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We mogen weer trainen en naar toernooien toe. Mochten trainingstijden wijzigen vanwege corona 
maatregelen, dan zie je dit in de WhatsApp groepen. Als je symptomen hebt doe een zelftest voordat je komt 
trainen of sla een keertje over. Op de gang is een mondkapje verplicht. Boven de 18 vragen de trainers een QR-
code. En was vaak je handen. 

 

Tycho gaat Europees. Het resultaat van een serie goede toernooien is dat Tycho zich 
heeft geplaatst voor deelname aan de Europese kampioenschappen 2022. Deze worden 
de eerste week van maart gehouden in het Servische Novi Sad. Tycho doet zowel met 
het individuele toernooi als het equipetoernooi mee. Floris gaat mee als coach, als 
onderdeel van het Floret Begeleiding Team. Proficiat en succes Tycho! 

Ter Weer wil een veilige omgeving zijn voor iedereen. Stel je wordt tijdens het 
schermen, in de kleedkamer, op een toernooi, of op een sociaal event 
aangesproken of (lichamelijk) benaderd op een manier die je niet prettig vindt. Het 
voelt bedreigend. Het gaat jouw grens over. Om je hart te luchten, en om te 
bespreken wat je wilt doen om je weer veilig te voelen, kan je contact opnemen 
met de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van Ter Weer. Hij luistert, en bekijkt 
samen met jou wat jouw behoefte nu is. Hoe verder? Je hoeft niet opeens een heel 
traject in, maar je kunt even samen kijken wat er gebeurde en wat jij nu verder 
wilt doen.  

 
Bij Ter Weer is Johan Olie (foto hiernaast) vertrouwenscontactpersoon. Hij heeft voor 
de vereniging een training als VCP’er gevolgd en heeft kennis over de mogelijke stappen 
die genomen kunnen worden. Hij heeft geleerd om het gesprek hierover te voeren. Hij is 
neutraal en staat open voor jouw verhaal. Hieronder stelt hij zich voor.  
 
Telefoonnummer van Johan Olie is 0642077221 
Email: VertrouwensContactPersoonTW@gmail.com 

Ik ben Johan Olie 57 jaar. Ik werk als trainer, acteur en coach. Mijn zoon Joep Olie heeft 8 jaar bij Ter Weer 
geschermd. Hij is afgelopen jaar gestopt, omdat hij Spaans is gaan studeren in Amsterdam. Zelf heb ik een aantal 
jaren in het bestuur van Ter Weer gezeten en ik heb vaak meegeholpen met de organisatie van toernooien en 
andere activiteiten. Misschien heb je me wel eens gezien. Ik zal nog steeds af en toe op de vereniging zijn bij 
sociale gelegenheden. 

Voor alle wedstrijden geldt: overleg met Floris voordat je jezelf inschrijft.  
Kijk op www.nahouw.net voor meer wedstrijden 

26 feb SISTA toernooi – Amsterdam (t/m cadetten en senioren 
12 maart 2e En Cavant Schermtoernooi – Volendam (t/m cadetten en senioren)  
19 maart Algemene Ledenvergadering Ter Weer – Schermzaal Laan van Poot – inloop 9:30 – start 10:00 
19 maart Ter Weer Ouder – Kindtoernooi 13:30 – 16:30 
26 maart  Domtoernooi 2022 – Utrecht (equipe en individueel senioren) 
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