PERSBERICHT
Nieuwegein, 20 november 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Goede resultaten voor Nederlandse schermers op Grand Prix van Bern
In Bern werd dit weekend de Grand Prix van Bern geschermd. Op dit zeer sterk bezette toernooi
met 268 schermers, waaronder 16 namen uit de top 20 van de wereldranglijst, kwamen vier
Nederlanders in actie. Twee hiervan, Rafaël Tulen en David van Nunen, overtroffen de
verwachtingen en plaatsten zich op vrijdag voor het hoofdtoernooi van zaterdag. Hier weerden ze
zich goed, maar konden de strijd niet naar hun hand zetten en strandden in de eerste ronde van
het hoofdtoernooi. Beide schermers komen uit voor de Arnhemse vereniging Scaramouche.
Rafaël Tulen (nr. 95 op de wereldranglijst) begon op vrijdag met vier overwinningen in zijn poule, en
verdiende daarmee een vrijstelling voor de eerste ronde van de eliminaties van die dag. David van
Nunen (nr. 130 op de wereldranglijst) won drie van zijn partijen in de poule en verloor de andere drie
nipt met 4-5. Hierdoor moest hij ook de eerste ronde van de eliminaties schermen. Van Nunen won
in deze ronde van de nummer 23 van de wereldranglijst en Europees kampioen van 2019, Yuval
Shalom Freilich uit Israël (15-6). Hierna werden Gerard Gonell uit Spanje (14-13) en de Pool
Wojchiech Lubieniecki (15-9) verslagen. Tulen trof eerst de Duitser Rico Braun (15-9) en toen de
Hongaar David Nagy (15-5). Met deze overwinningen voegden ze zich bij de beste 64 van dit toernooi
die op zaterdag het hoofdtoernooi zouden schermen.
Op zaterdag trof Tulen in de eerste ronde de Hongaar Daniel Berta (nr. 58 op de wereldranglijst). De
strijd liep gelijk op tot het aan het eind van de reguliere tijd 10-10 stond. In de verlenging maakte de
Hongaar de beslissende treffer, waarmee Tulen 55e werd.
Van Nunen schermde in de eerste ronde op zaterdag tegen Ruben Limardo Gascon uit Venezuela.
Limardo is de Olympisch kampioen van 2021 en staat nog steeds hoog op de wereldranglijst (nr. 11).
Van Nunen scoorde de eerste twee treffers, maar keek het grootste deel van de partij tegen een
achterstand aan. Het werd uiteindelijk 15-10 voor Limardo Gascon, en van Nunen werd 59 e.

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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