
Surtout “De beste 
club op 

sabel!.” 

Schermvereniging Apeldoorn Juni  2016

Surtout NR 1
Afgelopen 28 mei waren de Nederlandse equipe wedstrijden, de 

samenstellingen van de dames was het zelfde als vorig jaar. Bij de 
heren was dit jaar Dirk-Jan nieuw bij het equipe.

Voor meer info over deze spannende wedstrijden, kijk op surtout.nl

Kind ouder 
toernooi

 Op 29 juni in Apeldoorn, 4 
juli in Doetinchem en 5 juli in 
Zutphen sluiten wij het seizoen af 
met een kind/ouder toernooi.

Al onze leden kunnen hun 
vader/moeder of verzorger 
uitdagen om met hun te komen 
schermen.

Wie wil dit nu niet?

Geef je op en met wie je komt 
voor 20 juni bij 
secretaris@surtout.nl

We sluiten het seizoen af met 
deze gezellige avond voorzien 
van een hapje en een drankje.

Meld je aan

.  

23 en 24 april waren de 
Nederlandse jeugdkampioen 
schappen.

Podiumplekken waren voor: Aize, 
Enli, Justin, Bente, Dirk-Jan en 
Quinton

Top gedaan!!!

Voor meer info:

www.surtout.nl

Zet alvast in je agenda:
27 augustus 2016
Verenigingsuitje voor iedereen!

NK
Almere 
11 en 12 

juni

promotiefilmpje NK

Namens het bestuur 
wensen wij jullie een 
fijne en zonnige 
vakantie toe!!

Ria FaasRia Faas

Marco van HoofMarco van Hoof

Guy GimbrereGuy Gimbrere

Jacques DoonJacques Doon

Debbie de JongDebbie de Jong

Yvonne BouwmanYvonne Bouwman

mailto:secretaris@surtout.nl
https://www.dropbox.com/s/0eljrq1ahzal5r9/schermpromo.mp4?dl=0


 Het fotoalbum op surtout.nl probeert van alle activiteiten buiten 
het normale lesprogramma foto's en een stukje tekst te laten zien. 
Daarvoor ben ik veelal afhankelijk van ouders die bij bv. Een JPT zijn 
of een sport van de maand meemaken. Mocht U dus niemand van 
Surtout zien fotograferen, aarzel niet, maar schiet wat kiekjes met 
uw telefoon en whatsapp ze mij toe. Een sfeerbeeld op een foto past 
mooi bij een stukje tekst. Hoe kort ook, stuur het me aub.

Dit is de nieuwsbrief van 
Surtout. Die komt minstens 1 
keer per seizoen uit.

Heeft u iets leuks te melden, 
stuur het dan naar de 
secretaris.

Fotoalbum door webmaster Everhard 

Vakanties 2016/2017
Op de site (Info → Vakanties) staan de vakanties vermeld.

Hier echter ook nog een keer: (al onze locaties vallen in midden)

2016

Zomer: 11 juli t/m 19 augustus

Herfst: 15 t/m 23 oktober

Kerst: 24 december t/m 8 januari

2017

Voorjaar: 25 februari t/m 5 maart

Mei: 22 t/m 30 april

Zomer: 8 juli t/m 20 augustus

Dempen: 
Whatsapp voor 

Surtout
We zijn Whatsapp gaan 

gebruiken voor onze lokaties: 
Apeldoorn, Doetinchem en 
Zutphen om zo de ouders en 
schermers makkelijker te kunnen 
bereiken. Last minute berichten, 
gevonden voorwerpen, 
afzeggingen ed. passen daar 
mooi in.

Ook is er een groep gemaakt 
voor wedstrijden door Surtout 
leden. Er komen live verslagen 
langs, uitslagen, maar ook het 
meerijden word hier geregeld

Mocht je nou op een moment 
denken: Wat een drukte in die 
groep, demp dan de groep voor 
een dag. Dit is een functie van 
Whatsapp. Klik op de 
groepsnaam en kies: Dempen.

We zijn Whatsapp gaan 
gebruiken voor onze lokaties: 
Apeldoorn, Doetinchem en 
Zutphen om zo de ouders en 
schermers makkelijker te kunnen 
bereiken. Last minute berichten, 
gevonden voorwerpen, 
afzeggingen ed. passen daar 
mooi in.

Ook is er een groep gemaakt 
voor wedstrijden door Surtout 
leden. Er komen live verslagen 
langs, uitslagen, maar ook het 
meerijden word hier geregeld

Mocht je nou op een moment 
denken: Wat een drukte in die 
groep, demp dan de groep voor 
een dag. Dit is een functie van 
Whatsapp. Klik op de 
groepsnaam en kies: Dempen.

De foto's in het fotoalbum 
gaan terug tot 2008. Er zijn dus 
al heel wat foto's van iedereen 
gemaakt.

Ik wil hier nog een keer bena-
drukken: als je problemen hebt 
met dat je ergens op een foto 
terecht bent gekomen: meld 
het me even, dan verwijder ik 
de foto, of knip je er vanaf.

50 jaar (foto) 
historie en 

portretrecht

We hebben een ledenlijst 
beschikbaar. Hij is beveiligd met 
een wachtwoord op onze site 
beschikbaar. Wilt u de lijst ook 
kunnen gebruiken, meld het me 
even, dan regel ik toegang.

 Ledenlijst

Gezocht: Bestuur. 

De voorzitter, secretaris en de 
wedstrijdcommisaris stellen 
hun functie ter beschikking. 
Wie wil onze club besturen?
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