
 

OPGERICHT 5 JANUARI 1939. GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 NOVEMBER 1967, NR. 39. 
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SCHERMZAAL : LAAN VAN POOT 353-a, 2566 DA ’S-GRAVENHAGE: TELEFOON: (06) 52 86 66 80 (MA, DI, DON AVOND) 
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INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL DEN HAAG: NR. 40409113  
BANKREKENING: NL33 INGB 0003394717 t.n.v. VER LEERL EN OUD LEERL DE SCHERMZAAL TER WEER 

We mogen weer een beetje meer sporten. En we grijpen alles aan om weer te kunnen bewegen. De 
leeftijdsgrens om buiten te kunnen sporten is opgetrokken naar 27 jaar. Floris heeft in de app groepen al meer 
details gedeeld. Houd deze dus in de gaten. 

 

Als we niet kunnen schermen gaan we… schaatsen. Een 
groep van bijna 30 leden en introducees ontmoetten elkaar 
op maandagochtend 22 februari bij de Uithof. Leuk om 
elkaar na zo lang weer te zien en even bij te kletsen. En 
schaatsen is op 1,5 meter heel goed te doen met elkaar. 

Schermmaskers moeten nog in de tas blijven. Aan mondmaskers raken 
we inmiddels zelfs gewend. Om ook in coronatijd de trots voor de 
schermsport te kunnen uitdragen hebben alle leden een Ter Weer 
mondmasker aangeboden gekregen. Wie weet brengt het een leuk 
gesprek en je kan altijd even wijzen op de introductiecursus J 

 

 

Het 5e Open Hofstad Randstadtoernooi is gepland op zondag 9 mei 2021 in 
de Sporthal op de Gaslaan. Een lustrumtoernooi. 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 licentie om rolstoelschermers les te geven. 
De Directeur Sport van de Gemeente Den Haag Peter van Veen heeft 
toegezegd het startsignaal te willen geven voor rolstoelschermen in Den 
Haag. Dit alles uiteraard als de coronamaatregelen het toelaten. 

 
Zodra 
coronaregels 
het toelaten 

Introductiecursus – in 5 lessen de basis van het schermen leren om gelijk een goede partij te 
kunnen schermen tijdens de trainingen. Aanmelden via proefles@terweer.nl Eenmalige 
bijdrage 40 euro. Materiaal en schermkleding aanwezig. Als de coronamaatregelen het 
toestaan wordt de cursus gepland.  *geef deze tip door aan een vriend of vriendin* 

Vrijdag  
5 maart 2021 

Algemene Ledenvergadering Vereniging Schermzaal Ter Weer volgens de statuten. Dit jaar 
voor het eerst in het 82-jaar bestaan van Ter Weer online vanwege de coronamaatregelen. 
De uitnodiging en stukken zijn per mail verstuurd. Aanmelden via bestuur@terweer.nl tot 4 
maart 2021, ook als je onverhoopt geen uitnodiging hebt ontvangen. 

Zondag 9 mei 
2021 

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

 

Het Gemaskerde Smoelenboek van Ter Weer 
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