Assist. Coach Epee Alddy Antolinez

Born in Bogota, Colombia discovered the passion for
Fencing when I enjoyed the Army, since there I
developed my passion for this beautiful sport. Had the
opportunity to represent my country at Military fencing
competitions and International events.
Move to United States Miami area in 1998, always
fencing at competitive level and for fun, over 28 years of
experience, I’m so happy to share my knowledge to help
young fencers develop their skills, passion for Fencing,
from zero to a competitive level with our head Coach
Javier Andino.

Nacido en Bogotá, Colombia descubrí la pasión por el deporte de la Esgrima cuando decidí servir
a mi país en el Ejercito, desde ese entonces desarrolle la pasión por este maravilloso deporte. He
tenido la oportunidad de representar mi país tanto en competencias militares y eventos
internacionales.
Llegue a radicarme en estados Unidos en el área de Miami en 1998, continuando con el deporte
de la Esgrima a nivel competitivo y recreacional, ahora estoy muy contento de poder compartir
mi experiencia y conocimiento para ayudar a jóvenes esgrimista desarrollen sus habilidades y
pasión de este deporte desde sus primeras lecciones hasta los más altos niveles competitivos
siempre de la mano de nuestro entrenador Javier Andino.

Nascido em Bogotá, Colômbia, descobri a paixão pela esgrima quando decidi servir meu país no
Exército, desde então desenvolvi uma paixão por esse esporte maravilhoso. Eu tive a
oportunidade de representar o meu país em competições militares e eventos internacionais.
Eu vim morar nos Estados Unidos na área de Miami em 1998, continuando com o esporte de
esgrima em um nível competitivo e recreativo, agora estou muito feliz por poder compartilhar
minha experiência e conhecimento para ajudar os jovens esgrimistas a desenvolver suas
habilidades e paixão por isso. esporte desde suas primeiras lições até os mais altos níveis
competitivos, sempre pela mão de nosso técnico Javier Andino.
www.mlfencingclub.com

