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Convocatie 
 
Beste schermers en schermsters, 
 
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 in alle wedstrijden samen.  
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.  
  

 
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 voor het 
evenement van 2015. Laat alvast weten of je komt!  
En kijk op http://www.facebook.com/korenbloemtoernooi voor het Korenbloemtoernooi in het 
algemeen. 
 
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 
Floret: Pupillen, Kuikens; Degen: Junioren, Cadetten, Benjamins, Kuikens 
Sabel: Junioren, Cadetten 
 
Zondag 31 mei 
Floret: Junioren, Cadetten, Benjamins; Degen: Pupillen 
Sabel: Pupillen, Benjamins, Kuikens 
  
Tijdschema Floret & Degen op beide dagen 
Zaal open   8:00 
Inschrijving Floret open  8:15-9:00 
Appèl    9:00 
Scratch    9:15 
Aanvang toernooi   9:30 
Finales gepland vanaf          14:00 
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Tijdschema Sabel op beide dagen 
Zaal open   8:00 
Inschrijving Sabel open 10:30-11:00 
Appèl    11:00 
Scratch    11:15 
Aanvang toernooi   11:30 
Finales gepland vanaf 14:00 
 
Alle finales worden geschermd zodra ze bekend zijn. Er is 
geen extra wachttijd tot een vooraf bepaald “finalemoment”. 
 
Inschrijfgeld - € 20.00 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! 

• Er wordt alleen elektrisch geschermd, niet “mechanisch”! 

• Op floret is voor alle categorieën de geleidende keellap verplicht 
 
Iedereen schermt in zijn/haar eigen categorie tenzij er vooraf duidelijk is aangeven in welke 
hogere categorie deelgenomen gaat worden (zie inschrijfformulier: categorie van deelname).  
 
Benjamins mogen meedoen bij de pupillen (n.b. dit betekent schermen met lange 
wapens (5), maar korte wapens (0) zijn ook toegestaan). De wens in een hogere 
categorie mee te doen dient al bij inschrijving aangegeven te worden. Jongens en 
meisjes schermen samen als er apart geen volwaardige wedstrijden zijn. Ook 
benjamins en kuikens schermen samen als er apart geen volwaardige wedstrijden 
zijn. 
 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per categorie kunnen categorieën worden 
samengevoegd of gescheiden. Dit wordt op de wedstrijddag bekend gemaakt. 
 
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. 
 
We leggen in beide grote sporthallen van De Vlinder circa 30 lopers om de wedstrijden toch 
vlot te laten verlopen. 
 
De prijzen zijn ereprijzen (bekers en medailles). Er is een wisselprijs met de namen van de 
winnaars bij de junioren en de cadetten per wapen en voor heren en dames apart. Voor een 
nadere toelichting, ook over de verdeling van de prijzen, zie de website onder “Vragen”. 
 
Inschrijven 
De inschrijvingen dienen uiterlijk vrijdag 22 mei 2015 (23:59) ontvangen te zijn.  
Inschrijvingen zijn pas definitief als ze door de organisatie zijn bevestigd, via email en/of de 
website. We stellen een “voorinschrijving” per vereniging van de tot dan bekende 
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deelnemers op prijs. Zo vroeg mogelijk en nog eens uiterlijk 2 weken voor de sluiting van de 
inschrijving om te weten hoeveel deelnemers we kunnen verwachten. Op die manier kunnen 
we nog aanpassingen doen en tegelijk het werk van de inschrijving spreiden. En onze 
buitenlandse deelnemers zien op tijd dat er ook Nederlanders mee doen, zodat ze niet 
afzeggen! Veranderingen na de voorinschrijving zijn natuurlijk mogelijk tot de sluiting van de 
inschrijving, maar we vragen om in dat geval duidelijk aan te geven wat die veranderingen 
zijn om ons werk te besparen. 
 
De website van het toernooi is http://www.stichtingkorenbloem.org. Gestreefd wordt de lijst 
van ingeschreven deelnemers up to date te houden op de website. Controleer daar of je 
naam er bij staat bij de juiste wedstrijd zodra je vereniging je ingeschreven heeft. 
 
Inschrijven gebeurt altijd via je vereniging, nooit rechtstreeks. Inschrijven kun je eventueel via 
de Nahouw website doen:  
https://www.nahouw.net/tournament/5866/11e_Korenbloemtoernooi_2015.html 
Inschrijven via Nahouw werkt alleen als je vereniging een Nahouw account heeft. Je 
vereniging moet je inschrijving in dat geval nog doorsturen naar ons.  
 
Door de vereniging inschrijven bij het Korenbloemtoernooi kan behalve via Nahouw ook als 
volgt, met gebruikmaking van het volledig ingevulde inschrijfformulier (te vinden op de 
website) 

• per e mail: korenbloemtoernooi@gmail.com 
 
Mocht je naam tegen het sluiten van de inschrijving niet op onze website zichtbaar zijn 
herinner dan in elk geval je vereniging aan het doen van je inschrijving om problemen met te 
laat zijn te voorkomen. 
 
Inschrijven na sluiting van de inschrijving – kan geweigerd worden – hoger 
inschrijfgeld als toch nog geaccepteerd 
Na sluiting van de inschrijving is het mogelijk voor een vereniging om nog een mail te sturen 
om te vragen of een of meer schermers alsnog mee kunnen doen. In sommige wedstrijden 
binnen het toernooi is dat regelmatig nog mogelijk. In de voorgaande jaren hebben we nog 
vrij veel inschrijvingen na de sluiting van de inschrijving gehad en veelal alsnog 
geaccepteerd. Dit levert veel werk op in het regelen van extra materiaal en van extra 
scheidsrechters. Daarom voeren we dit jaar in dat als een te late inschrijving alsnog 
geaccepteerd wordt wel het inschrijfgeld omhoog gaat. En wel steeds hoger naarmate de 
inschrijving verder te laat wordt gedaan. Bij op tijd inschrijven geldt uiteraard het normale 
inschrijfgeld van EUR 20. 
 
Vrijdag 22 mei (op tijd) EUR 20 
Zaterdag 23 mei (1 dag te laat) EUR 20 
Zondag 24 mei (2 dagen te laat) EUR 22.50 
Maandag 25 mei (3 dagen te laat) EUR 22.50 
Dinsdag 26 mei (4 dagen te laat) EUR 25 
Woensdag 27 mei (3 dagen vóór het toernooi) EUR 27.50 
Donderdag 28 mei (2 dagen vóór het toernooi) EUR 27.50 
Vrijdag 29 mei (1 dag vóór het toernooi) EUR 30 
Zaterdag 30 mei (1e toernooidag) EUR 30 
Zondag 31 mei (2e toernooidag) EUR 30 
 
Let op: we zullen inschrijvingen na sluiting van de inschrijving op vr 22 mei nog 
steeds weigeren als ze niet meer passen in de betreffende wedstrijd. 
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Niet op komen dagen op het toernooi – wel ingeschreven – niet afgemeld 
Een groot probleem in de afgelopen jaren was dat veel deelnemers zich wel ingeschreven 
hadden maar niet op kwamen dagen op de dag van de wedstrijd. Zonder afmelding. We 
willen alle verenigingen vragen om alleen schermers in te schrijven die ook echt zelf van plan 
zijn om te komen en waarvan de ouders ook op de hoogte zijn van de wedstrijd. En mocht 
een schermer toch onverwacht verhinderd zijn dan horen we dat graag zo vroeg mogelijk. 
We willen de verenigingen vragen ook dat bij hun leden te stimuleren. Alvast bedankt! 
 
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. 

• per e mail: korenbloemtoernooi@gmail.com 
 
Locatie 
Sporthal de Vlinder 
Hollandseweg 7 
6706 KN WAGENINGEN  
Telefoon (alleen op de wedstrijddag) 
Sporthal: 0317-465210 - Routeplanner 
http://www.viamichelin.nl/ 
 
Er is een kantine in de sporthal. De 
Vlinder heeft 2 grote sporthallen ter 
beschikking waarin circa 30 lopers gelegd 
worden voor een vlot verloop van de 
wedstrijd. http://www.sporthaldevlinder.nl/ 
 
Er is voldoende parkeergelegenheid om de hal heen (ook rechts langs aan de zijkant en de 
achterkant) en in de buurt. 
 
Regels & veiligheidseisen voor het materiaal 
 
Reglement: Het FIE en KNAS reglement zijn van toepassing. 
 
Materiaaleisen: 

 
 
Voor Benjamins/Kuikens is het verplicht om met 'miniwapens' maat 0 te schermen, tenzij ze 
deelnemen aan het Pupillen toernooi. 
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De eisen voor miniwapens van de KNAS zijn: https://www.knas.nl/node/1136 

GegevensGegevensGegevensGegevens MINIMINIMINIMINI----SABELSABELSABELSABEL MINIMINIMINIMINI----DEGENDEGENDEGENDEGEN MINIMINIMINIMINI----FLORETFLORETFLORETFLORET 

Lengte kling Max 77 cm. Max 77 cm. Max 77 cm. 

Diameter kom Max 12 cm. 11-12 cm. 9-10 cm. 

Diepte kom Max 1.4 cm. Max 4.2 cm. Nvt 

Totale lengte Max 90 cm. Max 97 cm. Max 97 cm. 

Puntdruk Nvt Min 500 gr Min 500 gr. 

 
Het gebruik van 800NW-pak en 1600NW-masker is voor de leeftijdsgroepen Pupillen, 
Cadetten en Junioren verplicht. Dit geldt ook voor jongere schermers die in één van deze 
categorieën meedoen. 
 
Op floret is voor alle categorieën de geleidende keellap verplicht. Bij degen is de geleidende 
keellap niet toegestaan. 
  
Het gebruik van plexiglazen maskers is door de K.N.A.S. verboden voor alle floret- en 
degenwedstrijden in Nederland. Op sabel is het plexiglas masker in Nederland wel nog 
toegestaan tot 1 januari 2016. 
 
Een masker met “dubbele voorziening” voor het op de plek houden wordt pas verplicht per 1 
januari 2016. 
 
Bij Sabel Junioren/Cadetten/Pupillen is de ‘S2000+’ kling verplicht. De 800N 
sabelhandschoen met FIE keurmerk wordt pas verplicht per 1 januari 2016. 
 
In verband met de veiligheid van de deelnemers zullen de scheidsrechters er consequent op 
toezien dat de kleding van de schermers volledig voldoet aan de eisen van de 
leeftijdscategorie waar aan deelgenomen wordt. Schermers met kleding die niet volledig aan 
die veiligheidseisen voldoet kunnen helaas niet deelnemen. 
 
Aansprakelijkheid 
De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade of ongevallen door derden, deelname is 
geheel op eigen risico.  
 
EHBO is aanwezig.  
 
Overnachtingsmogelijkheden 
Zie de website http://www.stichtingkorenbloem.org/ 
 
Informatie 
Meer informatie via de website: 
http://www.stichtingkorenbloem.org/ 
Voor vragen en andere zaken: korenbloemtoernooi@gmail.com 

 
Er is een materiaalstand van de firma Lieffertz uit Keulen aanwezig met Allstar en Uhlmann 
materialen. Zie ook http://www.lieffertz.com. En er is een wapenreparateur voor kleine 
reparaties. Voor de laatste informatie bezoek je altijd even onze website. 
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Sponsoren 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
www.knas.nl       www.nmpo.nl                                     www.muisit.nl 
 
 
 

 
 

 
 
         http://www.wageningenur.nl 
 
         
 

                  
                                


