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Van de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitter

Op 9 december 2005 heeft vice-admiraal bd Egmond van Rijn tijdens een
bijzondere algemene ledenvergadering het voorzitterschap van de KMSV
aan mij
overge-
dragen. I

n deze Redoublement is een verslag opgenomen van deze vergaderingwaarin u
zowel het afscheidswoord van de aftredende als het welkomstwoord van de

nieuwe voorzitter aantreft. In mijn welkomstwoord heb ik onder meer aangege-
ven dat ik grotendeels op een rijdende trein ben gesprongen. Sinds ik enkele jaren
geleden toetrad tot het bestuur heb ik gemerkt datmet zeer veel enthousiasme de
diverse bestuursleden zich inzetten voor de schermsport en deKMSV in het bij-
zonder. Iedereen in het bestuur heeft een specifieke taak en samen vormenwe een
keten die garant staat voor het goed functioneren van deKMSV.Een vereniging
zonder leden is echter als een schermer zonderwapen.

Het is derhalve van belang dat gezocht moet worden naar mogelijkheden om de
schermsport en de KMSVmeer onder de aandacht te brengen. De vorige voor-

zitters hebben daar een grote bijdrage
aan geleverd, maar we zijn er nog niet.
Kansen zullenwemoeten oppakken en
bedreigingen zullenwemoeten neer-
sabelen. Daarvoor komen aspecten
aan de orde zoals tactisch inzicht, ti-
ming, psychologisch inzicht, reactie-
snelheid, doorzettingsvermogen, uit-
houdingsvermogen enmentale hard-
heid. En dat zijn nu precies die eigen-
schappen waar een schermer onder
meer over beschikt.Met andere woor-
den: we zijn er klaar voor om met z�n
allen de schermsport en deKMSV te
profileren binnen onze organisatie en
ervoor te zorgen dat onze geliefde sport
nog heel lang haar van oudsher be-
langrijke positie behoudt.

Uwvoorzitter
M.H.G. vanZeijts
kolonel

Ten afscheidTen afscheidTen afscheidTen afscheidTen afscheid (als voorzitter)

Alles wordt beter in de wereld. Alles?
Weet u nog dat er ooit vliegtuigen bestonden die u in 4 uur van Parijs naar
Rio de Janeiro vlogen? Ik heb ze nooit gebruikt; U waarschijnlijk ook niet,
maar ze
waren er
wel. En
nu zijn

ze er niet
meer.

Vooruitgang�
Weet u nog dat we vroeger doorschijnende plaatjes hadden. Dia�s noemden

we die, de afkorting van diapositieven. Die projecteerden we op een groot wit
scherm, in de huiskamer.Met een verbluffende scherpte ontrolden zich landschap-
pen en scènes voor je. Na twee series (de helft van de familie was dan al in coma
verzonken) ging het licht aan, dronken we wijn of koffie en dan ging de reis weer
verder. Dia�s zijn er niet meer, de projectoren vind je nog in een museum en nu
kijkenwij naar digitale beelden, geprojecteerd door beamers, waarin de ronde vor-
men van onze vriendinnen vertekend zijn tot kartelrandjes, uweetwel: alle pixels,
hoeveel en hoe fijn ook, worden tot vierkantjes. En dan roepen we: wat een top-
kwaliteit, enwe geloven het ook nog. Vooruitgang�
In Rotterdamwas een bioscoop, Cinerama, die films vertoonde waarin er beeld
rondom je was, met zo�n echtheid dat het leek alsof je zelf deel nam aan de ge-
beurtenissen. In decemberwerden de laatste voorstellingen gegeven. Economisch
bleek dit concept nietmeer rendabel.Massaal kijkt het publiek, in plaats van het
avondetenmet z�n allen aan tafel, nu thuis met een kroket en een biertje in de
hand, naar het oprukkende platte plasmascherm.Vooruitgang�
De dodo is uitgestorven en als we niet 2 Euro per maand naar hetWNF over-
maken de tijger straks ook. Vooruitgang� En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Gaat hetzelfde gelden voor het militaire schermen? Een sport waarvan we ons
straks nog slechts herinneren dat die ooit heeft bestaan, waarvan nog vergeelde
foto�s getuigen, en die nog slechts voortleeft in het jaarlijkse feest van adelborsten
en cadetten? En denktmen bij het woord �schermen� nog slechts aan die hierboven

genoemde plasma-TV�s?
Je hoort deze mening nog wel eens verkon-
digen, ook in onze eigen kringen: Waar
doen we het allemaal nog voor?Heeft het
zin of is het een aflopende zaak? Zijn er zo
langzamerhandniet evenveel bestuursleden
als schermers op de loper? Waarom zie ik
nog steeds uitsluitend dezelfde schermers
als 30 jaar gleden?Waar zijn die jonge tij-
gers van KMS, KMA en KIM, die vorig
jaar nog de prijs voor de meest veelbelo-
vende schermer in dewacht sleepten?Of
waren het de �meest veel belovenden�,
beloften die zij dus niet hebben waarge-
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maakt? En stijgt de gemiddelde leeftijd van hetKMSV-lid
nu met 5 jaar per jaar in plaats van met 2? En zo zou ik nog
welmeer cynischevragen kunnen stellen.
Het is namelijk heel gemakkelijk om cynisch te zijn. Let er
maar eens op hoe de media autoriteiten afbeelden. Altijd
kritiek, vaak belachelijk maken en nooit een compliment.
Doen die dan alles fout?Of hebben zij soms best wel goede
ideeën, maar is het makkelijker die belachelijk te maken dan
ze uit te voeren. Want dan moet wij namelijk in actie ko-
men.Het ismaar een voorbeeld.Het cynisme lijkt te regeren.
Of niet?

Zijn er dan geen tekenen van hoop? Jawel:
- Er is een bestuur dat steeds zijn schouders onder het
schermen zet.

-De commandanten van de opleidingsinstituten hebben toe-
gezegd dat we bij hen welkom zijn voor onze Assauts.

-De toewijding van demaîtres kent geen grenzen: schermen is hun leven.
-Het burgerschermen neemt in populariteit toe.
- Schermen heb je nodig voor de vijfkamp, een tak van sport die wint aan po-
pulariteit.
-We hebben inNederlandweer eenmedaillewinnaar bij eenWK.
- Een schermuitrusting kost betrekkelijkweinig per tijdseenheid.
- Bij de defensietopsporters zitten ook schermers.
En ga zo maar door.

Daarbij komt, dat we, in onze hoofden, nog met de erfenis zitten van niet meer
bestaande concepten, concepten die nietmeer passen in demoderne, expeditio-
naire krijgsmacht.We denken nog aan de KoudeOorlog, toen de Sovjets (ge-
lukkig) steeds maar niet kwamen, en we veel tijd konden besteden aan koper-
poetsen, maar ook aan het opleiden van schermleraren.Die leidden vervolgens
pupillen op tot schermer. Velen van ons, oudere leden van deKMSV, zijn op die
manier op de loper terechtgekomen.Diemaître-opleiding is gestopt, omdat die
maîtres (en de potentiële maîtres) nu nodig zijn ommee uit te rukkenmet hun
eenheden naarCambodja,Haïti, de Balkan, Afghanistan en Irak.Maar voor
relatief weinig geld, en alleen op de uren dat zij ze nodig hebben, kunnen com-
mandanten ook burger schermleraren inhuren. Leuk voor hen, nuttig voor ons en
voor het stimuleren van de schermsport.

De veelbelovende schermers van de initiële opleidingen gaan nu, zó uit de op-
leiding, ook met hun eenheid mee naar Irak, naar de Balkan, naar zee, naar
Kyrgistan of naar een ander Verweggistan.Wij hebben hen immers opgeleid
voor een operationele klus. Daar hebben we die krijgsmacht voor. De kans dat
ze daar nog tijd en gelegenheid vinden te schermen is klein. Er zal er wel eens
een enkeling zijn, en diemoetenwe dan faciliteren (spullenmeegeven), maar
gebruikelijk is dat niet.Maar als deze oud-schermers zo een jaar of 35 zijn, het
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accent van plaatsingen zich naar �de wal� verlegt, ze minder vaak operationeel
worden uitgezonden (je hebt per bataljonmaar één overste nodig), en hun gezin
zijn uiteindelijke omvang heeft gekregen, komt er weer tijd om wat aan sport
nabij de woonplaats te gaan doen. Dat is het moment dat zij weer aan schermen
moeten gaan denken. Schermen verleer je namelijk nooit, mits je het in je jonge
jaren goed hebt geleerd. En als je schermen toen leuk vond, is hetmisschien een
sport die je graag weer oppakt. Een enkeling bedenkt dat zelf; de meesten niet. Er
moet dus een structuur komen, waarin de actieve schermers van dan, en de
KMSV-bestuursleden van dan, en demaîtres van dan, bij die potentiële scherm-
hervatter of hervattingsschermer, op de deurmat liggen om, precies op het juiste
moment, hem of haar weer in de schermwereld in te lijven.

Hoe die structuur, of dat concept, of dat model, er uit ziet is iets waar we met
zijn allen goed over namoeten denken.Dat kan niet, wil het succes hebben, op de
janboerenfluitjesmanier, daarmoet enig systeem achter zitten.Datmag niet
louter van toevalligheden afhangen.

Als dit systeem gaat werken zul je zien dat er een merkwaardige opbouw ont-
staat van de scherm-personeelspiramide, als ik die zo mag noemen. Er is een
grote groep jonge schermers, de aspiranten.Die leren schermen op KIM,KMA,
KMSen hopelijk ook op de andere instituten waar initiële opleidingen worden
gegeven. Dan is er een leeftijdbracket van pakweg 23 tot 35 jaar, waarin er vrijwel

geen actieve schermers zijn, en daarna vult
het bestand zich weer met schermers van 35
tot zeer oud.De gemiddelde leeftijd van zo�n
schermersbestand is noodzakelijkerwijze
hoog, rond de 45. Dat is dus geen teken van
vergrijzing en zwakte, maar van kracht. We
worden daarbij geholpen door de karakteris-
tieken van onze sport, één van de weinige
sportenwaarin je tot op gevorderde leeftijd
de jongeren adequaat partij kunt geven, en
een sport die je tot op hoge leeftijd kwalita-
tief goed kunt blijven doen.
Ik laat het hier even bij. Ik heb een model
gesuggereerd, maar hoe het moet werken
vraagt uw aller denkkracht. U zult daarover
zeker worden benaderd de komende tijd.

Op 9 december heb ik het voorzitterschap
overgedragen aan Kolonel Marius van
Zeijts, zoals besloten op onzeALV van
voorjaar 2005. Het bestuur heeft mij
gevraagd diensten te blijven verlenen als
adviseur. Dat doe ik graag. Ik ben immers
slechts afgetreden omdat de statuten het
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voorzitterschap niet graag in handen van een post-actieve zien. Mijn tweede
voorzittersperiode, was, evenals de eerste, een leuke periode.Het is prettig te
werkenmet toegewijdemensen, die de handen uit demouwen steken en ervoor
gaan.Natuurlijk waren er ook nu enkele vervelende zaken, waaronder het met
man en macht weer op orde krijgen van de financiën. Er was gelukkig niets echt
schokkends gebeurd,maar het financiële beheer vergt continue aandacht en die
was er, door allerlei u bekende oorzaken, te lang niet geweest. Die impasse zijn
we uit, enwe houden er een verbeterd overzicht van leden en hun contributiebe-
talingen aan over.

Toen ik net aantradwas een van onze lichtende voorbeelden,Dick vanWinden,
kort daarvoor overleden.Dat deed ons beseffen hoezeer het boegbeeld van een
maître en organisator van invloed is op de kwaliteit enmotivatie van scher-
mers. Dat geldt ook voor andere boegbeelden, waarvan er zoveel de afgelopen
jaren zijn heengegaan. Ik denk dan bijvoorbeeld aan mijn goede vriend Jan
Muller, aanOtto Bosman en aan JanHartings.Maar er zijn er meer geweest.
Zij allen hebben een blijvend effect op de huidige generatie schermers achterge-
laten. Ik heb het voorrecht wekelijks nog bij Dicks zoon, Robb vanWinden, te
kunnen trainen.

Dit verhaal is natuurlijk al veel te lang geworden; dat zullen degenen die het tot
nu toe volgehouden hebben wel met mij eens zijn. Daarom ga ik een volgende
keer verder, anders heb ik dan ook niets meer te schrijven. Hoe dan ook zal u

duidelijk zijn dat het schermen in alge-
mene zin, en deKMSV in het bijzonder,
voor mij belangrijke zaken waren en zul-
len blijven.Met deKMSVbedoel ik dan
U, de schermers,maîtres, wapenherstel-
lers, scheidsrechters, organisatoren, faci-
liteerders, topsporters, nationale scherm-
ploegen, maar vooral mijn mede-be-
stuursleden, waarmee het zo prettigwas
tewerken.
Dank daarvoor.

Egmond van Rijn
Oud-voorzitter
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NotulenNotu lenNotu lenNotu lenNotu len
Bijzondere LedenvergaderingBijzondere LedenvergaderingBijzondere LedenvergaderingBijzondere LedenvergaderingBijzondere Ledenvergadering d.d. 9 december 2005d.d. 9 december 2005d.d. 9 december 2005d.d. 9 december 2005d.d. 9 december 2005

Aanwezig: de heren Ariaans, Bakker, Bekker, Bronsdijk, Hak, VanHeerde, Janssen, Kamp,
Kosmeijer, K.P.L. van Leeuwen,Moolenaar,Oosthof, VanRijn, VanZeijts, Beekhuizen, Bel, Van
der Pijl, Slooten, Snijdewint, en de damesHilligehekken enKnape.
Afwezigmet bericht van verhindering: de herenVanHuijstee,De Lange enMol.

1. Opening
De voorzitter opent om 14.50 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk wel-
kom. Er zijn 21 leden inclusief het bestuur aanwezig.
De voorzitter heet in het bijzonder welkom de heer Kosmeijer en zijn vrouw.

2. Mededelingen voorzitter

De voorzitter hoopt dat een ieder kennis heeft genomen van de agenda van deze
vergadering die is gepubliceerd in de Redoublement nummer 14 en ook staat ver-
meld op de website. De voorzitter licht het doel van de vergadering nog eens toe.
Het voorzitterschap zal worden overgedragen aanKolonel der Logistiek drs.M.
H.G. vanZeijts RA.
Alvorens tot deze overdracht over te gaan, wil de voorzitter het belang van de
militaire schermsport benadrukken.
Het stemt de voorzitter tevreden dat er 23 deelnemers aan de zojuist verschermde
SPK hebben deelgenomen.Het is goed voor het militaire schermen in het alge-
meen en voor de KMSV in het bijzonder als het aantal deelnemers aan SPK�s
niet vermindert. De voorzitter roept op tot een grote deelname aan de SPK�s.
De voorzitter neemt al enige tijdwaar dat hetmilitaire schermen geen prioriteit
krijgt bij demilitaire opleidingen enmede daarom ook geen plaats van betekenis
krijgt bij de militaire sport in het algemeen.De voorzitter heeft daarom twee
brieven geschreven om demilitaire schermsport weer onder de aandacht van het
besluitvormende kader te brengen.
Ten eerste heeft de voorzitter een brief geschreven aan de plaatsvervangend
Commandant der Strijdkrachten, Luitenant-generaalH.Sonneveld,waarin hij
zijn zorgen uit over de onmiddellijke opheffing van de nationale militaire
schermploeg.De voorzitter heeft in zijn brief aangegeven dat er geen overtui-
gende gronden zijn aangevoerd die deze opheffing rechtvaardigen.Met dewens
vanDefensie om alleen tewillen investeren in de speciale topsport, wordt niet
onderkend datDefensie belang heeft bij schermers die deze sport -ook in inter-
nationaal verband- op hoog niveau naast hun baan alsmilitair kunnen bedrijven.
Daarnaast heeft de voorzitter in zijn brief zijn verbazing uitgesproken over het
feit dat deKMSVals belangrijke vertegenwoordiger van demilitaire schermsport
en terzake deskundige vereniging niet is gehoord, voordat de besluitvorming over
de opheffing gestalte heeft gekregen.De voorzitter spreekt tijdens de vergadering
de hoop uit dat de KMSV in de toekomstmeer wordt betrokken bij beslissingen
aangaande demilitaire schermsport.
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Foto Assaut 2000

De tweede brief is een oproep aan het leidinggevend kader van de KMA, het
KIM en de KMS om het schermen weer als verplicht vak op te nemen in het
curriculum. In de bijlage bij de brief is benadrukt dat het schermenmeer is dan
een sport en dat de vaardigheden die van belang zijn voor het beoefenen van de
schermsport ook van pas komen bij een goede beroepsuitoefening. In de brief
wordt aangegeven dat de opleidingsinstituten openmoeten staan voor het geven
van schermonderricht door burgerleraren.

Nadat de voorzitter de vergadering deelgenoot heeft gemaakt van de oproepen
van de KMSV om het belang van de schermsport te onderkennen, gaat de
voorzitter over tot de volgende heugelijke feiten. Hij overhandigt de heer
A.Kosmeijer de KMSV-speld in zilver wegens zijn 40 jaar lidmaatschap.De
heer Kosmeijer kon het afgelopen Assaut niet aanwezig zijn om de speld in
ontvangst te nemen.

De ledenvergadering gaat unaniem akkoordmet het voorstel van het bestuur
om de heer Ariaans erelid te maken van de KMSV.Gememoreerd wordt de
ontembare inzet van de heerAriaans op het gebied van het militaire schermen
en zijn enorme kennis op schermgebied. De voorzitter overhandigt de heer
Ariaans de bij dit erelidmaatschap behorende oorkonde.

3. Afscheidswoord aftredende voorzitter

De voorzitter neemtmet enige weemoed afscheid als voorzitter. Hij memoreert
bijzonder verrast te zijn geweest na zijn Brusselse periodeweer als voorzitter te
zijn gevraagd voor de KMSV.Hij verklapt nog aanMartinAriaans te hebben
gevraagd of de leden hemwel wilden hebben als voorzitter. Iedereenweet dat hij
de functie als voorzitter kon uitoefenen door een ruime interpretatie van de sta-
tuten.De voorzitter geeft aanmet heel veel plezier deze functie te hebben ver-
vuld.Hij heeft altijd veel affectiemet het schermen enmet deKMSVgevoeld.

Hij is bijzonder verguldmet het aantal leden dat nu niet heeftmeegeschermd
maar toch voor de bestuursoverdracht is gekomen.

De voorzitter wil bij zijn afscheid graag nog een overpeinzingmeegeven.Het is
evident dat in de huidigemaatschappij hetmilitaire leven serieuzerwordt.Aan
alles is temerken dat daar het schermen niet bij past.Menmoet echter blijven
beseffen dat eenmilitair niet zijn hele werkzame bestaan in het veld of op zee
doorbrengt.Na verloop van tijd begint zich een groter deel �aan de wal� af te
spelen.Deze zittendemilitair moet een doelgroep van deKMSVworden.Hij
moet weer op de loper gaan staan. De KMSVmoet een structurele aanpak be-
denken om dezemilitair �terug te vinden� enweer voor het schermen tewinnen.
Alleen mond opmond reclame is niet genoeg. Dit wordt een mooie uitdaging!
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4. Overdracht voorzitterschap

Hetmoment van de bestuurswisseling is aangebroken.Dezewordt symbolisch
vorm gegeven door het KMSV/KOOS vaandel over te dragen aanMarius van
Zeijts. De oud-voorzitter spreekt de hoop uit dat de nieuwe voorzitter vaker op
de loper te zien zal zijn.

5. Welkomstwoord nieuwe voorzitter

De (nieuwe) voorzitter haakt op de wens van Egmond van Rijn in door aan te
geven dat het 15 jaar geleden is dat hij op de loper heeft gestaan.Hij is als cadet
bij de KMA begonnen met schermen. Later is hij, zoals zo vaak gaat, met scher-
men gestopt.Hij heeft zoveel nevenactiviteiten dat hetmoeilijk zal worden om
het schermen binnenkort weer op te pakken.Maar hij gaat het proberen! Peer de
Vries heeft de voorzitterweer binnen de schermwereld gehaald.
Hij pakt zijn bestuursfunctiemet toewijding op.De voorzitter geeft aan de over-
peinzing van Egmond vanRijn alsmede zijn oproepen tot een betere positionering
van het schermen binnen demilitaire wereld, te ondersteunen. Ook de nieuwe
voorzitter heeft signalen opgepakt dat het schermen niet overal binnen de mili-
taire wereldwordt gewaardeerd.Het schermen moet weer onder de aandacht
worden gebracht!
De voorzitter benadrukt dat hij op een goed lopende trein springt.Al hetgeen ge-
daan moet worden, loopt op rolletjes. Dat maakt het voor hem eenvoudig om de
draad op te pakken. Ook de nieuwe voorzitter zal zijn grote netwerk inzetten om
het schermen in het algemeen en de KMSV in het bijzonder op de kaart te houden
danwel te zetten.Dat ziet de voorzitter als één van zijn belangrijkste taken.

De voorzitter zal, anders dan de vorige voorzitter, zich wel willen inzetten voor
het meesterembleem op het uniform van de marine. Een embleem kan immers
van nut zijn voor de bindingmet de schermsport.

De voorzitter bedankt Egmond van Rijn voor zijn inzet. Egmond heeft heel veel
voor de KMSV gedaan. De voorzitter geeft aan dat hij zal proberen om Egmond
te evenaren, al zal dat niet makkelijk zijn. De voorzitter overhandigt Egmond het
KMSV schildje als dank voor zijn inzet. Daarbij memoreert de voorzitter dat de
daadwerkelijkewaardering voor zijn inzet is gebeurdmet de overhandiging van
de PrinsBernhardmedaille het afgelopenAssaut.

6. Rondvraag

Er zijn geen vragen tijdens de rondvraag.

7. Sluiting

NadatmevrouwVanRijn enmevrouwAriaans bloemen hebben ontvangen, sluit
de voorzitter om 15.44 uur de vergadering.
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Maître Martin Ariaans ontvangt hoge internationaleMaître Martin Ariaans ontvangt hoge internationaleMaître Martin Ariaans ontvangt hoge internationaleMaître Martin Ariaans ontvangt hoge internationaleMaître Martin Ariaans ontvangt hoge internationale
mil itaire schermonderscheiding . . . .mil i taire schermonderscheiding . . . .mil i taire schermonderscheiding . . . .mil i taire schermonderscheiding . . . .mil i taire schermonderscheiding . . . .

Onwetend wat hem te gebeuren staat, reist Martin Ariaans begin april
vorig jaar naar Grosetto, Italië. Een en ander op verzoek van het BIMS en
met als uitleg dat hij �nodig is op het Militaire Wereldkampioenschappen
Scher-
men�. Vanwege het feit dat hij op het moment van het verzoek nog in Linz,Oosten-

rijk is voor hetWereldkampioenschap Schermen voor de jeugd kan hij pas
op dinsdag 5 april afreizen en dat heeft door de manier waarop een en ander is ge-
regeld heel wat voeten in de aarde.

De ontvangst in Italië is wel goedgeregeld en tot zijn niet geringe verbazingwordt
hij zelfs opgehaald op het vliegveld door twee personen en een levensgroteVIP-
car.DezeVIP-behandeling duurt de gehele week voort en daaruit blijkt de grote
waardering die deCISMvoorMartin Ariaans heeft. De gehele verdere week
maakt hij als gast de schermwedstrijden mee en op verzoek van Mtr. Augo-
gliare leidt hij ook nog enige floret ontmoetingen als scheidsrechter.
De reden van het waarom hij zonodig aanwezig moest zijn en de bijzondere be-
handeling is hem inmiddelsmede gedeeld: tijdens de slotceremonie zal hem een
onderscheidingworden uitgereikt. Voor hem zijn de reacties van de daar aanwe-
zigeNederlandse ploeg bijzonder hartverwarmend,met name de oudere scher-
mers van de ploeg begrijpen dat hier iets bijzonders gebeurt.

Tijdens de slotceremonie wordt hij naar voren geroepen voor het front van alle
aangetreden deelnemers, gasten en officials.Door de ItaliaanseBrigade generaal

GianniGola krijgt hij de
volgende onderscheiding
op de borst gespeld:
Grand Knight in theGrand Knight in theGrand Knight in theGrand Knight in theGrand Knight in the
order of merit oforder of merit oforder of merit oforder of merit oforder of merit of

CISMCISMCISMCISMCISM.
Persoonlijk is hij erg blij
met deze internationale
waardering, temeer om-
dat hij na afloop door vele
buitenlandsedelegatielei-
ders nog eens persoonlijk
wordt gefeliciteerd en
wordt bedankt voor het
vele en goede werk dat hij
voorCISMheeft gedaan.

Red.
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Bijzondere Algemene LedenvergaderingBi jzondere Algemene LedenvergaderingBi jzondere Algemene LedenvergaderingBi jzondere Algemene LedenvergaderingBi jzondere Algemene Ledenvergadering
9 december 2005 Doorn9 december 2005 Doorn9 december 2005 Doorn9 december 2005 Doorn9 december 2005 Doorn

Martin Ariaans door KMSVMartin Ariaans door KMSVMartin Ariaans door KMSVMartin Ariaans door KMSVMartin Ariaans door KMSV
onderscheiden voor verdiensten . .onderscheiden voor verdiensten . .onderscheiden voor verdiensten . .onderscheiden voor verdiensten . .onderscheiden voor verdiensten . .

Bestuur en leden van de KMSV zijn blij verrast
met de internationale eer die één van haar leden te

beurt is gevallen. Mede hierdoor heeft het bestuur
besloten Lid van verdiensteMartinAriaans te benoe-
men tot Erelid.De plechtige benoeming en de uitrei-
king van de bijbehorende oorkonde vond plaats tijdens
eenBijzondereAlgemene Ledenvergadering van 9 de-
cember 2005 aan het einde van de SPK-wedstrijd te
Doorn. (zie ook de notulen van deze vergadering). De
oorkonde werd hem overhandigd door de voorzitter. In
de oorkonde komt duidelijk naar voren wat Martin
voor deKMSVheeft betekend en nog steeds doet.
Duidelijk is dat hij blij verrastwas en natuurlijkwerd
ook de achterban in het zonnetje gezet met een
bloemetje.

Uitreiking gouden spel aan de heerUitreiking gouden spel aan de heerUitreiking gouden spel aan de heerUitreiking gouden spel aan de heerUitreiking gouden spel aan de heer
A. KosmeierA. KosmeierA. KosmeierA. KosmeierA. Kosmeier

Inhet verdere verloop van de vergaderingwerd hetereteken van deKMSV in goud uitgereikt aan de
heer Kosmeijer die voor deze gelegenheid door het
bestuur was uitgenodigd om naar Doorn te komen.
DeVoorzitter memoreerde dat het zijn laatste speld
was, omdat hij even later het voorzitterschap zou
overdragen.

Wissel ing van de wachtWissel ing van de wachtWissel ing van de wachtWissel ing van de wachtWissel ing van de wacht
voorz i t terschap KMSVvoorz i t terschap KMSVvoorz i t terschap KMSVvoorz i t terschap KMSVvoorz i t terschap KMSV

Naeenduidelijke uiteenzetting door de scheiden-
de voorzitter, over het belang van demilitaire

schermsport en daarom zeker ook het voortbestaan
van deKMSV, is de vergadering beland bij het agen-
dapunt van de overdracht van het voorzitterschap aan
kolonelMarius vanZeijts.Met zijn inmiddelswelbe-
kende goed gekozen zinsbouwwenstEgmond vanRijn
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Marius vanZeijts veel succesmet het voorzitterschap
en geeft direct aan, op verzoek van het bestuur, verder
als adviseur van het bestuur te willen functioneren.
Natuurlijkwordt deze toezegging van harte verwel-
komd en blijft Egmond dus nog een belangrijke schakel
binnen het bestuur van deKMSV.
Na een korte maar duidelijke speech van de nieuwe
voorzitter, waarin hij aangeeft een kracht te kunnen
zijn als voorzitter, maar het technische deel graag laat
bij het toch al goed draaiende bestuurwordt de plech-
tigheid afgesloten. Natuurlijk wordt ook mevrouw
VanRijn in de bloemen gezet en bedankt.
De vergaderingwordt afgesloten en het bestuur neemt
in een kleiner gezelschap afscheid van de scheidende
voorzitter met een hapje en een drankje.Na nog een
keer in het zonnetje gezet te zijn door zijn bestuur zit
het er voor hem op.

Redact ioneel :Redact ioneel :Redact ioneel :Redact ioneel :Redact ioneel :

DatRedoublement eerst nu het verhaal betreffende het toekennen van de
internationale waardering voorMartinAriaans kan publiceren, is gelegen

in het feit dat de BIMSheeft nagelaten de KMSV en de militaire sportwereld
over een en ander te informeren. Dit roept op z�n minst vraagtekens op. Naar de
mening van uw redacteur is de manier waarop de BIMS hiermee is omgegaan, in
ieder geval beneden peil.

Ook de reactie op en de afhandeling door het BIMS achteraf na het ontvangen
van een dergelijk bijzondere onderscheiding, waren niet van een bijster hoog ge-
halte. De gedachte van de redacteur hierbij is, dat deBIMSbeter zoumoeten om-
gaanmet personen die in demilitaire sportwereld op een dergelijkemanier inter-
nationaal gewaardeerdworden.De zon in het water kunnen zien schijnen is ook
een deugd.

Bijlage bij de brief van oud-voorzitter, Egmond vanRijn, aan de leidinggevenden van de verschil-
lende opleidingsinstituten over het belang van schermen in de initiële opleiding

Waarom schermen?Waarom schermen?Waarom schermen?Waarom schermen?Waarom schermen?

Schermen is een bij uitstek militaire sport. Het komt voort uit de antieke
wijze van vechten, te weten met sabel, klewang, zwaard, degen, rapier, enz.
Het is een
sport die
een zeer
breed

scala aan
eisen
stelt:

Techniek, tactisch inzicht, timing, psychologisch inzicht, snelheid, reactie
snelheid, doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen enmentale hard-

heid.
Wie op al die gebieden goed scoort kan zich een goede schermer noemen. Er zijn
niet veel sporten die zoveel veelzijdigheid vragen.

Het zijn ook de eigenschappen die bij uitstek bij de militair passen. Het gaat
wellicht te ver te stellen dat je alleen een goed militair kunt zijn als je goed
schermt. Schermen steltwel dezelfde eisen die hetmilitaire beroep stelt. Scher-
men hoort dus bij het militair zijn en het is daarom geen slecht idee schermen op
te nemen in de initiële opleidingen omde opkomendemilitair daarmee vertrouwd
te maken.Niet ondenkbaar is dat hij of zij daardoor bepaalde vaardigheden in
zijn vakgebied vergroot.

Er zijn ook andere sporten die op het oog vergelijkbare voordelen bieden. Toch
zijn vrijwel alle veelminder veelzijdig.Denk aan hardlopen,mountainbiken en
skeeleren. Er is nog een verschil. Veel sporten zijn veel blessuregevoeliger dan
schermen, met alle gevolgen voor de inzetbaarheid van de (toekomstige) militair.

Een groot verschil is echter dat je aan demeeste sportenweinig hoeft te doen als
werkgever. Ieder die datwil kan in zijn vrije tijd, zonder sportinstructeur, fietsen,
hardlopen, zwemmen, voetballen en skeeleren.Als bedrijf, alsDefensie dus,moet

je je instructiecapaciteit concentreren op
sporten diewel begeleiding behoeven en
die je in de beperkte ruimte van kazerne,
schip of kampement kunt beoefenen.
Daar hoort schermen bij.

In de ons omringende landen staat de
schermsport in hoog aanzien. Denk aan
Frankrijk, België, Polen,Hongarije,
Zweden,Duitsland en Italië.Ook bij
nieuweNAVO-leden enPartners for
Peace, zoals Rusland,Oekraïne en
Belarus is dat het geval. Voor de multi-
laterale militaire contacten die in de
NAVO en de EU sterk worden nage-
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streefd is dat van groot be-
lang.

Niet onvermeldmag blijven
de andere, eveneens typisch
militaire sport, de vijfkamp.
Het is geen toeval dat scher-
men een van de vijf onderde-
len is. Dit trekt dan weer
een hele extra groep adepten
voor de schermsport, die
worden gegrepen door deze
sport waarmee ze op onver-
wachtewijze kennismaken.
Tot slot is het niet onbelang-
rijk op te merken dat scher-
men steedsmeer een gender-

neutrale sport wordt, omdat mannen en vrouwen immers al jaren gemengd
schermen, waarbij pas in de uitslag een resultaat per gender wordt opgemaakt.
Sommigen zijn zelfs vanmening dat aan de discriminatie van afzonderlijke
prijzen per gender een eindmoet worden gemaakt omdat mannen en vrouwen
aan elkaar gewaagd zijn. Eerlijkheidshalvemoet hierbij worden vermeld dat de
twee vrouwen die geregeld hoog eindigen behoren tot de van buiten aangetrok-
ken �topsporters voorDefensie�.Niettemin is er vrijwel geen sport te noemen
met een dergelijke graad van genderintegratie.

Almet al redenen genoeg om het schermen in de initiële opleiding van demili-
tair (weer) op te nemen, al was het maar als kennismaking, en faciliteiten (les-
sen, accommodatie, schermmateriaal, belangstelling) te bieden aan hen die er in
verderwillen.

KMSV, 5 december 2005
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Reün ieReün ieReün ieReün ieReün ie

Het bestuur is benaderd met de vraag om voor (oud) KOS/KOOS/
KMSV-leden een reünie te organiseren tijdens het Assaut in maart op de

KMA.
Daarbij is aangegeven dat het centraal organiserenvaneendergelijke bijeen-

komst voorkomt dat bezoekers van het Assaut op verschillende dagen
naar Breda komen en elkaar dan mislopen.

Het bestuur heeft besloten formeel geen reünie te organiserenmaarwel in de
Redoublement en op de website aan te geven datdatdatdatdat woensdag 22 maart nawoensdag 22 maart nawoensdag 22 maart nawoensdag 22 maart nawoensdag 22 maart na
de Algemene ledenvergadering (16.00 uur) een geschikt moment isde Algemene ledenvergadering (16.00 uur) een geschikt moment isde Algemene ledenvergadering (16.00 uur) een geschikt moment isde Algemene ledenvergadering (16.00 uur) een geschikt moment isde Algemene ledenvergadering (16.00 uur) een geschikt moment is
voor KMSV-leden om elkaar te treffen in de officiersmess van de KMA.Het
doorsturen van dit bericht naar oud leden vanKOS/KOOS/KMSVziet het
bestuur niet als haar taak

OverzichtOverzichtOverzichtOverzichtOverzicht
wedstrijden Super Prestige Klassement 2006wedstrijden Super Prestige Klassement 2006wedstrijden Super Prestige Klassement 2006wedstrijden Super Prestige Klassement 2006wedstrijden Super Prestige Klassement 2006

Zaterdag 14 januari 2006 KMS/Weert �
Di/Vr 1/24 maart (assaut) KMA/Breda
Vr 2 me i MKAD/Amst e r d am
Za 2 4 j u n i KMS /Weert
Vr 8 september Doorn MarKAZ
Vr 20 oktober Vlb Soesterberg (Soesterberg)
Vr 1 5 de c Sca ramouche (Arnhem)

Deze data zijn onder voorbehoud.



Programma 108e Assaut van de KMSVProgramma 108e Assaut van de KMSVProgramma 108e Assaut van de KMSVProgramma 108e Assaut van de KMSVProgramma 108e Assaut van de KMSV

Van 21 maart t/m 23 maart 2006 zullen voor de leden en de aspirant-leden van de KoninklijkeMili-
taire Schermvereniging schermwedstrijdenworden gehouden op deKoninklijkMilitaireAcademie
te Breda.

Het programma is als volgt samengesteld:

Dinsdag 21 maart 2006

08.00 - 08.30 Appèl/meldendeelnemers
08.40 Opening
09.00 Aanvang degen dames, heren en aspiranten
15.00 Aanvangdegen équipewedstrijden
19.00 AanvangwedstrijdVan deWall-schaal
19.00 Aanvang 10eGrenadiers sabelwedstrijd

Woensdag 22 maart 2006

08.30 Aanvang floret individueel
10.30 Aanvang degen veteranen
13.00 Algemene ledenvergaderingKMSV
15.30 Aanvang sabel individueel (senioren en veteranen):

aansluitend sabel equipewedstrijden
19.00 Aanvang geweerschermen

Donderdag 23 maart 2006

08.00 - 08.30 Melden deelnemers aan de internationalewedstrijd op degen
08.30 Opening
08.40 Aanvang internationalewedstrijd
16.00 Einde internationalewedstrijd
16.30 Prijsuitreiking
19.00 Diner voor deelnemers en genodigden van de internationale

degenwedstrijd.
20.30 Uitreiking van de ereprijzenKMSV, gevolgd door de sluiting van

hetAssaut 2006.
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Dewedstrijden, die van 21 maart t/m 23 maart 2006 worden georganiseerd, zul-
len voor de leden en aspirant-leden van deKMSVals dienstverrichtingworden
aangemerkt.Aan de deelnemerswordt derhalve buitengewoon verlof verleend
op grond van artikel 86 van het AMAR.

Met betrekking tot het BesluitDienstreizenDefensie is alleen een kilometer-
vergoeding aangaande de heen en terugreis naar/vanaf deKoninklijkMilitaire
Academie te Breda van toepassing.Verder gelden de bepalingen van deAlge-
meneMilitaire Pensioenwet en de polisvoorwaarden van de StichtingZiekte-
kostenVerzekeringKrijgsmacht (SZVK).

Tevens zullen voor de bestuursleden van de KMSV maximaal 3 dagen als
dienstverrichting worden aangemerkt, ten einde de noodzakelijke voorberei-
dingsactiviteiten te kunnenuitvoeren.
De deelnemers aan dewedstrijden kunnen van rijkswegeworden gehuisvest.
Deelnemers dienen er rekeningmee te houden dat er tegen betaling voeding
wordt verstrekt. In dit puntworden onder deelnemers tevens begrepen de offi-
cials enwapenhersteller(s).

Inschrijvingen voor dewedstrijden en de opgave voor voeding en huisvestingmoetenworden
gezonden aan deTechnischeCommissie:

J.F. Snijdewint
Adjudant b.d. der Logistiek
Oudemansstraat 254
2522 TC �s Gravenhage
Tel.: 06 - 40508883
E-mail: jfsnijdewint@hotmail.com

Zowel inschrijving als opgave voor voeding en huisvesting dienen vóór 1maart
2006 bekend gesteld te zijn.

Pagina 17



Inschr i j f formul ierInschr i j f formul ierInschr i j f formul ierInschr i j f formul ierInschr i j f formul ier
108e Assaut

van deKoninklijkeMilitaire Schermvereniging
te houden van dinsdag 21 t/m donderdag 23 maart 2006 op de KMA te Breda.



Uw inschrijvingen gaarne op dit formulier, vóór maandag 7 maart 2006 sturen aan: TCKMSV:
Dhr. J.F. Snijdewint, Oudemansstraat 254 - 2522 TCDenHaag.

Email adres: jfsnijdewint@hotmail.com

Naam:
Adres:
PC / Woonpl.:
M / V

Uwenst zich in te schrijven voor:

����� Overnachting van maandag op dinsdag

Dinsdag 21 maart 2006Dinsdag 21 maart 2006Dinsdag 21 maart 2006Dinsdag 21 maart 2006Dinsdag 21 maart 2006
����� Degen heren
����� Degen dames
����� 10eGrenadierssabelwedstrijd

(aanvang + 19.00 uur)
����� Ontbijt
����� Lunch
����� Warme maaltijd
����� Overnachting van dinsdag op woensdag

WWWWWoensdag 22 maart 2006oensdag 22 maart 2006oensdag 22 maart 2006oensdag 22 maart 2006oensdag 22 maart 2006
����� Floret heren
����� Floret dames
����� Degen veteranen
����� Sabel heren (senioren en veteranen)
����� Sabel dames (senioren en veteranen)
����� Geweerschermen Handtekening:
����� Ontbijt
����� Lunch
����� Warme maaltijd
����� Overnachting van woensdag op donderdag >>>>>>>>

Donderdag 23 maart 2006Donderdag 23 maart 2006Donderdag 23 maart 2006Donderdag 23 maart 2006Donderdag 23 maart 2006
����� Int.Equipewedstrijden.
����� Ontbijt
����� Lunch
����� Warme maaltijd
����� Uitreiking ereprijzen
����� Overnachting van donderdag op vrijdag
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Ondergetekende is bereid als scheidsrechter op te treden op het 108e KMSV-ASSAUTop

degen / sabel / floret / geweer*
(*doorhalen hetgeen niet van toepassing is)

in de week van 21 t/m 23 maart 2006.

Naam :

Straat en huisnummer :

Woonplaats :

Telefoon :

e-mailadres :

Handtekening

Aanmelding als scheidsrechterAanmelding als scheidsrechterAanmelding als scheidsrechterAanmelding als scheidsrechterAanmelding als scheidsrechter
ti jdens het 108e Assautti jdens het 108e Assautti jdens het 108e Assautti jdens het 108e Assautti jdens het 108e Assaut

DIT ANTWOORDFORMULIER, OF EEN EMAIL MET DE GEVRAAGDE IN-
FORMATIE GAARNE Z.S.M. OPSTURENNAAR:

TC KMSV .
Hr. J.F. Snijdewint
Oudemansstraat 254
2522 TC Den Haag

Of per e-mail aan:
jfsnijdewint@hotmail.com
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA
Algemene LedenvergaderingKMSVd.d. 22maart 2006

1. Opening

2. Mededelingen voorzitter

3. Vaststellen notulenA.L.V. d.d. 15maart 2005
(De notulen zijn gepubliceerd inRedoublement nr. 20)

4. Vaststellen notulenBijzondere Ledenvergadering 9 december 2005

5. Verslag TechnischeCommissie 2005 / 2006

6. Verslag secretaris 2005 / 2006

7. Verslag penningmeester 2005 / 2006

8. Vaststellen balans en staat van baten en lasten 2005

9. Vaststellen begroting 2006 / 2007

10. Verslag kascontrolecommissie 2005 / 2006

11. Verkiezing kascontrolecommissie 2005 / 2006

12. Uitreiking speldenKMSV

13. Bestuurmutaties

14. Rondvraag

Pagina 21

Jaarverslag secretaris KMSV 2005-2006Jaarverslag secretaris KMSV 2005-2006Jaarverslag secretaris KMSV 2005-2006Jaarverslag secretaris KMSV 2005-2006Jaarverslag secretaris KMSV 2005-2006

Gedurende het 10eeeee verenigingsjaar van de KMSV is het bestuur drie keer
bijeen geweest. Het bestuur heeft ook dit jaar tijd geïnvesteerd in het op
orde bren-
gen van
de finan-

ciële staat
van de
vereni-
ging.

Dankzij de inspanningen van de penningmeester zijn veel achterstallige
betalingen geïncasseerd.Daarmee hangt samen het op orde brengen van

het ledenbestand.De acties hebben ertoe geleid dat de financiële positie van de
KMSVaanzienlijk is verbeterd en het inzicht in het ledenbestand is terugge-
keerd.
Een zorgpunt blijft het uitblijven van aanwas van nieuwe leden.Het bestuur
heeft zich gebogen overmogelijkheden om nieuwe leden aan te trekken.Het
bestuur heeft een oproep gedaan aan niet alleen de hoogste leidinggevenden van
de opleidingsinstitutenmaar ook aan alle operationele commandanten omhet
schermenweer op te nemen in de initiële opleidingen.Daarbij is aangegeven dat
het schermen een sport is die ook vaardigheden vergt die in het normale mili-
taire bestaan van belang zijn. Als de adspiranten kennis makenmet de scherm-
sport is er een redelijke kans dat ze de sport blijven beoefenen of op latere leef-
tijd �bij het aanvaarden van een bureaubaan- weer gaan beoefenen.
Verder zijnmet succes inspanningen verricht om de SPKwedstrijden op de of-
ficiële lijst van sportwedstrijden te krijgen.
Het bestuur heeft zijn zorgen geuit over het opheffen van demilitaire scherm-
ploeg.Daarbij heeft het bestuur aangegeven dat het focussen op uitsluitend de
topsport niet bijdraagt aan het profileren van de schermsport, die op zeer ver-
dienstelijkewijzewordt beoefend door degenen zonder sportcontract, ook in in-
ternationaal verband.
Een andere weg die de KMSV bewandelt om de vereniging op de kaart te zet-
ten, is een onderzoek naar de deelname aan de festiviteiten vanKoninklijk Ver-
bonden. In deze organisatie zijn de organisaties en verenigingen verbonden die
het predikaat �Koninklijk� hebben ontvangen.Aangezien het predikaat in 2007
200 jaar bestaat is het voornemen vanKoninklijkVerbonden om festiviteiten te
organiseren.Het bestuur denkt in dit kader mee, mede met het oog op de aan-
dacht die deKMSVdaarmee krijgt.

HetAssaut heeftweer een prominente plaats ingenomen in de verenigings-
activiteiten.Het 107e Assaut werd gehouden van 14 tot enmet 17 maart 2005.

Het bestuur heeft op 23 maart 2005 zijn opwachting gemaakt bij de nieuwe be-
schermheer,ZijneHoogheid PrinsMaurits vanOranje-Nassau,VanVollen-
hoven.Het bestuur heeft de organisatie en activiteiten van deKMSVaan de
Prins uiteengezet en hemuitgenodigd kennis te komenmakenmet de activitei-
ten van de KMSVwaarbij is aangegeven dat een bezoek aan hetAssaut het
meest interessant is.De Prins kondigde aan serieuze aandacht aan zijn be-
schermheerschap te zullen geven.Helaas laat zijn agenda niet toe om op het
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Jaarverslag Technische Commissie 2005 � 2006Jaarverslag Technische Commissie 2005 � 2006Jaarverslag Technische Commissie 2005 � 2006Jaarverslag Technische Commissie 2005 � 2006Jaarverslag Technische Commissie 2005 � 2006

Voor de wedstrijden van het Assaut was de KMSV van 14 t/m 17 maart
2005 te

gast op de
Koninklijke
Militaire
School te
Weert.

OpdegenwerdMichel van der Klip wederomwinnaar, terwijl op degen
veteranen,floret,sabel en geweer Leo Sannen zich als 1e liet kronen.

De laatste jaren loopt het deelnemersaantal op dewapens floret en sabel sterk
terug.Het gevolg is dat er te weinig van de sportzaal gebruik wordt gemaakt.
Dit bracht de TC tot het opstellen van een programmawaarin de wedstrijden
met ingang van 2006 over 2 in plaats van 3 dagen worden gehouden.

Bij het Internationale toernooi hadden slechts 2 buitenlandse equipes, zijndeBel-
gie enGroot-Brittannie op onze invitatie gereageerd.DeBelgenwisten als equipe
beslag te leggen op de eerste plaats. SonjaTolwerd individueel kampioen.

De ZilverenWapens werden op 26 en 27 november 2005 georganiseerd. De Braam
vanHouckgeestkazerne teDoorn stelde zijn accommodatie ter beschikking.
Michel van deKlipwist op degen in een sterk deelnemersveld de eerste plaats te
behalen.
Over dedeelnameopdeverschillendewapenskondeorganisatie zeer tevredenzijn.

De SPK�s ( Super Prestige Klassement ) werden in 2005 over 6 schermdagen
afgewerkt.In de verschillende categorieënwerden respectievelijkwinnaar:
George vanHeerde � heren senioren, Ineke Knape � dames senioren., Krijger�
heren aspiranten., Schphorst�dames aspiranten., terwijl Frits Snijdewint in de
klasse 50+ de beste was.

Uw VzTC
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Uitslag SPK 6-2005Uitslag SPK 6-2005Uitslag SPK 6-2005Uitslag SPK 6-2005Uitslag SPK 6-2005

gehouden op 9 december 2005 op de Van BraamHouckgeestkazerne te Doorn./

Super Prestige klassement 2005Super Prestige klassement 2005Super Prestige klassement 2005Super Prestige klassement 2005Super Prestige klassement 2005

1. Heerde v.G
2. Oosthof
3. Wesker
4. MolenaarM
5. Snijdewint
6. Knape I
7. Voogd R
8. Kamp S
9. BangmaH.
10. Rijn v. E
11. Leeuwen v. K.P.C
12. Jong F.

13. SlootenD.
14. WillissenA.
15. Kroon R.
16. Banga A.
17. Gesell
18. Blom J.
19. Donzel van D.
20. Tromp

Scherpenzeel opgegeven
Hak G. blessure
Bel E. blessure

Totaaluitslag Super Prestige Klassement 2005Totaaluitslag Super Prestige Klassement 2005Totaaluitslag Super Prestige Klassement 2005Totaaluitslag Super Prestige Klassement 2005Totaaluitslag Super Prestige Klassement 2005

SPKSPKSPKSPKSPK 11111 22222 33333 44444 55555 66666 totaaltotaaltotaaltotaaltotaal
Heerde v.G 68 50 44 50 50 262
MolenaarM 28 56 38 34 40 44 240
Snijdewint 29 55 37 18 38 42 219
Bel E 38 58 26 30 42 194
FrancisR 48 66 48 162
Ector A 20 49 31 13 46 159
Krijger D. 31 64 42 137
Kamp S 21 51 19 38 129
Rijn v. E 32 53 36 121
Knape I 46 22 12 40 120
Carlo H 50 34 35 119
Schoonis B 15 34 32 26 107
SchoutA 45 25 31 101
Thomas V 50 50 100
Hulst v.d.A. 23 52 23 98
KonigslowB 46 44 90
Oosthof 40 48 88
Berg v.d. P. 24 59 83
HendrickxS 54 29 83

Assaut in 2006 aanwezig te zijn.
Het bestuur heeft verschillende keren contact gehadmet hetKoninklijkHuismet
het oog op de bestemming van de Prins Bernhard-medaille. Daartoe worden de
mogelijkheden door hetKoninklijkHuis onderzocht.
Het bestuur heeft een clubvlag ontworpen.
DeRedoublement is twee keer verschenen.
Het afgelopen jaar zijn de leden Schuiling, Bosman, Schouten enVan derMolen
ons ontvallen.

De secretaris,
InekeKnape
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NaamNaamNaamNaamNaam 11111 22222 33333 44444 55555 66666 totaaltotaaltotaaltotaaltotaal
BangmaH. 39 37 76
Dupont R 48 24 72
Hak G 41 30 71
FrederiksenE 43 27 70
Klip v.d.M 70 70
Vaes P 42 28 70
Banga A. 35 30 65
Rombouts V 39 18 8 65
Haay d. W 44 20 64
Kroon R. 32 31 63
Gesell 33 29 62
Lange d.W 62 62
Vught v.M 60 60
VeenstraA 40 19 59
Donzel van D. 31 27 58
Dekkers C 57 57
Tromp 29 26 55
JanssenS 12 38 50
McCarthyM 28 17 4 49
MeijerW 30 12 7 49
SchaekersM 35 13 48
Maat v.d. P 47 47
HolwerdaD 21 25 46
Tegel R. 46 46
Wesker 46 46
MazierH 44 44
Biersteker 39 39
De Jong 37 37
SchrouwenM 37 37
Dijkstra 36 36
FelicianaRebelo J 36 36
Malde 36 36
Pasman 36 36
Franssen 35 35
Leeuwen v. K.P.C 35 35
Hartholt 34 34
Jong F. 34 34
Schobbe 34 34
Hamoen B 33 33
Hoogendoorn 33 33
SlootenD. 33 33
Heiden v.d.D 32 32
Hertenberg E 32 32
WillissenA. 32 32
Bakker A 31 31
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NaamNaamNaamNaamNaam 11111 22222 33333 44444 55555 66666 totaaltotaaltotaaltotaaltotaal
Legerstee 30 30
Rijt v.d. 30 30
SchiphorstA 29 29
Veul 29 29
Blom J. 28 28
Koens J 28 28
Leest v.d. 28 28
Boeren J 27 27
Brunings 27 27
Zwart 27 27
Alberts J 15 11 26
Karim 26 26
Masselink 25 25
Oterdoom 23 23
Maldonado 22 22
Ommering T 22 22
Brink J 21 21
Horstman J 17 17
Mourik van 17 17
Leeuwis 16 16
Pitlo 16 16
Kersten 14 14
Plaisier 14 14
Warmerdam 13 13
Bakker J 10 10
Geboers 9 9
Hillen 8 8
Ruijsbroek 7 7
Kamp A 6 6
Ploem R 6 6
Rijnders 5 5
Groot d P 3 3
Leroux F 2 2
Lamp A 1 1
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Resultaten Super Prestige Klassement 2006Resultaten Super Prestige Klassement 2006Resultaten Super Prestige Klassement 2006Resultaten Super Prestige Klassement 2006Resultaten Super Prestige Klassement 2006
Wedstrijd1 gehouden 14 januari 2006 te WeertWedstrijd1 gehouden 14 januari 2006 te WeertWedstrijd1 gehouden 14 januari 2006 te WeertWedstrijd1 gehouden 14 januari 2006 te WeertWedstrijd1 gehouden 14 januari 2006 te Weert

1 Thomas KMSV
2 v,Heerde KMSV
3 Koenders Axionikos
4 Albers FencingAlmere
5 Dekkers,C. KMSV
6 Wesker KMSV
7 Gubbels Axionikos
8 v.Reij Pallas
9 Zalinge Pallas
10 Titulaer dÁrtagnan
11 Knape KMSV
12 Snijdewint KMSV
13 v.Heel dÁrtagnan
14 Hoogenboom BeauGeste
15 de Jong KMS
16 Wilhelmus Rapier
17 Gesell KMS
18 Brugmans.M Axionikos
19 Castenmiller BeauGeste
20 Ector KMSV
21 Kamp BeauGeste
22 Kroon KMS
23 NunezSosa FencingAlmere
24 Weinand dÁrtagnan
25 Lafleur dÁttagnan
26 Moret FencingAlmere
27 Hillen KIM

28 Palings Pallas
29 deBruijn Pallas
30 Schobbe KMS
31 Dobbelaar BeauGeste
32 Denis Pallas
33 Boeser KMS
34 Reinders Axionikos
35 Nix Pallas
36 Bogels Axionikos
37 Hak KMSV
38 Geboers Axionikos
39 Treffers Pallas
40 Bangma KMS
41 Goncanes KMS
42 v der Rijt KMS
43 Brugmans.C Axionikos
44 Brunings KMS
45 Heijl Rapier
46 Kunst FencingAlmere
47 Dekkers.D BeauGeste
48 SchoonderwoerdKMS
49 v. Donzel KMS

Kock Rapier Opgave blessure
Bijma KMS idem
Blom KMS idem
Kroon.R. KMS idem
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Zilveren Wapens van de KMSV 2005Zilveren Wapens van de KMSV 2005Zilveren Wapens van de KMSV 2005Zilveren Wapens van de KMSV 2005Zilveren Wapens van de KMSV 2005
Doorn - 26/11/2005Doorn - 26/11/2005Doorn - 26/11/2005Doorn - 26/11/2005Doorn - 26/11/2005

Degen Heren SeniorenDegen Heren SeniorenDegen Heren SeniorenDegen Heren SeniorenDegen Heren Senioren
Rang Nom Prénom Club
1 van der Klip Michael DesVilliers
2 Sizoo Koen Kardolus
3 Bijker Peter DesVilliers
3 vanBarneveldWojtek Rana
5 Rooda Maarten Verwijlen
6 Bloks Alexander Verwijlen
7 Poppenk Fedde Delft Fc
8Wisse Boudewijn Delft Fc
9Vredeveldt Niel Scaramouche
10 van den Berg Paul M.V.O.
11 De Jong Marijn Alkmaarse Sv
12Rodenburg Piet A.E.W.
13 Lieshout Martijn Scaramouche
14 v. d. Scheer Matthijs ScAmsterdam
15Rodenburg Mario A.E.W.
16 v. d. Zee Roland Rapier
17 Langerak Gabe ScAmsterdam
18Uijting Henk Scaramouche
19GlimmerveenAstrid Verwijlen
20Kinds Diederik Delft Fc
21Nuñez SosaChris Almere
22 Wong Chi Kwan Valiant
23Albers Christiaan Almere
24 Kirkels Laurens DonQuichote
25VanHeerde George Rapier
26Shehadeh Muawiya DesVilliers
27Uitdehaag Michiel La Prime
28 VanRijn Egmond A.E.W.
29 Van PoelgeestJan-Jaap Sv X
30Dernison Marc DonQuichote
31Koetsier Dominique La Prime
32 VanDerHart Kees P.S.V.
33 Engelenburg Hairya DesVilliers
34Heidinga Petra Scaramouche
35NaaldenbergJenneken Scaramouche
36DeWilde Ruby DesVilliers
37Mulders Kathy DesVilliers

Degen Dames SeniorenDegen Dames SeniorenDegen Dames SeniorenDegen Dames SeniorenDegen Dames Senioren
Rang Nom Prénom Club
1Glimmerveen Astrid Verwijlen
2Heidinga Petra Scaramouche
3 Engelenburg Hairya DesVilliers
3Naaldenberg Jenneken Scaramouche
5 DeWilde Ruby DesVilliers
6Mulders Kathy DesVilliers

Floret Heren SeniorenFloret Heren SeniorenFloret Heren SeniorenFloret Heren SeniorenFloret Heren Senioren
Rang Nom Prénom NationClub
1 Rohlfs Matthijs NedScaramouche
2VanBarneveldWojtek NedRana
3 De Rooij Laurence NedRana
3Nivard Daniel NedAmsterdam
5 Moraru Alexander NedAlkmaarse Sv
6Waerzeggers Christophe Bel Parcival
7 Elsinga Jouke NedScaramouche
8Vermeulen Frank NedHoorn
9DeKleijn Paul NedScaramouche
10 v.ConkelbergeGert Bel Parcival
11Mondt Bas NedAlkmaarse Sv
12 Elzinga Hidde Ned Pallós
13Hilberts Mike NedAlkmaarse Sv
14Tulen Tristan NedTroubadours
15 Peters Zan NedL.U.S.V.
16 van der PostOlivier Ned TerWeer
17Grevenstuk Terry NedL.U.S.V.
18 Haagman Leon NedLesFaucons
19 Brummel Rolf Ned Pallós
20 v, Schooten Michiel NedAsvVdBerg
21 Lumenta Tim Ned La Prime
22Rotteveel Marcel NedAsvVdBerg
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Zilveren Wapens van de KMSV 2005Zilveren Wapens van de KMSV 2005Zilveren Wapens van de KMSV 2005Zilveren Wapens van de KMSV 2005Zilveren Wapens van de KMSV 2005
Doorn - 26/11/2005Doorn - 26/11/2005Doorn - 26/11/2005Doorn - 26/11/2005Doorn - 26/11/2005

Floret Dames SeniorenFloret Dames SeniorenFloret Dames SeniorenFloret Dames SeniorenFloret Dames Senioren
Rang Nom PrénomClub
1Helsper-v.d. Belt Margot Pallós
2Klijnhout SimoneScaramouche
3DeGraaf-Stoel Mieke Scaramouche
3 Ivanescu CristinaL.U.S.V.
5Steenland-Mulder Dorien Pallós
6Noë Else La Prime
7VanUitert MoniekSurtout
8Dunzinger NataschaAmsterdam
9Mondt Milja Alkmaarse Sv
10Gevaert CarolineScaramouche
11VanEssen Merel Hoorn
12VanKuilenburg Monique Pallós

Sabel Heren SeniorenSabel Heren SeniorenSabel Heren SeniorenSabel Heren SeniorenSabel Heren Senioren
Rang Nom Prénom NationClub
1 Kardolus Oscar NedKardolus
2 Cramer Marnix NedSurtout
3 Adema Rik NedSurtout
3 v.d Broek Bas NedPrometheus
5Uitdehaag Michiel Ned La Prime
6VanCann Etienne NedPrometheus
7 Evrard Jonathan Bel Estoc Et Taille
8 Speelman Nico NedPrometheus
9 v. d. Ham Erik NedHoorn
10Boswinkel Dirk NedRometheus
11 Polak Martijn NedScaramouche
12VanMeer Philip NedDelft Fc
13Water Paul NedDelft Fc
14Nagypal Mathias Bel Estoc Et Taille
15 Schipper Thom NedSurtout
16ChampagneNicolas Bel Estoc Et Taille
17Noë Paddy Ned La Prime
18 Bel Erik Ned La Prime
19 Wong Chi Kwan NedValiant
20 v.d. Werff Sietske Ned Pallós
21Snijdewint Frits NedCourage
22 Klein Timo NedSurtout
23Mank Rolf Ned La Prime
24 Ketelaar Marc NedValiant
25 Broer v. DijkLaurien NedDelft Fc
26 Koole Wouter NedRapier
27 Foschi Fiona Bel Estoc Et Taille
28 Hoek Katinka NedScaramouche
29 DeWit Ryan NedValiant
30 Smit Evert-Jan Ned Pallós
31 Smit Ramon NedAlm
32Lanting Anne Floor NedScaramouche
33Arkenbout Ewout NedDelft Fc
34 Snoek Eline NedContre Temps
35 Hartkamp Danny NedValiant

Sabel Dames SeniorenSabel Dames SeniorenSabel Dames SeniorenSabel Dames SeniorenSabel Dames Senioren
Rang Nom PrénomNationClub
1 Snoek Eline NedContre Temps
2 v.d.Werff Sietske Ned Pallós
3 Broer v. Dijk LaurienNedDelft Fc
3 Hoek KatinkaNedScaramouche
5 Foschi Fiona Bel Estoc Et Taille
6 Lanting AnnefloorNedScaramouche


