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Zet ‘m vast in de agenda! De Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 10 maart 
Op vrijdagavond 10 maart zal onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) worden gehouden. De ALV zal worden gehouden in de thuisruimte naast onze 
schermzaal. De officiële aankondiging met de agenda zal later deze maand volgen. 
 
Ouder-Kindschermen  
Op zaterdag 14 januari is het jaarlijkse Ouder-Kindschermevenement gehouden, één van de TerWeer evenementen die onze vereniging zo gezellig maakt. De 
jeugdleden konden ieder een moeder, vader, verzorger, tante, oom of oudere broer of zus meenemen om hen kennis te laten maken met onze mooie schermsport. 
Met 19 deelnemers was het een groot succes. De volwassenen kregen eerst een spoedcursus floretschermen van Floris en Fresco, waarna er in equipevorm een 
spannend toernooi werd geschermd. Bijzonder was dat er dit jaar voor het eerst werd gerolstoelschermd tijdens het Ouder-Kindschermen. 
 

  
 
Even voorstellen: Pavel Kirpulasnkyy, de nieuwe trainer op de degen 

Schermzaal TerWeer breidt uit. Naast floret kan nu ook op degen worden geschermd. De ervaren degentrainer Pavel Kirpulanskyy uit de 
Oekraïne heeft zich sinds kort aan TerWeer verbonden. Eerder trainde hij de Oekraïense en Argentijnse Olympische Pentatlon ploegen op degen. 
Pavel: “Ik zie veel kansen voor degenschermen in Den Haag, zowel voor beginners als voor meer ervaren degenschermers. Mijn doel is om 
namens ook degenschermers namens TerWeer te laten uitkomen op nationale en internationale toernooien.” Meer over degenschermen op 
onze website: Uitbreiding degen – Schermvereniging Ter Weer. 

 
TerWeer actieve leden en actieve ouders van jeugdleden 
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 (jeugd-)lid of de ouder van een jeugdlid en wil je actief worden voor TerWeer, 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. 
 
TerWeer op het podium 
In de afgelopen periode waren diverse jeugdleden van TerWeer op het podium te bewonderen. Op 26 november stonden Dayona Vroegop en Daniele  Barilari op 
het podium van het ESTEC toernooi in Noordwijk. Zij werden tweede en derde bij de Benjamins Gemengd. Voor Daniele was dit zijn eerste toernooisucces! Op 21 
januari jl. haalde Soete  Kolthof een knappe derde plaats op het SISTA toernooi in Amsterdam bij de Pupillen Meisjes. Dayona Vroegop rijgt het eremetaal aan 
elkaar: zij werd in Amsterdam tweede bij de Benjamins Meisjes. Gefeliciteerd alledrie! We zijn supertrots op jullie. 

 

 
 

Introductiecursussen 
Na de kerstvakantie 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 € 50,- via de betaallink die de deelnemer krijgt toegestuurd na 
aanmelding). 

 
Ook voor in de agenda: het JOP-weekend op 11 en 12 maart! 
Op zaterdag 11 en zondag 12 maart wordt het JOP-weekend gehouden. JOP staat voor JeugdOpleidingsPlan. Het weekend staat onder leiding van Floris en is niet 
alleen open voor JOPPERS, maar voor alle overige jeugdschermers van 8-15 jaar. Er wordt het hele weekend veel getraind, maar het is vooral ook heel gezellig. 
Meer informatie volgt via de TerWeer Jeugd groepsapp. 
 
  
 
 
 Voor alle wedstrijden geldt: overleg met Floris voordat je jezelf inschrijft.  

Kijk op www.nahouw.net voor meer wedstrijden 
 

Zat 18 feb NK Veteranen in Purmerend 
Zon 5 maa Randstadtoernooi in Hoofddorp – voor kuikens, benjamins, pupillen en senioren 
Vrij 10 maa Algemene Ledenvergadering 
Za 11 & zo 12 maa JOP Weekend 
Zo 19 maa 
Zo 26 maa 

Waal Rijn Toernooi in Kleef, Duitsland (net over de grens) – voor kuikens, benjamins, pupillen en senioren 
16e Internationaal Rijnland Toernooi in Sassenheim – voor kuikens, benjamins, pupillen, cadetten en junioren 

 


