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waren.De �eeuwig durende�wisselprijzenwaren schitterende handgemaakteminiatuurwapens
van koper op een eikenhouten voet met een hangend schildje waarop je naamwerd gegraveerd. Ja-
renlang hebben die bij mij thuis op de �schoorsteenmantel� gestaan.

In de loop der jaren kwamen er ook nieuwe namen op de loper zoals gezegd Petrus maar ook Pee-
ters,Christoffel,Nentenaar,Hermans,Doevedans,Cohen en vanUden. De aanwas van nieuwe
deelnemers slonk echter in de loop der jaren, terwijl maar een enkele dienstplichtge zijn opwachting
maakte. Zo herinner ik me vdg.drs. Cees Baay later directeur van de TROS en sld. Looyenga.
Ookwerden later de schermendeKLu/KMA-cadetten aan het deelnemersveld toegevoegdmaar
dat bleek geen succes vanwege de beperkte vaardigheden. De deelname aan de Klu-kampioen-
schappenwerdminimaal.

Na, ik denk, mijn twaalfde sabelkampioenschap, ben ik in 1979 gestoptmet actief schermen mede
vanwege problemenmet mijn knieën. Toen ik in 1980 veranderde van functie glipte de (KLu)scherm-
sportme langzamerhand uit de vingers.
noot: Ik weet niet wanneer het laatste kampioenschap is gehoudenmaar mocht een lezer van dit
artikel wetenwaar diemooie wisselprijzen zijn gebleven dan graag even een berichtje. Ik wil graag
weten hoe vaak mijn naam daar op staat vermeld en misschien mag ik ze nog eens een tijdje bij
mij thuis �op de schoorsteenmantel hebben�.

Anekdote : Inweet niet meer inwelk jaar het was. Tijdens een Klu-kampioenschap gingen Los,
Boot en ondergetekende stappen inNijmegen, de twee oudjeswilden naar een nachtclubmet strip-
tease danseressen. Dus werd het laat voordat ik in bed lag en dan nogmet de nodige glazen bier
op ook! De volgende dag om 08.00 uur appel voor het degenschermen. De eerste twee partijen
verloor ik, ik stond nog te slapen. Ik ben toen de kleedkamer in gegaan, keek in de spiegel en zei te-
gen mezelf dat het zo niet kon, ik gooide mijn hoofd onder de kraan, verloor daarna geen partij
meer en werd kampioen.

Wordt vervolgd���.
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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord

De jaarwisseling hebben we achter ons en het
nieuwe schermjaar is al weer begonnen. Het
jaar 2009was een zeer geslaagdKMSV-jaar.

Degenen die op 26 maart 2009 aan-
wezig waren bij het Assaut op de

KoninklijkeMilitaireAcademie zullen
zich vooral het bezoek van Z.H. Prins
Maurits herinneren.Hetwas de eerste
keer dat hij in zijn functie van bescherm-
heer van de KMSV ons met een bezoek
vereerde. De gouverneur van de KMA
ontving hem in deNassauzaal, waar
grote portretten hangen van het geslacht Nassau. Na de ontvangst bezocht hij de
sporthal waar op die dag het internationale toernooi van start was gegaan.Onze be -
schermheer liet zich breeduit informeren over de schermsport enwas erg enthousiast.
Dat laatste gold zeker ook bij de demonstratie geweerschermen. Na een afsluitend
drankje en een dankwoord van zijn zijde vertrok PrinsMaurits.Naderhand ontvingen
we van zijn adjudant een bericht dat hij onder de indrukwas van zowel de schermsport
als de organisatie van onsAssaut.

Naast hetAssaut hebben leden van onze vereniging veelvuldig deelgenomen aan di-
versewedstrijden, zowel in binnen- als buitenland.Op onzewebsite hebt u dat al kun-
nen lezen.Zeker vermeldenswaardig is de bronzenmedaille vanGerrit Beekhuizen bij
de EKVeteranen inHongarije.Daarnaast de zesde plaats die hetmilitair teambehaal-
de bij deMilitaire EK inGotenburg.

DeDefensie Sportraad heeft ingestemdmet de nieuwe regeling ter verkrijging van het
schermbrevet.DeKMSVkrijgt in deze regeling een belangrijke functie en is technisch
verantwoordelijk voor het afnemen van de examens.Onze vereniging is daardoor nog
meer verankerd in de defensieorganisatie.Helaas is tot hetmomentwaarop ik dit schrijf
deze regeling nog niet opgenomen in een officiële aanwijzing.

Over de faciliteiten voor schermendemilitairen zijnwe nog steeds niet tevreden.Op
de KMA loopt alles op rolletjes � dit door toedoen van onze vice-voorzitter a.i. Anne-
Marieke vanHulst en onze voorzitter TCToon van der Grinten � maar op het KIM
vergde het heel veel inspanning omhet schermen te behouden.CommandantKMS
heeft begin vorig jaar helaas al aangegeven dat de aspirant-onderofficieren geen (vrije)
tijd hebben om te schermen.Het zou heel jammer zijn als onze sport op lange termijn
voor deze categorie militairen verloren zou gaan. Daar staat tegenover dat deCDS
vorig jaar in een nota het belang van sport in het algemeen en van de nationale sport-
test en demoderne vijfkamp,waar schermen als verdedigingssport onderdeel van uit-
maakt, in het bijzonder onderstreept.Deze beleidskeuze zou deurenmoeten openen
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Zoals ik al zei waren schermkleding en -wapens geen probleem, alleen vaak wel
wat verouderd. Inwisselen voormoderne uitrustingen gaf veel problemen, in
materiaaldepots lagen n.l. stapels oude pakken en die moesten eerst op !!
Vele jaren later kon de sportofficier in de KLu zelf naar behoefte het modernste
materiaal bestellen, hij kreeg n.l. een budget.

Hoofd Sportcommisiewas v.w.b. de schermsport verantwoordelijk voor:
· deKlu-kampioenschappen;
· deKlu-vliegervijfkampmet het degenschermen;
· deKlu-equipes;
· de individuele deelnameaandenat.mil. kampioenschappen en toernooien.

Klu-kampioenschappen: Het was in 1960 dat ik me voor de eerste maal opgaf
als deelnemer. Deze werden toen en nog jaren daarna gehouden in de grote kan-
tine van de Luchtmacht Elektronische School(LETS) in Schaarsbergen. Perwa-
penwaren erwel tussen de 20-50 deelnemers.Naast de individuelewedstrijden
waren er ook equipewedstrijden voor de verschillende luchtmacht onderdelen.
Als je op drie wapens deelnam stond je van s�ochtends vroeg tot s�avonds laat
te schermen. Ik heb nog een foto van het kampioenschap van mij op de loper
metHeidenrijk(KL-dienstplichtige), de besteNederlandse sabelschermer ooit,
als hoofdsecondant.
Als jong broekie was ik erg onder de indruk van de schermkunst en vooral van
de hoge rangen van de gevestigde Klu-schermordemet namen van officieren als
Los,Maurenbrecher, Bakker, Boot, Rhaesa, Sant. Bij de onderofficierenwaren
Plaizier, Kragting en Lups bekende schermers.Niet allen beheersten de scherm-
kunst zoals ik het had geleerd, tegen Boot bv. trok ik op den duur tochmaarmijn
canvas degenpak aan.Mijn vrouw vroeg me wel eens of ze in dienst nog lijf-
straffen kenden bij het zien van al die blauwe striemen op mijn lichaam ! De
mooiste technische partijen op sabel schermde ik tegen Bakker, Rhaesa en in
mindere mate tegen Los. Tactisch kon ik echter nog veel van ze leren.
Het gezamenlijke drankje en de Indischemaaltijden van de commandant (kol.
Rhaesa) na afloop vergoedden veel en waren een enorm sociaal bindmiddel voor
de deelnemers en hoofdsecondanten die door deKL enKMbeschikbaar werden
gesteld.Voor het elektrisch floret- en degenschermen beschikte de Sportcom-
missie over voldoende vesten enwapens voor de deelnemers (vaak beginners)

die niet over datmateriaal beschikten.
De geselecteerde schermers voor de
vertegenwoordigendeKlu-equipeskon-
den hetmateriaal zelfs in bruikleen
blijven behouden voor deelname aan
civielewedstrijden.
In de jaren daarna klom ik snel op de
uitslagenlijstenhetgeen resulteerde in
tig kampioenschappen, demeeste op
sabel, een aantal op degen en op drie
wapens. Voor zover ik me kan herin-
neren geen titel op floret omdat eerst
Lups en daarna Petrus me de baas

HoofdHoofdHoofdHoofdHoofd
Sport-Sport-Sport-Sport-Sport-
commisiecommisiecommisiecommisiecommisie

Klu-kam-Klu-kam-Klu-kam-Klu-kam-Klu-kam-
pioenschap-pioenschap-pioenschap-pioenschap-pioenschap-
penpenpenpenpen

Klu-kampioen
1974
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voor ons maar dat gaat helaas niet vanzelf en is ook niet eenvoudig. Een poging
om eenmet aspirant-ruiters vergelijkbare regeling te treffenwaarbij een vergoe-
dingwordt verstrekt als lessenworden gevolgd bij een civiele vereniging, is niet
gelukt.Natuurlijk heeft dit ookmet budgettaire druk temaken.We leven in een
tijd dat keuzesmoetenworden gemaakt.Weliswaar beschikt defensie nog over
veel sportequipes die inCISMverband deelnemen aan internationalewedstrij-
den, maar de druk is voelbaar dat ook hier moet worden bezuinigd. Enerzijds
staat schermen hoog op deCISM ladder, anderzijds moeten we ook in de spie-
gel kijken en constateren dat schermen niet onder de categoriemeest populaire
sporten binnen defensie valt.Met het uitkomen van de sportnota van deCDS
moetenwe daar een positievewending aan kunnen geven echter dat is een uit-
daging indien geenmiddelen beschikbaarworden gesteld.Het is ook jammer
dat erwordt gesneden in deDefensie Stopsport Selectie.Uiteindelijk blijven
slechts zes sporters over. De kans dat daar een schermer bij zit, is gering.

Almet al veel uitdagingen om hetmilitaire schermen op het huidige niveau te
behouden laat staan uit te breiden.Wel prijzenwe ons rijkmet de vele vrijwilli-
gers in onze vereniging.Dat geldt zowel voor bestuursleden als andereKMSV-
leden die zich belangeloos voor de schermsport inzetten. Ik hoop ook in dit nieu-
we jaar een beroep op deze vrijwilligers te kunnen doen om de KMSVvitaal te
houden.

In de Redoublement komt een nieuwe rubriek �Geef de pen door........� waarin
ledenwetenswaardigheden schrijven over henzelf en het schermen. Ik vind het
bijzonder leuk datAnne-Marieke vanHulst, die zich overigens bereid heeft
verklaard zich op de komendeALVkandidaat te stellen als vice-voorzitter, deze
rubriek opent. Ik hoop dat degenen aanwie de penwordt doorgegeven leuke,
mooie, bijzondere en sportieve herinneringen aan het schermenwillen delenmet
de leden van deKMSV.

Rest mij u een gezond en sportief 2010 toe te wensen.Hopelijk treffen we elkaar
op hetAssaut inDenHelder.

Met vriendelijke groet,
Marius vanZeijts

Voorzitter
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OpdeVliegbasisYpenburgwas geen scherminstructeur geplaatst. Een enkel per-
soneelslidwaaronder de adjudantReitsma oefende bijMSV/DenHaag.Op zijn
aanraden meldde ik mij aan als lid van KOS/Haag alwaar de maîtres AdMol
en Piet Abrahams les gaven en ik zodoendemijn eigen vaardigheid kon ver-bete-
ren (KOS=KoninklijkeOfficiers Schermbond).De clubavond vond plaats in de
statige �balzaal� van de Julianakazerne, het drankje na afloop in de officiersmess
was vaak heel erg gezellig.
Inmijn functie op de vliegbasis had ik voldoende ruimte om schermlessen in het
rooster op te nemen en later ookwedstrijden te organiseren.Deelname hieraan
door het beroeps personeel was op vrijwillige basis en teldemee als �sportbeurt�,
voor dienstplichtigen was er echter een verplicht Livo programmamaar ze kon-
den ook aan de schermlessen deel nemen.
Bij mijn aantredenwaren er voldoende schermkleding enwapens voor beginners
in het sportmagazijn aanwezig hetgeenmij overigens verbaasde omdat er niet ge-
schermdwerd.
Ik kwam er echter al snel achter dat de Luchtmachtstaf alle Klu-onderdelen be-
voorraadde met een standaard pakket materieel voor diverse sporten ook al werd
een sport niet beoefend door bv. het ontbreken van instructie en/of accommodatie.

Livo en sportwaren op stafniveau twee gescheiden disciplines:
· Hoofd KLu/Livo was verantwoordelijk voor de directieven op het gebied van de
lichamelijke militaire vorming, opleiding van het kader, aanleg en bouw van acco-
mmodatie alsmede verstrekking vanmateriaal;
· HoofdKLu/Sport(commissie) organiseerdeKlu-kampioenschappen, trainingen
enwedstrijden voorKlu-teams, de selectie voor nationale- en internationalmili-
taire kampioenschappen,wedstrijden en toernooien, alsmede de aanstelling van
wedstrijdleiders, scheidsrechters e.d.

De twee �commandanten� , Hoofd KLu/Livo enHoofd KLu/Sport(commissie)
beiden in de rang van luitenant-kolonel hadden geen gezamenlijke baas, sterker
nog zewaren geïntegreerd in twee verschillende secties resp.Grondverdediging en
Personeel van de Luchtmachtstaf.
Als sportofficier had je in de �functionele lijn naar boven� te makenmet twee
bazen en datwerkte niet altijdmet alle consequenties van dien.

BijHoofdKLu/Livowas bv. een eigenKlu-opleiding voor scherminstructeur on-
bespreekbaar, wemochten gebruikmaken van deKL-opleiding die destijds plaats
vond op de KMA.Deelname daaraan kon alleen op vrijwillige basis plaats vin-
den; mede door de hoge gemiddelde leeftijd van het sportkader (alleen beroeps en
kort verband vrijwilligers) was hier niet echt belangstellingvoor.Demeeste sport-
instructeurs hadden al gespecialiseerde opleidingen gevolgd.DeKLu kende geen
dienstplichtige sportinstructeurs!

De opleiding bij de landmacht leverde slechts enkeleKlu-instructeurs opw.o. van
deHaag enMossingHolsteyn. Zelf heb ik nog eens de aanmelding van drie cur-
sisten gedaan gekregen. Twee vielen tijdens de opleiding af en de derde is nadat hij
enthousiast bij eenKlu-onderdeel inDuitsland aan de slagwas gegaan op jonge
leeftijd overleden.

Kennisma-Kennisma-Kennisma-Kennisma-Kennisma-
king metking metking metking metking met
het scher-het scher-het scher-het scher-het scher-
men bij demen bij demen bij demen bij demen bij de
KLuKLuKLuKLuKLu

OrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatie

HoofdHoofdHoofdHoofdHoofd
KLu/LivoKLu/LivoKLu/LivoKLu/LivoKLu/Livo
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TECHNISCHE COMMISSIETECHNISCHE COMMISSIETECHNISCHE COMMISSIETECHNISCHE COMMISSIETECHNISCHE COMMISSIE
Koninkl i jke Mi l i ta i re Scherm VerenigingKoninkl i jke Mi l i ta i re Scherm VerenigingKoninkl i jke Mi l i ta i re Scherm VerenigingKoninkl i jke Mi l i ta i re Scherm VerenigingKoninkl i jke Mi l i ta i re Scherm Vereniging

Programma Assaut 2010 op de KIMProgramma Assaut 2010 op de KIMProgramma Assaut 2010 op de KIMProgramma Assaut 2010 op de KIMProgramma Assaut 2010 op de KIM

Zondag 21 maart:Zondag 21 maart:Zondag 21 maart:Zondag 21 maart:Zondag 21 maart: Opbouwen

Maandag 22 maart:Maandag 22 maart:Maandag 22 maart:Maandag 22 maart:Maandag 22 maart:
13.00 uur Opening.
13.30 uur Floret individueel / equipe floret indien van toepassing
15.30 uur Sabel individueel / equipe sabel indien van toepassing
18.00 uur avondmaaltijd
19.00 uur Geweerschermen
20.00 uur Degen equipewedstrijd aspiranten enveteranen (equipes van4pers) v. d.Wallschaal

Dinsdag 23 maart:Dinsdag 23 maart:Dinsdag 23 maart:Dinsdag 23 maart:Dinsdag 23 maart:
08.30 uur OpeningNMKdegen (tevens SPK 3).
18.00 uur avondmaaltijd
19.00 uur degen equipewedstrijden

WWWWWoensdag 24 maart:oensdag 24 maart:oensdag 24 maart:oensdag 24 maart:oensdag 24 maart:
08.30 uur DegenVeteranen
11.00 uur Sabelwedstrijd omdeGrenadierssabel (eerste deel)
14.30 uur Algemene ledenvergadering
15.45 uur Ereprijzenvergadering
17.00 uur Sluiting, borrel en gemeenschappelijkemaaltijdKMSV leden.

Donderdag 25 maart:Donderdag 25 maart:Donderdag 25 maart:Donderdag 25 maart:Donderdag 25 maart:
08.30 uur Opening International Tournement Équipe Epée (CISMformula, poule-unique)
09.00 uur aanvang eerste ronde (Deelname ongeveer 10 nationale/internationale equipes).

Vrijdag 26 maart:Vrijdag 26 maart:Vrijdag 26 maart:Vrijdag 26 maart:Vrijdag 26 maart:
09.00 uur aanvang zevende ronde
tot 14.00 uur Vervolg competitie, gevolgd door equipeprijsuitreiking
15.00 uur afsluitenddinermet individuele prijsuitreiking
vanaf 17.00 uur vertrek internationale delegaties

Zaterdag 27 maart:Zaterdag 27 maart:Zaterdag 27 maart:Zaterdag 27 maart:Zaterdag 27 maart: Afbreken en opleveren voor 12.00 uur
Vertrek internationale delegaties.

WWWWWedstrijdbureau:edstrijdbureau:edstrijdbureau:edstrijdbureau:edstrijdbureau: Hoofd: Martin Ariaans; Ondersteuning wedstrijdbureau: FreekeHilligehekke;
Ondersteuning algemene zaken: Ineke Knape

Chef du Protocol:Chef du Protocol:Chef du Protocol:Chef du Protocol:Chef du Protocol: Sgt Majoor Anne Marieke van Hulst (vicevoorzitter a.i. KMSV)

Allewedstrijden perwapenworden volg tijdelijk geschermd, zodatmaximale deelname door
KMSV leden gewaarborgdwordt.Hetwedstrijdsysteemwordt op de dagwaarop dewedstrijd
plaatsvindt bekend gemaakt.
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In onderstaand relaas belicht Joop TIn onderstaand relaas belicht Joop TIn onderstaand relaas belicht Joop TIn onderstaand relaas belicht Joop TIn onderstaand relaas belicht Joop Teeeeexier zijn belevenissen als scher-xier zijn belevenissen als scher-xier zijn belevenissen als scher-xier zijn belevenissen als scher-xier zijn belevenissen als scher-
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twee Redoublements gepubliceerd.twee Redoublements gepubliceerd.twee Redoublements gepubliceerd.twee Redoublements gepubliceerd.twee Redoublements gepubliceerd.
In het volgende nummer zal deel twee verschijnen.In het volgende nummer zal deel twee verschijnen.In het volgende nummer zal deel twee verschijnen.In het volgende nummer zal deel twee verschijnen.In het volgende nummer zal deel twee verschijnen.

Schermen bij de Koninkli jke LuchtmachtSchermen bij de Koninkli jke LuchtmachtSchermen bij de Koninkli jke LuchtmachtSchermen bij de Koninkli jke LuchtmachtSchermen bij de Koninkli jke Luchtmacht
in de periode 1960 - 1980in de periode 1960 - 1980in de periode 1960 - 1980in de periode 1960 - 1980in de periode 1960 - 1980
door J.J.H. (Joop) Texier, majoor KLu b.d.

Schrijver dezes , geboren in 1936 teGroningen(stad) studeerde van 1955-1958
aan hetCentraal InstituutOpleiding Sportleraar (CIOS) teOverveen al-

waar hij koos voor de specialisatie van schermleraar. Docenten waren de toen
vooraanstaande maîtres d�escrime BramAbrahams (DenHaag) en Pierre van
der Voodt(Rotterdam).Mede door het stage lopen in beider schermzalen raakte
hij geïnspireerd om ook later zijn brood te gaan verdienenmet de schermsport
om dan een schermzaal inGroningen te beginnen.

Na het laatste examenwerd hij voor zijn dienstplicht opgeroepen bij de Lucht-
strijdkrachten (LSK) later de Koninklijke Luchtmacht (KLu). Eerst inNijme-
genwaarna een opleiding op de LuchtmachtOfficiers enKaderschool (LOKS)
in de Trip van Zoudtland- kazerne te Breda. Jammer genoeg had ik toen nog
geenweet van de opleiding voormilitair scherminstructeur op de Koninklijke
Militaire Academie (KMA) ook in Breda en de schermlessen aan de cadetten
o.l.v. maître Siebrand.Op de LOKSwerd niets aan schermen gedaan!

Na een kleine omzwerving werd ik eind 1959 in de functie vanHoofd Livo en
Sport geplaatst op de toenmaligeVliegbasisYpenburg (LIVO= lichamelijke
vorming).Deze functie beviel hemdirect goed en hij tekende na zijn dienstplicht
(twee jaar) één jaar bij om gelegenheid te hebben goed na te denken over zijn
toekomst.Het leven in het westen beviel hem prima en hij raakte in de ban van
eenHaarlemse schone. Hij koos voor de zekerheid en de mooie job bij de KLu
en tekende een contract voor de groepOfficieren SpecialeDiensten (OSD) en
liet daarmee zijn toekomstbeeld van een eigen schermzaal los.

IntroductieIntroductieIntroductieIntroductieIntroductie

Schermopleiding CIOS 1957
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Aandachtspunten voor de Assaut deelnemerAandachtspunten voor de Assaut deelnemerAandachtspunten voor de Assaut deelnemerAandachtspunten voor de Assaut deelnemerAandachtspunten voor de Assaut deelnemer

Dewedstrijden, die van 22maart t/m 26maart 2010 worden georganiseerd, zullen voor de
actief dienende militaire leden en aspirant-leden van de KMSV als dienstverrichting

worden aangemerkt, aangezien deze op de sportkalender zijn vermeld.

Aande deelnemerswordt derhalve buitengewoon verlof verleend op grond
van artikel 86 van hetAMAR.Met betrekking tot het BesluitDienstrei-

zenDefensie is alleen een kilometervergoeding aangaande de heen en terugreis
naar/vanaf deKoninklijkeMilitaireAcademie te Breda van toepassing.Verder
gelden de bepalingen van deAlgemeneMilitaire Pensioenwet en de polisvoor-
waarden van de StichtingZiektekostenVerzekeringKrijgsmacht (SZVK).

Actief dienendemilitairen die ookKMSV lid zijn en die aan deNMKwillen
deelnemen, kunnen zich via het inschrijfformulier van hetAssaut opgeven.
Degenen die geenKMSV lid zijn, kunnen zich uitsluitend via het sportbureau
opgeven voor deNMK.

De schermuitrusting van de deelnemers dient te voldoen aan de eisen die gesteld
worden door deKoninklijkeNederlandseAlgemene Schermbond (KNAS).

De deelnemers aan dewedstrijden kunnen van rijkswegeworden gehuisvestmits
zij zich van tevoren hiervoor hebben aangemeld. Voor de KMSV ledenwordt dit
geregeld door deKMSV.Degenen die geen lid zijn van deKMSVen diewillen
deelnemen aan hetNMKdienen zelf huisvesting aan te vragen.

Bezoeke r s rege l ingBezoeke r s rege l ingBezoeke r s rege l ingBezoeke r s rege l ingBezoeke r s rege l ing
Ookdegenen die uitsluitend als bezoeker aan hetAssautwillen deelnemen,wordt
gevraagd zich via het inschrijfformulier op te geven.De reden is dat deze namen
aan de dienstdoenden bij de poort kunnenworden doorgegevenwaardoor er geen
problemen ontstaan bij het binnen komen.

Bezoekende leden kunnen van rijkswegeworden gehuisvestmits zij zich van te-
voren tijdig hiervoor hebben aangemeld. Er kan daarmee dan bij de planning re-
keningworden gehouden.

Voed ings rege l ingVoed ings rege l ingVoed ings rege l ingVoed ings rege l ingVoed ings rege l ing
Vanwege de toenemende kosten die verbonden zijn aan hetAssaut
betaalt iedereen zijn eigen voeding.Officials die daartoe door het
bestuur van deKMSVworden aangewezen, krijgen een bijdrage in
de kosten van het ontbijt, de lunch en het diner onder overlegging van
de bonnenbij deKMSV.De lunchpakkettendie ter beschikkingwor-
den gesteld aan daartoe door deKMSVaangewezen personen, zoals
de deelnemers aan dewedstrijden, behoeven niet teworden betaald.
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Militaire EK 2009 GotenburgMil itaire EK 2009 GotenburgMil itaire EK 2009 GotenburgMil itaire EK 2009 GotenburgMil itaire EK 2009 Gotenburg

Van 7 t/m 11 mei 2009 zijn de EuropeseMilitaire Schermkampioenschappen gehouden in
Gothenburg. De organisatie was in handen van de SwedishArmed Forces enCISM

waarbij ondersteuning werd verleend door het Air Defence Regiment uit Halmstad en
de Swedish

Armed
forces

Centre for
Defence
Medicine

uit
Gothenburg.

HetNederlandse teambestond uit deKMSV-ledenKLTZEMichael van der
Klip, wmr BasVerwijlen en cadet-sgt PelleCastemiller. Adj bdGerrit Beek-
huizen fungeerde als trainer en kolonelMarius vanZeijts (vz KMSV) trad op
als chef demission.Marianne vanZeijts trad op als manueel therapeut van de
heren.

Dewedstrijden vonden plaats in de Lisebergshallen, een sportaccommodatie in
een groot amusementspark niet ver van het centrum van de stad. Voor de overige
activiteiten (waaronder ontvangst teams,welkomstreceptie, officiële vergaderin-
gen, persconferentie en sluitingsceremonie) was het team aangewezen op
GöteborgGarrison, een grote kazerne aan dewestzijde vanGothenburg.De
organisatie was perfect en de uitvoering verliep vlekkeloos.Ondermeer was aan
elk team een liaison officer toegevoegd die klokrond beschikbaar was om het
team te begeleiden en te vervoeren tussen de twee genoemde locaties.

Aan het (heren)toernooi namen 12 landen deel met 33 schermers.Onder de
deelnemers bevonden zich zes schermers die op deOlympische Spelen inBeijing
aanwezigwaren. Veel topschermers zijnmilitair, vooral die uit deOost-Europese
landen.De bezetting van het toernooi wasmede hierdoor sterk. Bij de dames
namen acht landen deel.Ook daar veelOlympisch geweld uit deOost-Europese
landen.

DeKMSVequipe behaalde in de eindklassering een verdienstelijke zesde plaats
(nog voorHongarije) en moest alleen vijf Oost-Europese landen voor zich
dulden. De door de BIMS opgelegde norm omminstens bij de beste 66% te
eindigen om uitzending naar hetWK te rechtvaardigen, werd dan ook gehaald.
HetMilitaireWKwordt in april 2010 georganiseerd inVenezuela.
In het individuele klassement plaatstewmrBasVerwijlen zich als vierde; één
punt te weinig voor brons en twee punten te weinig voor goud. Bas heeft in zijn
dagboek op de defensiewebsite ook een verslag opgenomen van ditMilitaire EK.
(zie: http://www.defensie.nl/defensietopsport/onze_sporters/bas_verwijlen/dagboek/
20090520_ek_militair_in_zweden).

o-o-o-o-o-o
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Inschr i j f formul ierInschr i j f formul ierInschr i j f formul ierInschr i j f formul ierInschr i j f formul ier
112112112112112eeeee AssautAssautAssautAssautAssaut

van de Koninkli jke Militaire Schermverenigingvan de Koninkli jke Militaire Schermverenigingvan de Koninkli jke Militaire Schermverenigingvan de Koninkli jke Militaire Schermverenigingvan de Koninkli jke Militaire Schermvereniging
te houden van maandag 22 maart t/m vrijdag 26maart 2010 op de KIMA te DenHelder



Dit formulier kunt u ook downloaden van dewebsite www.kmsv.nl.Uw inschrijvingen gaarne op
dit formulier, voor d.d. 9 maart 2010voor d.d. 9 maart 2010voor d.d. 9 maart 2010voor d.d. 9 maart 2010voor d.d. 9 maart 2010 sturen aan:
TCKMSV: Hr. J.F. Snijdewint,Oudemansstraat 254

2522 TC Den Haag.
Tel.: 06 40 50 88 83
e-mail adres wedstrijden@kmsvwedstrijden@kmsvwedstrijden@kmsvwedstrijden@kmsvwedstrijden@kmsv.nl.nl.nl.nl.nl

Ook bezoekersbezoekersbezoekersbezoekersbezoekers wordt gevraagd zich aan te melden, ook voor een overnachting!

Naam:
Adres:
PC/Woonpl.:
Email:
Telefoon:
M/V(doorhalenwat niet van toepassing is)

U schrijft in voor:
Zondag 21 maart 2010:Zondag 21 maart 2010:Zondag 21 maart 2010:Zondag 21 maart 2010:Zondag 21 maart 2010:

� Overnachting van zondag 21 op maandag 22 maart 2010

Maandag 22 maart 2010:Maandag 22 maart 2010:Maandag 22 maart 2010:Maandag 22 maart 2010:Maandag 22 maart 2010:

� Komt als bezoeker
� 10.00 uur opening 112eAssaut
� Floret heren (asp. sr. vet.)
� Floret dames (asp. sr. vet.)
� Sabel heren (asp. sr. vet.)
� Sabel dames (asp. sr. vet.)
� Indien van toepassing
� Floret equipe
� Sabel equipe
� Geweerschermen
� Van derWall schaal (4 asp. 4 vet. equipe)
� Ontbijt
� Lunch
� Warme maaltijd
� Overnachting vanmaandag op dinsdag

Pagina 39

Assaut - zonder woorden (2)Assaut - zonder woorden (2)Assaut - zonder woorden (2)Assaut - zonder woorden (2)Assaut - zonder woorden (2)
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Dinsdag 23 maart 2010:Dinsdag 23 maart 2010:Dinsdag 23 maart 2010:Dinsdag 23 maart 2010:Dinsdag 23 maart 2010:
� Komt als bezoeker
� DegenNMK(geldt alleenvoorKMSVleden, anderenvia het sportbureau)
� Degen SPK
� Degen equipe
� Ontbijt
� Lunch
� Warme maaltijd
� Overnachting van dinsdag opwoensdag

WWWWWoensdag 24 maart 2010:oensdag 24 maart 2010:oensdag 24 maart 2010:oensdag 24 maart 2010:oensdag 24 maart 2010:
� Komt als bezoeker
� Degen veteranen
� Eerste deel 13eGrenadierssabelwedstrijd
� 14.30 uALV
� 15.45 uEreprijzenuitreikingen
� 17.00 u borrel
� Ontbijt
� Lunch
� Borrel
� Warme maaltijd
� Overnachting vanwoensdag op donderdag

Donderdag 25 maart 2010:Donderdag 25 maart 2010:Donderdag 25 maart 2010:Donderdag 25 maart 2010:Donderdag 25 maart 2010:
� Komt als bezoeker
� 08.00uOpening Internationalewedstrijdenm.m.v.CadettenTamboerKorps.
� Ontbijt
� Lunch
� Warme maaltijd
� Overnachting van donderdag op vrijdag

Vrijdag 26 maart 2010:Vrijdag 26 maart 2010:Vrijdag 26 maart 2010:Vrijdag 26 maart 2010:Vrijdag 26 maart 2010:
� Komt als bezoeker
� 08.00uOpening vervolg Int. Equipewedstrijden.
� Ontbijt
� Lunch
� Warme maaltijd
� Overnachting van vrijdag op zaterdag
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echter dat er een nieuwe generatie aan
de deur van de ervaren marineman
staat te kloppen. Eerste luitenant (KL)
TitiaMannessen zegevierde bij de
vrouwen. �Het is goed dat er weer wat
jonge talenten zijn bijgekomen�, con-
stateerdeMol, �want de schermsport
is in mijn ogen van groot belang voor
de ontwikkeling van eenmilitair.Het
is niet voor niets dat schermen op het
rooster van veel officiersopleidingen in
dewereld staat.�

o-o-o-o-o

Het is goed dat er weer jonge talenten
bijkomen . . .

Assaut - zonder woorden (1)Assaut - zonder woorden (1)Assaut - zonder woorden (1)Assaut - zonder woorden (1)Assaut - zonder woorden (1)
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Zaterdag 27 maart 2010:Zaterdag 27 maart 2010:Zaterdag 27 maart 2010:Zaterdag 27 maart 2010:Zaterdag 27 maart 2010:
� Komt als bezoeker
� Afbreken en opleveren sportzaal. (voor 12.00u)
� Ontbijt
� Lunch

Handtekening:

Scheidsrechters gevraagd!Scheidsrechters gevraagd!Scheidsrechters gevraagd!Scheidsrechters gevraagd!Scheidsrechters gevraagd!

Gedurende hetAssaut heeft deKMSVvoor allewapens scheidsrechters nodig.
DeKMSV is u zeer erkentelijk indien u hieraan een bijdrage zouwillen leveren.
Dit horen wij graag per email of per brief onder opgave van naam, adres,
telefoon, email en wapen waarop u zou willen jureren.

Zou u dit willen sturen aan:
TC KMSV
Hr. J.F. Snijdewint
Oudemansstraat 254
2522 TC Den Haag
Tel.: 06 40 50 88 83
Email: wedstrijden@kmsv.nl
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AandachtAandachtAandachtAandachtAandacht
Vooruitzichten bestaan er dus zeker voor de
KMSVbijDefensie. �De schermsport staat bij
ons hoog op de agenda�, stelde de voorzitter
van deDefensie Sportraad, commandeur Erik
Kopp.Hij vervolgt: �In de vandaag gehouden
vergadering is de nieuwe regeling ter verkrijging
van hetmeesterbrevet behandeld en is daarmee
ingestemd�.HetHoofdBureau Internationale
Militaire Sport, luitenant-kolonel (KLu)Hans
Goedings kon dat alleen maar beamen. �Zoek
maar eens een sport die voor de 111e keer een
toernooi houdt.Zoiets verdient de aandacht�,
meent hij.
Schermen is �hot�, zo bleek ook na de Olympi-
sche Spelen.De successen vanwachtmeester
(KMar) Bas Verwijlen, die zoals mocht worden
verwachtDefensiekampioenwerd, hebben de
KoninklijkeNederlandseAlgemeneScherm-
bond nochDefensie windeieren gelegd.Dema-
rechaussee, ook in dienst van het team tijdens de
internationale landenstrijd, kende de eer de be-
schermheer van deKMSV, reserve luitenant-ter-
zee 2 OCPrinsMaurits, op de hoogte te bren-
gen van de ontwikkelingen binnen de scherm-
sport.De prins kreeg daarbij niet alleen de span-
nende strijd tussenNederland en grootmacht
Hongarije te zien, maar ook een demonstratie
van het spectaculaire geweerschermen.

Geen verrassingGeen verrassingGeen verrassingGeen verrassingGeen verrassing
Maître adjudant bdAdMol, een begrip in de
militaire schermsport, beleefde deweekmet veel
plezier. Hij zag ook oud-grenadier Oskar Kar-
dolus � telg uit dewelbekende schermzaal uit
Zoetermeer - op woensdag winnen op sabel en
George vanHeerdemet degen bij de veteranen.
DeLetten zegevierden in het internationale
ploegenklassement,metNederland als vierde en
BasVerwijlen als individueel kampioen.Zoals
gezegd prolongeerde demarechaussee van de
DefensieTopsportselectie -en passant- zijn
nationalemilitaire titel.Dat -good-old- kapi-
tein-luitenant-ter-zeeMichael vanderKlip twee-
de werd, mocht ook geen verrassing heten.
CadetsergeantPelleCastenmiller onderstreepte

. . . spectaculair geweerschermen . . .

Maître adjudant bd Ad Mol en
oud-grenadier Oskar Kardolus

Bescermheer Pins Mauts op bezoek

. . . schermsport staat bij ons
hoog op de agenda . .
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FotoAssaut 2000

1. Hoofdgebouw KIM 7. Zweedse
2. Klooster 7a.OudeZweedse
3. Enys House 8. GebouwNoord
4. Villa EO 9. Brugsimulator
4a. GebouwZuid 10. Neptunus
5. Bokkenveldje 11. Tennisbaan
6. Medemblik 12. MARMAT-lab
6a. GebouwWest

Plattegrond Koninkl i jk Instituut voor de MarinePlattegrond Koninkl i jk Instituut voor de MarinePlattegrond Koninkl i jk Instituut voor de MarinePlattegrond Koninkl i jk Instituut voor de MarinePlattegrond Koninkl i jk Instituut voor de Marine
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Overgenomen uit de Defensiekrant van 2 april 2009
Tekst: Evert Brouwer
Foto�s: George van Heerde

Oude vereniging bli j f t jongOude vereniging bli j f t jongOude vereniging bli j f t jongOude vereniging bli j f t jongOude vereniging bli j f t jong

BREDA � Koninklijk bezoek, een voorstel voor een nieuwe regeling meesterbrevet
schermen, de 111e editie van het KMSV-Assaut, het militair kampioenschap en een

groot internationaal toernooi.

Hetvalt allemaal nauwelijks in één zin te
vervattenwat deKoninklijkeMilitaire

Schermvereniging (KMSV) allemaal ten deel
viel vorige week in het sportdomein van de Ko-
ninklijkeMilitaireAcademie inBreda. �Scher-
men staat weer volop in de aandacht�, zei
KMSV-voorzitter kolonelMarius vanZeijts
glunderend.
Trotsmocht hij met zekerheid zijn, want een
werkweek lang liepen alle evenementen op rol-
letjes.Met dank aan onder anderenwedstrijd-
leider luitenant-kolonel bdToon van derGrin-
ten, erelid van deKMSVadjudant bdMartin
Ariaans en sergeant-majoor bd FreekeHillege-
hekke. �Wewerken al vijftien jaar samen�, sprak
Ariaans, nota bene op zijn 62ste verjaardag, �en
dat kun je merken.We kunnen spreken zonder
woorden.�
Al diemilitairen buiten dienst en de aanwezig-
heid van het oudste erelid luitenant-kolonel bd
der CavalerieMax van der Hoog en de voor-
maligeBevelhebber der Landstrijdkrachten, ge-
neraal bd RienWilmink, zouden er op kunnen
duiden dat deKMSVdreigt te bezwijken onder
de vergrijzing. �Niet is minder waar�, meende
VanZeijts. �DeCommandant der Strijdkrach-
ten, generaal VanUhm, heeft onlangs in een no-
ta het belang van sport in het algemeen en van
de nationale sporttest en demoderne vijfkamp,
waar schermen als verdedigingssport onderdeel
van uitmaakt, in het bijzonder onderstreept.�
Daarbij komt dat op de uitslagenlijst van het
militair kampioenschap tal van cadetten enadel-
borsten prijkten, zoals Pelle Castenmiller en
Cedric Petegem. Bij de vrouwen lijktAmanda
Kipp (KM) een kandidaat voor de toekomst.

Spreken zonder woorden.

Ed Bakker en Max van der Hoog

�Schermen weer volop in de aandacht�
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA
Algemene Ledenvergadering KMSV d.d. 24 maart 2009

Locatie: KIM

1. Opening

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Vaststellenagenda

4. Vaststellen notulenA.L.V. d.d. 25 maart 2009

5. VerslagTechnischeCommissie 2009

6. Verslag Secretaris 2009

7. Verslag penningmeester 2009

8. Verslag kascontrolecommissie 2009

Vaststellen balans en de staat van baten en lasten 2009

Vaststellen herziene begroting 2010 ontwerpbegroting 2011

9. Verkiezing kascontrolecommissie 2009

10. Meesterembleem

11. Uitreiking speldenKMSV

12. Bestuursmutaties
Volgens het rooster treden af de vicevoorzitter en demateriaalbeheerder,

Frits Snijdewint.De functie van vicevoorzitter kwamvorig jaar vrij.Het
bestuur stel voor om sergeant majoor Anne-Marieke vanHulst te be-
noemen als vicevoorzitter. Frits Snijdewint stelt zich herkiesbaar.

De redacteur,HansMelissant, heeft aangegeven zijn functie neer te
willen leggen.

Tegenkandidatenworden verzocht zich vóór aanvang van de vergadering
bij de secretaris kenbaar te maken.

13. Rondvraag

14. Sluiting
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Negen jaar geleden isHenk als assistent trainer vanCockPeeks intensiever bij
het schermen op het KIM betrokken geraakt. Henk zou maître Peeks waarne-
men gedurende de tijd datCock Peeks met vakantie was. Vanaf dat moment is
Henk bij het lesgeven steeds betrokken gebleven.Hij assisteerdeCockPeeks en
nam zijn lessen waar als Cock er niet was.Nadat Cock Peeks geen les meer
gaf op het KIMheeftHenk deze taak gedurende drie jaar waargenomen totdat
inmei 2008 Jacques Roelse als hoofdtrainer werd aangesteld. Enthousiast als
Henk is bleef hij ook Jacques assisteren bij het lesgeven.
Daarnaast repareertHenk al gedurende twee jaar lang belangeloos dewapens
van het KIM.Henk vindt het belangrijk dat al het materiaal dat in de zaal aan-
wezig is werkt en spoort de adelborsten aan om kapot materiaal aan hem aan
te bieden en niet terug te zetten in de kast.

Henk benadruktmet toenemend enthousiasme het belang van continuïteit bij
het schermen op de opleidingsinstituten.Zo vindt hij het heel belangrijk dat
Castenmiller enVanPetegem behouden zijn gebleven voor het schermen.
Castenmiller is op de KMAdoorAnne-Marieke vanHulst opgeleid en kan
zijn schermactiviteiten voortzetten op hetKIM.Henk vindt de afstemming op
schermgebied tussen het KIM en deKMAheel belangrijk met het oog op het
behoud van schermtalent.

Voorafgaand aan het eerste studiejaar kunnen de adelborsten kennismakenmet
alle sporten.Henk verzorgt daar nu de introductieles.Deze introductieleswordt
op één dag gegeven. Dan geeft Henk aan ongeveer 120 man, verdeeld over
groepen van ongeveer 16 personen intro-schermles.Hij laat de adelborstenmet
alle wapens kennis maken, ook met geweerschermen.Hij laat ze een les sabel
ervaren in de hoop dat ze warm lopen voor de schermsport. Het is bijzonder om
het leuk te doen, maar vergt wel veel inspanning. Dit jaar zijn er 23 van de 120
aangemelde adelborsten gaan schermen.Daarvan zijn er uiteindelijk ongeveer
12 overgebleven.

Het KIMheeft genoegmateriaal.Nadeel is dat de mens langer wordt met als
gevolg dat veel pakken niet meer passen.Omhet voor adelborsten aantrekkelij-
ker te maken te gaan schermen, zouden er nieuwe pakken moeten komen.
Ter afsluiting,Henk geeft op aanvraag van basisscholen, voortgezet onderwijs
en andere gelegenheden schermdemonstraties, geheel belangeloos.
Tot slot, geeftHenk aan dat het schermen in het familiebloed zit. Zijn zoon
heeft geschermd.Van zijn acht kleinkinderen hebben er drie geschermd. Eén van
hen schermt nog steeds.

o-o-o-o-o-o-o

Hoe ben je er-
toe gekomen
les te gaan
geven?

Wat vind je
belangrijk voor
het schermen?

Hoe trek je de
adelborsten
over de streep
om te gaan
schermen?

Wat is je in de
loop van de
jaren opgeval-
len bij het
schermen?
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Notu lenNotu lenNotu lenNotu lenNotu len
Algemene LedenvergaderingAlgemene LedenvergaderingAlgemene LedenvergaderingAlgemene LedenvergaderingAlgemene Ledenvergadering
d.d. 25 maart 2009d.d. 25 maart 2009d.d. 25 maart 2009d.d. 25 maart 2009d.d. 25 maart 2009
KMA te BredaKMA te BredaKMA te BredaKMA te BredaKMA te Breda

AanwezigAanwezigAanwezigAanwezigAanwezig: de heren Ariaans (erelid), Van der Hoog (erelid), Kragting (erelid), Van Rijn (erelid,
adviseur), Bakker (lid van verdienste), Mol (lid van verdienste), Peeks (lid van verdienste),
Peeters (lid van verdienste), Van Leeuwen, Broodbakker, Janssen, Burema, Klootwijk, Breedvelt,
DeVos, Kardolus, Hak, Bekker, Beekhuizen (wedstijdondersteuning), Sannen, Kamp, Van
Huijstee,Van derGrinten,Oost, Speth, Scherpenzeel,VanHeerde (pen), Snijdewint (materiaal-
beheer,prijzencommissaris), Slooten,Moolenaar enVanZeijts (voorzitter) en dedamesDijkstra,
Ariaans, VanHulst, Koopman, Lucas, Evers, Hilligehekken, Speth en Knape (secr., verslag-
legging).
Afwezig met berichtAfwezig met berichtAfwezig met berichtAfwezig met berichtAfwezig met bericht: de heren Van der Pijl (vice-voorzitter), Kleyn, Bel, Francis, Hertenberg,
Vermeulen, Van Tol (lid van verdienste), Van Tiggele,Dekkers, Blaas,Wertenbroek, Leering (lid
van verdienste),Melissant (redacteur/webmaster, lid van verdienste),Castermans, en de da-mes
Van der Pijl enVanTiggele.

1 .1 .1 .1 .1 . OpeningOpeningOpeningOpeningOpening
De voorzitter opent om 13.48 de vergadering en heet iedereenwelkom. In het bijzonder worden
welkom geheten de ereleden de herenVan derHoog, Kragting, VanRijn enAriaans alsmede de
leden van verdienste de heren Peeks, Bakker,Mol en Peeters.

2 .2 .2 .2 .2 . Mededelingen van de voorzitterMededelingen van de voorzitterMededelingen van de voorzitterMededelingen van de voorzitterMededelingen van de voorzitter
De voorzitter vraagt eenminuut stilte ter nagedachtenis aan het overleden lid mevrouw Boot,
LuitenantMilva b.d.De heerVan derHoog heeft het bestuur op de crematie vertegenwoordigd.
Er zijn 40 leden en donateurs aanwezig inclusief de bestuursleden.Op verzoek van de voorzitter
noemt de secretaris de namen van degenen diemet bericht zijn verhinderd.De voorzitter brengt
de hartelijke groeten over vanHansMelissant.

De voorzitter meldt dat Z.H. PrinsMaurits donderdag 26 maart 2009 gedurende ongeveer an-
derhalf uur aanwezig zal zijn in de sporthal. De Prins zal in deNassauzaal worden ontvangen
door deGouverneur en de voorzitter van de KMSV.Vervolgens zal de Prins naar de sporthal
worden begeleid.Daar zullenMartinAriaans en FreekeHilligehekke een uiteenzetting geven
van de taken van het wedstrijdbureau. Toon van der Grinten zal de Prins uitleg geven op de
schermvloer. Als laatste onderdeel zalCok Peeksmet twee cadetten een demonstratie geweer-
schermen geven.Afsluitend zal een drankjeworden genuttigd.

De voorzitter legt aan de leden en donateurs uit dat defensie verzakelijkt, hetgeen betekent dat
voor steedsmeer activiteiten en dienstenmoetworden betaald. Dit betekent dat ook voor het
Assaut steedsmeer kostenmoetenworden betaald.DeKMSVheeft metmoeite de afgelopen
jaren de begroting rond gekregen. Een deel van de kosten wordt voldaan door de BIMS die dui-
zenden euro�s beschikbaar stelt voor hetNMKen hetCISMtoernooi op donderdag en vrijdag.
HetAssaut-deel van de KMSVkan op deze kostenmeeliften. Toch blijven er nog kosten over.
Daarom is bepaald dat iedereen zijn eigen voeding betaalt.
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Interv iew met. . .Interv iew met. . .Interv iew met. . .Interv iew met. . .Interv iew met. . .

Henk de VosHenk de VosHenk de VosHenk de VosHenk de Vos

Afgenomen door Ineke KnapeAfgenomen door Ineke KnapeAfgenomen door Ineke KnapeAfgenomen door Ineke KnapeAfgenomen door Ineke Knape

Henk de Vos werd in 1969 als Korporaal bottelier geplaatst
op het KIMbij de adelborsten. Hij heeft toen ook het

schermen opgepakt. Vanaf die tijd is Henk niet alleen het
schermen,maar ook de adelborsten die

schermden trouw gebleven.

Ophet KIMheeftHenk alsKorporaal bottelier het schermengeleerd van
maître Cock Peeks. Cock Peeks was de drijvende kracht achter het scher-

men en is dat altijd gebleven.

Henk heeft in 1955 Cock ontmoet op Curaçao waar zij beiden tot 1957 hebben
gediend.Het wasCock dieHenk op het KIM overhaalde om te gaan schermen.
Op het KIM schermden vroeger ongeveer 15 a 20 man.

In 1970 is Henk lid van Zeemacht geworden. Ook daar gaf Cock Peeks les. Bij
Zeemacht werd ook op andere wapens geschermd dan de sabel. Henk heeft daar
ook het schermenmet de floret en de degen geleerd.

Gerard Burema heeftHenk in 1985 overgehaald voorzitter van de afdeling scher-
men vanZeemacht te worden.
De functie heeft hij aanvaard onder de voorwaarde dat hij 1 ½ uur per week over
de grote zaal mocht beschikken. Hierdoor kreeg het schermen een veel bredere
aandacht danwanneer in een kleine achteraf zaaltje zouworden geschermd.Het
voorzitterschap heeft hij gedurende 6 jaar bekleed.

Na het voorzitterschap bleef hij als commissaris materiaal bijMSVZeemacht
en ook het onderhoud daarvan zoals wapens repareren... tot op heden!
Hij heeft jarenlang de schermjeugd van Zeemacht begeleidt naar wedstrijden.
Daarmee is hij opgehouden omdat het vanuitDenHelder altijd ver rijden is naar
wedstrijden.Ditwerd te vermoeiend.
Zeemacht was vroeger eenmilitaire vereniging. In de loop van de tijd is het een
burgervereniging geworden.

Op het KIMwerd in de tijd datHenk begon op sabel geschermd. Sabel was het
wapen dat aan de KMwas gelieerd. Sabel is dus lange tijd zijn hoofdwapen
geweest. Later isHenk overgestapt op de degen omdat dat veel meer werd be-
oefend. Floret heeft hij hetminst intensief gedaan.

Wie was je
maître?

Wat heb je bij
Zeemacht
gedaan?

Opwelkwapen
ben je begonnen?
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De stand van zakenmet betrekking tot het meesterbrevet wordt door de voorzitter uitgelegd.De
toekenning van het schermbrevetwordt geregeld in een landmachtorder van 1987.Het is nietmeer
duidelijk of deze landmachtorder nog van kracht is.Het bestuur van de KMSVmaakt zich hard
voor een officiële defensiebrede regeling van dit meesterbrevet.DeGouverneur is bereid omde toe-
kenningsautoriteit te blijven.Op 26maartwordt door de defensiesportraad een concept regeling
voor de toekenning van hetmeesterbrevet behandeld. Indien hierop positief wordt gereageerd is
vervolgens van belang de formele bekrachtiging gerealiseerd te krijgen.

De voorzittermeldtmet enige teleurstelling dat het niet is gelukt een schermleraar op de KMS
aangesteld te krijgen.De voorbereidingen zagen er rooskleurig uit.De heer LeoRuttenwas bereid
op de KMS les te geven. De financiële kant was ook geregeld.Het probleem bleek tijd te zijn. De
initiële opleidingbleek geen ruimte te biedenvoor schermen.Ookbleek er teweinig vrije tijd te zijn.
Aangezien deKMSVervoormoetwaken dat onderofficieren verstoken blijven van schermonder-
richt ligt er thans een voorstel in de defensiesportraadwaarin degenen die niet op het opleidings-
instituut kunnen schermen de gelegenheid krijgen ombij een burgervereniging te schermen die dan
gedeeltelijk door defensiewordt bekostigd.

3 .3 .3 .3 .3 . VVVVVaststellen agendaaststellen agendaaststellen agendaaststellen agendaaststellen agenda
De agendawordt zonderwijzigingen vastgesteld.

4 .4 .4 .4 .4 . VVVVVaststellen notulen ALaststellen notulen ALaststellen notulen ALaststellen notulen ALaststellen notulen ALV d.d. 19 maart 2008V d.d. 19 maart 2008V d.d. 19 maart 2008V d.d. 19 maart 2008V d.d. 19 maart 2008
De notulenworden zonder aan- en opmerkingen vastgesteld.

5 .5 .5 .5 .5 . VVVVVerslag technische commissie 2008erslag technische commissie 2008erslag technische commissie 2008erslag technische commissie 2008erslag technische commissie 2008
De voorzitter TCmaaktmelding van de volgende activiteiten

1. SPKwedstrijden, 9maal georganiseerd,koperen lopers, winnaar Joop Breedvelt
2.Opslag schermmateriaalDefensie bij hetAGB te Lettele, bruikleen schermuitrusting
3.Aanpassing draaiboekAssautwaarbij de samenwerkingmet BIMS is geïntegreerd
4. KMSVals schermvraagbaak en intermediair defensie breed, facilitair op schermgebied
wanneer daar binnenDefensie behoefte aan is.

5. Prijzenbeleid
6.Deelname aanwedstrijden doorKMSV leden
7. Training en opleiding, hetmeester-brevet.
8. Resumé en toekomstverwachting

Ad. 1. De TC heeft in 2008 negen SPKwedstrijden georganiseerd. Het streven van de TC om
10maal eenwedstrijd te houden buiten de zomermaanden juli en augustus is net niet ge-
haald.Maar het aantal van negen is een goed resultaat voor de SPK competitie die over
2008 gewonnen werd door Joop Breedvelt. Joop miste maar één wedstrijd en wist zich
door goede prestatiesmoeiteloos aan de kop van het klassement te handhaven.
Alle SPKwedstrijden werden door zorg van de TC op koperen lopers geschermd.
Gemiddeld hebben ruim twintig schermers perwedstrijd aan deze competitie in 2008 deel-
genomen, waarvan ongeveer 5 aspirant leden perwedstrijd.Over het gehele jaar gerekend
hebben 16 aspirant officieren vanKMAenKIMdeelgenomenwaarbijCadSgtCasten-
miller en SgtAdb van Petegem op de 7e en 11e plaats beslagwisten te leggen. Beide talent-
volle schermers presteerden zeer goed.
Vanaf 1 januari zullen de poulestaten en het totaalklassement direct na elkewedstrijd op de
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gegeven.Ook ben ik toen lid geworden van schermverenigingKring Friesland.
In die tijd was ik op de VLB Leeuwarden geplaatst. Al snel kwam ik in het
Moderne vijfkamp team. Iederemaandwerden er centrale trainingen gegeven.
Met dit teamheb ik deelgenomen aan verschillende internationalewedstrijden.
Omme beter in het schermen te bekwamen, reed ik elke woensdag naar Den
Helder om daar te schermen op het KIM.
OpdeVliegbasis Leeuwarden heb ik schermmateriaal kunnen aanschaffen en
heb daar een eigen schermgroepje opgezet.Misschien kunnen jullie je de SPK
wedstrijden van Leeuwarden nog herinneren! Nadat ik in 2001 ben overge-
plaatst naar deKMA is het schermen op deVliegbasis Leeuwarden helemaal
doodgebloed.
Het schermen op de KMAwas na het vertrek van Leo Sannen helemaal inge-
dut. Ik heb de oude schermmaterialen uit de kelder gehaald en het schermen
weer nieuw leven ingeblazen.Daarbij ben ik geholpen doorAdmiraal bd.Van
Rijn die door het schrijven van brieven aan deKMAeraan heeft bijgedragen
dat geld werd vrijgemaakt voor de aanvulling van het schermmateriaal. Nu
maakt iedere Cadet op de KMA kennis met de sport schermen. De scherm-
vereniging Flash isweer een actieve verenigingmet een actief bestuurmet veel

ambitie. Dit vind ik erg leuk.Het leden-
aantal van Flash verandert erg per jaar.
Dit gaat met ups en downs.Maar wij
zijn niet de enige verenigingopdeKMA
die daar last van heeft.
Nu ik in Breda woon, scherm ik bij de
schermvereniging Rapier. Een leuke
schermvereniging met veel leden die
Degen schermen.

Mijn voorkeurswapen:Dit is de degen.
Ik ben nu bezig om de andere twee wa-
pens onder de knie te krijgen.Maar de-
ze kunnen niet tippen aan de degen.

Graag wil ik de steek door geven aan
Cadet VdgAndor Baan.Hij was in de
tijd dat hij op deKMAstudeerde erg
actief in de schermvereniging.Hij stu-
deert nu in Australië op deMilitaire
Academie. Maar daar kan hij meer
over vertellen���������..

Degenschermen is favoriet . . .
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websiteworden gepubliceerd.
De puntentelling voor de SPKwedstrijden is na deALV 2008met terugwerkende kracht
per 1 januari 2008 aangepast en gepubliceerd in deRedoublement.Doelstellingwas tot
een eerlijker toekenning van punten te komenwaarbij het vaak deelnemenwordt beloond.

Ad 2. DeTechnischeCommissie realiseerde tevens door tussenkomst vanAlainCastermans
en de voorzitter de centrale opslag van lopers en schermmateriaal bij hetAlgemeenGoe-
derenBedrijf te Lettele. Tijdig vervoer van lopers is daarmee eenvoudig geregeld.

Ad 3. De TC is druk doende geweest met het completeren van het draaiboek voor het Assaut.
Aangezien de samenwerkingmet de BIMS een positieve impuls aan het schermen geeft,
is een goed draaiboek onontbeerlijk. Dit draaiboek vormt nu de basis voor het Assaut
programma 2009 en volgende jaren.

Ad 4. Het streven van hetKMSVbestuur omDefensiebreed voor alle krijgsmachtdelen als
schermvraagbaak en intermediair op schermgebied op te treden werd door de TC opge-
pakt door steun te verlenen op deKMAtijdens de jaarlijkseCadetten&Adelborsten
wedstrijden, door lopersteun te verlenen aan hetNOC/NSFopPapendal teArnhem en
tijdens deNationaleTaptoe teRotterdam.
Bij dit laatst genoemde evenement hebbenKMSV-leden onder grote belangstelling de
schermdemonstraties bij de opening verzorgd.Het optreden van deKMSVschermers is
mede vanwege de bijzonder professionele aanpak, bijzonder gewaardeerd.De opname
van dit optreden is op dvd vastgelegd.
Op voordracht van de TC heeft maître Cock Peeks met medewerking van KMSV-le
den een demonstratieKlewang schermen gegeven voor deOnderofficiersvereniging van
het 12de Infbataljon Lumbl �VanHeutz� op deOranje kazerne te Schaarsbergen.Dit
was een zeer succesvolle demonstratie waarvoor veel belangstelling bestond.DeTC
heeft deze demonstratie eveneens op dvd vastgelegd.

Ad 5. DeTC is erin geslaagd omna intensieve onderhandelingen tegen een redelijke vergoe-
dingmooie schermmedailles te verkrijgen die vanaf 2009 voor het wedstrijdprogramma
ter beschikking komen.

Ad 6. Een aantal leden en donateurs van deKMSVheeft deelgenomen aan hetWKveteranen
te Limoges (Frankrijk). Dit warenOscar Kardolus, DinieMeijer-Evers,Martin Brood-
bakker,HenkUijting, SiemKamp,Gerrit Beekhuizen en Toon van derGrinten.
Voorts heeft een afvaardiging van de KMSV in december deelgenomen aan een wed-
strijd inBrussel.
Tijdens deze jaarlijks terugkerendeChallengeCommandant EcoleRoyaleMilitaire à l�
Epée wist Björn Blaas op de vierde plaats te eindigen, zijn vader Sephan Blaas op de
elfde plaats en JoopBreedvelt legde beslag op de 14de plaats.De aspirant leden vanPete-
gem, Baan, Broos, Krzeminski enGrendel eindigden op respectievelijk de 19de, 36ste, 49ste,
54ste en 58ste plaats. Bij de equipeontmoetingen eindigde de KMA 1 equipe, gecoacht
door de voorzitter TC op een verdienstelijke 5de plaats, terwijl de equipe van deAdel-
borsten op de 11de plaats beslagwisten te leggen.
Helaaswerd de uitnodiging voorHongarije door deHongaren geannuleerd zodat deze
wedstrijd voor 2008 verviel.

Ad 7. Meer initiatievenmet betrekking tot training en opleiding zullen de toekomst van de
KMSVmoeten gaan zeker stellen.
DeTCheeft hiertoe inmiddels ideeën ontwikkeld en zal zich ook op nationaal niveau
weer gaanmanifesteren.De regeling tot het halen van het �Meester-brevet� op een of
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De steek doorgeven aanDe steek doorgeven aanDe steek doorgeven aanDe steek doorgeven aanDe steek doorgeven aan
(De pen doorgeven aan)(De pen doorgeven aan)(De pen doorgeven aan)(De pen doorgeven aan)(De pen doorgeven aan)

Anne-Marieke vanHulst heeft voorgesteld met deze nieuwe rubriek in de Redouble-
ment te komen.Het is een leukemanier om elkaar beter te leren kennen. Anne-Marieke

bijt de
spits af. Het bestuur heeft mij gevraagd of ik een functie in het bestuur van deKMSV

wil bekleden.Ditwil ik graag doen, als ik tijdens de volgende ledenverga-
dering in 2010 uw toestemming hiervoor krijg.
Graag wil ik me bij u -via deze rubriek- voorstellen aan degenen die mij nog niet
kennen.

Naam:Anne-Marieke vanHulst
Functie: Ikwerk bij deKoninklijke Luchtmacht als sportinstructeur sinds 1993.

Werkzaam:Op dit moment werk ik als Sergeant majoor sportinstructeur op de
KMA. Ik heb op de KMAde verantwoording over drie eerstejaars klassen waar
ik de planning doe en zoveel mogelijk de lessen geef. Daarnaast begeleid ik het
IBP (individueel begeleiding peloton) en SMAT (sportmedische advies team).
Dit zijnCadetten die een blessure hebben opgelopen tijdens de opleiding. In sa-
menwerkingmet de fysio begeleid ik hen, opdat ze weer kunnen instromen in de
reguliere opleiding.

Verder ben ik de trainer en adviseur van deCadettenZwemvereniging Orkaan
en deCadetten Schermvereniging Flash. Ik doe dit niet alleen.Als ik voor vakan-
tie of oefeningweg ben is Toon van deGrinten altijd aanwezig om de trainingen
te verzorgen. Daarnaast ben ik nog trainer van het Vlieger vijfkamp team.

Hobby�s: Zwemmen, hardlopen, schermen, paardrijden, wandelen van meer-
daagse marsen, muziek (speel cello) dansen en golf. Dit zijn veel hobby�s. Aan-

gezien ik hierinmoeilijk een keu-
ze in kan maken, beoefen ik in
bepaalde perioden van het jaar de
ene hobby meer dan de andere.

Schermverleden: In 1998 kwam
ik in aanraking met deModerne
vijfkamp. Dit leek me wel leuk.
Ik kon alleen niet schermen.
Daarom ben ik in 1999 begonnen
met schermen. Erik Bel heeft mij
daarvoor een oud schermpak

Anne-Marieke: veel hobby �s
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meerderewapenswerd herzien. Eenmogelijkheid om eenKNASschermleraarsopleiding
te volgenmet ondersteuning van deKMSVwordt onderzocht. Training op de opleidings
institutenwordtwaarmogelijk door deTCKMSVgestimuleerd en of geregeld.
Schermtraining bij burgerschermverenigingen voor actiefdienendemilitairen bekostigd uit
de zgn. Staalgeldenwordt onderzocht.

Ad 8. DeTechnischeCommissie kan terug kijken op een succesvol verenigingsjaarwaarin veel
nieuwe initiatievenwerden genomen en deKMSVzich duidelijker als militaire scherm-
vereniging profileerde.Aspirant ledenwerden geënthousiasmeerd omdeel te nemen aan de
SPK competitie met als resultaat een toename die de laatste jaren niet meer gezien is.
Het beheer van schermmateriaal wordtDefensiebreed aangeboden.
Kortom de TechnischeCommissie is volop aan het werk om het militaire schermen te in-
tensiveren. Dewebsite is sinds januari 2009 het communicatiemiddel dat de TCzal ge-
bruiken om haar leden op de hoogte te houden van demogelijkheden en ontwikkelingen.

6 .6 .6 .6 .6 . VVVVVerslag secretaris 2008erslag secretaris 2008erslag secretaris 2008erslag secretaris 2008erslag secretaris 2008
De secretarismeldt dat het bestuur verheugd is met de introductie van de nieuwe website. De
komst ervan heeft enige tijd op zich laten wachten omdat de kosten daaraan telkens in de weg
stonden.Door toedoen van de voorzitter kon er een makkelijk te bewerken en relatief gunstig
geprijsdewebsiteworden gemaakt.
Het ligt in de bedoeling dewebsite het belangrijkste communicatiemiddel temaken en deze daar-
om continu actueel te houden.
Daarnaast blijft de nieuwsbrief bestaan.Daarmeewil het bestuur de leden en donateurs proactief
informeren, omdat het bestuur niet mag verwachten dat iedereen elke dag op dewebsite kijkt.
Een tweede belangrijk punt van het afgelopen jaar is het geheel actualiseren van het ledenbestand.
Er zijn nog vier donateurs onvindbaar. Via het nummer van de girorekening heeft het bestuur een
daarbij behorend adres achterhaald.Naar dit adres zijn brieven gestuurd.Daarop is niet door de
geadresseerdengereageerdmet als gevolgdatwedezedonateursniet nader hebbenkunnenspreken.

7 .7 .7 .7 .7 . VVVVVerslag penningmeester 2008erslag penningmeester 2008erslag penningmeester 2008erslag penningmeester 2008erslag penningmeester 2008
De penningmeester ligt de financiële stukken toe:
Als algemene opmerking geeft de penningmeester aan dat de uitgaven van deKMSVdefensie-
gerelateerdmoeten zijn.DeKMSV is immers eenmilitaire schermvereniging.
Watbetreft deKNAScontributie is deKMSVdoorgeefluik.De ledenbetalen zelf deze contributie.
Uit de postAssaut blijkt dat er steedsmeer kosten door de KMSVmoetenworden betaald.
De kosten voor de SPK�s zijn met name kosten voor het vervoer van de lopers.
De begrotingskosten voor dewebsitewaren gebaseerd op voortzetting van de oude site.Het laten
maken van een nieuwewebsite is de oorzaak van de overschrijding van het begrote bedrag.
Er zijn voor 2008 geen achterstandenmeer in betaling van contributie of donatie. De laatste ach-
terstand is op 24 maart jl. opgelost.
Op de vraag vanPierre Peeters of deKMSVgeen bezittingen heeft in de vorm vanmateriaalwordt
geantwoord dat nagenoeg al hetmateriaal is afgeschreven.De lopers zijn in bezit van defensie.

De vergadering stemt inmet de herziene begroting 2009 en de ontwerpbegroting 2010.

8 .8 .8 .8 .8 . VVVVVerslag kerslag kerslag kerslag kerslag kascontrolecommissie 2008ascontrolecommissie 2008ascontrolecommissie 2008ascontrolecommissie 2008ascontrolecommissie 2008
De voorzitter vraagt de kascontrolecommissie bestaande uit de heer Karel van Leeuwen enme-
vrouwDinie Evers hun bevindingen te verwoorden.De voorzitter van de kascontrolecommissie,
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In MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn Memoriam

Eddie BakkerEddie BakkerEddie BakkerEddie BakkerEddie Bakker
Lid van VLid van VLid van VLid van VLid van Verdiensteerdiensteerdiensteerdiensteerdienste

Kapitein ter zee van de elektrotechnische dienst b.d.

Op 3 augustus 2009 overleed, onverwacht ons lid van verdienste Ed Bakker. Zijn gezond-
heid liet al geruime tijd te wensen over, maar niets wees erop dat het einde al zo nabij

was. Hij werd 77 jaar.
Zoals wij weten was Ed nog aanwezig bij ons Assaut, in maart op de KMA.Hij was
immers altijd aanwezig op het Assaut: als schermer, en toen dat wat moeilijker ging als
wapenhersteller, een vakwaarin hij zich steeds verbeterde en natuurlijk als fotograaf,
want hij had de gewoonte de schermverrichtingen en de schermers op de plaat vast te
leggen.Op deALVwist hij, als geen ander, aan te geven opwelke punten begroting en
financiële verantwoording nog aan kracht kondenwinnen.Daaraanwas niet vreemd dat

hij jarenlang onze penningmeester was, onafgebroken van 1983 t/m 1993.
Het is vooral aan hem te danken dat er zo�n prachtig jubileumboek verscheen, in 1999, ter
gelegenheid van ons honderdjarig bestaan. Terecht heeft deVereniging hemdaarom tot

Lid vanVerdienste benoemd, een benoemingwaar hij trots opwas.
Toen ik Ed begin van dit jaar, bij toeval, tegenkwam op station Leiden, samenmet zijn
vrouw Lineke, op weg naar huis, na een behandeling in het LUMC, zag hij er niet best
uit. � Je komt tochwel op hetAsssaut?� vroeg ik hem. �Natuurlijk� zei hij, en hij was er, en
toen zag hij er gelukkig alweerwat beter uit.Naarwij nuweten, helaas niet voor lang.

Ed Bakker wasmarineofficier in hart en nieren.Hij behoorde tot een van de eerste lichtin-
gen in een nieuwe richting, de ElektrotechnischeDienst.De techniekmaakte in deKM
een razendsnelle ontwikkeling door, en Ed was daarvan deelgenoot en gaf er mede vorm
aan op schepen en aan vliegtuigen.Hij diende op jagers, kruisers en het vliegkampschip
en aan dewal op vliegkampValkenburg. In zijn laatste functies diende hij bij deDirectie

Materieel in deWapen- enCommunicatiesystemen.
Ook buiten de KMwas en bleef hij zeer actief.Wij zijn geneigd te denken dat de KMSV
zijnzijnzijnzijnzijn vereniging was, maar die eer moeten we tenminste delen met de zweefvliegclub op
MarinevliegkampValkenburg, waarvan hij vele jaren voorzitter was, en demarinekegel-
club.Daarnaast ontplooide hij ook andere activiteitenwaarbij hij niet stil kon zitten.
Voor ons blijft het beeld bestaan van een bescheiden,maarmarkante persoonlijkheid,

professioneel en van grote toewijding en loyaliteit.
Het is moeilijk te bevatten dat hij er niet meer is.Maar eigenlijk is hij er wel, nog steeds:

in onze herinnering en natuurlijk via het jubileumboek.
Wij wensen Lineke en familie, inNederland en overzee, alle sterkte toe om hun verdere

weg te vinden.
Egmond van Rijn
Vice-admiraal b.d.

Oud-voorzitter
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de heer Karel van Leeuwen, geeft aan geen onregelmatigheden te hebben gevonden en stelt voor
het bestuur voor het financieel beheer over 2008 te dechargeren.De vergadering verleent het be-
stuur decharge voor het financiële beheer 2008.

9 .9 .9 .9 .9 . VVVVVerkiezing kerkiezing kerkiezing kerkiezing kerkiezing kascontrolecommissie 2009ascontrolecommissie 2009ascontrolecommissie 2009ascontrolecommissie 2009ascontrolecommissie 2009
De voorzitter dankt de heer Karel van Leeuwen en mevrouwDinie Evers van de kascontrole-
commissie voor hun inspanningen.Het huidige lid mevrouwEvers wordt voorzitter van de kas-
controlecommissie 2009.Het resevelidAnne-Marieke vanHulst wordt lid.De heer Karel van
Leeuwenwordt reservelid.

10 .10 .10 .10 .10 . ContributieverhogingContributieverhogingContributieverhogingContributieverhogingContributieverhoging
Voorgesteld wordt de contributie te verhogenmet Euro 3,00 met ingang van 1 januari 2010. Dat
betekent dat het lidmaatschap omhoog gaat van Euro 32,- naar Euro 35,-. Het bedrag van de do-
nateurs gaat omhoog van Euro 27,- naar 30,- . Tegelijkertijd stelt het bestuur voor degenen die
een automatische incasso afgeven een korting te verlenen van Euro 3,-.
De achterliggende gedacht bij dit voorstel is dat er steedsmeer kostenmoetenworden betaald
door de KMSV.Het bestuur wil de reserves zominmogelijk aanspreken.
Anderzijdswil het bestuur het betalen via een automatische incasso stimuleren.Dit levert voor
de penningmeester aanzienlijkminderwerk op en tevens is dan verzekerd dat de betalingen aan
het begin van het jaar binnenkomen.
Er ontstaat enige discussie over dit voorstel. Bij sommigen leeft het gevoelen op temoeten
draaien voor degenen die onzorgvuldig zijnmet betalen.Anderen vinden het voorstel niet rijmen
met de verhoging van de kosten die moetenworden betaald, omdat uiteindelijk maar ongeveer de
helft daadwerkelijkmeer gaat betalen, en stellen een grotere verhoging voor.
Uiteindelijk stemt de vergadering inmet het voorstel tot contributieverhogingmet daaraan ge-
koppeld een korting ingeval van betaling doormiddel van automatische incasso.

1 1 .1 1 .1 1 .1 1 .1 1 . Uitreiking speldenUitreiking speldenUitreiking speldenUitreiking speldenUitreiking spelden
Ook dit jaar zijn er weer veel leden die voor langdurig lidmaatschap beloondmogen worden. De
voorzitter meldt dat helaas de heren Peter Leering enMichael van der Klip (25 jaar lid) en Ver-
meulen (40 jaar lid) verhinderd zijn.
De heren Van der Graaf en TerWeer (beiden 25 jaar) zijn niet aanwezig.
Devoorzitter is bijzonder ingenomenmetdeuitreikingvande eretekenenaandevolgendepersonen:
De heer Leo Sannen KMSV-speld in brons voor 25 jaar lidmaatschap.
De heer LouisOost KMSV-speld in brons voor 25 jaar lidmaatschap.
De heerGeorge vanHeerde KMSV-speld in brons voor 25 jaar lidmaatschap.
De heer Cok Peeks KMSV-speld in zilver voor 40 jaar lidmaatschap

De heer Oost kwam vorig jaar voor de speld in aanmerking maar is tijdens het schermen gebles-
seerd geraaktmet als gevolg dat de speld niet konworden uitgereikt.

De voorzitter stelt de vergadering voorGerrit Beekhuizen te benoemen als lid van verdienste.
Als redenwordt het volgende aangegeven:
�Gerrit Beekhuizen is sinds 1978 lid van de KMSV en heeft zich voortdurend over ruim dertig
jaar zowel als schermer maar vooral als bestuurder ingezet voor het militaire schermen in het
algemeen en voor de KOOS enKMSV in het bijzonder.
In 1991 heeft hij voor zijn vele KOOSverdiensten de Prins Bernhardmedaille ontvangen. Bij de
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Redacteur gezocht ! ! !Redacteur gezocht ! ! !Redacteur gezocht ! ! !Redacteur gezocht ! ! !Redacteur gezocht ! ! !

Na al een tijdje (!) me te hebben ingezet voor KOOS enKMSV,maar ook door de in de
tijd ontstane situatie, heb ik voor mezelf besloten de functie van redacteur binnen het
bestuur
neer te
leggen.

Ook de functie van webmaster heb ik, mede door samenloop van omstan-
digheden al neergelegd.Bijmijn vertrek naarKroatië heb ik bij het bestuur

aangegeven dat ik tijdelijk, tijdens de bouw van ons nieuwe huis, hiervoor niet
meer beschikbaar zou zijn en dat voor die periode een vervanger zou moeten wor-
den gezocht.Dat bleek blijkbaar niet eenvoudig te zijn en daardoor is dan bestaan-
de site nietmeer onderhouden.De geschiedenis van de nieuwe site kent u door de
publicaties van de laatste tijd.Mijn persoonlijkemeningmet betrekking tot deze
nieuwe site is echter, dat deze, hoewel mogelijk gemakkelijk te bewerken en gun-
stig geprijsd (!), in het geheel niet representatief is voor eenmeer dan 110 jaar oude
vereniging.
Voor wat betreft de �KOOS-Kroniek� en �Redoublement�:Met veel plezier heb ik
gedurendelangere tijd deze periodiekenvoor de ledenvanonze vereniginggemaakt.
Ik hoop dan ook dat nu één van de leden het zou willen opbrengen enkele malen
per jaar wat tijd te bestedenaandit verenigingsblad.Tegenwoordigmet allemoge-
lijkheden van de computer is kennis daarvoor nauwelijks nog nodig.Wat tijd wel!

HansM.
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fusie met de KOSwerd hij lid van de TechnischeCommissie van de KMSV.Vooral de laatste 8
jaren als voorzitter TCen daarna alswedstrijdondersteuner heeft hij in demagereKMSV jaren
de technische schermzaken van deKMSVdraaiende gehouden.Het ismet name over die periode
dat het bestuurGerrit Beekhuizen nog eens extrawil waarderen.
Het feit dat de SPK competitie en deAssauts al die jaren doorgang hebben gevonden, komt voor
een groot gedeelte door de inzet vanGerrit.
Het bestuur waardeert niet alleen het werk dat hij heeft verrichtmaar vooral ook zijn innemende
persoonlijkheid. Bescheiden, ter zake deskundig en voorkomend passen bijGerrit, eigenschappen
die binnen deKMSVzeer gewaardeerd zijn.
DeKOOS en nu de KMSVmag zich gelukkig prijzenmet een lid alsGerrit Beekhuizen die altijd
bereid is zich voor de vereniging in te zetten.Het bestuur is dan ook unaniem vanmening dat deze
waarderingmeer dan verdiend is.�

De vergadering stemt hiermee in.
Na de benoeming bedankt de heer Beekhuizen de vergadering.

De voorzitter bedanktHenk de Vos voor zijn belangeloze inzet voor het schermen de afgelopen
jaren op het KIM.Nadat Cok Peeks daar geen les meer gaf, heeft Henk daar met veel enthou-
siasme het schermen op de rails gehouden.De voorzitter overhandigtHenk daarvoor een fles wijn
en eenKMSVschildje.

1 2 .1 2 .1 2 .1 2 .1 2 . BestuursmutatiesBestuursmutatiesBestuursmutatiesBestuursmutatiesBestuursmutaties
Volgens het rooster treden af de secretaris en de redacteur. Zowel de secretaris, InekeKnape, als
de redacteur,HansMelissant, zijn herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering
stemtmet hun herverkiezing in.De voorzitter waardeert het bijzonder datHansMelissant vanuit
Kroatie deRedoublementwil blijven verzorgen.
De vice voorzitter, Rob van der Pijl, treedt af.Het bestuur heeft er het volste vertrouwen in een
nieuwe vice voorzitter te vinden.De vergadering stemt ermee in dat de aan te zoeken kandidaat
alvast activiteiten voor deKMSVverricht. Volgend jaarwordt de kandidaat officieel voorgedra-
gen als vice voorzitter.
De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmenmet de toetreding vanGerrit Beekhuizen als
lid van het bestuur.Gerrit is officieel geen lid, maar doet permanent veel zaken voor de vereniging.
De vergadering stemt hiermee in.

13 .13 .13 .13 .13 . RondvraagRondvraagRondvraagRondvraagRondvraag
Het bestuur heeft van verschillende kanten verbazing waargenomen over het feit dat jeugdigen
voor de KMSVuitkomen. Leden vragen zich af of jeugdleden wel lid zoudenmoeten kunnenwor-
den van deKMSV.Het bestuur vraagt de leden hoe zij hierover denken. In artikel 4 van de statu-
ten staat dat er o.a. gewone leden, adspirant leden enbuitengewone ledenzijn.Adspirant ledenzijn
allemilitairen die een initiëlemilitaire opleiding volgen.Gewone leden zijnmilitairen inwerkelijke
dienst, reservepersoneel en oud-militairen. Buitengewone leden zijn personen zijn die door het be-
stuur als zodanig zijn toegelaten. Tot op heden kwam deze regel erop neer dat partners van leden
buitengewoon lid kunnenworden. Recentelijk heeft zich voorgedaan dat ook kinderen van leden lid
willenworden van deKMSV.

WimvanHuijsteemeldt dat bij het opstellen van de regeling destijds het buitengewoon lidmaat-
schap is opgenomen als ontsnappingsclausule voor de hoofdregel voor leden.
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MikeMoolenaar merkt op dat het belangrijk is dat duidelijk wordt wat voor soort vereniging we
willen zijn.Daarbij kanwellichtmeer in de breedte gedachtworden en een geassocieerd lidmaat-
schapwordenoverwogen.Ook speeltmeehet gegevendatwe eenmilitaire schermvereniging zijn.

Anne-Marieke vanHulst werpt op dat het risico bestaat dat ook een kleinkind voor het buiten-
gewoon lidmaatschapwordt voorgedragen. Toelating daarvan zou de afstandmet hetmilitaire
karakter wel erg ver doen verwijderen.

Henk deVoswaarschuwt ook voor het veiligheidsaspect. De KMSV kent geen leeftijdscate-
gorieën waardoor jongeren ook tegen ruwe ouderen komen te staan.Wil de KMSVdeze verant-
woordelijkheidwel op zich nemen?MartinAriaans onderschrijft dit punt vanHenk deVos.

Ook Pierre Peeters is vanmening dat bij jeugdigen er leeftijdscategorieën zoudenmoeten komen.

AdMol memoreert datMVO een dergelijk vraagpunt aan de orde heeft gehad. Er is door deze
schermvereniging een percentage vastgesteld voor buitengewone leden.Daarmee kon voorkomen
worden dat hetmilitaire karakter van de vereniging geheel zou verdwijnen.

SiemKamp vraagt naar het verschil tussen leden en donateurs.Het belangrijkste verschil is dat
donateurs geen lid van deKNASzijn en ook geen stemrecht binnen deKMSVhebben.

De voorzitter dankt allen voor de discussie. Alle inbrengwordt door het bestuurmeegenomen bij
de nadere besluitvorming over de toelating tot buitengewoon lid van deKMSV.

Meneer deHoog geeft in zijn slotwoord aan dat hij het bestuur heeft vertegenwoordigd bij de
crematie vanmevrouwBoot. Verder uit hij zijn zorgen over de fysieke gesteldheid van Theo van
den Boogaard.Hij verhaalt hoe hij drie keer in het verleden kennis heeft gemaaktmet deKMA.
Als laatste dankt hij het bestuur voor zijn inzet.

14 .14 .14 .14 .14 . SluitingSluitingSluitingSluitingSluiting
De vergadering wordt om 15.10 uur gesloten.
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Daarommocht het equipe het jaar erop deelnemen aan de Europacup van lands-
kampioenen. Er werd hard getraind en er werd ingeschat dat er wel een aantal
winstpartijen te behalen zouden zijn.De aantallen bleken redelijkmet dewaar-
heid overeen te stemmen, alleenwaren dat treffers in plaats van overwinningen.
Van dat toernooi, dat plaatsvond in Budapest,Hongarije, ismet name blijven
hangen de zeer intensieve controles en de overvloed aan gewapendemilitairen bij
de grens.

Hans heeft één keer op een NMKmeegedaan op drie wapens. Volledig onge-
traind op hetwapen degenwerd hij toch nog verrassend derde.Hij wist zijn te-
genstanders te overrompelenmet zijn sabeltechniek.Deze triomf brachtHans
ertoe om ook op degen te gaan trainen. Dit was echter van korte duur aangezien
juist door de training bleek dat degen niet hetwapenwas datHans in de vingers
had.Het gingHans altijd meer om dewedstrijd dan om de training. In een sabel-
partij kwam alle adrenaline vrij en kon hij zich voor honderd procent geven.

Al vrij snel nadatHans bij demilitaire sabelploeg kwam, kwamhij in hetKOOS
bestuur.Otto Bosman haalde hem binnen.Dat was ongeveer in 1977.Hij volgde
daar Otto Bosman op als redacteur van de KOOSKroniek. In 1991 werd hij pen-
ningmeester.Deze functie vervulde hij vijf jaar. Bij de samenvoeging vanKOS en
KOOS in 1996werdHans opnieuw redacteur enwel van het nieuwe blad van de
KMSV, deRedoublement. In de begintijd dat Hans redacteur van de KOOS
Kroniek was, werd het blad gratis gedrukt. Later wilde de drukker dat niet meer
doen enmoest gezocht worden naar andere uitgiftemogelijkheden. Er is toen ge-
kozen voor het A5 formaat in plaats van A4 en dat is nog steeds het formaat dat
deRedoublement nu heeft.

Hans is trots op de Prins Bernhardmedaille die hij in 1987 heeft ontvangen.De
medaille ligt in het souterrain van zijn �kasteel� in de vitrinekast samenmet an-
dere voor hem gedenkwaardige items.

In het souterrain heeftHans één van zijnwensen gerealiseerd: een compleet
ingerichte barmet biljarttafel, muziekinstallatie, zitje, dartbord en dat alles fraai
ingericht met sfeervolle afbeeldingen aan de muur. �n Eigen kroeg, dus. Daarvoor
hoeft hij de deur niet meer uit.Hoewel, het grasmoet wel regelmatig worden
gemaaid, de nieuw geplante boompjes elke dag begoten, de buitenkraan betegeld
en zo zijn er nog wel een paar klusjes die nog op hem liggen te wachten.

Na ruim 30 jaar in het bestuur van KOOS/KMSV en zo�n 14 jaar als redacteur
van de KMSV en als webmaster sinds de bouw van dewebsite in 2003 vindt
Hans nu echt de tijd gekomen om plaats te maken in het bestuur. Door zijn
verhuizing is het contactmet deKMSVen haar leden helaas beduidend afgeno-
men. Ietswat hij bijzonder betreurt. Echter een ander leven in een ander land
betekent andere bezigheden.

Hans, bedankt voor alles wat je voor de KMSV hebt gedaan!

o-o-o-o-o-o-o

. . . hij volgde
daarOtto

Bosman op als
redacteur . . .
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Secretarieel jaarverslag 2009Secretarieel jaarverslag 2009Secretarieel jaarverslag 2009Secretarieel jaarverslag 2009Secretarieel jaarverslag 2009
Koninkli jke Mil itaire SchermverenigingKoninkli jke Mil itaire SchermverenigingKoninkli jke Mil itaire SchermverenigingKoninkli jke Mil itaire SchermverenigingKoninkli jke Mil itaire Schermvereniging

Gedurende het 14e verenigingsjaar van de KMSV is het bestuur drie keer bijeen geweest.
Voorts zijn er veel zaken per email geregeld. De voorzitter heeft veel zaken achter de
schermen geregeld. Zeer veel tijd in gaan zitten in het formaliseren van het mees-

terembleem.Het ziet ernaar uit dat in 2010 deze officiële status zal worden bekrachtigd.
Deze activiteit draagt bij aan het professionaliseren van de kennis die de KMSV heeft

binnen
Defensie. Methet oog op de continuïteit binnen het bestuur is belangrijk dat Anne-

Marieke vanHulst zich bereid heeft verklaard het vicevoorzitterschap op
haar te nemen.

Het bestuur heeft veel tijd geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat Cock Peeks
schermles kan geven op het KIM.

Opwedstrijdgebied zijn er tien SPK�s geweest.Het 111e Assaut op deKMAdat
van 23 tot en met 27 maart 2009 werd gehouden, werd vereerd met een bezoek van
de beschermheer van de KMSV,Z.H. PrinsMaurits. Dit was de eerste keer dat
onze beschermheer kennis kwammakenmet de daadwerkelijke activiteiten van
onze vereniging.
Ook dit jaar hebben leden van deKMSVmet een equipe deelgenomen aan een
aantal buitenlandsewedstrijden.

De Redoublement is dit jaar een keer uitgekomen. Er wordt naarstig gezocht
naar een vrijwilliger die bereid is de functie van redacteur vanHansMelissant die
zich jarenlang heeft ingezet voor het gereedmaken van deRedoublement op zich
te nemen.Onder het redacteurschap vanHans is deRedoublement uitgegroeid
tot een volwaardig en toegankelijk blad.

Aangezien is gebleken dat dewebsite bijzonder goedwordt bezocht, is het
verzenden van een digitale nieuwsbrief beëindigd.

Het ledenbestand van deKMSV is per 1 januari 2009 als volgt opgebouwd:
Ereleden 6
Leden vanverdienste 7
Gewone en buitengewone leden 88
Adspirant leden 13
Donateurs 31
Overige ondersteuners 4
Totaal 149

Het ledenbestand van deKMSV is per 1 januari 2010 als volgt opgebouwd:
Ereleden 6
Leden vanverdienste 7
Gewone en buitengewone leden 92
Adspirant leden 15
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Kraak enWim Speth kwamHans in aanraking met de KOOS.Hans� eerste
Wapenfeest vond op de KMS in Weert plaats. In Weert werd hij lid van de
KOOS. Tijdens zijn eersteWapenfeest maakte hij kennis met schermers als
Wil Janssen enDaan Ritmeester. Hans verhaalt over het grote gevoel van ka-
meraadschap binnen de KOOS.Zo herinnert hij zich dat na in de mess �n bor-
rel te hebben gedronken, spontaan bij schermers het idee rees omdit indrinken
voort te zetten in België.Met zevenman in een Eend ging het richting België.
Twee man staken met hun hoofd uit het dak omdat het anders niet paste.Maar
natuurlijk stond het zevental de volgende dagwelweer op de loper.

Vroegerwaren er ook regelmatig districtswedstrijden. Tijdens zo�nwedstrijd te
Nieuwersluis, waar o.a. coryfeeën alsOtto Bosman aanmeededen, werdHans
regelmatig als jong en beginnend schermer helemaal ingemaakt. Later leerde hij
beter van zich afslaan.Na een aantal jaren werdHans opgenomen in de mili-
taire sabelploeg waarvan hij twaalf jaar deel heeft uitgemaakt.Deze ploeg kreeg
les vanAdMol, Cok Peeks en Jan Verwijlen, de opa van Bas Verwijlen. In die
tijd maakte ook onder andereOscar Kardolus deel uit van de militaire ploeg.

Tijdens een internationaal toernooi sabel te Kopenhagen in 1979 behaalde de
KOOSequipe bestaande uitHans, RuudMakarawung, Peter Leering enWim
Speth een eerste plaats. IndividueelwerdHans derde. Pierre Peeterswas tijdens
dat toernooimee als scheidsrechter.
Maar er werd niet alleen maar geschermd. Een uitje naar Tuborg waarbij in de
bierbrouwerij flink wat gratis bier beschikbaar was, verhoogde de pret.Na toch
hierdoor enigszins te zijn aangedaan, verplaatste het gezelschap zich naar een
bioscoop waar de film Tarzoon, een versexte parodie op Tarzan, werd gedraaid.
DeDeense bioscoopbezoekers hadden meer lol om commentaren van de mili-
tairen dan om de film zelf, mede omdat de schermers het hoedje, gekregen in
Tuborg, tijdens de voorstelling ophielden.

Het afscheidsfeestje van
dit toernooi viel ook bij-
zonder gezellig uit. En aan-
sluitend aan deze happe-
ning ging iedereen om zes
uur �s-ochtends de bus in
voor de terugreis naarNe-
derland. Erg rustig was de-
ze reis niet. Sommigen
hadden iets teveel van de
Deense gastvrijheid geno-
ten, wat enig ongemak tij-
dens deze terugreis ople-
verde.

MetValiant heeftHans in
1981 de landstitel op sabel
(NKequipe) gewonnen.



Donateurs 27
Overige ondersteuners 4
Totaal 151

Met veel genoegen heeft de algemene ledenvergaderingGerrit Beekhuizen
benoemd tot lid van verdienste van deKMSV.

Aan vier leden is een ereteken voor langdurig lidmaatschap uitgereikt.Dit zijn:
Kapitein KLL.S.A. Sannen, SgtMarns b.d. L.J.M.Oost, res Elnt b.d.G.V.
vanHeerde (allen de KMSV-speld in brons voor 25 jaar lidmaatschap) en
AooMarns b.d. J.L. Peeks de KMSV speld in zilver voor 40 jaar lidmaatschap.

In 2009 is ons erelid Ed Bakker en mevrouw Boot, 1e LuitenantMilva b.d. ons
ontvallen.

De secretaris,
InekeKnape
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SPK 1 op 22 januari teDoorn, sporthalMariniersweg 1
SPK 2 op 26 februari teHuis terHeide, sporthal �TheWolfhound�,

Hobbemalaan 5
SPK 3 op 23 maart hetNMK teDenHelder, sporthal KIM tijdens het 112de

KMSVAssaut dat wordt gehouden van 22 t/m 26 maart.
SPK 4 op 23 april teAmsterdam, sporthalMarinekazerne,Kattenburgerstraat 7
SPK 5 op 14 mei te Breda, sporthal KMA,wedstrijd wordt i.s.m. deCSV

�Flash�georganiseerdmet buitenlandse deelname en in combinatiemet
het Jazz Festival te Breda

SPK 6 op 25 juni teDoorn, sporthalMariniersweg 1
SPK 7 op 24 september teHuis terHeide, sporthal �TheWolfhound�,

Hobbemalaan 5
SPK 8 op 22 oktober de vrijdag voorafgaande aan de ZilverenWapen wedstrij

den te Amersfoort op zaterdag 23 en zondag 24 oktober, sporthal Prins
Bernhardkazerne, BarchmanWuytierslaan 198.

SPK 9 op vrijdag 26 november te Doorn, sporthalMariniersweg 1
SPK 10 op 17 december 2009 teHuis ter Heide, sporthal �TheWolfhound�,

Hobbemalaan 5

data van de wedstri jden in 2010data van de wedstri jden in 2010data van de wedstri jden in 2010data van de wedstri jden in 2010data van de wedstri jden in 2010
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Een bezoek aan onze redacteurEen bezoek aan onze redacteurEen bezoek aan onze redacteurEen bezoek aan onze redacteurEen bezoek aan onze redacteur

Op 21 juli 2009 rijden we (George vanHeerde en Ineke
Knape) �s-middags Koprivnica binnen.HansMelissant had
ons aangeraden hem te bellen omdat het huis van Indira en

hem niet makkelijk te vinden zou zijn.

Opde kaart was Koprivnica aangegeven als
een vrij grote stad dus dachtenwe het adres

zelf ook te kunnen vinden, hoewelGoogleMaps
het adres niet kende.Het plein in het centrum bood een plattegrond. En jawel,
hun straatnaam Duboveèki Breg stond erop. Breg betekent berg, dus we
moesten omhoog aan de andere kant van de spoorlijn. De eerste keer reden we bij
een Y-splitsing verkeerd: het asfalt hield op evenals de bebouwing, deweg liep
onverhard verder en daalde weer. Een stukje terug namenwe de andere tak van de
Y. De naam van de weg klopte, dus zaten we goed. Even vroegen we ons af waar
Hanswas neergestreken want ook hier ging het asfalt over in een onverharde
weg. Via een smal grindpadwaar tegenliggers tot problemen zouden leiden, kwa-
menwe bij de oprit naar het huis vanHans en Indira aan. Later begrepen we dat
er meerdere wegen naar het huis van onze redacteur leiden en dat wij precies de
minst handigeweg hadden gekozen.De geasfalteerdeweg loopt tot aan hun huis,
maar alleen als je van de �goede� kant komt. Wel is het volgensHans de plan-
ning dat ook de onverharde wegen in de buurt binnenkort geasfalteerd worden.

Het is niet voor niets datHans en Indira hun stulpje �De witte parel� noemen.
Het is een prachtig huismet een groot stuk grondmet veel fruitbomen.Het gasten-
verblijf is met veel gevoel voor nuances ingericht.De grootte van de bijbehorende
badkamer, pardon badzaal, hebbenwij inNederland nog niet gezien.Het uitzicht
over de stad vanaf �de berg� is prachtig. �s-Nachts is het echt donker en is de ster-
renhemel prachtig.Weworden zeer gastvrij onthaald in �Dewitte parel�.Onder
het genot van een cognacjeworden oude herinneringen opgehaald����

Rond 1973 kwamHans in aanraking met de schermsport. Hij volgde de onderof-
ficiersopleiding op de KMS enwerd daarna op �tHarde geplaatst. Daar gaf hij
zich op voor het afleggen van de jaarlijkseNSF-sportproeven.Hij moest daarbij
o.a. kiezen tussen verschillende gevechtssporten: judo, boksen en schermen. Bok-
sen werd geen succes: bij de eerste �schermutseling� werd zijn kaak uit de kom ge-
slagen.Het gerollebol met kerels bij judo stondHans ook niet erg aan.Dus scher-
men bleef over.

Hans raakte enthousiast voor ditNSF examen schermen en ging ervoor. Zijn
enthousiasme werd gevoed door de trainingen bij maître Kraak. De laatstge-
noemde leiddeHans in vijf weken tijd op voor zijn eerste sabelwedstrijd bij de
studenten schermvereniging in Groningen. Daar stond hij dan wel niet op het
erepodiummaar wel was het enthousiasme voor het schermen geboren.

Hans begon met schermen enige tijd na Wim Speth. Later voegdeMartin
Ariaans zich bij de lessen en nog later Gerard Burema. Er werd twee keer per
week getraind.Hanswerd ook lid van Schermvereniging Valiant. Door maître
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Financieel jaarverslag 2009Financieel jaarverslag 2009Financieel jaarverslag 2009Financieel jaarverslag 2009Financieel jaarverslag 2009

Hoewel rekening gehouden was met een klein tekort is het jaar 2009 toch afgesloten
met een positief saldo. Belangrijkste redenen hiervoor zijn het uitvallen van een

Redouble-
ment in

november
en een
positief
resultaat
van de

Zilveren
Wapens.

Omdat het niet is gelukt om de kopij op tijd rond te krijgen is noodgedwon-
gen besloten om in oktober geen Redoublement uit te brengen. Derhalve

zijn de uitgaven lager dan begroot. Daarnaast is er door de drukker korting ver-
leend op de drukkosten van het februari nummerwegens administratieve ondui-
delijkheden aan zijn kant.

DeZilverenWapens laten een voorlopig positief saldo zien van ongeveer 250
euro. Dat kan nog hoger uitvallen omdat er nog geen rekening is ontvangen voor
de gehuurde KNAS toestellen en voor de koffie op beide dagen.

Een niet voorziene postwas onderhoud/reparatie vanmateriaal.Opslag en trans-
port zijn nu centraal geregeld in Lettele, maar de KMSVheeft nu ook het beheer
over de schermmaterialen van de KMS.Hiervoor zijn kunststof boxen aange-
schaft.Ook is er aanwijsapparatuur gerepareerd.Naar verwachting zijn deze
kosten voor een deel eenmalig.

Omdat het in de lijn der verwachting ligt dat de kosten van het Assaut de ko-
mende jaren hoger zullen uitvallen aangezienmeer kosten voor rekening van de
KMSV zullen komen, zal het noodzakelijk zijn om alle uitgaven kritisch te over-
wegen.

Zo heb ik het budget voor overigewedstrijdkosten zijnde de bijdrage in reiskosten
voor deelnemers aan buitenlandse equipewedstrijden verlaagd.Tegen het eind van
het jaar zal ik bezien of er ruimte is voor een hogere uitkering.
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nr Naam Rang KMdeel totaal (beste 8)
32 Klootwijk, Bart Lkol b.d. Klu 24
33 Jordanov, Sascha Kol arts b.d. KL 23
34 vd Lagemaat,Martijn CSgt KMA 23
35 van Rijn, Egmond Vadm b.d. KM 23
36 Wertenbroek, John Maj Kmar 23
37 Slooten,Dick Ltz1 b.d. KM 22
38 Sikkema, Joris Kpl KMA (Klu) 21
39 Schout, Jasper Sgt b.d. KL 21
40 van Leeuwen, Karel Aooi b.d. KM 20
41 de Jong, Mark NATRES KL 17
42 Krzeminsky, Janoe CSgt KMA 15
43 deWilde, Ruby Civiel Civiel 15
44 Berenpas, J CKpl KMA 13
45 Hak,Gerrit AOOI b.d. KMarns 12
46 Tegel, Rob Civiel Civiel 12
47 vanHulst,Anne-Marieke Smi KLu 11
48 Scholts, L CKpl KMA 10
49 de Jong,Cheryl Civiel Civiel 8
50 Knape, Ineke Civiel Civiel 8
51 Dijkstra, Ricky Civiel Civiel 7
52 Klaver,Otto Civiel Civiel 7
53 Sprengers,Hans Cadet KMA 5
54 vanKooten,Arjen AdbZ KIM 4
55 Blaas,Arienne Civiel Civiel 3
56 Klinkenberg,A CKpl KMA 3
57 deVrught, Leontien KAdbA KIM 3
58 Wesker,Henny AOOI b.d. KMarns 3
59 Kloppenburg, Sil Cadet KMA 2
60 Lap, Floris AdbA KIM 1
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Koninkl i jke Mil i taire SchermverenigingKoninkl i jke Mil i taire SchermverenigingKoninkl i jke Mil i taire SchermverenigingKoninkl i jke Mil i taire SchermverenigingKoninkl i jke Mil i taire Schermvereniging

Balans per 31-12-2009Balans per 31-12-2009Balans per 31-12-2009Balans per 31-12-2009Balans per 31-12-2009

ActivaActivaActivaActivaActiva per 31-12-2008per 31-12-2008per 31-12-2008per 31-12-2008per 31-12-2008 per 31-12-2009per 31-12-2009per 31-12-2009per 31-12-2009per 31-12-2009

BezittingenBezittingenBezittingenBezittingenBezittingen 1.051,40 1.212,94
Inventaris (laptop, printers) 50,00 -
Eretekens (spelden: 0 g, 5 z, 11 b) 226,45 404,95
Representatie artikelen (schildjes: 1) 134,95 14,99
KMSVbadges: 42 240,00 210,00
Kleding (T-shirts: 61) 183,00
Wisselprijzen 400,00 400,00

ContantenContantenContantenContantenContanten 81,00 126,00
kas 81,00 126,00

ABN-AMROABN-AMROABN-AMROABN-AMROABN-AMRO 4.600,41 4.628,56
512309442 0,45 -
512309442 (effectendepot) 4.599,96 4.628,56
580405494 (spaarrekening) - -
570123135 (deposito) - -

DSB bankDSB bankDSB bankDSB bankDSB bank 3.500,00 -
100300039203 (deposito) 3.500,00 -

ASN bankASN bankASN bankASN bankASN bank 4.200,00 11.939,00
922611580 (deposito) 4.200,00 4.389,00
875852521 (ideaalrekening) 7.550,00

PPPPPostbankostbankostbankostbankostbank 3.100,24 602,24
55270 (KMSV) 600,24 597,24
55270 rentemeer rekening 2.500,00 -
98928 (KOOS) - 5,00

VVVVVorderingenorderingenorderingenorderingenorderingen 572,50 32,00
nog te ontvangen contributies/donaties 72,50 32,00
bijdrage defensie voorAssaut 500,00 -

TTTTTotaalotaalotaalotaalotaal 17.105,55 18.540,74
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SPK einduitslag 2009SPK einduitslag 2009SPK einduitslag 2009SPK einduitslag 2009SPK einduitslag 2009
na 10 wedstr i jdenna 10 wedstr i jdenna 10 wedstr i jdenna 10 wedstr i jdenna 10 wedstr i jden

nr Naam Rang KMdeel totaal (beste 8)
1 von Königslöw, Bas ResTlnt KL / Inf 211 (195)
2 van derGrinten, Toon Lkol b.d KL / Inf 184 (156)
3 Scherpenzeel,Chris Maj KL / Inf 147
4 vanHeerde,George Res Elnt b.d. KL / Inf 121
5 Breedvelt, Joop Sgt b.d. KL /MA 118
6 Castenmiller, Pelle CSgt KMA (Klu) 111
7 Blaas, Björn Civiel Civiel 97
8 van Petegem KAdbZ KIM 88
9 Oosthof, Jeroen AOOI KMar 80
10 Dekkers,Cees SMJBDA b.d. KM 78
11 van den Berg, Paul Civiel Civiel 78
12 Blaas, Stephan MajMarns KMarns 75
13 Verwijlen, Bas Wmr Kmar 64
14 Mazier,Hans Aooi KLu 60
15 Nivard,Daniel Sld 1 b.d. KL 58
16 Snijdewint,Frits Aooi b.d. KL / Int 56
17 van der Klip,Michael KltzE KM 56
18 Beekhuizen,Gerrit AOOI b.d. KMar 55
19 Evers,Dinie Civiel Civiel 44
20 vanHout, Bob RDR1 KL 44
21 Strating,Martin CKpl KMA (KL) 42
22 Mannessen,Titia Elnt KL 38
23 Oosthof, Ryan Civiel Civiel 37
24 Heikoop,Mark Maj KL 33
25 Schuhmacher, Klaas AdbZ KIM 32
26 Kamp, Siem Aooi b.d. KM 31
27 Moolenaar,Mike Elnt KL 30
28 Krijger, Dave Ltz2 KM 30
29 Kipp, AmandaK AdbA KIM 28
30 Francis,Rudolph Sgt b.d. KM 28
31 de Vos,Henk Aooi b.d. KM 25
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PPPPPassivaassivaassivaassivaassiva per 31-12-2008per 31-12-2008per 31-12-2008per 31-12-2008per 31-12-2008 per 31-12-2009per 31-12-2009per 31-12-2009per 31-12-2009per 31-12-2009

VanKregtenfonds 4.599,96 4.628,56
Scalongnefonds 3.299,96 3.299,96
Wedstrijdfonds 1.250,00 1.250,00
Algemene reserve 7.059,11 7.735,51

Vermogen 16.209,03 16.914,03

Vooruitbetaalde contributies 380,50 1.373,75
Vooruitontvangendonaties 216,00 81,00
Nog te betalen bedragen 300,02 171,96

Totaal 17.105,55 18.540,74

Koninkl i jke Mil i taire SchermverenigingKoninkl i jke Mil i taire SchermverenigingKoninkl i jke Mil i taire SchermverenigingKoninkl i jke Mil i taire SchermverenigingKoninkl i jke Mil i taire Schermvereniging
Begrot ing en real isat ie 2009 en ontwerp begrot ing 2010Begrot ing en real isat ie 2009 en ontwerp begrot ing 2010Begrot ing en real isat ie 2009 en ontwerp begrot ing 2010Begrot ing en real isat ie 2009 en ontwerp begrot ing 2010Begrot ing en real isat ie 2009 en ontwerp begrot ing 2010

Begroting 2009 Realisatie 2009Begroting 2009 Realisatie 2009Begroting 2009 Realisatie 2009Begroting 2009 Realisatie 2009Begroting 2009 Realisatie 2009 Ontwerp begroting 2010Ontwerp begroting 2010Ontwerp begroting 2010Ontwerp begroting 2010Ontwerp begroting 2010
Lasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
KNAScontributie 1.100,00 1.120,50 1.100,00
KostenAssaut 1.400,00 1.362,23 1.600,00
Kosten SPK�s 450,00 662,25 400,00
KostenZilverenWapens 256,87
Overigewedstrijdkosten 400,00 596,59 250,00
Redoublement (2 nrs) 1.100,00 387,94 1.100,00
Website 75,00 54,17 75,00
Erespelden & brassards 175,00 84,00 100,00
Afschrijving bezittingen 50,00
Reiskostenverg. Bestuur 500,00 360,60 500,00
Overige bestuurskosten 500,00 486,46 400,00
Onderhoudmateriaal 417,20
Bank-/girokosten 100,00 75,43 100,00
Kosten K van K 40,00 26,14 40,00
Diversen/onvoorzien 50,00 50,00
TTTTTotaleotaleotaleotaleotale
lasten/uitgaven 5.890,00lasten/uitgaven 5.890,00lasten/uitgaven 5.890,00lasten/uitgaven 5.890,00lasten/uitgaven 5.890,00 5.683,515 .683,515 .683,515 .683,515 .683,51 5.715,005.715,005.715,005.715,005.715,00

InkomstenInkomstenInkomstenInkomstenInkomsten
Contributie leden 2752,00 2864,00 2880,00
KNAScontributies 1100,00 1162,00 1100,00
Donaties 1250,00 1112,98 1250,00
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Begroting 2009 Realisatie 2009Begroting 2009 Realisatie 2009Begroting 2009 Realisatie 2009Begroting 2009 Realisatie 2009Begroting 2009 Realisatie 2009 Ontwerp begroting 2010Ontwerp begroting 2010Ontwerp begroting 2010Ontwerp begroting 2010Ontwerp begroting 2010
Inkomsten (vervolg)Inkomsten (vervolg)Inkomsten (vervolg)Inkomsten (vervolg)Inkomsten (vervolg) Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Rente batenVanKregten fonds 150,00 136,74 150,00
Overige rente baten 398,00 398,34 350,00
Overige inkomsten 111,00
Achterstallige contributies/donaties 90,00 167,92

TTTTTotale inkomstenotale inkomstenotale inkomstenotale inkomstenotale inkomsten 5740,005740,005740,005740,005740,00 6209,856209,856209,856209,856209,85 5730,005730,005730,005730,005730,00

ResultaatResultaatResultaatResultaatResultaat -150,00-150,00-150,00-150,00-150,00 526,34526,34526,34526,34526,34 15 ,0015 ,0015 ,0015 ,0015 ,00

Koninkl i jke Mil i taire SchermverenigingKoninkl i jke Mil i taire SchermverenigingKoninkl i jke Mil i taire SchermverenigingKoninkl i jke Mil i taire SchermverenigingKoninkl i jke Mil i taire Schermvereniging
Herziene begrot ing 2010 en ontwerp begrot ing 2011Herz iene begrot ing 2010 en ontwerp begrot ing 2011Herz iene begrot ing 2010 en ontwerp begrot ing 2011Herz iene begrot ing 2010 en ontwerp begrot ing 2011Herz iene begrot ing 2010 en ontwerp begrot ing 2011

Herziene begroting 2010 Ontwerp begroting 2011Herziene begroting 2010 Ontwerp begroting 2011Herziene begroting 2010 Ontwerp begroting 2011Herziene begroting 2010 Ontwerp begroting 2011Herziene begroting 2010 Ontwerp begroting 2011
Lasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
KNAScontributie 1190,00 1190,00
KostenAssaut 1500,00 1500,00
Kosten SPK�s 400,00 400,00
KostenZilverenWapens 200,00 200,00
Overigewedstrijdkosten 250,00 100,00
Redoublement (2 nummers) 1000,00 1000,00
Website 75,00 75,00
Erespelden&brassards 250,00 500,00
Afschrijving bezittingen
ReiskostenvergoedingBestuur 400,00 300,00
Overige bestuurskosten 400,00 300,00
Onderhoudmateriaal 200,00 200,00
Bank-/girokosten 75,00 75,00
Kosten Kamer van Koophandel 30,00 30,00
Diverse kosten/onvoorzien 50,00 50,00
TTTTTotale lasten/uitgavenotale lasten/uitgavenotale lasten/uitgavenotale lasten/uitgavenotale lasten/uitgaven 5820,005820,005820,005820,005820,00 5720,005720,005720,005720,005720,00

InkomstenInkomstenInkomstenInkomstenInkomsten
Contributie leden 2944,00 2944,00
KNAScontributies 1190,00 1190,00
Donaties 1100,00
1100,00Rente batenVanKregten fonds 125,00 125,00
Overige rente baten 350,00 200,00
Overige inkomsten
Achterstallige contributies/donaties 32,00
TTTTTotale inkomstenotale inkomstenotale inkomstenotale inkomstenotale inkomsten 5941,00 5759,005941,00 5759,005941,00 5759,005941,00 5759,005941,00 5759,00

ResultaatResultaatResultaatResultaatResultaat 121,00121,00121,00121,00121,00 39,0039,0039,0039,0039,00


