
wij erop dat er in het gehele gebouw niet mag worden gerookt. Er is voldoende
parkeergelegenheid. Er is een kantine aanwezig.
Vragen
Uw vragen kunt u sturen naar toernooi@aewschermen.nl
Op 10 april is het wedstrijdbureau bereikbaar onder het nummer:
+31 (0)615030964.
Met vriendelijke schermgroet,
Paul Edridge - voorzitter s.v. AEW-Leiden

Routebeschrijving sporthal De Wasbeek
Eigen vervoer
Vanuit Amsterdam
U houdt de A4 richting Den Haag aan, voorbij het brugrestaurant splitst de A4
zich naar de A44. U volgt de A44 richting Leiden, Den Haag.
Neem afslag Noordwijkerhout[afslag 3]
Neem na 400 m de eerste afslag op de rotonde (de Van Pallandtlaan (N208))
richting Sassenheim
Neem na 1 km de derde afslag op de rotonde (de Parklaan)
Ga na 1 km linksaf de Narcissenlaan op
Ga na 0.7 km rechtsaf de Sportdreef op
U bent gearriveerd (Van Alkemadelaan, 2171DH, Sassenheim (Teylingen))
Vanuit Den Haag
Vanaf Den Haag Centrum neemt u de A44 richting Leiden/Amsterdam.
Neem na 10 km afslag Warmond[afslag 4]
Ga na 400 m linksaf op de Warmonderweg
Houd na 100 m rechts aan op de Warmonderweg
Neem na 140 m de eerste afslag op de rotonde (de Jagtlustkade)
Ga na 0.6 km rechtsaf de Wasbeekerlaan op
Ga na 80 m linksaf de Kwekersweg op
Volg na 175 m op de Kwekersweg naar rechts
Ga na 50 m rechtsaf op de Kwekersweg
Ga na 50 m linksaf op de Kwekersweg
Ga na 50 m rechtsaf op de Kwekersweg
Ga na 175 m rechtsaf de Van Alkemadelaan op
Ga na 100 m rechtsaf de Sportdreef op
U bent gearriveerd (Van Alkemadelaan, 2171DH, Sassenheim (Teylingen))

Openbaarvervoer:
Station Sassenheim

Let goed op: mogelijk zijn er niet overal trottoirs of wandelpaden langs deze route.
Routebeschrijving naar Van Alkemadelaan 12. Looptijd ongeveer 6 minuten
1. Ga onder de snelweg door de Wasbeekerlaan op
2. Sla 1e weg rechtsaf de Kwekersweg op
3. Sla bij de T-kruising met de van Alkemadelaan rechtsaf
U vindt uw bestemming links

