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Historische medaille voor floretschermer Daniël Giacon in Belgrado 
 
Dit weekend vond in Belgrado (Servië) een wereldbeker wedstrijd op floret plaats. Dit toernooi 
was, met 13 schermers uit de top 15 onder de ruim 200 deelnemers, een zwaar bezet toernooi. 
Daniël Giacon wist hier de derde plaats te bereiken, en veroverde hiermee de eerste wereldbeker 
medaille ooit voor een Nederlandse floretschermer. De 21-jarige Giacon (75e op de 
wereldranglijst) versloeg op zondag onder ander de nummer 14 van de wereld, Alexander 
Massialas (USA). In de halve finale trof hij Tommaso Marini (Italië). De strijd, die aanvankelijk gelijk 
opliep, werd met 15-9 gewonnen door de Italiaan. 
 
Op zaterdag begon het toernooi met poules voor de bijna 200 schermers die niet bij de hoogst 
geplaatste 16 schermers behoorden. Van de aanwezige Nederlanders deed Giacon het het best. Hij 
stond uitstekend te schermen. In zijn poule wist hij alle 5 partijen te winnen en hoefde zelf maar 6 
treffers te incasseren. Terwijl de andere Nederlanders in de eliminaties een poging moesten doen om 
zich voor zondag te plaatsen, was Giacon door dit uitstekende resultaat direct door naar het 
hoofdtoernooi. 
 
Op zondag waren de tegenstanders op weg naar de halve finales achtereenvolgens Gergo Szemes 
(Hongarije, 15-10), Alexander Massialas (USA, 15-14), Sidarth Kumbla (USA, 15-10) en Guilherme 
Toldo (Brazilië, 15-10). Met de plaatsing voor de halve finales was Daniël zeker van een medaille. Het 
werd uiteindelijk brons na een verlies in de halve finale tegen de Italiaan Tommaso Marini. 
 
 
 

 
 

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