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Gebroeders Tulen bereiken hoofdtoernooi Grand Prix Boedapest 
 
Vandaag begon in Boedapest een Grand Prix wedstrijd op degen, met 275 deelnemers. Op deze 
eerste dag werd er gestreden om een plek op het hoofdtoernooi dat morgen plaats zal vinden. 
Tristan Tulen ging goed van start en won al zijn partijen in de poule en plaatste zich daarmee direct 
voor de wedstrijd van morgen. Zijn jongere broer Rafaël won 4 van de 6 partijen in zijn poule en 
moest nog verder strijden voor een plaats op het hoofdtoernooi. Na een bye in de eerste ronde 
van de eliminaties, won Rafaël twee partijen en voegde zich hiermee bij zijn broer. 
  
Tristan Tulen (29e op de wereldranglijst) had een zeer goede voorronde, en was met zijn resultaten 
de beste van de deelnemende schermers in de pouleronde.  
 
Rafaël, die 90e staat op de wereldranglijst, kwam als 62e uit deze ronde. Hij moest dus nog werken 
om bij de beste 48 van de dag te komen. Na een vrije ronde in de eerste eliminatie, kwam Rafaël uit 
tegen de Bulgaar Iskrov, die hij met 15-8 wist te verslaan. Ook de hoger gerankte Biabiany (Frankrijk) 
moest het onderspit delven (9-8). Hiermee waren de broers bij de beste schermers van de dag, die 
zich bij de op ranking geplaatste schermers mogen voegen. 
 
Morgen schermen de broers in het hoofdtoernooi van 64 schermers. Tristan Tulen treft daar in de 
eerste ronde Ruslan Hasanov (Azerbeidzjan) en Rafaël schermt tegen de Hongaar Mate Tamas Koch 
(49e op de wereldranglijst). 
 
Het is niet de eerste keer dit jaar dat de heren het hoofdtoernooi van een groot toernooi bereiken. 
Vorige maand werd Rafaël die 30e in Sochi. In januari in Doha werden de broers 27 (Rafaël) en 32 
(Tristan). 
 
De andere Nederlandse deelnemers, Niels Roubailo en David van Nunen hadden in de poules ook 
voldoende gescoord om in de strijd te blijven. Echter zij strandden in de eerste eliminatie en werden 
uiteindelijk 164e en 204e.  
 
De toernooiuitslagen zijn hier te volgen. 
 
 
 

 
 

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. 

 
Contactgegevens: 

https://engarde-service.com/index.php?Organisme=hunfencing&Event=2022_03_04-06&Compe=smp-in&Page=tableau64.htm


Teun Plantinga (KNAS) 
Tel: +31 (0)30 - 20 20 155 / Email: directeur@knas.nl 


