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Les 26 week 38: 19 september 2017
Kalender:
• Zaterdag 16 september: JPT: Sportcentrum Universiteit - gebouw Z, Academielaan 5, 5037 ET,
Tilburg: Ervaringen door Floris, Lucas, Lars en Jesse
• Zondag 17 september: Degen senioren: Sportcentrum Universiteit - gebouw Z, Academielaan 5,
5037 ET Tilburg
• Zaterdag 23 september: SISTA: Floret / Sabel: Pupillen: Sporthallen Zuid, Burgerweeshuispad
54, 1076 EP Amsterdam, Finale op zondag 24 september.
• Zaterdag 7 oktober: Victory Trophy Alkmaar: Equipe Floret jeugd: pullets 08, benjamins 06-07,
boys/girls 04-05, cadets 01-03, juniors 00-98: De Meent, Terborchlaan 301, 1816MH Alkmaar
Onze equipe: Floris, Lucas, Lars en Loek.
•
Vandaag ons treffen met Prometheus uit Delft op sabel en floret met de groepen 1 en 2.
Prometheus is iets jonger dan onze vereniging maar toch al 45 jaar oud. Een van de Delftse
zustersteden is het Engelse Kingston-upon-Thames. Sinds 1981 heeft Prometheus contact met
haar Engelse tegenhanger, de Kingston Fencing Club. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een
aantal succesvolle en vooral zeer gezellige ontmoetingen. Ieder voorjaar vindt de Grand Challenge
Match aan een van de zijden van de Noordzee plaats. Dat is natuurlijk een heel goed idee.
Heeft Vlaardingen ook een zusterstad? Ja; Partnerstad Moravská Třebová. Vlaardingen heeft al
sinds 1992 een vriendschapsband met de Tsjechische plaats Moravská Třebová. Dat heeft tot vele
mooie ontmoetingen en resultaten geleid. Vlaardingen en Moravská Třebová werken samen en
inspireren elkaar hoewel hun geschiedenis sterk verschilt en ze meer dan duizend kilometer uit
elkaar liggen. De Stichting Vrienden van Moravská Trebová en haar Tsjechische evenknie
organiseren allerlei activiteiten: Voetbaltoernooien kregen een internationaal accent, scholieren
maakten kennis met de cultuur en gewoonten van anderen, ondernemers kwamen met elkaar in
contact, Vlaardingers konden van Tsjechische gerechten genieten en omgekeerd. In Moravská
Trebová is een succesvolle bloemenwinkel naar Nederlands model gekomen, door de
samenwerking met een collega in Vlaardingen. Ook worden er stroopwafels in Moravská Trebová
geproduceerd. En, al is deze opsomming verre van compleet, één element steekt overal met kop
en schouders bovenuit: de band tussen beide steden heeft geleid tot vriendschap en tot kennis
van en respect voor elkaars cultuur. Wie weet zouden we er ook eens kunnen gaat schermen????
Op dit moment gaan we een koste opwarming doen terwijl we de indeling gaan maken van
de poules en wapens.

