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Europees zilver voor degenschermer Tristan Tulen in Antalya 
 
Op het Europees Kampioenschap schermen in Antalya kwamen vandaag de degenschermers in 
actie, met vier Nederlandse schermers. Tristan Tulen bleek in vorm en veroverde zilver. 
 
De weg naar de medaille begon vroeg in de ochtend met poule wedstrijden. Met vier winstpartijen 
en twee keer verlies, plaatste hij zich als 28e voor de eliminaties. Na vijf opeenvolgende 
winstpartijen in de eliminaties, was Tulen zeker van een podiumplaats. 
 
De halve finale tegen de Zwitser Alexis Bayard werd een thriller. De strijd liep gelijk op en bij het 
einde van de reguliere tijd stond het 14.-14. In de extra minuut had de Zwitser prioriteit, dus Tulen 
moest scoren. Dat deed hij met nog een halve minuut op de klok. In de finale trof Tulen Yannick 
Borel (Frankrijk, nummer 4 op de wereldranglijst). Borel was een maatje te groot en de strijd ging 
verloren met 15-1. Borel won hiermee zijn vierde Europese titel 
 
De 30-jarige Tulen staat 57e op de wereldranglijst en heeft een aantal aansprekende resultaten 
behaald, met afgelopen najaar een derde plek in Heidelberg en winst in Reutlingen. 
 
Na winst op de Deen Kongstad (15-11), de nummer 30 van de wereld Vuorinen uit Finland (15-13), de 
nummer 26 Fava uit Frankrijk (15-11) en de Duitser Brinkmann (15-13) was Tulen zeker van een 
podiumplaats. De halve finale wist hij in de extra tijd te winnen (15-14). In de finale bleek de nummer 
4 van de wereld te sterk (15-1). 
 
Tristan Tulen komt op woensdag nog uit in het team event op dit EK, samen met zijn broer Rafaël 
Tulen, David van Nunen (die vandaag een uitstekende 20e plaats behaalde) en Ruben Derksen. 
 
 
 
 

 
 

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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