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De schermverenigingen Holland Schermen,      
Scherm Centrum Amsterdam, Zaal Ter Weer,  
Tréville en Zaal Amsterdam Zuid nodigen u uit voor 
onderstaande wedstrijden op floret en sabel. 
 
We hopen dat iedereen zo vaak mogelijk meedoet, 
maar je kunt je per toernooi aanmelden. Individuele 
toernooien via de Nahouw en equipewedstrijden per 
mail.  
 
De organisatie van de Randstadtoernooien huldigt 
het standpunt dat het belangrijk is veel te schermen 
in een kortere tijd, zodat wij zowel de kwantiteit als de 
kwaliteit dienen. Op deze manier willen de 
samenwerkende verenigingen u een aantrekkelijk 
toernooi aanbieden. 
 
 

 
 
 
 
 
Voor de jeugd heeft de deelname aan de 
Randstadtoernooien een rol bij het opleiden van 
jeugd en talentontwikkeling. De rol van de ouders is 
bij het nastreven van dit doel van essentieel belang. 
Voor iedereen gelden daarom in onderstaand stuk 
beschreven richtlijnen. U wordt uitgedaagd deze tot u 
te nemen. 
 
Het Randstadtoernooi brengt een eigen ranglijst uit, 
zie onze Facebook-pagina. 
 
Wij zijn trots op onze winnaars uit het verleden: o.a. 
Eline Rentier, Daniël Giacon, Quincy Dualeh, Job de 
Ruiter en Daan Weber; allen meervoudig EK en WK 
deelnemers voor Nederland.  

 

We zijn terug! 
Welkom na een lange periode met corona maatregelen. De maatregelen voor 
4 Juni nog niet zeker. Voor alsnog gaan we er van uit dat het toernooi 
zonder publiek en ouders verspeeld gaat worden! Kinderen zullen dus 
begeleid kunnen worden door hun vereniging. 
 
Volg op de FB-site en de Nahouw de laatste aankondigingen voor vertrek.  
Was je handen bij binnenkomst en vertrek 
Ouders leveren hun kind dus af bij de uitgang ingang van het FOS. 
Volwassenen (Trainers en scheidsrechters) houden 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de kinderen. 
Door op tijd in te schrijven en te betalen via nahouw zorg je voor een vlot toernooi verloop  
We vragen iedereen met corona gerelateerde klachten thuis te blijven. 
Alle afmeldingen met aanvraag voor teruggave doorgegeven per mail met naam en rekeningnummer zullen hun 
inschrijfgeld terugkrijgen.    
   
 

Wedstrijdformules en prijzen 
 

• Kuikens (2011 en jonger) elektrisch gemengd. 
• Benjamins (2010 & 2009) elektrisch gemengd. 
• Pupillen (2008 & 2007) elektrisch gemengd. 
• Cadetten 2006,2005,2004 elektrisch  
• Wedstrijdsysteem: poule (separatie per club) en 

daarna eliminaties. Iedereen schermt na de poule 
de eliminaties helemaal uit als de tijd dat toestaat. 

• Iedereen krijgt een oorkonde. De beste 4 een 
medaille. 
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 Randstadtoernooi  
 
 
 
 
Zondag 4 Juli 2021 
 
Floret Kuikens-gemengd   Appèl 8.45-9.00 uur  Start 9.30 uur   Einde 13.00 uur 
Floret Benjamins-gemengd   Appèl 8.45-9.00 uur Start 9.30 uur   Einde 14.00 uur 
Floret Pupillen-gemengd   Appèl 8.45-9.00 uur Start 9.30 uur   Einde 14.30 uur 
Floret Cadetten         Appèl 9:15-9.30 uur Start 10.00 uur    Einde 16.00 uur 

 
 

 
Locatie 
Frans Otten Stadion, IJsbaanpad 43, 1076 CV Amsterdam. 
 

Inschrijven  
Inschrijven en betalen via Nahouw €17,50 uiterlijk 30 Juni 2021. of  €20 contant te betalen op de wedstrijd.  
Inschrijfgeld retour indien afmelding per mail aan gladiusschermsport@gmail.com   
Scheidsrechters worden door de organisatie uitgenodigd en kunnen zich ook melden per mail. 
 

Materiaaleisen 
Deze wedstrijd is een officiële KNAS-wedstrijd en de materiaaleisen zijn daarom conform die welke door de KNAS 
zijn gesteld. Kijk voor meer informatie op www.knas.nl. 
 

Materiaalverkoop 
Deze keer door afwezigheid Marijn helaas geen materiaal stand. 
 
 

 
 

   

 


