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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 

Vanaf 26 juni mogen sportwedstrijden en competities weer plaatsvinden Ook 
voor schermers van 27 jaar en ouder vervalt dan de maximale groepsgrootte van 
acht personen tijdens trainingen. Blijf wel de wekelijks googledocs link van 
Floris gebruiken om je aan te melden voor trainingen. Publiek in de zaal mag 
ook weer, wel op anderhalve meter afstand van elkaar. De basis 
coronamaatregelen blijven van kracht. Houd voldoende afstand en blijf thuis 
als je symptomen hebt.  

 

Introductiecursussen zijn weer gestart In twee groepen maken 20 
enthousiastelingen in 5 lessen kennis met het schermen onder leiding 
van Alex en Emiel/Tycho. Op maandagavond schermen de mensen 
boven de 12 om 20:00, op dinsdag de jeugd van 18:30-19:30. Weet je 
ook iemand die kennis wil maken met schermen? Aanmelden voor een 
volgende introductie cursus kan via introductiecursus@terweer.nl   

Op zondag 6 juni hebben de jeugdleden zich uitgeleefd met lasergamen, kanoën, 
brood bakken en vlotten bouwen. Het was tropisch warm en de teamspirit spatte 
ervan af. Dat belooft veel goeds voor de aankomende schermtoernooien. Super 
georganiseerd door Myriam, Floris en Joep! 

 

 

In mei hebben Mint en Miro meegedaan aan de Spaanse nationale scherm 
kampioenschappen. En of dit alleen al niet bijzonder genoeg is, heeft Mint 
individueel een mooie bronzen medaille veroverd en is met haar Spaanse club 
Equipe Kampioen Floret geworden. Proficiat.  
 

 

Zondag 4 juli Randstadtoernooi in Amsterdam (voor de jeugd). Overleg met Floris als je wilt meedoen. 

Donderdag 8 juli 
Zaterdag 10 juli  

Zaal Ter Weer Clubkampioenschappen voor de volwassen – details volgen in de app 
Zaal Ter Weer Clubkampioenschappen voor de jeugd – details volgen in de app 

September 2021 5e Open Hofstad Randstad Toernooi in Den Haag – uitgesteld vanwege de verlengde 
coronamaatregelen. We wachten op een de KNAS voor het vaststellen van een datum.  

Bij voldoende 
aanmeldingen 

Introductiecursus – in 5 lessen de basis van het schermen leren om gelijk een goede partij 
te kunnen schermen tijdens de trainingen. Aanmelden via introductiecursis@terweer.nl 
Eenmalige bijdrage 40 euro. *geef deze tip door aan een vriend of vriendin* 

 


