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Dubbel Nederlands brons en team goud op Duits schermtoernooi
Dit weekend vond in Bonn (Duitsland) het Qu B Löwe toernooi plaats. Onder de ruim 100
schermers bevonden zich 8 Nederlandse floretschermers. Daniël Giacon (Schermcentrum
Amsterdam) en Elisha Yuno (HollandSchermen) wisten zaterdag de gedeelde derde plaats behalen.
Op zondag vond een equipe toernooi plaats. Beide heren schermden zich hier samen met Teun
Jans Kohneke en Dirk Jan van Egmond (net als Giacon schermend in Amsterdam) naar een eerste
plaats.
In de voorrondes van het individuele toernooi won Giacon 5 van de 6 partijen, en Yuno won alle
partijen in zijn poule. Ze gingen hiermee als 11de en 12de de eliminaties in, waarmee ze een bye
hadden voor de eerste ronde.
Giacon won achtereenvolgens van de Duitsers Daniel Ott (15-2), Moritz Renner (15-13), Laurenz
Rieger (15-4) en Fabian Braun (15-4) en bereikte hiermee de halve finale. Hier verloor hij van Petar
Files uit Kroatië (5-15).
Yuno trof bij zijn eerste partij een van de andere Nederlanders, Patrick Post. Yuno won deze partij
met 15-10. Hierna volgenden overwinningen tegen de Kroaat Borna Spoljar (15-7), en de Duitsers
Laurenz Dörfer (15-8) en Dominik Schoppa (15-7). Uiteindelijk strandde hij in de halve finale tegen
Marius Braun uit Duitsland (12-15).
Op zondag in het equipetoernooi startte het van deze Nederlanders als eerste geplaatste gezien de
resultaten van de dag ervoor. Na twee overtuigende overwinningen op een clubteam (TSG
Weinheim) en het tweede team van Duitsland, troffen ze in de finale het eerste team van Duitsland.
Deze ontmoeting eindiged in rrn 45-43 overwinning van de Nederlanders.

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS)
De KNAS is op 1 februari 1908 opgericht als N.A.S.: Nederlandsche Amateur Schermbond en bestaat
nu dus ruim 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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