
  

 



Namens de Stichting Korenbloemtoernooi Wageningen en de direct betrokken verenigingen De 

Schermutselaers en La Prime, nodigen we jullie van harte uit voor het 

11e Jeugd Korenbloemtoernooi - zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015 - 

Wageningen 
Op alle wapens en voor alle leeftijdscategorieën van junioren tot en met kuikens. In de voorgaande 

jaren hebben we deelnemers gehad uit Nederland, België, Duitsland, Engeland, Polen, Zwitserland, 

Roemenië, Finland, Schotland, Oekraïne, Canada, Italië en de Verenigde Staten. We verwachten dit 

jaar ongeveer 350 deelnemers. Een jeugdwedstrijd die je niet mag missen! 

Let op: dit jaar tellen de punten van het Korenbloemtoernooi volop mee voor de plaatsing op het 

NJK van 2 weken later! De ideale trainingswedstrijd voor het NJK dus. Vaak is deelname op beide 

dagen mogelijk op verschillende wapens of bij verschillende leeftijdscategorieën op hetzelfde 

wapen, dus dubbele punten. En je krijgt ook nog eens extra punten door de grote buitenlandse 

deelname! We bieden een gemoedelijke sfeer, veel schermen èn schermen op hoog niveau. 

  

Kijk op onze site: http://www.stichtingkorenbloem.org voor de schermers en 

schermsters die in de vorige 10 jaren deelnamen, de bijbehorende resultaten en de vele 

foto’s! Facebook: https://www.facebook.com/events/1415767365400689/ 

 en http://www.facebook.com/korenbloemtoernooi 

Let op: nieuw emailadres: korenbloemtoernooi@gmail.com 

 

Junioren (1995-1997), Cadetten (1998-2000), Pupillen (2001-2002), Benjamins (2003-2004), 

Kuikens (2005 en jonger) - jongens en meisjes, alle wapens elektrisch 

 

Zaterdag 30 mei 2015 

Floret: Pupillen, Kuikens   Degen: Junioren, Cadetten, Benjamins, Kuikens   Sabel: Junioren, Cadetten 

Zondag 31 mei 2015 

Floret: Junioren, Cadetten, Benjamins Degen: Pupillen       Sabel: Pupillen, Benjamins, Kuikens 

 
Tijdschema za & zo: Zaal open 8:00  

Floret & Degen Inschrijving open 8:15-9:00, Appèl 9:00, Scratch 9:15, Aanvang toernooi 9:30, Finales gepland 

vanaf 14:00 (finales worden geschermd zodra ze bekend zijn, geen wachttijd tot een “finalemoment”) 

Sabel Inschrijving open 10:30-11:00, Appèl 11:00,  Scratch 11:15, Aanvang toernooi 11:30, Finales gepland 

vanaf 14:00 (finales worden geschermd zodra ze bekend zijn, geen wachttijd tot een “finalemoment”) 

 

Inschrijfgeld: € 20 per deelnemer/ster, voor Nederlandse en voor buitenlandse deelnemers.  

 

Wedstrijdsysteem: Het wedstrijdsysteem is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en wordt op de ochtend 

van de wedstrijd definitief vastgesteld en bekendgemaakt. 

We streven naar veel schermen voor iedereen, met 2 voorrondes zonder afvallers en een eliminatie (zonder 

herkansing). Bij de Benjamins en Kuikens wordt er in de voorronde geschermd om 4 treffers in 3 minuten en in 

de eliminatie om 10 treffers in 2 x 3 minuten. Let op: de geleidende keellap is bij floret voor alle categorieën 

verplicht. 

 

Locatie:  Sporthal de Vlinder, Hollandseweg 7, 6706 KN Wageningen, Nederland. Vlak bij Arnhem. Er is een 

volledig uitgeruste kantine in de sporthal met onder andere ook bier en warme snacks. De Vlinder heeft 2 

grote sporthallen ter beschikking waarin circa 30 lopers neergelegd worden voor een vlot verloop van de 

wedstrijd. 

Scheidsrechters: Scheidsrechters worden door de organisatie uitgenodigd, dus het leveren van een 

scheidsrechter is niet verplicht. Vanwege de grote hoeveelheid benodigde scheidsrechters worden spontane 

aanmeldingen van scheidsrechters echter van harte verwelkomd. Scheidsrechters ontvangen een KNAS 

standaard kilometervergoeding van € 0.25 per km. 

 

Sluiting inschrijving – Vrijdag 22 mei 2015  23:59 

Volledige convocatie - Zie onze website voor de volledige uitgebreide convocatie met alle details.      V3 


