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Heren degen équipe behaalt 9e plaats op EK in Düsseldorf 
 
De dag begon met een tumultueuze wedstrijd tegen Italië, met treffers die weer teruggedraaid 
werden na protesten van de Italianen. Deze wedstrijd verloor de Nederlandse equipe bestaande 
uit Bas Verwijlen, Tristan Tulen, Rafael Tulen en Randy Postma met 31-21. Hierna volgden drie 
winstpartijen (Tsjechië: 45-38, Spanje: 45-43 en de Oekraine: 45-33), waarmee de Nederlanders 
een 9e plaats behaalden. Hiermee stijgt het team enkele plaatsen op de ranglijst.  
  
 
De wedstrijd tegen Italië wordt lange tijd stilgelegd na protesten van het Italiaanse team. De stand is 
6-4 voor Italië als de scheidsrechter om onduidelijke redenen de wedstrijd onderbreekt. De tijd loopt 
echter door en Bas Verwijlen, die op dat moment op de loper staat, claimt 5 seconden extra tijd. Dit 
wordt gehonoreerd en Bas maakt bij hervatting een treffer. De Italianen protesteren omdat de de 
treffer na halt gevallen zou zijn. De scheidsrechter wijst dit af, maar de protesten gaan door. De 
Italiaanse schermer krijgt geel. Dan vraagt de Italiaanse coach de toernooileiding (DT) erbij te komen. 
Er volgt een lange discussie en het DT beslist dat het punt toegekend moet worden (6-5). Omdat dit 
betekent dat er een afgewezen protest is, volgt er een tweede gele kaart voor de Italiaan, dus rood, 
dus wordt de stand 6-6. Dit levert weer protesten op van de Italianen, die door een andere uitleg de 
beslissing om weten te draaien, waardoor de stand weer naar 6-4 gaat. Hierna wordt de wedstrijd 
hervat zonder verder incidenten en de Italianen winnen uiteindelijk met 31-21. 
 
Het Nederlands degen team worden ondersteund door TeamKPN Sportfonds. 
 
 

 
 

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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