
 

 

 

Redoublement 
Koninklijke Militaire Schermvereniging 

Jaargang 20 - 2015 
Nummer 29 

Indien onbestelbaar gaarne retour aan: 
 
Ledenadministratie KMSV 
Lijndonk 60 
NL 4907 XE Oosterhout 

Ontstaan uit de  
Koninklijke Officiers Schermbond 
opgericht 1897 
 
Koninklijke Onderofficiers Schermbond 
opgericht 1901 
 
 
 
Redoublement is een uitgave van de Koninklijke Militaire Schermvereniging 

www.kmsv.nl 



 

Voorzitter 

Drs. M.H.G. van Zeijts 
Brigade-generaal 

Daam Fockemalaan 64 

3818 KG Amersfoort 

voorzitter@kmsv.nl 

Vice voorzitter 

A.M. van Hulst 
Sergeant Majoor 

Dr. Batenburglaan 152 

4837 BS Breda 

tel. 076-5657844 

viceVz@kmsv.nl 

Secretaris 

Mr. C.A. Knape 
Lijndonk 60 

4907 XE Oosterhout 

tel. 0162-436843 

secretaris@kmsv.nl 

Penningmeester/ledenadministrateur 

Drs. G.V. van Heerde 
Res. Eerste Luitenant der Infanterie b.d. 

Lijndonk 60 

4907 XE Oosterhout 

tel. 0162-436843 

penningmeester@kmsv.nl 

Voorzitter Technische Commissie 

A.W.M. van der Grinten 
Luitenant-Kolonel der Infanterie b.d. 

Multatulistraat 17 

4819 EJ Breda 

tel. 076-5144470 

Mob. 06-38147206 

vzTC@kmsv.nl 

Secretaris Technische Commissie 
M. Verburgh 
Tweede Luitenant 

Lange Brugstraat 3D15 

4811 WP Breda 

secrTC@kmsv.nl 

Mob. 06-30982164 

Lid Technische Commissie 

G. Beekhuizen 
Adjudant der Koninklijke Marechaussee b.d. 

Drielse Rijndijk 11 

6666 LL Heteren 

tel. 026-4722368 

Mob. 06-13269938 

wedstrijden@kmsv.nl 

Lid Technische Commissie 

J.F. Snijdewint 
Adjudant der Logistiek b.d. 

Oudemansstraat 254 

2522 TC Den Haag 

tel. 070-3191597 

Mob. 06-40508883 

wedstrijden@kmsv.nl 

Adviseur 

Drs. W.J.E. van Rijn 
Vice-admiraal b.d. 

Johan Evertsenlaan 15 

2341 ST Oegstgeest 

tel. 071-5176899 

adviseur@kmsv.nl 

Redacteur 

vacature 

 

Lay-out omslag: Desmond Hof, redactie: G.V. van Heerde en C.A. Knape 

K
o
n
in
k
lij
k
e
 M
ili
ta
ir
e
 S
ch
e
rm

v
e
re
n
ig
in
g
 

B
e
sc
h
e
rm

h
e
e
r 
Z
.H
. 
P
ri
n
s 
M
a
u
ri
ts
 v
a
n
 O
ra
n
je
-N
a
ss
a
u
, 
v
a
n
 V
o
lle
n
h
o
v
e
n
 

o
p
ri
ch
ti
n
g
sd
a
tu
m
 1
 j
a
n
u
a
ri
 1
8
9
7
 

  

Ereleden 
 

M.G.J. Ariaans 

M.C. van der Hoog † 

J.H. de Kleyn 

J.L. Peeks 

 

W.J.E. van Rijn 

M.J. Wilmink 

Leden van verdienste 
 

G. Beekhuizen 

P.N. Leering 

J.E. Melissant 

P.W. Peeters 

A.H. Mol 

C.J. van Tol 



1 

Inhoudsopgave 
 

Voorwoord  2 

 

Assaut 

- Programma 117e Assaut 2015 3 

- Inschrijfformulier deelnemers en bezoekers Assaut 2015  39 

 

Algemene ledenvergadering 

- Redoublement 6 

- Agenda  13 

- Notulen ALV 2014  14 

- Verslag Technische Commissie 2014 22 

- Secretarieel jaarverslag  2014 27 

- Financieel overzicht 2014, begroting 2015 en ontwerp begroting 2016  32 

- Vermogenspositie 2014  33 

 

Verslagen 

- Fotoverslag Zilveren Wapens 2014 7 

- Fotoverslag Assaut 2014 10 

- Zilveren Wapens 2014  34 

 door George van Heerde, Res Elnt b.d.  

 

Rubrieken 

- De steek doorgeven aan………. 8 

 door Thijs Martina, CadSgt 

 

Informatie 

- Vernieuwde KMSV website  6 

- Ranglijst  21 

- SPK Eindklassement 2014  36 

- KMSV wedstrijdkalender 2015  38 

 

Achtergrond artikel 

- Schermen, mijn verhaal  28 

 door Joop Pompe, Hofm1 b.d. 

 

Website KMSV: www.kmsv.nl 

 

Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden tegen het einde van het kalenderjaar met 
inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Opzegging kan schriftelijk of per email 
bij de ledenadministrateur (voor adresgegevens zie binnenzijde van de omslag. 



2 

Voorwoord 
 

Vorig jaar was weer een mooi schermjaar. De TC heeft zich 

sterk ingezet voor de SPK wedstrijdcyclus. Deze terugke-

rende wedstrijd zorgt voor continuering van het schermen 

voor de leden van de KMSV.  

 

Daarnaast is er een min of meer vaste kern van aanstor-

mende militaire schermers die met grote regelmaat mee-

doen aan landelijke wedstrijden. Op de KNAS ranglijst van 

1 januari 2015 staan bij de eerste 51 schermers maar liefst 

vijf militaire schermers, te weten:  Pelle Castenmiller (26), 

Maurice Verburgh (38), Thimo Dalm (42), Melvin Jongenelis 

(48) en Jasper Schout (51). Het is goed te zien dat deze enthousiaste schermers nog 

steeds veel progressie maken en daardoor het militaire schermen versterken. Hopelijk 

trekt dit team nog meer aankomende militaire schermers aan! 

 

De TC zorgt ervoor dat de KMSV een ondersteunend platform is waar het jonge militaire 

talent zich kan ontwikkelen tot landelijk goede schermers. Daartoe worden niet alleen eigen 

wedstrijden georganiseerd. Ook wordt geïnvesteerd in het opleiden van een nieuwe scherm-

leraar, Jasper Schout, en aan het continueren van de lescapaciteit op het KIM waar Erik 

van den Ham nu lesgeeft. Tevens heeft de TC een centrale training opgezet waaraan Leo 

Sannen als toptrainer is verbonden. 

 

Met deze ondersteunende taken hoopt de TC een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 

van de militaire selectie. Chris Scherpenzeel zet zich als coördinator van de militaire selec-

tie in om het schermen op de agenda van de BIMS te houden. Daartoe heeft Chris een jaar-

plan opgesteld dat als leidraad moet dienen voor de militaire schermers om op het juiste 

niveau te blijven of te komen. 

 

Afgelopen jaar is de TC versterkt met Maurice Verburgh als secretaris TC. Het is goed te 

zien dat er een frisse wind door het bestuur waait. Met nieuwe ideeën en een tomeloze 

inzet mag de KMSV zich gelukkig prijzen met ons nieuwe bestuurslid. Na het crashen van 

de website heeft Maurice op stel en sprong een nieuw template gevuld opdat de site binnen 

heel korte tijd weer in de lucht was. Geweldig. 

 

Het is jammer dat de Redoublement afgelopen oktober niet uit kon komen. We zijn ook van 

de leden afhankelijk voor het vullen van het blad. Er is nog steeds een vacature voor een 

redacteur. U wordt uitgenodigd om schermverhalen aan het papier toe te vertrouwen en als 

kopij aan te leveren. Op de oproep voor kopij is de vorige keer alleen door Joop Pompe ge-

reageerd. Zijn bijdrage leest u in dit blad.  

Met zijn allen blijven we de schermsport een warm hart toedragen. Veel leesplezier. 

 

Marius van Zeijts 

Voorzitter KMSV 
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Programma 117de Assaut 2015  

op de  

GenM de RvS kazerne te Oirschot 

23 t/m 27 maart 
 

 

 

 

Zondag 22 maart  Opbouwen 

Maandag 23 maart 08.30 uur Floret individueel / equipe floret indien van toepassing 

   11.00 uur Sabel individueel / equipe sabel indien van toepassing 

   12.30 uur Lunch 

   13.30 uur Geweerschermen 

   15.00 uur Degen equipe wedstrijd aspiranten tegen de veteranen  

       (equipes van 4 personen om de Van de Wallschaal) 

   18.00 uur avondmaaltijd  

   19.00 uur Afleggen examens “Meesterbrevet” 

Dinsdag 24 maart 08.30 uur Opening Assaut week en NMK degen (tevens SPK 3)  

   16.00 uur prijsuitreiking NMK 

   16.30 uur degen equipe wedstrijden KMSV 

   18.00 uur avondmaaltijd 

   19.00 uur vervolg degen equipe wedstrijden 

Woensdag 25 maart 08.30 uur Degen Veteranen 

   11.00 uur Sabelwedstrijd om de “Bronbeek Klewang” (eerste deel) 

   14.30 uur Algemene ledenvergadering, KEK gebouw 

   15.45 uur Ereprijzenvergadering, KEK gebouw 

   17.00 uur Sluiting, borrel, om 18.00 besloten maaltijd KMSV leden. 

   19.30 uur Technical Meeting international competition, vaststellen  

   DT 

Donderdag 26 maart  08.00 uur Opening International Tournement Équipe Epée  

   (CISM formule, poule-unique) 

   08.30 uur Scheidsrechter meeting 

   09.00 uur Aanvang 1ste ronde dames & heren 

Vrijdag 27 maart 08.00 uur Aanvang 7de ronde dames & heren 

    11.30 uur Einde competitie en prijsuitreiking  

   13.00 uur Receptie met individuele prijsuitreiking  

   13.30 uur Afsluitende besloten maaltijd. 

   Vanaf 16.00 uur: vertrek internationale delegaties 

Zaterdag 28 maart Afbreken en opleveren voor 12.00 uur 

   Vertrek overige internationale delegaties. 

 

Wedstrijdorganisatie 

Hoofd Organisatie:  Toon van der Grinten 

Chef du Protocol / PR:  Anne-Marieke van Hulst 
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Technische ondersteuning: Gerrit Beekhuizen, Maurice Verburgh, Jasper 

Schout en Frits Snijdewint 

Wedstrijdleider /hoofd wedstrijdbureau: Matin Ariaans 

Ondersteuning wedstrijdbureau:  Freeke Hilligehekken en George van Heerde 

Hoofd Logistiek:  Jasper Schout 

Legering & vervoer:  Ineke Knape 

Hoofd Financiën/voeding en dranken:  George van Heerde 

 

Alle wedstrijden worden per wapen volgtijdelijk geschermd, zodat maximale deelname door 

KMSV leden wordt gewaarborgd. Het wedstrijdsysteem wordt op de dag waarop de wed-

strijd plaats vindt bekend gemaakt. Tijden kunnen hierdoor worden aangepast. 

Aandachtspunten voor de Assaut deelnemer of bezoeker 
De wedstrijden, die van 23 maart t/m 27 maart 2015 worden georganiseerd, zullen voor de 

actief dienende militaire leden en aspirant-leden van de KMSV als dienstverrichting worden 

aangemerkt, omdat deze op de sportkalender zijn vermeld. Aan de deelnemers wordt daarom 

buitengewoon verlof verleend op grond van artikel 86 van het AMAR. Met betrekking tot het 

Besluit Dienstreizen Defensie is alleen een kilometervergoeding aangaande de heen en te-

rugreis naar/vanaf de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne te Oirschot van 

toepassing. Verder gelden de bepalingen van de Algemene Militaire Pensioenwet en de polis-

voorwaarden van de Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht (SZVK). 

 

Actief dienende militairen die ook KMSV lid zijn en die aan de NMK willen deelnemen, kunnen 

zich via het inschrijfformulier voor het Assaut opgeven. Het inschrijfformulier is beschik-

baar via de website van de KMSV en staat achterin deze Redoublement. Degenen die geen 

KMSV lid zijn, kunnen zich uitsluitend via het sportbureau opgeven voor de NMK. 

 

De schermuitrusting van de deelnemers dient te voldoen aan de eisen die gesteld worden 

door de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS). 

De deelnemers aan de wedstrijden kunnen van rijkswege worden gehuisvest mits zij zich van 

tevoren hiervoor hebben aangemeld. Voor de KMSV leden wordt dit geregeld door de KMSV. 

Degenen die geen lid zijn van de KMSV en die willen deelnemen aan het NMK dienen zelf 

huisvesting aan te vragen. 

 

Men mag niet in sporttenue de eetzaal betreden. Een net trainingspak is wel toegestaan. 

De voorzitter reikt prijzen uit aan vlnr: Leo Sannen,. Erik van den Ham, Oscar Kardolus 
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Bezoekersregeling 
Ook degenen die uitsluitend als bezoeker aan het Assaut willen deelnemen, wordt gevraagd 

zich via het inschrijfformulier op de website op te geven. De reden is dat deze namen aan 

de dienstdoenden bij de poort kunnen worden doorgegeven opdat er geen problemen ont-

staan bij het binnenkomen.  

 

Bezoekende leden kunnen van rijkswege worden gehuisvest mits zij zich van tevoren hier-
voor hebben aangemeld. Gelet op krapte in de huisvesting is opgave van tevoren absoluut 

noodzakelijk. Indien u zich niet van tevoren heeft opgegeven, kan legering niet worden ge-

garandeerd! 

 

Het schoeisel van de bezoekers moet schoon en plat zijn. Uitsteeksels (zoals naaldhakken) 

die excessieve druk op de sportvloer creëren zijn niet toegestaan.  

 

Algemene toegangsregels 
Indien u geen geldig identiteitsbewijs heeft en zich niet heeft opgegeven via de website 

of, indien dit niet mogelijk is, via het inschrijfformulier, komt u het terrein niet op. De 

toegangsregels worden streng toegepast! Op de kazerne moet u zich kunnen legitimeren 

met uw identiteitsbewijs en met een door de KMSV verstrekt bewijs. Op verzoek dient u 

beide bewijzen te tonen. 

 

Het adres van de Generaal - Majoor De Ruyter van Steveninck Kazerne is: Eindhovensedijk 

42, 5688 GN Oirschot.  

 

Voedingsregeling 
Iedereen betaalt zijn eigen voeding. De lunchpakketten die ter beschikking worden gesteld 

aan daartoe door de KMSV aangewezen personen, zoals de deelnemers aan de wedstrijden, 

behoeven niet te worden betaald. Anderen kunnen op eigen kosten gebruik maken van de 

kantinefaciliteiten van de kazerne. U kunt met contant geld betalen. Bij voorkeur betaalt u 

door middel van pinnen. 

Voor de KMSV maaltijd op woensdag zal geen eigen bijdrage worden gevraagd. Wel dient u 

zich hiervoor op te geven. Niet leden/donateurs kunnen gebruik maken van de maaltijd 

tegen betaling van € 20,- per persoon.  

Nog meer prijsuitreikingen vlnr: Björn Blaas, Ineke Knape en de winnaars van de Van de 

Wallschaal  vlnr. Joop Breedvelt, Gerrit Beekhuizen, Jan Maas, Karel van Leeuwen. 
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Redoublement 
door Ineke Knape, secretaris 

 

Tijdens de komende ALV zal het voortbestaan van de Redoublement worden besproken 

(agendapunt 7). Daarbij is de vraag aan de leden wat voor hen de waarde is van het blad. 

Het bestuur heeft in 2012 en 2014 het oktobernummer niet uitgegeven wegens gebrek aan 

kopij. Het bestuur is van mening dat het blad niet alleen gevuld moet worden met zakelijke 

mededelingen van het bestuur maar dat het ook een forum is waar leden wetenswaardighe-

den die zijn gerelateerd aan het schermen willen delen met andere leden. Op een laatste 

oproep om kopij heeft slechts één lid gereageerd. De vraag is daarom welke waarde aan het 

blad wordt gehecht. Tijdens de ALV zal dit aan de orde komen. 

Vernieuwde KMSV website 
door Maurice Verburgh, webmaster 

Sinds kort heeft de KMSV een vernieuwde website. Een aantal leden heeft al reeds op de 

site gekeken en gezien dat vooral de lay-out is aangepast. De KMSV is overgegaan naar een 

nieuw software pakket dat de site onderhoudt. Het grote voordeel hiervan is dat de KMSV 

site beter toegankelijk is vanaf een smartphone en tablet. Op deze manier probeert de 

KMSV met haar tijd mee te gaan en digitaal beter bereikbaar te zijn. Daarnaast is de infor-

matie op de site beknopter neergezet waardoor het gemakkelijker moet zijn om de benodig-

de informatie (binnen 3 muisknikken) te vinden.  

Helaas heeft de nieuwe website last gehad van phishing aanvallen. In overleg met de provi-

der is de website volledig van het internet gehaald en moest helemaal opnieuw worden opge-

zet om niet het risico te lopen dat er malware in de website kon blijven zitten. Dit verklaart 

een iets andere lay out van de nieuwe website. 

Het is mogelijk dat belangrijke informatie niet is overgezet naar de vernieuwde site. Laat 

het ons weten als je iets mist of niet terug kunt vinden.  

Tevens doen we een verzoek aan alle leden: hebben jullie nog leuke foto’s of andere interes-
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sante zaken voor op de site, laat het ons weten! Je kan contact opnemen via de site of di-

rect mailen naar webmaster@kmsv.nl.  

Voor degene die nog nooit op de KMSV site hebben gekeken is dit een mooi moment om de 

site te ontdekken. Ga naar www.KMSV.nl en laat ons weten wat je ervan vindt!  

Fotoverslag Zilveren Wapens 2014 

Foto rechts: Anne-

Marieke van Hulst 

opent de ZW. Links 

naast haar Maurice 

Verburgh 

 

Foto onder: Martin 

Ariaans en Freeke 

Hilligehekken contro-

leren of het in de zaal 

goed gaat 

Boven floret, onder sabel 

mailto:webmaster@kmsv.nl
http://www.KMSV.nl
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De steek doorgeven aan… 
door Thijs Martina, CadSgt 

 
Van de luitenant Verburgh heb ik de steek gekregen om mijzelf voor 

te stellen.  Als voorzitter van FLASH is dit een van de betere 

manieren om mijzelf bekend te maken aan de KMSV leden. 

 

In juli 2011 ben ik opgekomen voor de Nationale Reserve. Tegelijker-

tijd begon mijn studie in Amsterdam Bedrijfseconomie, maar had 

toen al het idee om later na mijn studie iets financieels te doen bij 

Defensie. Dit plan veranderde uiteindelijk en ik kwam in augustus 2012 op voor de Militaire 

Administratie op de KMA. Bij de eerste rondleiding gaf de adjudant Van Duuren al aan dat 

iedereen moest gaan schermen en niet veel later begon ik samen met jaargenoot Dumoulin 

daarmee. Inmiddels ben ik voorzitter van FLASH en samen met de Adjudant, Toon, 

Gerritsen en ik, vormen wij het bestuur van FLASH. 

 

Een belangrijke uitdaging van FLASH is het ledenaantal. Hoewel op dit moment er een 

gezond aantal van ongeveer 10 man is, moeten we altijd FLASH promoten op de KMA bij de 

opkomstdata omdat dat ook de momenten zijn dat we vaak afscheid nemen van ouderejaars 

en dus schermers. Ook is communicatie een belangrijk aspect. Aangezien FLASH onderdeel 

is van de KMSV, maar ook onderdeel is van het Cadettencorps, is het belangrijk om duidelijk 

Vlnr: Yoeri Gerritsen, Max van Rijn, Thijs Martina, Niels Been en Maurice 

Verburgh 
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te hebben wanneer het een KMSV of een FLASH aangelegenheid is. Ook “Hotel” of “De 

Blauwe Stoep” wil soms nog wel eens roet in het eten gooien. “Hotel” en “De Blauwe Stoep” 

is de officieuze benaming van al het kader, staf en aanvullende diensten op de KMA. Dit 

zorgt soms voor conflicten maar gelukkig trekt het ijzersterke bestuur vaak aan het 

langste eind.   

 

Zoals de meesten van jullie weten, is ook mijn vriendin een schermer. Zij doet dit op hoog 

niveau en dat zorgt ervoor dat ik niet alleen op de KMA met schermen bezig ben, maar ook 

daarbuiten. Wat mij inspireert is dat de meeste militaire schermers amicaal zijn buiten de 

loper en ware krijgers op de loper. Dit staat in contrast met het burgerschermen waar ik 

dat wel anders heb gezien en gehoord. 

 

Het schermen zie ik als een individuele sport die je samen speelt. Op de KMA hebben we 

een team dat bestaat uit veel verschillende niveaus met links- en rechtshandigen. Vanuit 

onze militaire achtergrond zijn wij kritisch op elkaar en geven we elkaar constant tips. Dit 

zorgt ervoor dat we elkaar beter maken (ook al geef je stiekem je geheim weg) en dit is 

terug te zien in de resultaten op toernooien. Iemand die altijd probeert iedereen  beter te 

maken is de sergeant Schout, ook bekent als Jasper. Ik wil hem de steek doorgeven omdat 

hij recentelijk zijn meesterbrevet heeft gehaald en een actief KMSV lid is.  

 

  Promotiefoto voor Flash op het binnenplein van de KMA, links 

Thijs Martine, rechts Niels Been 
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Fotoverslag Assaut 2014 

Foto rechts vlnr: Maurice 

Verburgh, Ingrid Lucas, 

Dick Slooten, Martin en Lies 

Ariaans, Marianne van Tig-

gele, Ricky Dijkstra 

 

 

 

 

Foto onder vlnr: Egmond van 

Rijn, Frits Snijdewint, Lon-

neke Bontes, Eduard Esser 

en Hennie Wesker 

Foto boven vlnr: Lies Ariaans en Greet 

Foto links vlnr: 

Freeke Hilligehek-

ken, Bart Kloot-

wijk, Gerrit Beek-

huizen, Erik van 

den Ham en Oscar 

Cohen 
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Foto links: Wil Janssen. Foto boven: geweerschermen 

 

Foto links vlnr staand: 

Chris Scherpenzeel, 

Jan Maas, Ricky Dijk-

stra en Wil Jansen 

 

Zittend vlnr: Henk de 

Vos, Toon van der 

Grinten en Cock Peeks 

Björn Blaas maakt 

uitval tijdens inter-

nationaal toernooi 
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Foto boven vlnr: Stephan Blaas, 

Thimo Dalm, Michael van der Klip, 

Pelle Castenmiller, Maurice Ver-

burgh, Paul van den Berg, George 

van Heerde en Ad van de Weg 

Foto boven: clowns of winnaars? Vlnr: Erik van den Ham, Egmond 

van Rijn, Eduard Esser, Bart Klootwijk, Björn Blaas (zittend), 

daarop Ineke Knape, Joop Breedvelt, George van Heerde en Leo 

Sannen 

Foto rechts onder: Rob en Ada van der Pijl 

Foto boven vlnr: Henk Uijting, 

Ariënne en  

Stephan Blaas 

 

 

Foto rechts vlnr: Dick  

Slooten, Henk de Vos en Frits 

Snijdewint 
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AGENDA 
ALGEMENE LEDENVERGADERING KMSV D.D. 25 MAART 2015 

LOCATIE: GenM de RvS kazerne te Oirschot 

 

1. Opening 

2. Mededelingen van de voorzitter 

3. Vaststellen agenda 

4. Vaststellen notulen A.L.V. d.d. 26 maart 2014 

5. Verslag Technische Commissie 2014 

6. Verslag Secretaris 2014 

7. Voortbestaan Redoublement 

8. Verslag penningmeester 2014 

9. Verslag kascontrolecommissie 2014 

Vaststellen balans en de staat van baten en lasten 2014 

Vaststellen herziene begroting 2015 ontwerpbegroting 2016 

10. Verkiezing kascontrolecommissie 2014 

11. Evaluatie centrale training 

12. Uitreiking spelden KMSV 

13. Bestuursmutaties 

Volgens het rooster treden af de penningmeester, Res Elnt b.d. George van Heer-

de en de voorzitter TC, LKol b.d. Toon van der Grinten. Beiden stellen zich her-

kiesbaar. Tegenkandidaten worden verzocht zich vóór aanvang van de vergadering 

bij de secretaris kenbaar te maken.  

14. Rondvraag  

15. Sluiting 

KMSV equipe internationaal vlnr: Melvin Jongenelis, Stephan Blaas, Anne-Marieke 

van Hulst (coach), Maurice Verburgh en Pelle Castenmiller 
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Notulen algemene ledenvergadering  

d.d. 26 maart 2014 

KMA 
 

 

Aanwezig: de heren Ariaans (erelid), Peeks (erelid), Van Rijn 

(erelid, adviseur), Beekhuizen (lid van verdienste, wedstrijdon-

dersteuning), Leering (lid van verdienste) Peeters (lid van verdienste), Bel, B. Blaas, S. 

Blaas, Breedvelt, Cohen, Esser, Van der Grinten (vz TC), Van den Ham, Van Heerde (pen), 

Van Huijstee, Janssen, Kardolus, Klootwijk, Königslöw, Van Leeuwen, Maas, Marijnissen, Van 

der Pijl, Pompe, Van Rijn, Sannen, Schout, Slooten, Van Tiggele, Verburgh, De Vos, Van 

Zeijts (voorzitter) en de dames Bontes, Dijkstra, Evers, Hilligehekken, Koopman, Olphen, 

Peeks, Van der Pijl, Scheer, Van Tiggele en Knape (secr.). 

Afwezig met bericht: de heren De Kleijn (erelid), Mol (lid van verdienste), Broodbakker, 

Castenmiller, Dalm, Francis, Hartings, Kosmeijer, Santema, Snijdewint (materiaalbeheer, 

prijzencommissaris) Speth, en de dames Blaas , Lucas en Speth. 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering om 14.40 uur. De voorzitter heet iedereen van harte 

welkom. In het bijzonder worden welkom geheten de ereleden de heren Ariaans, Peeks en 

Van Rijn en de leden van verdienste de heren Beekhuizen, Peeters en Leering. 

 

2. Mededelingen van de voorzitter 

 

De voorzitter vraagt een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden leden, het KMSV 

erelid Van der Hoog en Vermeltfort. 

De namen van degenen die met bericht zijn verhinderd worden opgenoemd. 
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De voorzitter heeft zich ingespannen om het meesterembleem op het uniform te krijgen. 

 

Cock Peeks is altijd zeer enthousiast geweest met lesgeven op het KIM. Cock treedt terug. 

Het bestuur is bezig om de opvolging door Erik van de Ham nog te formaliseren op het KIM. 

Cock blijft als adviseur verbonden. 

 

De voorzitter licht toe dat er twee niet leden op de ALV aanwezig zijn. Claudia Baltussen is 

aanwezig vanwege het vastleggen van de schermhistorie van het militaire schermen ten 

behoeve van haar afstuderen. Claudia loopt de gehele week mee en krijgt daarmee een 

inkijkje in de wereld van de KMSV. 

Mark van Duuren is geen lid, maar heeft heel veel geregeld voor het Assaut. 

 

3. Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld zoals vermeld in de Redoublement. 

 

4. Vaststellen notulen ALV d.d. 13 maart 2013 

 

De notulen worden zonder aan- en opmerkingen vastgesteld.  

 

5. Verslag technische commissie 2013 

 

De voorzitter TC memoreert hetgeen in het verslag van de technische commissie 2013 

staat. 

 

De bronbeek Klewang is de prijs voor 50 plussers. Aangezien de KMSV thans ook jongeren 

hebben die de sabel hanteren, stelt het bestuur voor om een aparte categorie sabel in het 

leven te roepen waaraan iedereen kan deelnemen. 

 

De ALV stemt in met het verbreden van de deelnemerscategorie voor de Bronbeek Klewang 

sabel wedstrijd voor alle leeftijden waarbij de deelnemers die jonger zijn dan 50 jaar 

buiten mededinging meedoen. Deelname blijft wel beperkt tot KMSV leden en donateurs. 

Pierre Peeters stelt voor het wedstrijdreglement van tevoren duidelijk vorm te geven. 

Peter Leering merkt op dat deelname door veel deelnemers conditioneel beslag legt op de 

ouderen.  

Karel heeft geen elektrisch vest. Daar wordt door het bestuur voor gezorgd. 

 

Zoals hierboven opgemerkt stemt de vergadering niet in met het terugbrengen van de 

leeftijd voor deelname aan de sabelwedstrijden van 50 naar 40 jaar. Martin meldt dat de 

grenadiers Klewang sabel wedstrijd ooit openstond voor 40+. Later is de leeftijd op 

voorstel van Oscar Kardolus aangepast naar 50+. Oscar deed dit voorstel omdat hij het niet 

leuk vond om tegen schermers buiten mededinging te schermen. 

Op het Assaut wordt altijd de veteranen sabel wedstrijd geschermd. Later is deze 

wedstrijd gekoppeld aan Bronbeek.  
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Conclusie: de KMSV heeft 2 wedstrijden sabel voor alle leeftijden, maar er is een prijs 

voor 50+.  

6. Verslag secretaris 2013 

 

De secretaris refereert aan het secretarieel jaarverslag elders in dit blad. 

 

7. Voorstel tot vaststelling opleidingsplan KMSV schermers 

 

Centrale training KMSV degenselectie. De BIMS heeft de militaire degenequipe selectie 

weer geactiveerd. De KMSV probeert dit te ondersteunen door een centrale training aan te 

bieden. Daarbij staat voor ogen dat de KMSV daarmee laat zien dat zij het militaire 

schermen bijzonder serieus neemt. De centrale training is een experiment waarvoor het 

bestuur toestemming vraagt aan de ledenvergadering. 

 

Tot nu tot zijn er 5 trainingen geweest waaraan Leo Sannen en Toon van de Grinten 

deelnemen als trainer. De kosten zijn € 150 per training, bestaande uit reiskosten en 

trainingskosten.  

Bronbeek Klewang 2014. 

Staand vlnr: Frits Snijdewint, Toon van der Grinten,  Gerard Burema, Karel van Leeuwen, 

Bart Klootwijk, Oscar Kardolus, Björn Blaas, Joop Pompe, Gerrit Beekhuizen, Martin  

Ariaans, Joop Breedvelt. Zittend vlnr: Leo Sannen, Erik van den Ham, ?, Roeland Marijnis-

sen. 
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Het voorstel is dat er nog ongeveer 6 centrale trainingen komen tot de volgende ALV. Tot 

die tijd is de KMSV in gesprek met de BIMS met als doel dat de BIMS het betalen van de 

kosten geheel of gedeeltelijk overneemt. Zolang de kosten door de KMSV worden betaald 

mogen alle KMSV leden aan de centrale training deelnemen. 

De reiskosten van de trainers worden betaald. Anne-Marieke van Hulst declareert bij 

defensie.  

Bas von Königslöw geeft aan dat hij met het voorstel kan instemmen tot een bedrag van 

maximaal € 1000 in totaal. De penningmeester meldt dat er voldoende reserve is om deze 

kosten te kunnen betalen. Er komt dus geen contributieverhoging.  

Pierre Peeters vraagt zich af wie de kosten betalen als de BIMS gebruik gaat maken van de 

ploeg die door de KMSV wordt getraind en betaald. 

De voorzitter geeft aan dat uitzendingen naar wedstrijden door defensie worden betaald. 

 

De KMSV heeft tot op heden inspraak bij de beantwoording van de vraag welke schermers 

mogen deelnemen aan de equipeuitzendingen. Met de officiële instelling van een militaire 

selectie gaat dit veranderen. BIMS heeft Chris Scherpenzeel als Chef d’equipe aangewezen 

en Anne-Marieke van Hulst als trainer/coach. De regel is dat de beste vier schermers van 

het NMK de centrale ploeg bezetten. 

 

Theoretisch is de kans aanwezig dat er een niet KMSV lid aan de degenselectie deelneemt.  

 

Stephan Blaas vraagt om de 

centrale trainingen op vrijdag te 

doen. Dat scheelt reiskosten. 

 

De ALV gaat akkoord met 6 

centrale trainingen en maximaal € 

900 aan kosten tot de volgende 

ALV. Bovendien mogen alle KMSV 

leden aan deze centrale training 

meedoen. Op de ALV van 2015 

wordt een evaluatie van de 

centrale trainingen gegeven en kan 

aan de ALV opnieuw een plan 

worden voorgelegd.  

Max van Rijn wil graag op de 

hoogte worden gehouden van het 

samenvoegen van de SPK’s en de centrale trainingen. Anne Marieke van Hulst geeft aan dat 

deze samenvoeging vooralsnog niet zal gebeuren. 

 

Erik van den Ham vraagt of het niet zinvol is dat er aandacht is voor het opleiden van 

scheidsrechters. De KMSV heeft nu alleen maar scheidsrechters van boven de 60 jaar. 

Verjonging is wenselijk. 

Martin Ariaans geeft aan dat de KNAS liever geen scheidsrechters heeft die ook zelf 

schermen. 

 

NK equipe KMSV vlnr: Thimo Dalm, Jasper 

Schout, Max van Rijn en Pelle Castenmiller 
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8. Verslag penningmeester 2013 

 

De penningmeester geeft aan dat de KMSV het 

Van Kregtenfonds heeft. Van Kregten was een 

gewaardeerd lid van de KOS. Hij hechtte eraan 

dat trouw lidmaatschap werd beloond met een 

speld. Na de fusie is er door de kosten van 

afgezien om edelmetalen te gebruiken. De heer 

Van Kregten vond dit niet passend en schonk 

10.000 gulden aan de vereniging. Er werd een 

ABNAMRO fonds opgericht. De ABNAMRO 

vraagt nu te veel kosten. De penningmeester 

heeft het fonds daarom opgeheven en is naar de 

ASN gegaan. Het nieuwe fonds heeft een risico 

van 2 op een schaal van 7. Het oude fonds stond 

op een risico van 3. 

 

Het afgelopen jaar was een financieel gunstig 

jaar. De kosten van het Assaut zijn lager 

uitgevallen dan begroot. De reden was dat er niet 

veel buitenlandse equipes waren. De zilveren 

wapens hebben ook geld opgeleverd omdat er 

weinig kosten waren en veel deelnemers.  

De uitgaven bestonden uit trainingspakken en 2 toestellen. Het afgelopen jaar is er € 1400 

overgehouden. 

Voor volgend jaar verwacht George van Heerde een tekort. Dat komt door de afschrijving 

van 5 jaar voor de toestellen en 3 voor de trainingspakken. 

 

Het huidige Assaut is duur. Er zijn veel buitenlandse equipes en de maaltijden en borrel zijn 

duurder dan in het verleden. 

 

De rendementen zijn moeilijk in 

te schatten. De penningmeester 

verwacht een tekort van € 1000 in 

2014, omdat de kosten van het 

Assaut naar alle waarschijnlijk-

heid hoger zullen zijn. 

 

De  a lgemene reserve  is 

toegenomen. Een contributiever-

hoging is niet nodig. Een beetje 

interen is geen probleem.  

 

Ricky Dijkstra ontvangt de speld 

Joop Breedvelt wordt gefelici-

teerd met de zilveren speld 
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9. Verslag kascontrolecommissie 2013 

 

De voorzitter vraagt de kascontrolecommissie bestaande uit Martin Ariaans en Leo Sannen 

hun bevindingen te verwoorden. De voorzitter van de kascontrolecommissie, Martin 

Ariaans, neemt het woord. Hij 

geeft aan dat de kascontrolecom-

missie geen onregelmatigheden 

heeft gevonden en stelt voor het 

bestuur voor het financieel 

beheer over 2013 te dechargeren. 

De kascontrolecommissie maakt 

een kanttekening bij de hoge 

declaratiekosten en vragen 

beleidsregels te stellen voor de 

declaratie. 

De vergadering verleent het 

bestuur decharge voor het 

financieel beheer 2013. 

 

De vergadering stemt in met de 

herziene begroting 2014 en de 

ontwerpbegroting 2015. 

 

10. Verkiezing kascontrolecommissie 2014 

 

De voorzitter dankt Martin 

Ariaans en Leo Sannen van de 

kascontrolecommissie voor hun 

inspanningen. Leo Sannen is 

voorzitter van de kascontrole-

commissie 2014.  

Pelle Castenmiller wordt als lid en 

Bas van Königslöw als reservelid 

gekozen. 

 

11. Uitreiking spelden 

 

De voorzitter is verheugd ook dit 

jaar weer onderscheidingen voor 

langdurig lidmaatschap te mogen uitreiken. 

 

Mevrouw Ricky Dijkstra  KMSV-speld in zilver voor 40 jaar lidmaatschap 

De heer Joop Breedvelt  KMSV-speld in zilver voor 40 jaar lidmaatschap 

De heer Rob van de Pijl  KMSV-speld in zilver voor 40 jaar lidmaatschap 

De heer Henk de Vos   KMSV-speld in zilver voor 40 jaar lidmaatschap 

 

Rob van der Pijl (foto boven) en Henk de Vos (foto 

onder) ontvangen de zilveren speld wegens langdu-

rig lidmaatschap 
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Het erelid, de heer De Kleijn, zou de KMSV speld in goud ontvangen voor het 50 jarig 

lidmaatschap. Hij heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn. In overleg met de heer De 

Kleijn is besloten hem de gouden speld volgend jaar tijdens het Assaut te overhandigen. 

 

12. Bestuursmutaties 

 

Volgens het rooster treden af de vicevoorzitter, Anne-Marieke van Hulst en de 

materiaalbeheerder, Frits Snijdewint. Beiden stellen zich herkiesbaar. De secretaris TC, 

Mark de Jong, treedt af. Maurice Verburgh is bereid gevonden de functie van secretaris 

TC op zich te nemen. Er hebben zich voor deze functie geen tegenkandidaten gemeld. Er is 

nog steeds een vacature voor de functie van redacteur. Hiervoor hebben zich nog geen 

kandidaten gemeld. Op verzoek van de voorzitter worden de vicevoorzitter en de 

materiaalbeheerder herkozen. Met algemene stemmen wordt Maurice Verburgh als 

secretaris TC door de algemene ledenvergadering benoemd. 

 

13. Rondvraag 

 

Oscar Kardolus merkt op dat er stukken op de website zijn 

verdwenen. 

 

De voorzitter memoreert dat 2016 een jubileumjaar voor de 

KMSV is. Hij vraagt of er leden bereid zijn de schermhistorie 

vanaf 1996 op papier te willen zetten. Hij hoopt op spontane 

reacties. 

 

Cock Peeks vraagt het woord. Hij signaleert dat we leven in 

tijden van veranderingen. Het KIM en de KMA heten 

tegenwoordig NLDA. Krijgers zijn peacekeepers geworden. 

Voor Cock verandert er ook het nodige. Hij wil minder 

inviteren maar meer afschermen. Hij stopt niet bij het KIM. 

Hij verleent hand- en spandiensten op verzoek. Een lesje, een 

advies, alles is mogelijk.  

Cock is blij met Erik van den Ham als zijn opvolger als leraar 

op het KIM. Erik komt uit ’t Harde en is opgevoed door de 

landmacht. Erik is als schermer opgeleid door maître Kraak. 

Hij schermt ook nog geweer. Erik is de aangewezen man om 

hem af te lossen. Kennis is macht, karakter is meer. Eer aan de 

wapenen, eerbied voor de meester. De vaardigheid waarmee 

Erik zijn wapen voert en het plezier waarmee hij schermt geen 

Cock een gerust gevoel. 

 

Cock dankt het bestuur voor alle bewezen diensten. 

 

14. Sluiting 

De vergadering wordt om 16.00 uur gesloten.  

 

Cock spreekt de ALV 

toe 
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Ranglijst 
door Maurice Verburgh, secretaris TC 

 

Voor de leden die het nog niet is opgevallen: er staan inmiddels zeven schermers in de KNAS 

ranglijst degen senioren die uitkomen onder naam van de KMSV: Björn Blaas, Pelle Casten-

miller, Maurice Verburgh, Thimo Dalm, Melvin Jongenelis, Jasper Schout en Jeroen Oost-

hof. Daarnaast staan er bij de degen veteranen op de ranglijst: Jeroen Oosthof, Toon van 

der Grinten, Gerrit Beekhuizen en Karel van Leeuwen. De andere KMSV leden in de verschil-

lende ranglijsten komen uit voor een andere vereniging.  

Het leuke is dat op toernooien hiermee de KMSV steeds zichtbaarder wordt. Het KMSV 

logo wordt gedragen op de (nieuwe) trainingspakken en de schermers zijn prominent aanwe-

zig. Vanuit het publiek, de scheidsrechters en andere schermers komen dan ook vaak posi-

tieve reacties over de aanwezigheid van de KMSV.  

Op de verschillende (opleidings)instituten van Defensie wordt volop geschermd. Een aantal 

nieuwe schermers komt ook uit voor de KMSV en is hard aan het trainen om de bovenge-

noemde namen aan te vullen op de ranglijsten.  

Mocht je een schermer zien lopen in een KMSV trainingspak of zien dat hij/zij uitkomt voor 

de KMSV: steek die persoon een hart onder de riem, moedig hem of haar aan en laat zien 

dat de KMSV een leuke vereniging is die niet voor niets al zo lang bestaat.  

Pelle Castenmiller (links) valt Paul van den Berg (rechts) aan 



22 

Jaarverslag Technische Commissie 2014 
 

In dit jaarverslag worden de volgende onderdelen behandeld: 

1. Uitbreiding TC,  verslaglegging activiteiten en een nieuwe KMSV website 

2. SPK wedstrijden, 9 geschermd, winnaar Michael van der Klip 

3. Overige schermactiviteiten door de KMSV georganiseerd. 

4. Deelname aan wedstrijden door KMSV leden en resultaten die werden behaald 

5. Het militaire schermbrevet ”Meester op een of meerdere wapens” 

6. Steunverlening door TC KMSV 

7. Opleiding schermleraar 

8. Opleiding en training. 

9. Samenvatting en toekomstverwachting 

 

1. Op de ALV 2014 hebben we Maurice Verburgh mogen verwelkomen als nieuw lid van 

de TC, de broodnodige verjonging is hiermede in gang gezet en Maurice heeft als secreta-

ris al de nodige initiatieven ontplooit. Een overzicht waarin alle KMSV activiteiten worden 

geactualiseerd in de vorm van draaiboeken met vaste afspraken is door hem gemaakt en 

tevens heeft hij als webmaster een nieuwe website geïntroduceerd die er moderner uitziet 

en eenvoudiger te hanteren is. 

 

2. De TC heeft het afgelopen schermjaar 

9 van de 10 geplande SPK wedstrijden georga-

niseerd. De SPK competitie werd in 2014 voor 

de tweede keer gewonnen door Michael van 

der Klip, als tweede eindigde Paul van den 

Berg en de derde plaats werd opgeëist door 

Thimo Dalm, nadat vorig jaar Pelle Castenmil-

ler op de derde plaats eindigde is nu opnieuw 

een jonge schermer bij de eerste 3 geëindigd. 

Dit geeft aan dat we inmiddels een bredere 

basis aan talentvolle jonge schermers hebben 

en dat het komend jaar nog spannender zal wor-

den als het om de top van het klassement gaat. 

Gemiddeld hebben 15 schermers per wedstrijd 

aan deze competitie in 2014 deel genomen, met 

een afname over het tweede deel van de compe-

titie. Vooral over de laatste 4 maanden viel het deelnemersaantal tegen, redenen voor de 

afmeldingen waren veelal door dienst of werk verhinderd en blessures. Van de 40 geklas-

seerde in het eindklassement is iets meer dan de helft actief-dienend waaronder 7 aspi-

rant officieren van KMA en KIM.  

 

3. De Assaut week werd succesvol op de KMA georganiseerd, waar we 5 jaar geleden 

het laatst te gast waren, het werd een groot succes met een internationale equipe-

competitie die we nog nooit zo sterk hebben gehad. Er deden 12 heren en 6 damesequipes 

mee en ondanks de afwezigheid van Bas Verwijlen mochten we toch maar liefst 5 schermers 

Maurice Verburgh (links) als kersvers 

TC lid, praat met Toon van der Grin-

ten 
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verwelkomen die op de FIE top 100 

lijst staan, hetgeen aangeeft hoe sterk 

deze Open CISM competitie inmiddels 

is geworden. De Zilveren Wapens wer-

den tijdens het derde week-end in 

oktober in de sporthal te Amersfoort 

gehouden naar volle tevredenheid van 

bestuur en deelnemers en midden no-

vember waren we weer te gast op 

Bronbeek om daar de tweede wedstrijd 

om de Bronbeek Klewang te schermen. 

Het werd weer een sabel-feestje waar 

letterlijk de vonken van af spatte.  

 

4. Na vorig jaar bij het NK Equipe 

11de te zijn geworden heeft het jonge 

KMSV team bestaande uit Pelle Casten-

miller, Thimo Dalm, Max van Rijn en Jasper Schout in 2014 bijna voor een verrassing gezorgd 

door zich net niet bij de laatste 8 equipes te plaatsen. In de beslissende ontmoeting werd 

met 45-44 van TSV Rapier verloren, uiteindelijk werd het KMSV team 10de. 

 

Individueel waren de jonge KMSV schermers het afgelopen jaar goed vertegenwoordigd op de 

landelijke KNAS-cup wedstrijden waar Pelle Castenmiller met een derde plaats het beste 

resultaat neerzette. Voor 2015 zullen naar verwachting de resultaten beter worden en mogen 

we ons verheugen in de komst van Björn Blaas en Melvin Jongenelis die nu beide voor de 

KMSV uitkomen. 

 

Tijdens het NK senioren en veteranen in 

2014 was een aantal KMSV leden succes-

vol. De resultaten zijn via de KMSV site 

gelinkt aan Nahouw. Op de Nahouw websi-

te kunt u alle ranglijsten met resultaten 

van onze leden terugvinden. Bij de vetera-

nen heeft een aantal leden goed gepres-

teerd bij internationale wedstrijden. Zo-

wel Gerrit Beekhuizen als ook Joop 

Breedvelt wisten een veteranenwedstrijd 

in het buitenland te winnen en in oktober 

hebben maar liefst 4 KMSV leden, na het 

behalen van de vereiste 1000 wedstrijd-

punten in de landelijke competitie, deel 

genomen aan het WK op degen in Oost-

Hongarije. 

 

Het in 2013 gestarte initiatief om tussen Brabantse verenigingen een equipecompetitie te 

organiseren heeft in 2014 een vervolg gekregen met uitbreiding tot 6 verenigingen. Over 

De KMSV equipe tijdens het internationale 

toernooi, Assaut 2014 

Floret Zilveren Wapens 2014 
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geheel 2014 zijn de equipes van TSV Rapier, SV Den Bosch, SV Pallas, SV Beau Geste, SV 

PSV en de KMSV twee maal tegen elkaar uitgekomen. SV Den Bosch en de KMSV eindigden 

met 9 overwinningen op de eerste plaats, waarbij SV Den Bosch met betere indices als eind 

winnaar werd aangewezen. Deze competitie zal zeker in 2015 een vervolg krijgen.  

 

Dit jaar werd de jaarlijks terugke-

rende Challenge Commandant Ecole 

Royale Militaire à l’ Epée in Brussel 

ingekort tot 1 wedstrijddag met 

deelname door alle Belgische mili-

taire schermers en op invitatie een 

delegatie van de NLDA en KMSV 

onder leiding van Toon van der 

Grinten. Deze individuele wed-

strijd leverde een 1e plaats op 

voor de KMA delegatie in het on-

derdeelklassement door uitsteken-

de resultaten van onze schermers. 

Maurice Verburgh werd 3de, Thimo 

Dalm 5de, Thijs Martina 7de en 

Jaap van den Berg, na lange afwezigheid, 8ste. In het veld van 42 deelnemers werd Noud 

Dumoulin 24ste. 

 

5. Tijdens het Assaut 2014 hebben Tlnt Maurice Verburgh, Cadet-Vaandrig Max van 

Rijn en Sergeant LO/Sport Jasper Schout het Meesterbrevet-examen of een resterend 

deel hiervan afgelegd. Alle drie slaagden en kregen begin juli voor het front van de troep het 

Meesterbrevet en de Meesterdegen uitgereikt door C-NLDA Generaal-majoor Vleugels.  

 

6. De voorzitter TC heeft het 

afgelopen jaar steun verleend tij-

dens de jaarlijkse Cadetten & Adel-

borsten wedstrijden op de KMA 

waar door  Commandant KIM offici-

eel afscheid werd genomen van Maî-

tre Cock Peeks. Cock heeft zijn ver-

antwoordelijkheden als schermleraar 

overgedragen aan Erik van den Ham 

die gelijktijdig als de nieuwe trai-

ner/coach op het KIM werd verwel-

komd. Tijdens de door de Cadetten 

Schermvereniging “Flash” georgani-

seerde open degenwedstrijd “Jazz-

Flash” op 30 mei 2014 heeft de TC de 

organisatie ondersteund omdat deze wedstrijd als SPK 5 telt. 

 

7. Om aan de KMSV opleidingsvisie: “de schermleraarsopleiding binnen Defensie waar-

Een eerste plaats voor de KMA equipe bestaande 

uit vlnr Thimo Dalm, Thijs Martina en Maurice 

Verburgh 

Jasper Schout ondergaat het examen voor het 

meesterbrevet: met leden van de examencom-

missie links Leo Sannen toekijkend Cock Peeks.  
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borgen” gehoor te geven is de Vz TC anderhalf jaar geleden ge-

start met de opleiding van Sgt1 Jasper Schout tot schermleraar 

KNAS niveau 3. Deze opleiding verloopt voortvarend niet alleen 

door zijn enthousiasme maar vooral door zijn serieuze inzet. 

Naar verwachting zal hij in april opgaan voor het examen. Na het 

behalen van zijn diploma, zal de TC in overleg met Jasper Schout 

bezien of een volgende actief dienende kandidaat kan worden 

benaderd. 

 

8. Na het activeren van een militaire selectie door Bureau 

Internationale Militaire Sport (BIMS) zijn een coördinator en 

coach aangewezen. Respectievelijk Majoor Chris Scherpenzeel en 

SM Anne-Marieke van Hulst zijn verantwoordelijk voor de mili-

taire selectie en equipe-samenstelling. In overleg met de KMSV 

zijn de selectie-eisen voor samenstelling van een equipe geformu-

leerd. Uitgangspunt om hiervoor in aanmerking te komen is aller-

eerst de individuele plaats die ingenomen wordt op de meest 

recente ranglijst van de KNAS. Mocht voor de KMSV dit onvol-

doende zijn dan geldt de plaats die ingenomen wordt op het SPK-

klassement van het lopende jaar. 

Op initiatief van de TC KMSV is er in 2014 gestart met het ge-

ven van Centrale Trainingen voor de militaire / KMSV selectie. 

Ook voor 2015 zijn deze CT’s gepland waaraan Maître Leo Sannen 

zijn medewerking verleent. 

Training op de opleidingsinstituten KIM en KMA wordt mede door 

tussenkomst van de TC KMSV gecontinueerd. 

 

9. De Technische Commissie 

kan terug kijken op een succesvol 

jaar waarin de getrooste inspannin-

gen over de afgelopen jaren werden 

beloond. De nieuwe generatie 

schermers presenteert zich meer-

dere malen met goede resultaten. 

Aan het NK Equipe is weer deelge-

nomen en de schermleraarsoplei-

ding binnen Defensie loopt. BIMS 

activeerde een militaire selectie, 

maar dient nog met een beleid te 

komen en aan te geven hoe de mili-

taire selectie wordt gefaciliteerd, 

e.e.a. in overleg met de TC KMSV. 

Het werven van aspirant leden 

blijft op de opleidingsinstituten een voortdurende zorg. Het is van levensbelang voor de 

KMSV dat de jonge generatie schermers gevoed blijft worden zodat we op de ingeslagen weg 

kunnen doorgaan. 

Erik van den Ham is 

de nieuwe schermle-

raar op het KIM 

Klopt het wel? Vlnr Leo Sannen, Jasper Schout, 

Joop Breedvelt en Martin Ariaans 
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Tot slot mogen we ons verheugen op steeds sterkere schermers die bereid zijn als lid voor 

de KMSV uit te komen waardoor de selectie versterkt wordt en de concurrentie toeneemt.  

 

In het schermjaar 2015 zal naar verwachting deze positieve trend zich voortzetten met 

nog betere resultaten en een positieve militaire presentatie binnen en buiten de Defensie-

organisatie door zowel de militaire selectie als overige KMSV leden.  

 

Hierbij roep ik nogmaals alle KMSV-leden op de SPK wedstrijden in de agenda te zetten en 

deelname ruim van tevoren te regelen zodat we een groter aantal deelnemers in 2015 kun-

nen begroeten. 

 

Dank is verschuldigd aan de overige bestuursleden maar vooral aan de leden van de TC en  

KMSV leden zoals o.m. Jasper Schout, Freeke Hilligehekken en Martin Ariaans, die weder-

om bereid waren zich het afgelopen jaar voor de vereniging bij meerdere evenementen in te 

zetten. Andere KMSV leden hebben eveneens spontaan ondersteund zoals tijdens de Zilve-

ren Wapens en in de Assaut week waardoor de organisatie feilloos verliep, juist deze hulp 

wordt zeer gewaardeerd en is essentieel voor het niveau waarop de KMSV zich wil manifes-

teren. Vele “handen maken werk licht” zal zeker voor 2015 gelden en we rekenen dan ook 

weer op uw spontane ondersteuning.  

 

A.W.M. van der Grinten 

Voorzitter TC KMSV 

Voor het front van de troepen ontvangen Max van Rijn (links) en Maurice Verburgh 

(rechts) het meesterdegen. Helemaal links Jasper Schout 
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Secretarieel jaarverslag 2014 

 

Gedurende het 19e verenigingsjaar van de KMSV is het bestuur vier keer bijeen geweest. 

Tevens is er in de zomer een technisch overleg geweest met Martin Ariaans en Freeke Hil-

ligehekken om te komen tot een betere afstemming van wedstrijdtechnische zaken tijdens 

het Assaut en de Zilveren Wapens. Dit heeft geleid tot betere afspraken over de taakverde-

ling tijdens de wedstrijden. Met de toetreding van Maurice Verburgh tot het bestuur is er 

een frisse jonge wind door het bestuur gaan waaien hetgeen tot betere onderlinge afspraken 

heeft geleid. De SPK 's liepen goed door toedoen van de TC.  

 

Ook het 116e Assaut verliep naar behoren. Het Assaut is gehouden van 24 tot en met 28 

maart 2014 op de Koninklijke Militaire Academie te Breda.  

 

De grootste inzet is door de TC gedaan die in alle opzichten heeft geprobeerd de heractiva-

tie van de militaire selectie te ondersteunen met als doel de militaire schermsport verder te 

promoten. Zie daarvoor het technisch jaarverslag. 

 

Verder was er geen aanleiding om nadere bestuurszaken anders dan per email te bespreken. 

In 2014 misten we door buitenlandse verplichtingen de voorzitter. Dit betekende niet dat er 

werd stilgezeten. Met digitale communicatiemiddelen kunnen er ook op afstand zaken worden 

besproken en geregeld. Ook de voorzitter kon vanuit Frankrijk de nodige interventies plegen. 

Verder ligt de nadruk van de uitbouw van het defensieschermen voor het grootste deel op 

het terrein van de TC. Daarover wordt in het jaarverslag TC uitvoerig melding gemaakt. 

 

De KMSV blijft voor de komende tijd de organisator van het NMK. Voorts fungeert de KMSV 

als organisator van de opstart van het militaire schermen en als vraagbaak voor BIMS op het 

terrein van het militaire schermen. Ook bewaakt de KMSV de kwaliteit van het schermen 

door middel van de uitvoering van de regeling “Meester-brevet” alsmede door het stimuleren 

van het doen opleiden van militaire schermleraren. 

De oktobernummer 2014 van de Redoublement is wegens gebrek aan kopij niet uitgekomen. 

 

Ledenbestand KMSV per 1-1-2014 per 1-1-2015 
Ereleden 5 5 
Leden van verdienste 6 6 
Gewone en buitengewone leden 103 105 
Donateurs 20 21 
Overige ondersteuners 3 3 
totaal 137 140 
 

In 2014 zijn er zes nieuwe leden bijgekomen. Er hebben drie 

leden opgezegd. Eén lid is donateur geworden. 

Thimo Dalm (links) schermt tegen Michael van der Klip 
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Schermen, mijn verhaal 
door Joop Pompe, Hofm1 b.d. 

 

Van de redactie: Joop Pompe heeft als enige gereageerd op de oproep 
om kopij aan te leveren voor de Redoublement. Om het blad levend en 
levendig te houden hoopt Joop dat ook anderen met een (levens)verhaal 
komen voor de Redoublement. De redactie ondersteunt dat van harte. 
We hopen dat de leden hieraan willen meewerken. Aan het einde van Joop’s mooie verhaal 
geeft hij de pen over. De redactie hoopt dat zo een  nieuwe rubriek tot stand komt. 
 

Ik ben geboren op 14 Juni 1939 te Djokjakarta in voormalig Nederlands Indië als 2e zoon van 

een Sergeant van het KNIL. Wij, mijn vader, moeder, mijn 2 broers en ik, kwamen in 1946 

naar Holland nadat wij 3,5 jaar te gast waren geweest van Keizer Hirohito. Mijn vader als 

POW op de Molukken en mijn moeder, mijn 2 broers en ik in het interneringskamp Tjideng 

Batavia. 

 

Waarom deze voorgeschiedenis? 

Omdat deze periode van grote 

invloed is geweest op mijn verdere 

leven. Ik ben in September 1955 

toen ik 16 jaar oud was bij de Ko-

ninklijke Marine in dienst gegaan 

voor een periode van 6 jaar. Het 

leek mij als zoon van een KNILLER 

de normaalste zaak om als zestien-

jarige in dienst te gaan. Het was 

toen bij de Marine een harde maar 

mooie tijd die ik niet zou hebben 

willen missen, want daar heb ik het 

schermen geleerd van de Sergeant 

der Mariniers Waasdorp. In de judozaal van het MOK (Marine Opleidings Kamp),nu de Korpo-

raal van Oudheusden kazerne te Hollandse Rading. We schermden op de tatami (judomat) en 

dat leek of je in de duinen in het zand stond ,erg zwaar en vermoeiend. 

 

Ik kreeg direct les op sabel en omdat ik de enige leerling was 

werd ik behoorlijk afgeknepen, maar ik heb toen wel geleerd 

wat schermen met de sabel inhield. We schermden nog in van 

die stevige canvaspakken die zo stug waren dat je ze rechtop 

kon zetten. En met knopen, geen rits. De knopen werden er 

regelmatig afgeslagen. Mijn eerste wedstrijd in het MOK was 

een equipe wedstrijd waarbij het equipe van het MOK 2e werd. 

Ik was apetrots op mijn eerste medaille en ik heb die nog 

steeds.  

 

Eind 1957 werd ik overgeplaatst op HMS F803 Evertsen voor uitzending naar Nederlands 

Nieuw Guinea (NNG) voor een termijn van 18 maanden. We zouden in januari 1958 vertrek-

Joop staat 2e van links 
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ken maar moesten plotseling in vliegende 

vaart op 10 december 1957 al vertrekken. 

De normale route was via het Suez kanaal 

maar vanwege de bonje met Indonesië gin-

gen we de andere kant op, via de Azoren -

Porto Rico - Panama Kanaal – San Diego - 

Hawai (Pearl Harbour)-Samoa, naar Biak 

Nieuw Guinea. Voordat we vertrokken moch-

ten de schepelingen voor de sport die zij 

bedreven de sportartikelen aanvragen die 

daarvoor nodig waren. Ik bestelde direct 

een aantal vesten, maskers ,sabels en hand-

schoenen. En verdomd, die werden aan boord 

gebracht. Nou had de Evertsen een helikopterdek ,dus dat was de aangewezen plek om een 

partijtje te schermen. Maar ja, in Nieuw Guinea is het overdag zo’n 35 graden. Ik heb toen 

maar één keer een LTZ 2e klas zo gek gekregen om onder de koperen ploert een potje sabel 

te schermen. Van het schermen kwam dus in deze tijd niet veel terecht.  

 

In 1958 werd ik op mijn verzoek overge-

plaatst naar HMS Luymes, een opnemings-

vaartuig te Merauke in het zuiden van 

NNG, waar de zeebodem nog in kaart 

moest worden gebracht. De overplaatsing 

gebeurde met een oude DC3 Dakota waar-

bij we rakelings over de boerenkool van 

het Wilhelmina gebergte vlogen. Met zo’n 

zelfde Dakota ben naar het binnenland 

gevlogen om op verzoek van mijn ouders 

mijn vakantie door te brengen in Boven 

Digoel Tanah Merah waar mijn vader als 

KNILLER met mijn moeder in 1933 was 

geplaatst voor de bewaking van politieke 

gevangenen. Daar was een grafje van een 

eerdere broer van mij die slechts 3 maan-

den oud geworden is. Het is een vreemde 

gewaarwording als je zover van huis je 

naam op een oude grafsteen ziet staan. 

 

In Juli 1959 werd ik gerepatrieerd naar Nederland waar ik weer in het MOK werd geplaatst 

en waar ik direct het schermen weer oppakte en aan verschillende militaire wedstrijden heb 

meegedaan, zoals de Marine kampioenschappen. Helaas werden er in het MOK geen scherm-

lessen meer gegeven zodat ik het van de wedstrijden moest hebben. 

 

In September 1955 werd ik na 6 jaar op verzoek ontslagen en ben de burgermaatschappij in 

gegaan. Ik woonde toen in Nijmegen en ben lid geworden van de Schermvereniging “De 3 

Musketiers” Dat was toen nog een kleine club die gerund werd door de familie Van Leth. Ja-

ques van Leth heeft later toen hij naar Meppel verhuisde de schermclub Bras de Fer opge-

HMS F803 Evertsen 
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richt. Wij, Hein, Jaques, Martin van Leth en 

ik ,hebben in Nijmegen het Marieke van Nim-

wegen Toernooi opgezet wat nog steeds een 

mooi toernooi is. 

 

Bij ons trouwen stond er een erehaag van de 

Drie Musketiers. Een foto hiervan stond in de 

krant en iedereen die naar de receptie kwam 

bracht zo’n krant mee. We hebben van het oud 

papiergeld een mooie fles wijn gekocht, haha. 

 

Vanuit Nijmegen werden diverse schermtoer-

nooien bezocht en vooral de wedstrijden van 

SV Valliant  met Adj. Kraak. Dat waren leuke 

toernooien, waar ik regelmatig de hr. Lups en 

Commodore Bakker op de sabel tegen kwam. 

 

In 1969 zijn wij naar Tilburg verhuisd waar ik 

me direct heb aangemeld bij de schermvereni-

ging Het Rapier (de naam is later veranderd in 

TSV Rapier) met als Maître Jaap Siebrand. 

Daar heb ik van Maître Siebrand pas echt 

schermen geleerd! We schermden daar in de 

kantine van een oude textielfabriek. Daar 

moesten eerst alle tafels en stoelen aan de kant gezet worden en bij het sabelschermen 

vlogen de TL buizen je soms om de oren omdat het plafond te laag was. 

De heren moesten zich omkleden op de rommelzolder en de dames op het mannen toilet. Je 

kent dat, een muur met goten waar de textiel arbeiders ……….enz…….en dat stonk behoorlijk. 

Niet erg prettig dus. Nadat ik voorzitter werd ben ik direct op zoek gegaan naar een betere 

locatie. Intussen hebben we zo’n beetje heel Tilburg gehad en zitten nu in een goede grote 

gymzaal, al zijn er nu plannen om weer te verkassen. Jaap Siebrand is een hele tijd Maître 

van Rapier geweest en heeft veel jonge en oudere schermers les gegeven, waarbij zijn motto 

was dat een voorsteek duidelijk op tijd moest zijn en eventueel 3 maanden te voren moest 

worden aangevraagd. 

 

In 1987 is het Koning Willem II toernooi opgericht en dat was naar aanleiding van een toer-

nooi van de studenten schermvereniging Excalibur. Op dit toernooi werd het bestuur van 

Excalibur door de wethouder sport gecomplimenteerd met het toernooi en met het promoten 

van de schermsport. Ik was op dit toernooi als jury president (zo heette dat toen nog) en alle 

ogen waren toen op mij gericht met een blik van “hè Joop, waar blijf jij nou? “ 

Dat liet ik niet op me zitten en met een subsidie toezegging van de wethouder sport, die ik 

hem ter plekke afdwong hebben wij, Rob van Boom, George van Heerde en ik, met financiële 

steun van de juniorkamer, waar Rob lid van was, het toernooi opgezet. Dit jaar wordt alweer 

de 28e editie van het Koning Willem II toernooi gehouden en is, na het NK, het sterkste 

toernooi van Nederland. 
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Intussen ben ik als oud Marineman en Veteraan lid geworden van de KMSV. Ik hoef jullie 

niet uit te leggen dat dat een goede beslissing was. Vooral het Assaut en de Bronbeek-

Klewang zijn leuke en gezellige schermdagen waar ik intussen veel oude vrienden heb ont-

moet en veel nieuwe vrienden heb gemaakt. Ik ben nog steeds lid van TSV Rapier waar de 

Maîtres Leo Sannen, Ineke Knape en Vic Hartog vol enthousiasme de jeugd, de senioren en 

oudjes zoals ik de kneepjes van het aloude wapenspel bijbrengen en bijhouden. 

 

Zoals ik al zei heb ik bij het schermen veel vrienden gemaakt, maar helaas ook veel vrienden 

door overlijden verloren, zoals mijn beste vriend Rob van Boom die helaas op 63 jarige leef-

tijd zijn degen moest neerleggen. C’est la vie. 

Rob wordt nog jaarlijks op het Koning Willem II toernooi geëerd door een naar hem ver-

noemde sportiviteitsprijs. 

Ik hoop nog jaren door te kunnen gaan met “Het voeren van het wapen” zoals Cock Peeks het 

zo mooi kan zeggen. Ik eindig dit verhaal met de mooiste spreuk die ik ken:  

 

Honneur aux Armes Respect aux Maîtres.  

 

 

Ik geef hierbij de pen door aan Laurens van Tiggele om de uitdaging aan te nemen om zijn 

scherm/levensverhaal te vertellen. 

 

Joop Pompe (rechts) schermt tegen maître Leo Sannen 
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Opbouw Assaut, Max van Rijn hangt de banner op, onder toeziend oog 

van (vlnr) Noud Dumouin, Gerrit Beekhuizen en Eduard Esser 
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Briefing liaisons vlnr: Noud 

Dumoulin, Saulo Waarden-

burg, Max van Rijn, Thijs 

Martina (hoofd liaisons), 

Jasper Schout, Lonneke 

Bontes en Anne-Marieke 

van Hulst (begeleider) 
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Zilveren Wapens 2014 

door George van Heerde, Res Elnt b.d. 
 

Het afgelopen jaar vonden de wedstrijden om de Zilveren Wapens net als 

de jaren daarvoor plaats op de Bernardkazerne te Amersfoort voorafge-

gaan door een SPK wedstrijd op de vrijdag. 

 

Al tijdens de eerste partijen van de 

SPK wedstrijd openbaarde zich al een 

probleem: de geleverde groene land-

macht-tape bleek niet voldoende te 

kleven, de lopers kwamen los. Er was 

geen andere tape voorradig: er moest 

geïmproviseerd worden. Op de vrij-

dagmiddag werd Amersfoort afge-

struind op zoek naar tape. Bij de 

Action was een soort ducttape ver-

krijgbaar waarvan secretaris en pen-

ningmeester wisten dat het een goe-

de kleefkracht bezat.  

Deze tape bleek ook goed te hechten 

aan de loper en de vloer. Nadat de 

schade vrijdag was hersteld bleven de 

lopers prima op hun plaats gedurende 

het gehele weekend. 

Zowel zaterdag als zondag verliepen 

de wedstrijden organisatorisch uitste-

kend: op beide dagen waren we om half 

vier klaar met schermen dankzij de 

vlotte aansturing door het wedstrijd-

bureau onder leiding van Martin Ari-

aans. 

 

Trekken, peuteren, trekken peuteren…. 

 

 

Foto boven: Ineke Knape (links) en Jasper 

Schout 

 

 

Foto rechts: Freeke Hilligehekken 

 

 

Foto onder: Maurice Verburgh 
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Met opruimen is op zondagmid-

dag al tijdens de laatste partijen 

begonnen, zo rond half drie, in 

de hoop vroeg klaar te zijn. Dat 

viel echter zwaar tegen. De tape 

liet zich niet zomaar zonder 

verzet verwijderen. Een bekend 

probleem trad op, namelijk dat 

er lijmresten achterbleven op de 

vloer bij het wegtrekken van de 

tape. Gelukkig werden de achter-

gebleven bestuursleden niet in 

de steek gelaten. Hulp kwam van 

verschillende kanten: Freeke en 

Martin van het wedstrijdbureau, 

Wim van de materiaalstand, 

Björn bleef ook helpen en belde 

naar huis om te melden dat hij 

later zou komen dan verwacht. 

Jasper en Ineke trokken heel 

langzaam en beheerst de tape van de vloer; toch bleven er lijmresten achter die naderhand 

verwijderd moesten worden, in eerste instantie door met stukjes tape over de lijm te wrij-

ven of met de vingers. De hardnekkigste resten werden met stickerverwijderaar aangepakt. 

Pas tegen 19.00 uur was de zaal leeg en schoon — zucht — en kon iedereen met beurse vin-

gers en pijnlijke knieën 

huiswaarts. Vervolgens 

kwam het terugbrengen 

van de lopers en de 

apparatuur op de schou-

ders van Maurice die 

pas om 22.00 uur de 

voordeur achter zich 

dicht kon trekken. 

Björn Blaas peutert mee 

Foto boven vlnr Martin Ariaans en Wim van Huijstee 

bewapend met thinner en stickerverwijderaar. 
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SPK Eindklassement 2014 
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KMSV wedstrijdkalender 2015 

wedstrijd Datum 2015 Locatie 

SPK 1 23 januari Huis ter Heide 

SPK 2 27 februari Huis ter Heide 

117e Assaut  23 t/m 27 maart Oirschot 

NMK/SPK 3 24 maart Oirschot 

Bronbeek Klewang 25 maart Oirschot 

SPK 4 24 april Huis ter Heide 

SPK 5 15 mei tijdens Jazz flash of anders 23 mei Breda 

SPK 6 19 juni Huis ter Heide 

SPK 7 18 september Huis ter Heide 

SPK 8 16 oktober Amersfoort 

Zilveren Wapens 17/18 oktober Amersfoort 

Bronbeek Klewang 13 november Bronbeek 

SPK 9 20 november Huis ter Heide 

SPK 10 18 december Huis ter Heide 

Foto links: Toon van 

der Grinten contro-

leert het wapen van 

John Wertenbroek. 

 

 

 

Foto rechts± Melvin 

Jongenelis in gesprek 

met Björn Blaas. 
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Inschrijfformulier deelnemers en bezoekers 

117e ASSAUT 2015 

Van de Koninklijke Militaire Schermvereniging 
Maandag 23 tot en met 28 maart 2014 op GenM de RvS kazerne te Oirschot 

 

____________________________________________________________________ 

Het inschrijfformulier is ook op de website te vinden. Gelieve daarvan zoveel mogelijk 

gebruik te maken. Indien u niet over een pc beschikt, kunt u onderstaand formulier invullen 

en voor 15 maart a.s. opsturen naar: TC KMSV, Toon van der Grinten, Multatulistraat 17, 

4819 EJ Breda. 

 

Gelet op de veiligheidsmaatregelen op de kazerne wordt ook bezoekers gevraagd zich aan 

te melden. Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee! 

 

Naam:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rang:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kenteken auto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PC/Woonpl.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geslacht: ☐M/☐V  

 

Ik schrijf in voor (svp aankruisen): 

 

Zondag 22 maart 2015: 

☐  Opbouwen overdag (’s avonds wordt op eigen kosten ergens gegeten) 

☐  Overnachting van zondag 22 op maandag 23 maart 2015 

 

Maandag 23 maart 2015: 

☐  Komt als bezoeker  

☐  8.00 uur verzamelen  

☐  Floret heren/dames  

☐  Sabel heren/dames  

☐  Floret equipe  

☐  Sabel equipe  

☐  13.30 u Geweerschermen  

☐  15.00 u Van de Wall schaal (4 aspiranten en 4 veteranen per equipe) 

☐  Overnachting van maandag op dinsdag  

 

Dinsdag 24 maart 2015: 

☐  Komt als bezoeker  

☐  08.30 u Opening NMK degen (opgave voor KMSV leden, anderen via het sportbureau)  

☐  Degen SPK 03 

☐  16.30 u degen equipe  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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☐  Overnachting van dinsdag op woensdag  

 

Woensdag 25 maart 2015: 

 

☐  Komt als bezoeker  

☐  08.30 u degen veteranen  

☐  11.00 u eerste sabelwedstrijd “Bronbeek Klewang”  

☐  14.30 u ALV  

☐  15.45 u Ereprijzenuitreiking  

☐  17.00 u sluiting, borrel voor uitsluitend KMSV leden  

☐  Warme maaltijd (besloten maaltijd alleen voor KMSV-leden om 18.00 uur) 

☐  Overnachting van woensdag op donderdag  

 

Donderdag 26 maart 2015: 

☐  Komt als bezoeker  

☐  08.00u Opening internationale competitie  

☐  Overnachting van donderdag op vrijdag  

 

Vrijdag 27 maart 2015: 

☐  Komt als bezoeker  

☐  08.00u Vervolg internationale competitie tot 12.00u. 

☐  Helpt mee afbreken op vrijdagmiddag 

☐  Overnachting van vrijdag op zaterdag  

 

Overige opmerkingen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Belangrijk: 

- U dient in het bezit te zijn van de KMSV deelnemers/bezoekerskaart gedurende uw 

verblijf op de kazerne. Deze kaart wordt u bij aankomst door de KMSV verstrekt. Te allen 

tijde dient u uw ID in combinatie met de deelnemer/bezoekerskaart te kunnen tonen. 

Maaltijden dienen zelf betaald te worden. Alleen de borrel en warme maaltijd op woensdag 

(alleen voor KMSV leden) zijn op kosten van de KMSV. 

- Het is van belang dat u zich van tevoren opgeeft of u blijft overnachten en zo ja 

gedurende welke avonden; 

- Indien u wordt gebracht door een familielid of kennis geeft u dan zijn of haar gegevens 

(ook bv het kenteken van de auto) ook door aangezien dit bij de wacht moet worden 

doorgegeven; 

- De maaltijd voor KMSV leden op woensdag moet worden besteld. Opgave van tevoren 

hiervoor is daarom belangrijk. Gelet op de hoge kosten kunnen alleen de leden aan de 

maaltijd deelnemen die zich vooraf hiervoor hebben opgegeven. De maaltijd staat 

uitsluitend open voor leden en donateurs van de KMSV. Anderen kunnen tegen betaling en 

voorafgaande opgave mee-eten. 


