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Bijzondere Algemene Ledenvergadering & Wapenreparatiecursus op zondag 13 november 
Op zondag 13 november is er een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (B-ALV) gehouden. De belangrijkste onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn o.a. het 
overzicht van de verenigingactiviteiten en de sportieve prestaties van # Team Ter Weer op (inter)nationale toernooien sinds de vorige ALV in februari, en de uitslag 
van de ledenenquête. Daarbij is besproken dat de clubkampioenschappen en het de traditionele seizoensafsluiter het Rowdy van Tol Toernooi goed zijn verlopen, 
maar dat we dit seizoen uitkijken naar meer deelnemers aan interne toernooien. Verder werd tevreden vastgesteld dat er m,eer aandacht is gekomen voor 
onderhoud van materiaal en de materiaalruimte. Daarnaast is er onder leiding van vertrouwenscontactpersoon Johan Olie uitgebreid en vooral openhartig 
gesproken over hoe Ter Weer de veiligheid en openheid van de vereniging kan vergroten. Positieve ontwikkelingen in die richting zijn de drangers op de deuren 
van de kleedkamers, de aanvraag van Verklaringen Omtrent Gedrag voor bestuurders en trainers, en de plaatsing van onze gedragcodes op onze website: 
https://terweer/gedragscodes/. Tot slot is Marco de Heer, vader van Ilias, unaniem verkozen als nieuw bestuurslid. 
 
Aansluitend aan de B-ALV was er een wapenreparatiecursus. Deze cursus werd verzorgd door August, Alex en Floris, en was een zeer groot succes! Het beheersen 
van je materiaal is voor alle sporters belangrijk, en dus ook voor schermers. Ook materiaal van de vereniging is onder handen genomen, zowel floretten, fils de 
corps als vesten. 
 

   
 
Ter Weer actieve leden 
De groep actieve leden en actieve ouders van jeugdleden groeit. Daar zijn we zeer blij mee! We zoeken zeker nog meer mensen. Vele handen maken licht werk! 
Ben je jeugdlid en wil je actief worden voor Ter Weer, laat het ons weten , dan zoeken wij een rol voor je die bij je past. Voor meer info: Floris: 06-52866680, Arthur: 
06-51358848 of bestuur@terweer.nl. 
 
Ter Weer op het podium 

 

Op 16 oktober jl. haalde Ilias de Heer een knappe derde plaats op het internationale Waal-Rijntoernooi in Arnhem bij de Benjamins 
Gemengd. Gefeliciteerd! 

 
Introductiecursussen 

 

Na de herfstvakantie zijn weer nieuwe introductiecursussen gestart onder leiding van Alex en Fresco/Tycho. Weet je ook iemand 
die in 5 lessen kennis wil maken met schermen? Aanmelden kan via introductiecursus@terweer.nl (en vooruitbetaling van 40 euro 
via de betaallink die de deelnemer krijgt toegestuurd na aanmelding). 

Boekentip: The Fencing Master van Arturo Pérez-Reverte 
 

 

De misdaadroman The Fencing Master van de populaire Spaanse schrijver Arturo Pérez-Reverte uit 1988 is een absolute aanrader 
voor elke schermliefhebber. Het boek is superspannend en leest als een trein. Ook de kaft is een plaatje. Er is helaas geen 
Nederlandse vertaling in omloop. De Engelstalige synopsis luidt als volgt. 
Fencing is not a game but a science. The outcome is invariably the same: triumph or disaster, life or death... It is 1868; Spain teeters 
on the brink of revolution. Jaime Astarloa is a master-fencer of the old school, priding himself on the precision, dignity and honour 
of his ancient art; his friends spend their days in cafes discussing plots at court, but Jaime's obsession is to perfect the irresistible 
sword thrust. Then Adela de Otero, violet-eyed and enigmatic, appears at his door. When Jaime takes her on as a pupil he finds 
himself embroiled in dark political intrigues against which his old-fashioned values are no protection. 

 
 
 
 

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

 
 

Zat 26 nov ESTEC Noordwijk – voor alle leeftijdscategorieën  
Don 1 dec Pepernotentoernooi van 18.30-20.30 
Zon 11 dec Waal-Rijn Toernooi Equipe in Arnhem (recreatief-internationaal) – voor kuikens, cadetten, 

junioren en senioren 
Zon 18 dec 5e Ferrum Vetus  2022 in Best – voor veteranen 
Zat 14 jan 
Zat 21 jan 

Ouder-kind Toernooi 
SISTA Amsterdam – voor kuikens, benjamins, pupillen, cadetten en senioren 
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