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Beste leden, ouders en vrienden van Ter Weer, 
 

We sluiten allemaal een bizar jaar af. Ook voor onze vereniging was het 
laveren tussen de coronamaatregelen door. Dat we dit jaar goed zijn 
doorgekomen komt vooral doordat jullie massaal lid zijn gebleven, ondanks 
dat we lange tijd noodgedwongen niet hebben kunnen schermen zoals we 
dit gewend waren. Heel veel dank hiervoor. Met jullie steun blijft 
Schermzaal Ter Weer financieel weerbaar en in ledental op peil. Dit is de 
basis om vanaf volgend jaar weer meer mensen voor de schermsport te 
interesseren. 
 

We kijken allemaal uit naar een beter schermjaar in 2021 en elkaar weer op 
de loper te treffen. Voor nu wensen we iedereen hele fijne dagen en een 
goede start van het nieuwe jaar toe. En blijf vooral allemaal gezond. 
 

Maître en Bestuur 

 
 

 
 

 

Het lijkt een tijd geleden, maar het was eind november dat we een super 
pepernotentoernooi beleefden. Bijna 20 jeugdschermers stonden op de loper 
en testten hun behendigheid met floret. Vanwege coronamaatregelen helaas 
zonder publiek, maar de inzet was er niet minder om. Dank aan Floris, Alex en 
Tycho en speciaal dank aan Myriam Mousset voor het initiatief en de 
organisatie.  

Op 14 februari is het 5e Open Hofstad Randstadtoernooi gepland. Een 
lustrum. En een extra bijzonder toernooi omdat we in samenwerking met 
de Johan Cruyff Foundation en de KNAS het startsignaal geven voor 
rolstoelschermen in Den Haag. We hebben met Alex ook een trainer met 
een speciale licentie om rolstoelschermers les te geven. De Wethouder 
Sport van de Gemeente Den Haag Hilbert Bredemeijer heeft toegezegd het 
startsignaal te willen geven.   

 

Vanaf eind 
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* 

Zondag 14 
Februari 2021 

5e Open Hofstad Randstad Toernooi in Den Haag – meer informatie volgt.  
*onder voorbehoud dat de corona maatregelen zijn versoepeld* 

Vrijdag  
5 maart 2021 

Algemene Ledenvergadering Vereniging Schermzaal Ter Weer, volgens de statuten. Dit is dus 
de 82ste jaarlijkse ledenvergadering. Informatie over de agenda volgt. 
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