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"Robuust en wendbaar"

Het programma “Andere Tijden” gaat
over gebeurtenissen in het verleden
die achteraf gezien best bijzonder zijn.
Ik denk dat we nu ook in “Andere
Tijden” leven. Over twintig jaar zullen
we met verbazing terugkijken om de
jaren 10. Hoe we van een redelijk
stabiele situatie terecht zijn gekomen
in een onstabiele wereld. Een
decennium dat zich kenmerkt door gebeurtenissen die onvoorspelbaar
en onverwacht waren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de annexatie van
de Krim, de vluchtelingenstroom, de verkiezing van president Trump,
de opkomst en mogelijk ondergang van IS en de grootheidswaanzin
van Kim. Maar ook aan de opkomst van de smartphone, het Internet
of Things, Blockchain en crypto valuta, fake news,

Recentelijk is een nieuw kabinet aangetreden en een nieuwe
Commandant der Strijdkrachten aangetreden. Defensie krijgt er de
komende vier jaar 1,5 miljard euro bij. Daarvoor moeten er plannen
gemaakt worden. Waar gaan we dit geld aan besteden? Hoe kun je
daarover beslissen als je in een tijd van verandering leeft? Een tijd met
een onzekere en onvoorspelbare toekomst. Door de CDS, Luitenant-
admiraal Bauer, worden de Samourai en de Ninja als voorbeeld
genomen voor een toekomstige krijgsmacht. We gaan bouwen aan
een robuuste krijgsmacht die wendbaar genoeg is om zich aan te
passen in een onvoorspelbare wereld. Robuust als een Samourai,
wendbaar als een Ninja. De overeenkomst met schermers is natuurlijk
niet te overzien. Ook in het schermen moet je robuust op de loper

Voorwoord van onze voorzitter



2

staan om wendbaar te kunnen reageren op een onvoorspelbare
tegenstander.

De vraag die nu echter voorligt is hoe de KMSV robuust en wendbaar
kan zijn in een veranderende en onvoorspelbare wereld. We komen
uit een stabiele situatie met een redelijk stabiele aanwas van leden.
Een situatie waarin een aanzienlijk deel van de leden actief was op de
wedstrijden. Wedstrijden die over het algemeen goed bezocht
werden. De verandering is dat we niet meer kunnen vertrouwen op de
aanwas, steeds minder leden actief zijn op de loper (uw voorzitter
inbegrepen) en wedstrijden moeten worden geannuleerd wegens
onvoldoende deelname. De KMSV is robuust als ik kijk naar de niet
aflatende inzet en enthousiasme van vrijwilligers, binnen het bestuur
en daar buiten. Robuust omdat we een stabiele structuur hebben.
Maar is de KMSV ook wendbaar, kan de KMSV zich aanpassen aan de
veranderende omstandigheden zoals hiervoor geschetst en aan de
onvoorspelbare, misschien wel onverwachte toekomst? Daarover
wordt binnen het bestuur al enige tijd gesproken en wil ik tijdens de
komende ALV de dialoog met de leden aangaan. Uw bijdrage aan de
discussie is natuurlijk nu al welkom (voorzitter@kmsv.nl).

Hans Folmer
Voorzitter KMSV
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Programma 120ste Assaut 2018
Zondag 15 april
12.00 uur Opbouwen
16.00 uur Afleggen examens “Meesterbrevet” theorie
17.00 uur Afleggen examens “Meesterbrevet” praktijk

Maandag 16 april
08.30 uur Opening Assaut week en NMK degen (tevens SPK 5)
14.45 uur prijsuitreiking NMK
15.00 uur degen individueel KMSV
16.30 uur Degen equipe wedstrijd aspiranten tegen de veteranen

(equipes van 4 personen om de Van de
Wallschaal)18.00 uur avondmaaltijd

19.30 uur KMSV equipewedstrijden (minimaal 3 equipes)

Dinsdag 17 april
08.00 uur Floret individueel
09.30 uur Sabel individueel tevens sabelwedstrijd om de

“Bronbeek Klewang”
(eerste deel) / equipe sabel indien van toepassing

10.30 uur Degen Veteranen
12.30 uur Lunch
13.15 uur Degen Veteranen
14.00 uur Geweerschermen
15.00 uur Algemene ledenvergadering met aansluitend

ereprijzen uitreiking
17.30 uur Borrel, om 18.30 gesloten maaltijd KMSV leden
19.00 uur Briefing liaisons
19.30 uur Technical Meeting international competition,

vaststellen DT

Woensdag 18 april
08.30 uur Opening International Tournement Équipe Epée (CISM

formule, poule-unique
08.45 uur Scheidsrechter meeting
09.00 uur Aanvang 1ste ronde van 7 heren en 1ste ronde van 7

dames
18.00 uur Prijsuitreiking Dames team en individueel
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Donderdag 19 april
08.00 uur Aanvang 8ste ronde van 11 heren
12.00 uur Einde competitie en prijsuitreiking
13.00 uur Receptie met individuele prijsuitreiking
13.30 uur Afsluitende gesloten maaltijd.

Vertrek internationale delegaties vanaf 16.00 uur
Afbreken en opleveren voor 20.00 uur

Vrijdag 20 april
Vertrek overige internationale delegaties.

Wedstrijdorganisatie

Hoofd Organisatie: Toon van der Grinten
Chef du Protocol : Anne-Marieke van Hulst
Technische ondersteuning: A-M van Hulst, George van

Heerde, Jasper Schout,
Maurice Verburgh en
Frits Snijdewint

Wedstrijdleider tvs
Hoofd wedstrijdbureau: Martin Ariaans
Ondersteuning wedstrijdbureau: Freeke Hillegehekken &

George van Heerde
Hfd Logistiek legering & vervoer: Ineke Knape
Hoofd Financiën tvs
Voeding & dranken: George van Heerde

Dit concept programma kan wijzigen in tijd na inventarisatie van de
deelnemersaantallen.
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Plattegrond gen. Spoor kazerne
Gebouw 35: Restaurant, bar, prijsuitreiking
Gebouw 50: Schermzaal
Gebouw 511: FBD
Gebouw 501 – 512: Legering
Gebouw10: MGD / Eerste hulp

Maximum snelheid op het terrein is 30 km per uur.
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Ingang

Schermzaal
Restaurant

MGD
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Anne- Marieke van Hulst

Montgomery Alabama. SNCO opleiding.

Op maandag 28 augustus stond ik in de morgen om 3 uur klaar voor
vertrek. Startpunt voor een nieuw avontuur.

Ik ben erg verheugd dat ik in de gelegenheid werd gesteld om deel te
nemen aan de opleiding aan de Senior Noncommissioned Officer
Academy van de United States Air Force. Dit is een cursus die gegeven
wordt voor Sergeant majoors en hoger. Dank aan de CLSK dat ik een
van de zes personen (op jaarbasis) mag zijn om hier aan deel te nemen
maar nog grotere dank aan mijn collega’s en mijn cluster. Zij nemen
mijn functie waar tijdens een langere periode. Wat ik erg waardeer.

Locatie

Iets over de locatie waar ik zeven weken ben geweest. De school staat
op een aparte basis waar alleen onder officiers opleidingen worden
verzorgd. Het is een groot gebouw, met een bibliotheek, veel
verschillende klaslokalen. De legering lijkt heel veel op de oude USA
legeringsgebouwen op de KMSL Vliegbasis Woensdrecht. Ik had een
eigen kamer, met een bed, bureau, koelkast, magnetron, kastruimte ,
tv en een badkamer. De grootte van de kamer is te vergelijken met
twee kleine legeringskamers op de KMA. Verder is op de basis een
kleine fitness, een bowlingbaan, eetzaal, supermarket, woningen van
medewerkers, een lagere school en een postkantoor.

Ik was de enige Nederlander de andere internationale studenten
kwamen uit Turkey (2), Macedonië (1) , Saoedi-Arabië (3). Alle
internationale studenten kwamen een week eerder, om een beetje
wegwijs gemaakt te worden in de structuur van de Amerikaanse
Luchtmacht en we behandelden gedeelten van de lesstof. Dit gaf mij
de tijd om in te lezen in het cursusboek van ruim 400 blz. ,woorden te

Anne-Marieke in Montgomery
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vertalen en globaal een idee te krijgen over de opleiding. Voor mij erg
waardevol. Hierdoor kon ik goed aansluiten in de klas en gelijk volledig
meepraten met mijn flight genoten.

Mijn klas 17 F bestond uit 322 studenten. Deze zijn verdeeld in 4
verschillende Squadrons (Sqn) Iedere Squadron is weer verdeeld in 4
tot 6 flight’s. Iedere Flight bestaat uit ongeveer 13 tot 15 personen. Ik
zat in Sqn Bravo en flight 9. Ieder klaslokaal is aangekleed in een
thema. Het thema van Flight 9 was Army. Dit is ook de reden dat wij
geen flight werden genoemd maar Platoon 9. Mijn Amerikaanse
klasgenoten kwamen overal vandaan, Afrika, Duitsland, Mexico en de
overigen zijn geplaatst in een staat van America. We waren in totaal
met 4 dames en 9 heren. Uit allerlei verschillende werkvelden. Erg leuk
om elkaars verhalen, ervaringen en situaties te horen. Zeker een
meerwaarde van de cursus.

cursus

De cursus gaat over alle facetten van leidinggeven. De opbouw is eerst
“ik als leider” als individu, “ik als leider” in een team en het laatste deel
was strategisch plannen. De onderwerpen werden in eerste instantie
theoretisch benaderd. Voordat de les begon lazen we de hoofdstukken,
in de klas gingen we hier verder op in met doe opdrachten of
onderwijsleergesprekken. De onderwerpen waren bewustwording van
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je eigen gedrag, door middel van verschillende testen die we maakten.
Visionaire leider, ethische leider, invloedrijke leider, de mediator en
strategisch planner.

De wijze waarop les wordt gegeven is erg vergelijkbaar met de nieuwe
weg die wij binnen defensie zijn ingeslagen. Vanuit de hele
taakbenadering de stof aanleren. Reflecteren op jezelf, opdrachten
waar je gestimuleerd wordt om in type 2 te gaan leren. Plus veel
vanuit groepsopdrachten, zoals te zien is op de foto’s. Wat je wel heel
goed merkt en wat anders is bij ons (mijn ervaring ), is dat alles tot op
de minuut is gepland. Het is er doorheen rammen van de stof. Er
wordt niet gekeken of de groep het nog wel kan absorberen. De
instructeur werkt veel vanuit zijn tablet en veel onderwerpen leest hij
op. Ook de vragen over de stof, zijn van tevoren voor hem uitgewerkt.
Er zit hier niets van eigen inbreng in van de instructeur. Dit deden wij
bij de LO&S School toch iets anders. Wij kregen te horen wat de
leerlingen moesten kennen en kunnen, maar de weg hoe je iets
aanleerde als instructeur was aan de instructeur. Die vrijheid heeft de
instructeur hier niet. Denk dat dit ook te maken heeft dat de
instructeurs die hier werken, uit alle werkvelden van de USA
luchtmacht komen. Onze instructeur komt uit de Luchtmacht kapel, als
muzikant.

Een gemiddelde studiedag zag
er als volgt uit. Opstaan en drie
keer in de week begonnen de
lessen om 7 uur met PT les.
(Physical Training, sportles) .
Daarna stonden lessen
ingepland tot half vijf en na het
eten was je met groepjes of
alleen aan het werk met
leesopdrachten of inlever

opdrachten. Zeker de eerste weken waren het lange dagen. Ook de
weekenden gingen op aan huiswerk en leesopdrachten. Met bijna
geen tijd voor andere dingen. Ze verwachten echt dat je turbo kunt
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lezen. Opdrachten van 200 blz lezen in een avond was heel normaal.
De opdrachten, presentaties en essays die je moet schrijven moeten
minimaal 70 punten zijn voor een voldoende. Maximaal kun je 100
punten halen per opdracht.

Tijdens de opleiding werden er geregeld lezingen gegeven in de aula
over verschillende onderwerpen. Een van de onderwerpen was China,
IS , Rusland, en vragen stellen aan staf Adjudanten. Dit waren ook de
momenten waar we als flight onze flight chant riepen. Die van onze
flight waren de eerste twee regels van het lied “sweet Caroline”
veranderd in “Sweet flight 9, bum, bum bum, good times never seems
so good, SO GOOD” Het grappige was dat iedereen het er over had.
Omdat die song zo lekker in je hoofd blijft hangen. (was ook een beetje
onze opzet). Dit hebben we ook als afscheidscadeau gegeven aan onze
instructeur, in een strip vorm. Een klasgenoot is bevriend met de
striptekenaar van de USA Luchtmacht. Hij tekent de strips voor het
luchtmacht magazine. (vergelijkbaar met de veiligheidskalender van de
Luchtmacht) . Hij heeft hier een leuke strip op gemaakt .
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In de klas had iedereen een eigen neventaak gekregen. Voor mij was
dit de PT contactpersoon en het regelen van snacks en drank in de
klas. Je kon goed merken dat ze geen sportorganisatie hebben zo als
wij dat kennen in Nederland. De les wordt gegeven door de klassen
instructeurs en alle lessen staan uitgeschreven in een document. Alles
moet volgens het boekje. Opgesteld in linie. Instructeur telt tot 3 en in
3 tellen moet je een arm rond draaien en iedereen hardop tellen. Erg
grappig om te zien, maar zeker niet motiverend om lekker te bewegen.
Het beperkt mij. Nu heb ik toch al eens last van beweeglijke
ledematen. Positief is dat we met elkaar bewegen en dat het
gestimuleerd wordt (iedereen staat nu op onze p-up / sit -up e mijl
rennen scoringslijst). Of het nu zo effectieve trainingsprikkel was dat is
de vraag.

Vanaf de 2e les hebben de PT contactpersoon van iedere flight deze w-
up en cooling down gegeven Dus nu stond ik tot 3 te tellen. Maar doe
het op mijn manier en kreeg de groep lekker enthousiast. Als ik met
klasgenoten hierover praat geven ze aan dat dit niet gebruikelijk is
binnen de Air Force. Alleen hier op de school.

Wat erg opvalt is dat het
Amerikaanse leger erg van 
het belonen en presteren 
is. Ze hebben voor alles 
een award of competitie.
Zo is er een p-up sit-up en 
ren competitie. Welke 
Flight kan de meeste p-
up’s sit-up’s of mijlen 
rennen tijdens de 
opleiding. Natuurlijk ook wie is de beste man en vrouw hier in. Ik had
al gauw door dat onze klas niet voor de winst ging. Maar dat vind ik
zelf ook niet het allerbelangrijkste. Veel belangrijker vond ik dat we
met elkaar aan het bewegen waren en dat we iets deden. Ik doe toch
al aan bewegen dus vind het niet erg op mijn aantallen op het bord te
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turven. In de laatste week werd er in de aula omgeroepen welke klas
en individu de meeste aantallen hadden gehaald. Toen bleek dat ik de
meeste P-ups had gemaakt van alle dames van klas 17F. Grappig.

Waar de Amerikanen erg goed in
zijn en veel meer doen dan wij in 
Nederland is het houden van
motiverende Pep talks. Zeker twee
tot drie keer per week werd er wel
een gehouden en de nadruk gelegd
op hoe belangrijk je taak als militair
wel niet is. De Amerikaanse 
Luchtmacht heeft ook een eigen 
Airmen Creed. Wat vaak werd
benadrukt. We hebben ook heel
vaak hardop gezegd, (geschreeuwd)
“I am an American Airman, 
Wingman, Leader Warrior”.

Liefdadigheid

Een zaterdagochtend stond in het teken van iets doen voor de
omgeving. We waren met twee klassen in een High school, midden in
Montgomery, de school zag er troosteloos uit, toen we binnen stapten
leek het wel of we in de jaren 60 waren beland. Het nodigt niet uit om
naar school te gaan. Hier is het heel anders geregeld financieel dan bij
ons. De studenten in Nederland mogen echt niet meer klagen, dat ze
te weinig krijgen als ze deze school hebben gezien. De klasgenoten
vertelden dat dit een school van de staat was en dat in het zuiden de
financiële ondersteuning erg achterblijft. Daarom zijn er zo veel privé
scholen. Maar dan moet je wel geld hebben. Wij hebben de
muziekruimte opgeruimd, schoongemaakt de tape van de vloer
gehaald en weer nieuwe op geplakt. We waren ongeveer 4 uurtjes
bezig. We hebben geld ingezameld en aan de muziekleraar gegeven.
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Hij heeft namelijk alle
schoonmaakspullen en -
middelen moeten kopen. Voor
de kinderen hebben we
muziekattributen gekocht en
een nood op het bord
geschreven. Gaf een goed
gevoel om iets te kunnen doen.
Het is niet veel maar de leraar
was erg dankbaar.

In totaal ben ik zeven weken in Montgomery geweest, ik heb niet veel
van de omgeving gezien. Gelukkig waren er twee weekenden waar we
meer tijd hadden. Die dagen heb ik gebruikt om naar musea te gaan in
Atlanta en ik heb vrienden opgezocht in Florida. Fijn dat dit kon en om
even bij te kletsen. De laatst dag in Montgomery was de diploma
uitreiking. Een mooie afsluiting. Als ik terug kijk is het echt een hele
mooie ervaring, zware cursus, veel geleerd en nieuwe contacten
opgedaan. Had het zeker niet willen missen en ik ben best een beetje
trots op me zelf dat het is gelukt.
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De KMSV heeft wederom met een team deelgenomen aan het NK
Equipe 2017 te Purmerend. Aan de hand van de individuele resultaten
van de KMSV selectieleden op de Nederlandse ranglijst werden de
teams gerangschikt op sterkte. De KMSV schermers hebben het
afgelopen jaar goed gepresteerd met als gevolg dat de plaatsen op de
nationale ranglijst bij elkaar opgeteld een uitstekende eerste plaats als
uitgangspositie op het tableau opleverde. De equipe bestond uit Bjorn
Blaas, Maurice Verburgh, Thimo Dalm en Melvin Jongenelis . Door
deze rangschikking was de KMSV equipe in de eerste ronde (T16)
vrijgesteld en hoefde pas in de tweede ronde (T8) in actie te komen.
Helaas werd in die ontmoeting verloren van nummer 8 SC Amsterdam,
dat hoofdzakelijk bestond uit buitenlandse schermers die nagenoeg
ongeplaatst stonden op de Nederlandse ranglijst. Na het verlies moest
worden gestreden voor de plekken 5 en 6 tegen Delft Fencing Club dat
vorig jaar nog tweede werd. Ook in deze ronde wisten de KMSV
schermers de overwinning niet binnen te halen. In de laatste ronde
voor de plaatsen 7 en 8 werd gewonnen van ESSV Esprite waarmee
een 7e plaats werd veilig gesteld. Een beter resultaat dan vorig jaar
maar door de gunstige beginsituatie werd de 7e plaats met gemengde
gevoelens ontvangen door de schermers.
Trainer/coach Toon van der Grinten gaf na afloop van het toernooi aan
zeer tevreden te zijn met het behaalde resultaat: “een 7e plaats is een
verbetering ten opzichte van vorig jaar en biedt ruimte voor
progressie. Ook de gunstige 1e ranking bij aanvang is het resultaat van
een jaar lang hard werken“.

NK Equipe 2017
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Dezelfde equipeleden tijdens het MWK 2017 te Acireale (Sicilië) waar
zij de Nederlandse Krijgsmacht vertegenwoordigden op 17 t/m 19
september. Van links naar rechts: Bjorn Blaas, Melvin Jongenelis,
Thimo Dalm, Maurice Verburgh en trainer/coach Toon van der
Grinten.
De delegatie stond onder leiding van Jeroen Oosthof die als Chef de
Delegation optrad.
De equipe ontmoeting tegen Duitsland werd met 45-26 verloren, een
resultaat dat in perspectief gezien moet worden waarbij de NL
militaire deelnemers schermen naast hun reguliere functies en de
overige wereldtop deelnemers alleen voor de opening en sluiting het
uniform verwisselen voor het schermpak. De deelname blijft overigens
een prachtige ervaring en een verdiende beloning voor de verrichte
trainingsarbeid en wedstrijdinspanningen.
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Geweerschermen op de Assaut schermweek 2017
De kleinste tak van de schermsport word eens in het jaar geschermd. Dit jaar
3 deelnemers: Björn Blaas, Stephan Blaas en zoals altijd John Wertenbroek.
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Op 14 november 2017 bereikte het KMSV-bestuur het bericht van het
overlijden van ons lid Oscar Kardolus. Oscar was al 37 jaar lid van onze
vereniging. In 1980 werd hij lid van de KOOS, die later opging in de
KMSV. Oscar was een sabreur in hart en nieren. Hij was zo lang als
hem gegeven was deelnemer aan onze sabelwedstrijden. Zes keer op
rij won hij de “Bronbeek Klewang” wedstrijd. In 2014 voor de zesde en
laatste maal. Menig KMSV lid vreesde de snelheid en de technische
vaardigheden van Oscar.
Oscar heeft jarenlang het wedstrijdbureau van de Zilveren Wapens
voor zijn rekening genomen. Aangezien deze wedstrijd twee dagen in
beslag nam, kon de organisatie, dus ook Oscar, gelegerd worden in de
kazerne waar de wedstrijden werden gehouden. Vaak werd er dan
zaterdagavond met elkaar ergens gegeten en werden ludieke
schermverhalen met elkaar gedeeld.
Oscar was een trouw bezoeker van de algemene ledenvergadering,
ook nadat hij niet meer meedeed met het veteranen sabelschermen
dat in de ochtend voor de ALV plaats vond. Zijn enorme kennis van
alles wat met schermen te maken had stond buiten kijf. Dat hij voor
heel schermend Nederland veel heeft betekend staat vast. Een kenner
en ambassadeur van het schermen is heengegaan.

Ineke Knape
Secretaris KMSV

In memoriam Oscar Kardolus
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Oscar Jacobus Frederik Kardolus

21 december 1956 - 14 november 2017
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Jeroen Oosthof

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om als Chef d’ Equipe
van de militaire schermploeg iets te schrijven over de mij, mijn rol als
Chef d’ Equipe en waar we als equipe mee bezig zijn.

Sinds april 2016 heb ik het stokje van Chris Scherpenzeel overgenomen
als Chef d’ Equipe van de militaire schermploeg. Dus bekleed ik nu zo’n
anderhalf jaar deze nevenfunctie, naast mijn werk als senior
opleidingsontwikkelaar op het Opleidings-, Trainings- en
Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn. Mijn
schermen is sinds 1982 verbonden met de nationale en moderne
vijfkamp, wat overigens niet wil zeggen dat ik vanaf 1982 continue
geschermd heb. Ik ben er een groot aantal jaren tussenuit geweest en
sinds 1999 heeft het weer serieuzere vormen aangenomen, maar nog
steeds vanuit de moderne vijfkamp. Onder leiding van Gerrit
Beekhuizen en John Hartings ben ik weer begonnen, op het
toenmalige LOKKMar.

Chef d' Equipe
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Toen dat ophield te bestaat ben ik overgegaan naar SV Putten en van
daaruit naar de KMSV. Nu train ik bij schermvereniging van mijn zoon,
Schermclub Midden Nederland in Harderwijk, maar heb mijn KNAS-
licentie lopen bij de KMSV.

Als Chef d’ Equipe had ik me voorgenomen om een scheiding te maken
te maken tussen de KMSV en de militaire equipe. Dit om
belangenverstrengeling te voorkomen en duidelijkheid te scheppen.
Wel hebben we natuurlijk als equipe hetzelfde belang als de KMSV,
namelijk schermen binnen Defensie naar een hoger niveau tillen en de
schermsport in het algemeen promoten onder de medewerkers van
Defensie.
Door omstandigheden waren de centrale trainingen van de militaire
equipe samengevoegd met de centrale trainingen van de KMSV,
waarbij moet worden gezegd dat de militaire equipeleden de enige
waren die daar gebruik van maakten. Ondertussen hebben wij, Anne-
Marieke en ik een eigen trainingsplan opgesteld, buiten de centrale
trainingen van de KMSV om. Tevens is er een duidelijke scheiding
gemaakt tussen de militaire wedstrijden op CISM-niveau en op een
ander militair niveau, zoals uitwisselingen met buitenlandse
opleidingscentra in België, Griekenland en dergelijke. Participatie kan,
maar niet als militaire equipe. Ditzelfde geldt trouwens ook voor het
NK-equipe waarbij leden van de militaire equipe deelnemen als KMSV-
equipe (mits ze uitkomen op nationale wedstrijden voor de KMSV).
Omdat het BIMS eist dat de atleten in hun eigen tijd hun vaardigheden
op een hoger pijl brengen, trainen een aantal leden in clubverband
met de trainers die ook hun diensten aanbieden bij de KMSV, zoals bij
Flash op de KMA of bij Rapier in Tilburg. Daarom ligt de nadruk bij de
Centrale trainingen niet altijd specifiek op techniektraining, maar ook
op de zaken rondom het schermen, zoals mentale training,
krachttraining in relatie tot schermen en voeding.
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Als equipe werken we naar kwalificatie voor de Militaire Wereldspelen
die in 2019 zullen gaan plaatsvinden in het Chinese Wuhan. De
afgelopen tijd hebben we ons gemeten in Zweden met de
Scandinavische landen( waar we overigens als equipe 3e werden en
een 3e plaats in het individuele klassement in de wacht sleepten), in
Nederland tijdens ons eigen Assaut met diverse Europese landen en
Canada en op de laatst op Sicilië gehouden Militaire Wereldkam-
pioenschappen met de schermwereldtop. Ondanks dat we met de
Wereldkampioenschappen een bijrol hadden is er goed gepresteerd,
geen van de schermers is zonder punten gemaakt te hebben van de
loper afgegaan. Voor 2018 zijn er 3 CISM-toernooien gepland,
waaronder waarschijnlijk een Militair Wereldkampioenschap in
Frankrijk, “ ons” eigen Assaut en de Nordic Cup in Zweden.

Met een sportieve groet

Jeroen Oosthof

Pagina rechts:
Internationaal CISM toernooi 2017 
van linksboven naar rechtsonder: 
Maurice Verburgh maakt voetsteek 
Tristan Tulen maakt treffer via het ijzer in 4 
WK-medaille winnaar Medvedev (UKR) op achterstand
EK-medaille winnaar Reizlin (UKR) maakt (minder mooie) voetsteek
Tristan Tulen maakt wering-6 -flick
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Militair Wereldkampioenschap

Björn Blaas

12 tot 18 september was de Nederlandse delegatie op Sicilië voor het
militair wereldkampioenschap. Voor mij was dit het eerste MWK. Het
team was samengesteld op basis van de laatste Nederlandse ranglijst
en bestond uit Maurice, Melvin, Thimo en ikzelf. Mee met ons waren
natuurlijk onze Chef d’ equipe Jeroen en een vreemde eend in de bijt:
Toon. Toon was mee als trainer/coach om de honneurs waar te nemen
voor Anne-Marieke. Anne-Marieke was, zoals u eerder heeft gelezen,
in Montgomery en had dus andere verplichtingen.

We vlogen met Transavia en dat was al een hele prestatie op zichzelf
voor mij. Met mijn 2 meter pas ik met geen mogelijkheid tussen de
stoelen van deze prijsvechter. Maar ach, het is maar een klein stukje.
Eenmaal aangekomen werden we opgewacht door de organisatie en
kregen we de eerste verassing: Jeroen zat in een heel ander hotel dan
wij. En niet eentje dichtbij, nee, heel ver weg. Jeroen zouden we dus
alleen op de scherm locaties zien.
Jammer want een stukje team
vorming met Jeroen zat er dus niet
echt in.

De eerste dag was vooral een
training dag. We werden met de bus
naar een oude zaal gebracht die
hedendaags gebruikt werd door de
plaatselijke schermvereniging. En
niet zomaar een: dé club van de
broertjes Garozzo, beide schermers
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van wereldklasse. De plaats Acireale was dan ook niet per ongeluk
gekozen. Die avond was ook de openingsceremonie die op het centrale
plein in de stad werd gehouden. Een erg bijzondere ervaring, mooie
plek en veel toeschouwers. We hadden toen al wel een beetje door
dat menig schermer daar aanwezig alleen militair is op papier. Het feit
dat de uniformen nieuw uit de plastic verpakkingen kwam en de
rangonderscheidingen ter plekke op de man uitgereikt werden getuig-
de daarvan.

De tweede dag ging het toernooi los, maar niet voor ons. Degen heren
werd pas op de derde dag geschermd. Dit gaf ons de gelegenheid om
nog een dagje voor te bereiden. Dus vroeg in de bus en naar de zaal.
Jeroen gooide ons in een circuit van individuele lessen met Toon en
daarnaast sparren dus we zijn allemaal goed aan de beurt geweest.

Dan kon het wapengekletter op dag drie dan eindelijk beginnen voor
ons. Gunstige poules bestaan hier niet want de militaire wereldtop ís
gewoon de wereldtop, punt. Zo had iedereen wel iemand in zijn poule
die goed was voor minimaal één WK-, EK- of OS-medaille. Heel
verrassend was het dan ook niet dat er maar weinig winstpartijen
behaald werden. Ik wist er nog eentje binnen te halen bij Daniél Jerant
(olympisch goud degen equipe, 2016) maar helaas was dat de enige.
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Betekent niet dat we geen enkele tegenstand konden bieden, er
hebben aardig wat spannende partijen tussen gezeten. Om maar op
resultaat terug te pakken, zowel Maurice als Melvin hadden een 5-4
verlies partij. Dat kan zo de andere kant opslaan. De 5-4 partij van
Melvin was zelfs tegen Paolo Pizzo, de regerend wereldkampioen! Ik
bedoel maar.

De vierde dag was weer even rust, andere categorieën weer. Nouja,
relatieve rust dan want weer vroeg in de bus. Deze dag werd er
geschermd in een nieuw stadion aan de andere kant van het eiland in
de stad Caltagirone. Het was hiermee ook de opening van deze locatie
en het stadion zat helemaal vol. Het is fantastisch om te zien dat de
sport echt leeft in Italië. Verder was er voor ons niet heel veel te doen
hier maar er zou een cultureel programma zijn in Caltagirone. Het is
een algemeen bekend 
feit dat Italianen niet de 
beste organisatoren zijn 
en dat bleek wel weer uit 
het feit dat er dus niks 
geregeld was. Weg 
konden we ook niet 
want de bussen zouden 
die avond pas weer 
teruggaan. Gelukkig was 
onze liaison zo aardig om
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ons toch naar de stad te brengen. Het stadje was best mooi en we
vielen met de neus in de boter want we waren getuige van een echte
traditionele Siciliaanse bruiloft. We konden vandaag ook voor het eerst
een gezamenlijke maaltijd nemen dus hebben we in de stad geluncht.

De vijfde dag mochten we weer maar aangezien onze individuele
resultaten ervoor hadden gezorgd dat we laatste geplaatst waren
mochten we meteen tegen de Duitsers. Je kan wel stellen dat wij de
echte underdogs waren maar we hebben goed van ons afgebeten. Met
45-26 hebben we toch goed kunnen laten zien wat we kunnen. Als ik
dan kijk naar wat wij als schermende militairen kunnen doen tegen
schermers die ook militair zijn, kan ik alleen nog maar concluderen dat

het verschil steeds kleiner
wordt. De Canadezen (ook
“echte” militaire) waren ook
uitgeschakeld en we hebben
toen een vriendschappelijke
ontmoeting geschermd zodat
we niet helemaal voor niks
omgekleed waren. Afsluitend
was er de sluitingsceremonie
waarvoor we wel eerst nog
teruggingen naar het hotel om
te kunnen omkleden.

De dag erop was het weer tijd om naar huis te gaan, maar niet voordat
we nog een heerlijke duik in de middellandse zee hebben gemaakt.
Het vliegtuig kwam te laat op Schiphol aan om nog met de trein naar
huis te kunnen dus hebben Melvin, Maurice Toon en ik nog een
overnachting op de MEA gemaakt.

(In het midden onze liaison)
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Al met al kijk ik terug op een geslaagd MWK waar ik (we) veel geleerd
heb(ben) en weer een bak ervaring heb op kunnen doen. Er zijn zeker
nog verbeteringen mogelijk en dat biedt een goed vooruitzicht voor de
toekomst.

Pagina rechts:
Assaut schermweek 2017
van linksboven naar rechtsonder:
Maurice Verburgh tegen Björn Blaas in NMK- finale
Stephan Blaas tegen Ineke Knape in sabel equipe ontmoeting
Anne-Marieke overhandigd de beker aan Bart voor sabel individueel
Podium NMK degen, v.l.n.r: Maurice, Björn, Melvin
Jeroen Oosthof valt aan in de strijd om degen veteranen.
Nog steeds op de loper: Karel van Leeuwen



29



30

SaDeCombi weer in ere hersteld

Toon van der Grinten

Op zaterdag 9 september 2017 heeft de Technische Commissie de
oude SaDe combi wedstrijd geherintroduceerd en met succes ! Was
het in vroegere tijden al een succesformule met afzonderlijke
competities tussen sabel en degenschermers van verschillende
verenigingen, nu was de competitie geïntegreerd en met gemixte
teams. Het beoogde aantal van 10 equipes werd uiteindelijk door late
afzeggingen niet gehaald maar met 9 teams konden we een mooie
wedstrijd starten. Na loting begonnen de sabreurs aan een eerste
ronde poule-unique waarna bij de tweede ronde de degenschermers
startten. De spanning bleef hierdoor gedurende de gehele competitie
overeind en garanties na een eerste succesvolle ronde op een
ereplaats voor de equipes waren er niet. Uiteindelijk was iedereen
content na het schermen van 16 partijen op het eigen favoriete wapen
waarbij toch voor het teamresultaat moest worden gestreden. Gezien
de resultaten, die u hieronder aantreft en het enthousiasme van de
deelnemers is de TC voornemens de wedstrijd de komende jaren te
continueren.

Voor de KMSV wonnen uiteindelijk Bjorn Blaas en Antoinette Hofman
de teamcompetitie en werden Erik van den Ham met Stephan Blaas
tweede. Het jonge geïnviteerde Rapier 2 team werd zeer
verdienstelijk derde. Hoewel het individuele klassement voor een
belangrijk deel wordt bepaald door de sterkte en prestaties van het
mede equipe lid was het tevens mogelijk aan de hand van de indices
een klassement vast te stellen op beide wapens. Op degen werd Bjorn
Blaas eerste, Vernon Thomas tweede en Maurice Verburgh derde. Op
sabel was Erik van den Ham de sterkste, de tweede en derde plaats
werden behaald door Daan van den Busken en Jimi Buser beide
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jonge Rapier schermers die daarmee een goede prestaties leverden.
Om 16.00 uur werden nadat voorzitter TC de scheidsrechters had
bedankt de prijzen uitgereikt door erelid Martin Ariaans.
Tot slot er deden 10 KMSV leden mee op een totaal van 18 deelnemers.
De uitgenodigde equipes waren van de CSV “Flash”, Rapier en SV
“Pallas” uit Breda. Voor 2018 staat deze wedstrijd weer gepland op 15
september op de KMA, u kunt de data dus al reserveren !!
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26 januari

Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 1 Loc Huis ter
Heide (WS Kamp)

23 februari

Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 2 Loc Huis ter
Heide (WS Kamp)

23 maart

Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 3 Loc Huis ter
Heide (WS Kamp)

16 april

NMK en SPK 4 tijdens de 120ste Assautweek op de Generaal
Spoorkazerne te Ermelo van 16 t/m 19 april 2018

18 en 19 april

Internationale Open CISM Degencompetitie voor landenteams

11 mei

“JazzFlash” individuele degenwedstrijd tevens SPK 5 georganiseerd
door CSV “Flash” i.s.m. KMSV Locatie KMA Breda

12 mei

KMSV degenequipewedstrijden op invitatie i.s.m. CSV “Flash” , locatie
KMA Breda

15 juni

Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 6 Loc Huis ter
Heide (WS Kamp)

Wedstrijdkalender 2018
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15 september

SaDe-combi Equipewedstrijden op invitatie locatie KMA Breda *

21 september

Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 7 Loc Huis ter
Heide (WS Kamp)

19 oktober

Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 8 Loc Huis ter
Heide (WS Kamp) **

20 & 21 oktober

Zilveren Floret, Sabel en Degenwedstrijden KNAS Cup Locatie KMA
Breda ***

9 november

“Bronbeek Klewang”, individuele sabelwedstrijd Locatie Bronbeek,
Arnhem *

16 november

Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 9 Loc Huis ter
Heide (WS Kamp)

14 december

Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 10 Loc Huis ter
Heide (WS Kamp)

* onder voorbehoud van de datum

** onder voorbehoud van locatie

*** onder voorbehoud van datum en locatie
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Uitgaven Redoublement
Jaargang 1 Februari 1996 nr 1
Jaargang 1 Mei 1996 nr 2
Jaargang 1 November 1996 nr 3
Jaargang 2 April 1997 nr 4 (Jubileum-editie 100 jr. Militair schermen)
Jaargang 2 Mei 1997 Programma 100ste Assaut te Schaarsbergen
Jaargang 2 December 1997 nr 5
Jaargang 3 Maart 1998 nr 6
Jaargang 3 Maart 1998 Programma 101ste Assaut te Soesterberg
Jaargang 3 Juli 1998 nr 7
Jaargang 3 December 1998 nr 8 en 9
Jaargang 4 Maart 1999 nr 10
Jaargang 4 Juni 1999 nr 11
Jaargang 4 September 2000 nr 12
Jaargang 5 Februari 2000 nr 13
Jaargang 5 April 2000 nr 14 met Programma 103de Assaut Oldebroek
Jaargang 5 November 2000  
Jaargang 6 Februari/maart 2001

nr 15
nr 16

Jaargang 6 Oktober/november 2001 nr 17
Jaargang 7 Februari/maart 2002 nr 8 met programma 104de Assaut Wezep
Jaargang 8 Februari 2003 nr 9
Jaargang 8 September 2003 nr 10
Jaargang 9 Februari 2004 nr 11
Jaargang 9 September 2004 nr 12 met Programma 106de Assaut Den Helder
Jaargang 10 Februari 2005 nr 13
V.a. Jaargang 10 Oktober 2005 nr 14 t/m 33 op KMSV website compleet

-Ondanks dat de nummering een chaos is geweest tot 2003 hier het gereconstrueerde
overzicht.
-In het jaar 2001 zijn er twee uitgaven verschenen en in 2002 slechts één.
-Bovenstaande uitgaven van Redoublement moeten nog worden gedigitaliseerd t/m nr
13.

Pagina rechts:
Assaut schermweek 2017
Gezelligheid, reünie en vriendschap. Dat is zeker ook waar het assaut voor staat. Zelfs
buiten de loper wordt er niet geschroomd om de schermkunsten te tonen (midden).
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Gehouden KMSV Assaut scherm-
weken sinds fusie KOS-KOOS
1996 99ste Assaut Kromhoutkazerne Utrecht, fusie en

oprichtingsvergadering KMSV
1997 100ste Jubileum Assaut, voorafgaande aan CISM MWK Schaarsbergen
1998 101ste Assaut Soesterberg
1999 102de Assaut Soesterberg
2000 103de Assaut Legerplaats bij Oldebroek
2001 Geen Assaut i.v.m. MKZ uitbraak
2002 104de Assaut Wezep
2003 105de Assaut Stroe
2004 106de Assaut Den Helder (KIM)
2005 107de Assaut Weert (KMS)
2006 108ste Assaut Breda (KMA)
2007 109de Assaut Den Helder (KIM)
2008 110de Assaut Weert (KMS)
2009 111de Assaut Breda (KMA)
2010 112de Assaut Den Helder (KIM)
2011 113de Assaut Amsterdam (MEA)
2012 114de Assaut Woensdrecht
2013 115de Assaut Den Helder (KIM)
2014 116de Assaut Breda (KMA)
2015 117de Assaut Oirschot
2016 118de Assaut Stroe
2017 119de Assaut Schaarsbergen

Toekomstig:

2018 120ste Assaut Ermelo
2019 121ste Assaut
2020 122ste Assaut tijdens het 25-jarig jubileum van de KMSV en CISM

MWK ?
2021 123ste Assaut tijdens 125-jaar militair schermen (CISM MWK ?)

Voor 1996 werden het KOS Assaut en het KOOS Wapenfeest al gezamenlijk
gehouden in dezelfde week, vele jaren hiervoor waren het KOS Assaut en het
KOOS Wapenfeest twee afzonderlijke schermweken, die onafhankelijk van
elkaar het jaarlijkse hoogtepunt van de schermbonden vormden.
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