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I N  M E M O R I A M 
 
Op 27 oktober 2020 is oud-Terweriaan Romek van Deursen overleden. Als 
enthousiaste 7-jarige jongen kwam hij bij Ter Weer. Van 2004 tot 2012 heeft hij 
bij ons geschermd en actief meegedaan met toernooien en het JOP-programma. 
Romek en zijn ouders waren zeer betrokken. Namens Maître en de leden van de 
vereniging zijn bloemen bij zijn kist gelegd als een laatste saluut. Een aantal leden 
waarmee Romek heeft geschermd is ook bij de uitvaart aanwezig geweest. 

 
 
Na de herfstvakantie zijn de trainingen hervat in een nieuw corona regime. De jeugd tot 18 jaar kan gewoon schermen 
gelukkig. Voor de schermers van 18 jaar en ouder geldt dat er wel individueel getraind kan worden. We kunnen ook 
schermengericht conditie trainen en we maken van de gelegenheid gebruik om theorie weer op te vijzelen. In de diverse 
whatsapp groepen is ook informatie gedeeld, inclusief de trainingstijden. Mocht je nog vragen hebben, stuur dan even een 
appje naar Floris.  
 

 

Om van deze corona tijden het beste te maken, heeft een aantal leden onder leiding van 
Alex de elektriciteit van de melders in de zaal aangesloten. De snoeren zijn nu mooi 
weggewerkt. Zo zorgen we ervoor dat het schermen straks – als de corona maatregelen 
weer kunnen versoepelen – weer volop van start kan. 

In oktober hebben 7 senioren en 9 jeugdschermers met een onderling toernooi 
de introductiecursus afgerond. De jeugdschermers trainen nu elke dinsdag en 
donderdag. De senioren zullen vanwege de coronamaatregelen even geduld 
moeten oefenen. We hopen dat ze met ons in januari op de loper kunnen staan. 

 
   

 

26 Nov 
2020 

Pepernotentoernooi voor de jeugd tot 18 jaar. Tijdens de les zal Floris meer informatie geven. Vanwege de 
corona maatregelen mag er helaas geen publiek bij.  

Vanaf 
Januari 
2021 

Start Introductiecursus – in 5 lessen de basis van het schermen leren om gelijk een goede partij te kunnen 
schermen tijdens de trainingen. Opgeven tot 15 januari via proefles@terweer.nl Eenmalige bijdrage 40 euro. 
Materiaal en schermkleding aanwezig. *geef deze tip door aan een vriend of vriendin* 
 

Feb ‘21 Randstad Toernooi in Den Haag – meer informatie volgt, includief een precieze datum.  
*onder voorbehoud dat de corona maatregelen zijn versoepeld* 

 


