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Beste schermers, ouders van schermers, vrienden van Ter Weer en Ereleden, 
  
Dinsdag zijn de aangescherpte maatregelen ingegaan om het coronavirus in te dammen. Het kabinet heeft 
deze maatregelen afgekondigd voor de komende drie weken. Afhankelijk van de mate waarin de 
besmettingen met het virus en het aantal ziekenhuisopnamen toenemen worden de maatregelen na deze 
termijn versoepeld of aangescherpt.  
  
Eerder dit jaar tijdens de lockdown hebben we een paar maanden niet of in zeer afgeslankte vorm kunnen 
schermen. Velen van ons hebben zich op de trainingsavonden ongetwijfeld zitten verbijten. De 
wedstrijdschermers onder ons konden zich niet doen gelden namens Ter Weer. We hopen uiteraard niet 
naar deze situatie terug te moeten. 
  
Met vereende krachten kunnen we een nieuwe lockdown voorkomen. Wij dragen hier ons steentje aan bij 
door ons te houden aan de maatregelen: 

o Helaas geen publiek in de zaal 
o Zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden van elkaar 
o Geregeld handen wassen 
o Voor en na een partij groeten met een elleboogje 
o Kleed je zo mogelijk thuis om en gebruik de kleedkamers zo min mogelijk 
o Neem een waterfles mee om niet uit de kraan te hoeven drinken  
o Blijf na afloop van trainingen zo spaarzaam mogelijk in de kleedkamers en gebruik de douches niet 
o Blijf na de training niet rondhangen, maar ga direct naar huis 

  
Met deze maatregelen mogen we gelukkig blijven schermen als er niet meer dan 30 personen in de zaal zijn. 
Deze grens is met de huidige aantallen schermers die komen trainen geen probleem. Voor de 
wedstrijdschermers blijft het lastig. Internationale wedstrijden zijn in ieder geval afgelast. 
  
Het trainen in de zaal is op deze manier veilig te doen en we kijken uit naar de tijd dat er weer meer 
schermers geregeld komen schermen, ook al respecteren we uiteraard ieders besluit om het trainen nog 
even uit te stellen. Voor wie symptomen van corona heeft, is het advies uiteraard om thuis te blijven en 
trainen een keer over te slaan. 
  
Het is nog maar anderhalve week geleden dat op zaterdag 19 september op de ALV in een plezierige 
bijeenkomst het (deels) nieuwe bestuur in functie is getreden. Er zijn toen diverse initiatieven aan bod 
gekomen om het aantal leden te vergroten en de club-band te versterken. We zijn hiermee aan de slag. 
Onderdeel zijn de goed bezochte introductielessen voor jeugdschermers en volwassenen. Hiervoor is op 28 
september een korte demo georganiseerd en op 5 oktober is laatste les in deze eerste serie. De bedoeling 
is om na de herfstvakantie te starten met een tweede serie introductielessen. Dus mocht je in je omgeving 
nog mensen weten die mogelijk interesse hebben dan is nu het moment om aan te melden. 
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Nadat de huidige drie weken termijn is afgelopen en we weten welke maatregelen dan gelden zullen we 
jullie informeren over het clubkampioenschap, het pepernotentoernooi en andere wedstrijden en 
activiteiten die op de planning staan.  
  
Mochten jullie in de tussentijd vragen hebben, stel die aan het bestuur via bestuur@terweer.nl, aan de 
maître via leraartw@skpnet.nl  of spreek ons aan op de zaal. 
 
Blijf allemaal gezond. 
  
Hartelijke groet 
  
Namens het bestuur   De maître 
  
 
Arthur van Buitenen   Floris Nonhebel 
Voorzitter 
  
 
 


