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Met een Clubkampioenschappen *Flashback* op de achterkant

We zijn weer van start gegaan na de zomerstop. Er kan weer gewoon worden 
geschermd, kleedkamers en douches mogen ook weer worden gebruikt. 
Aanmelden via googledocs hoeft ook niet meer. Publiek in de zaal mag ook, wel 
op anderhalve meter afstand van elkaar. Houd de mededelingen van Floris in de 
WhatsApp groepen in de gaten. De basis coronamaatregelen blijven van kracht. 

Houd voldoende afstand en blijf thuis als je symptomen hebt. 
 

 

Introductiecursussen zijn weer gestart in de eerste week van 
september. In twee groepen maken ruim 20 enthousiastelingen in 5 
lessen kennis met het schermen onder leiding van Alex en Tycho. 
Weet je ook iemand die kennis wil maken met schermen? Vanwege 
de overweldigende belangstelling is er ook al een cursus in oktober 
(na de hersftvakantie ingepland) Aanmelden voor een volgende 
introductiecursus kan via introductiecursus@terweer.nl 

 

Welkom Fresco. Dit seizoen verwelkomen we Fresco als 
nieuwe zaalassistent bij de jongste jeugd op maandag. Hij 
zal de trainingen begeleiden en daar zijn we heel erg blij 
mee.  
Tycho blijft de jeugd op donderdag begeleiden en verzorgt 
met Alex de introductiecursus voor de jeugd. Goed dat jullie 
er zijn heren. En dat ze beide clubkampioen zijn geworden 
in juli 2021 is natuurlijk puur toeval. 
Emiel heeft aangegeven niet meer wekelijks aanwezig te 
kunnen zijn. Bedankt Emiel voor je inzet als zaalassistent in 
de afgelopen jaren.  

Voor alle wedstrijden geldt: overleg met Floris als je wilt inschrijven 
18 september Nederlandse Jeugd Kampioenschappen (NJK) in Alkmaar.  
25 september Nederlandse Kampioenschappen Senioren in Ede. 
3 oktober Ferrum vetus 4 (2021)  in Wageningen. 

10 oktober 5e Open Hofstad Randstad Toernooi in Den Haag – na 3 keer te zijn uitgesteld vanwege 
coronamaatregelen hebben we van de KNAS 10 oktober doorgekregen voor ons toernooi.  

6 november Nederlandse Kampioenschappen Veteranen in Roermond 

Medio oktober 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* 
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*Flashback* Op 8 en 10 juli hebben we de 
Clubkampioenschappen 2021 geschermd. Bij de 
jeugd werd er in 3 groepen geschermd. Francois, 
Joep, Quincy en Tycho zorgden voor een eerlijke 
beoordeling. Johan, Marijke en Myriam hadden de 
zorg voor de inwendige mens op zich genomen. 
 
Bij de beginnende jeugd (IV) was er veel strijd. 
Dawid won de titel ten koste van Mats. Ilias en 
Tyson gingen naar huis met het brons. 
Dayona en Qays hebben het goed gedaan op hun 
eerste wedstrijd. 
 
Bij de oudere en meer ervaren jeugd (II) liet Soete 
zien dat zij, ook al is ze de jongste, toch de sterkste 
is. In de finale werd het nog spannend tegen 
Thalia. Roos en Zhengpo behaalden het brons. 
Camillo, Chris en Lucas strandden in de 
kwartfinales. 
 
Bij de meest ervaren jeugd (I) was Fresco in vorm. 
Hij rekende in de finale met een minimaal verschil 
af met Miro. Mint en Elliot mochten met brons 
naar huis. Jasper en Kalle kwamen tot de 
kwartfinales. 
 
Bij de heren is na een bloedstollende finales Tycho 
de kampioen voor 2021. Hij versloeg Joep, die bij 
zijn afscheidswedstrijd in grootse vorm verkeerde. 
Francois en August mochten het brons mee naar 
huis nemen. Voor Floris, Alex, Agnes en Arthur was 
de kwartfinale het eindstation. Voor Amber, 
Wigand en Monica restte een plek bij de laatste 16 
in het gemengde toernooi. 
  
Bij de dames werd Agnes kampioen, ook in haar 
afscheidswedstrijd. Dit keer na een nipte 
overwinning op haar moeder. Amber mocht de 
bronzen plak mee naar huis nemen. 
 
Het was een geslaagd kampioenschap en een 
afsluiting van een merkwaardig seizoen. 

Jeugd IV  

Jeugd II 

Jeugd I

 
 

Volwassenen

 
 

 

 


