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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 schermen inmiddels weer op onze drie avonden. Floris heeft een mooi 
systeem bedacht om de leeftijden gescheiden van elkaar te laten trainen, en 
iedereen houdt zich aan de maatregelen. Als je een beetje ingeschermd bent is 

het eigenlijk heel goed te doen. Meld je aan via de link in de app. 

 

 

We kunnen helaas nog niet op volle kracht trainen. We houden de 
persconferenties goed in de gaten en stemmen af met andere 
schermzalen. Zodra we kansen zien om meer te kunnen schermen dan 
pakken we die.  
Samen houden we Ter Weer overeind. Heel erg bedankt dat jullie 
allemaal gewoon lid blijven en contributie blijven betalen. Dit is echt 
heel erg nodig, ondanks de eenmalige tegemoetkoming die we van het 
Rijk hebben gekregen. Onze vaste lasten gaan namelijk gewoon door, en 
we komen van een situatie met een dure verhuizing die we nog aan het 
inlopen zijn.  

In april schermde Quincy op de Jeugd Wereld Kampioenschappen in Caïro. 
Individueel werd hij 85ste op de wereldranglijst en hij werd 14de op de 
teamsranglijst. Quincy vertegenwoordigde Nederland, maar voor ons stond daar 
natuurlijk een Terweeriaan. Media bleek ook geïnteresseerd in lokaal toptalent 
en maakt twee keer plaats voor een mooi stuk met interview en superfoto: 
https://www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/93982/toptalent-quincy-19-
in-actie-op-het-jeugd-wk-schermen   

 

Het 5e Open Hofstad Randstadtoernooi hebben we door de corona 
maatregelen moeten uitstellen. Samen met de organisatie van de 
Randstadtoernooien en de KNAS zoeken we naar een nieuwe datum in de 
wedstrijdkalender na de zomer. Zodra een nieuwe datum beschikbaar is, 
horen jullie dit direct.  
 
Oproep: Om zeker te weten dat we iedereen bereiken: graag nieuwe huis- en 
emailadressen mailen naar bestuur@terweer.nl   

 

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* 

Nieuwe datum 
volgt z.s.m 

5e Open Hofstad Randstad Toernooi in Den Haag – uitgesteld vanwege de verlengde 
coronamaatregelen  
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