
 
 
PERSBERICHT 
 
Nieuwegein, 18 juni 2019 
 
 
 

 

Bas Verwijlen haalt kwartfinales op EK in Düsseldorf 
 
Op de tweede dag van het EK kwamen vijf Nederlanders in actie: bij floret dames was dit Eline 
Rentier en bij heren degen waren dit Bas Verwijlen, Tristan Tulen, Rafael Tulen en Randy Postma. 
Alle Nederlanders haalden de eliminatieronde van het toernooi, waarbij de degenschermers in de 
eerste ronde een vrijstelling hadden. Op Bas Verwijlen na, verloren ze de echter hun eerste 
wedstrijd in de eliminatie. Verwijlen haalde de kwartfinales, waar hij met 10-15 verloor van de 
Tsjech Jiri Beran. Hij behaalde hiermee een verdienstelijke 8e plaats. 
  
 
In Dússeldorf (Duitsland) vindt deze week het EK schermen plaats. Vandaag was de beurt aan heren 
degen en dames floret. Bas Verwijlen, de broers Tristan en Rafael Tulen, en Randy Postma kwamen in 
de ochtend in actie. In de poules wonnen ze ieder 3 partijen, waarmee ze allen met een vrijstelling 
voor de eeste ronde direct geplaatst waren voor het tableau van 64. Rafael Tulen verloor net met 14-
15 van de Fransman Ronan Gustin. Tristan Tulen verloor met 12-15 van de latere bronzen medaille 
winnaar Enrico Garozzo (Italië)  en Randy Postma verloor van Volodymyr Stankevych uit de Oekraïne. 
 
Bas Verwijlen won in deze ronde van de Pool Karol Kostka, en in de volgende twee rondes van Sergey 
Khodos (Rusland) en Ido Harper (Israel). Hierna moest hij zijn meerdere erkennen in Jiri Beran 
(Tsjechië). 
 
Op floret kwam Eline Rentier na een matige voorronde in de eerste eliminatie tegenover Solene 
Butruille te staan. Na een strijd die gelijk opliep tot 14-14 en twee afgekeurde treffers van de 
Nederlandse, was het de Française die de laatste treffer maakte. Rentier eindigde uiteindelijk als 43e. 
 

 
 

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) 
De KNAS is op 1 februari 1908 opgericht als N.A.S.: Nederlandsche Amateur 
Schermbond en bestaat nu dus 110 jaar. In 1923 werd de NAS het predikaat 
'koninklijk' verleend. Bij de KNAS zijn 74 verenigingen aangesloten, met in totaal ruim 
3100 schermers, die een sport beoefenen die sinds de eerste editie in 1896 op 
moderne Olympische Spelen vertegenwoordigd is. 
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