
RANDSTAD TOERNOOIEN 
 

 

 

DOEL  

Een kleine handleiding voor 

schermers en ouders, die naar 

hun eerste toernooi gaan. 

HOLLAND SCHERMEN 

Bij HollandSchermen is Marijn de 

Jong de wedstrijdsecretaris. Hij 

verzorgt de inschrijving bij de 

toernooien, zowel bij de Regio- en 

Randstadtoernooien, als ook bij 

grotere toernooien in Nederland en 

het buitenland. Vaak gebeurt dat 

direct bij de toernooiorganisatie, 

soms via de KNAS, de Nederlandse 

Schermbond. 

 

Marijn de Jong verstuurt informatie 

over wedstrijden en beantwoordt 

vragen.  

Contact Marijn de Jong: 

gladiusschermsport@gmail.com 

UITRUSTING  

Randstadtoernooien worden 

‘elektrisch’ geschermd. Dit betekent 

dat je vooraf je materiaal klaar moet 

hebben! 

 

Meenemen: 

- schermkleding, masker en 

handschoen 

- 2 floretten – elektrisch 

- 2 “fil-de-corps” 

- 1 “fil-de-tete” 

Verder 

- drinkbeker 

- eten 

 

Neem altijd je reservewapen en 

reserve- fil-de-corps mee naar de 

loper waar je schermt! 

 

Op een Regiotoernooi wordt niet 

elektrisch geschermd.  

INSCHRIJVEN VOOR EEN TOERNOOI 

WAAR STAAN DE TOERNOOIEN? 

HollandSchermen stuurt aan het begin van het seizoen een ‘Jaarkalender’ rond, 

met daarop de verschillende toernooien waar schermers aan mee kunnen doen. 

Die kalender is ook via de website www.hollandschermen.nl te bekijken (niet 

altijd up-to-date). 

De meeste schermtoernooien staan ook op ‘nahouw.net’. Daar staat alle 

informatie over het toernooi en is er de mogelijkheid tot aanmelden. Als er niet 

via Nahouw aangemeld kan worden, gebeurt dat via de wedstrijdsecretaris van 

HollandSchermen, namelijk Marijn de Jong (zie hiernaast). 

TOERNOOI CONVOCATIE 

Voor elk toernooi is er een ‘convocatie’: een document waarin alles staat 

beschreven wat belangrijk is (o.a.) : 

• Welke leeftijdsklasse en welk wapen 

• De locatie van het toernooi 

• Hoe laat het toernooi start: 

o Appél: het tijdstip dat de inschrijving start 

o Scratch: einde van de inschrijftijd (ben je te laat, dan kan je niet 

meedoen met de wedstrijd). Tip: Kom je net te laat, vraag dan of een 

andere ouder, bijv. via de oudergroepsapp, de inschrijving voor je doet. 

o Start van de wedstrijden 

Zorg ervoor dat je ongeveer 1 uur voor de start aanwezig bent. 

Meestal staat de convocatie op nahouw.net, vraag er anders naar bij Marijn de 

Jong. 

START VAN DE TOERNOOIDAG 

AANMELDEN 

De inschrijving vooraf is niet genoeg om mee te kunnen doen aan de wedstrijd! 

Daarvoor moet je je op de wedstrijddag zelf aanmelden bij het 

wedstrijdsecretariaat in de sporthal, en meestal (cash!) het inschrijfgeld betalen. 

Soms is er een materiaalcontrole (masker, elektrisch vest) vooraf. 

Na de aanmelding bij het wedstrijdbureau: omkleden en warmlopen! Daarna 

inschermen zodat je goed voorbereidt aan je eerste wedstrijd kan beginnen. 

EEN DAG OP EEN TOERNOOI 

WEDSTRIJDVORM 

Randstadtoernooien zijn er voor individueel schermen en voor teams, genaamd 

équipes, van 3 schermers. De meeste wedstrijden kennen eerst een poulefase. 

De uitslagen van de poulefase bepalen de volgende eliminatiefase, waarin de 

winnaar doorgaat en de verliezer klaar is met het toernooi. Het Randstad-

toernooi probeert ook altijd de verliezers door te laten schermen zodat er veel 

geschermd kan worden. 

 

SAMEN SCHERMEN! 

Meestal zoeken HollandSchermen schermers en ouders elkaar op bij een 

toernooi. Doe samen met je clubgenoten de warming-up, attendeer elkaar als je 

een oproep voor een loper hoort.  

Hoe enthousiast je als clubgenoot of ouder ook bent; tijdens partijen van 

clubleden onderling coachen we niet en moedigen we niet aan. Zelfs bij 

internationale wedstrijden wordt niet gecoacht bij wedstrijden tussen 

Nederlanders. Dat is zo de afspraak. We trekken samen op voor de club. 
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