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Voorwoord  
 

Na de jaarwisseling begonnen de voorbereidingen voor het 

Assaut te intensiveren. Ook nu ziet het er naar uit dat we 

weer met veel sportiviteit en plezier het Assaut van 21 tot en 

met 25 maart 2011 kunnen houden en wel op een prachtige 

locatie, namelijk het Marine Etablissement te Amsterdam.  

 

Degenen die deze kazerne kennen van de SPK wedstrijden weten dat het daar goed 

toeven is. Mede dankzij de inzet van Wil Janssen kan de KMSV het Assaut in 

Amsterdam realiseren.  

 

Dit jaar bestaat de KMSV 115 jaar. Genoeg reden om geen bijdrage te vragen aan de 

leden en donateurs voor de - steeds duurder wordende - besloten maaltijd op 

woensdag 23 maart a.s. Ik hoop dat u in groten getale aanwezig zult zijn zodat 

daarmee dit jubileum een extra feestelijk tintje krijgt. 

 

We hebben binnen het bestuur nagedacht over verjonging van de vereniging. Dat blijkt 

geen sinecure. Een eerste stap is het openstellen van de SPK’s voor niet-leden tegen 

betaling van € 60 per jaar. Daarmee hopen we meer mensen, waar onder ook jongeren, 

te trekken. Het schermen wordt door meer en jongere deelname uitdagender en 

daarmee aantrekkelijker. 

Dit wil niet zeggen dat daarmee het militaire karakter van de KMSV geweld wordt 

aangedaan. Integendeel, dit karakter wordt door de voorgestelde wijziging van het 

huishoudelijk reglement elders in dit blad genoemd, juist sterker ondersteund. Zo 

wordt voorgesteld dat ook voor donateurs de band met defensie duidelijk aanwezig 

moet zijn. Dit is eigenlijk niets nieuws. Dit geldt al voor al onze donateurs. Maar het is 

goed dat dit in het huishoudelijk reglement nog eens wordt onderstreept. U leest 

daarover meer verderop in dit blad. 

 

Wellicht is het u opgevallen dat de jaargang van de Redoublement opeens van 25 naar 

16 is gegaan. Er is bij de telling ooit iets misgegaan. De Redoublement is ontstaan bij 

de oprichting van de KMSV, dus in 1996. Dat betekent dat we nu aan de 16e jaargang 

van de Redoublement zijn. Dit is nu hersteld.  

Ik sluit af met de wens u allen op het Assaut te treffen.  

 

 

Marius van Zeijts 

Voorzitter KMSV 
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Van de redactie 
Onze voorzitter, Marius van Zeijts, is met ingang van 1 januari 2011 bevorderd tot brigade-

generaal. Namens alle leden en donateurs willen we hem daarmee van harte gelukwensen. 

Ondanks dat deze nieuwe functie een nog grotere inzet van Marius vergt, blijft hij voorzitter 

van de KMSV. Marius heeft zich - voor de meeste KMSV leden grotendeels onzichtbaar - enorm 

ingezet voor de KMSV. De KMSV mag zich gelukkig prijzen met een voorzitter die in de hoogste 

regionen van het Ministerie van Defensie verkeert.  

 

 

 
 

 

  

In Memoriam 

 

A.J. (Louis) Kragting 
Erelid 

Aoo Militaire Administratie KL/Klu b.d. 

 
Op 28 december 2010 overleed onze oud voorzitter en erelid van de KOOS Louis Kragting. 

In februari 1956 ontmoette ik de Aoo Kragting voor het eerst bij het 55 jarig bestaan van 

de KOOS, op het 11e Lustrum Wapenfeest in de Dierentuin in Den Haag. Ook bij de 

toenmalige District en Eindwedstrijden van de KOOS was hij een trouwe deelnemer. Het viel 

mij toen al op hoe bevlogen hij was als schermer. Hij stak dan ook boven de middelmaat uit. 

Vooral op sabel was hij altijd uiterst slim en gevaarlijk bezig. Het viel dan ook niet mee om 

van hem te winnen. Ook al stond je ruim voor, het lukte hem vaak goed terug te komen en de 

partij naar zijn hand te zetten. 

Hij had het schermen geleerd van de aoo Broers in de Hojelkazerne in Utrecht, die daar een 

clubje schermers trainde van de Militaire Administratie. Doordat hij als administrateur 

afwisselend werkzaam was bij de KL en de Klu, schermde hij ook voor deze beide 

krijgsmachtdelen en werd vaak in deze ploegen opgesteld. Ook waren er veelvuldige 

vriendschappelijke ontmoetingen met schermers van de School Technische Dienst (OCTD 

Utrecht) en de Staf van Prins Bernhard op de Zwaluwenberg, die door maître Roel van der 

Weerd werden getraind. 

In deze periode werd hij aangezocht als voorzitter van de Koninklijke Onderofficiers 

Schermbond (KOOS) als opvolger van de heer M.H. Voets. 

Louis Kragting is van 1959 tot en met 1970 voorzitter geweest en werd bij zijn aftreden tot 

erelid van de KOOS benoemd waar hij altijd erg trots op is geweest. Hoogtepunten tijdens 

zijn voorzitterschap waren het 50ste Wapenfeest en het 60-jarig bestaan van de KOOS. 

Als erelid was hij tot het laatst toe zeer betrokken bij de KOOS en later bij de KMSV. Hij 

bezocht vele jaren - ook recentelijk nog - het Assaut, vaak in gezelschap van zijn vrouw of 

zoon. 

Een bijzonder mens, trouw in alle opzichten aan de militaire schermsport, dat was hij. 

 

Me. Ad Mol 

Aooi KL bd. 

Lid van Verdienste 
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Programma Assaut 2011 op het MEA 
 

Zondag 20 maart: opbouwen 

 

Maandag 21 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 tegen de veteranen  

 (equipes van 4 pers) om de v.d. Wallschaal 

 

Dinsdag 22 maart 

08.30 uur opening NMK degen (tevens SPK 3) 

18.00 uur avondmaaltijd 

19.00 uur degen equipewedstrijden KMSV 

 

Woensdag 23 maart 

08.30 uur degen Veteranen 

11.00 uur sabelwedstrijd om de Grenadierssabel (eerste deel) 

14.30 uur algemene ledenvergadering 

15.45 uur ereprijzenvergadering 

17.00 uur jubileumreceptie “15 jaar KMSV”  

18.00 uur  gesloten maaltijd KMSV leden 

 

Donderdag 24 maart 

08.30 uur opening International Tournement Équipe Épée (CISM formula, poule-unique) 

09.00 uur aanvang eerste ronde (deelname internationale heren en dames equipes) 

 

Vrijdag 25 maart 

08.30 uur voortzetting International Tournement Équipe Épée 

12.00 uur lunch 

13.30 uur afsluitende receptie met individuele en equipe prijsuitreiking  

Vanaf 16.00 uur vertrek internationale delegaties 

 

Zaterdag 26 maart 

Afbreken en opleveren voor 12.00 uur 

Vertrek internationale delegaties. 

 

Wedstrijdleiding: Hoofd: Toon van der Grinten 

  Ondersteuning wedstrijdleiding: Gerrit Beekhuizen en Mark de Jong 

Wedstrijdbureau: Hoofd: Martin Ariaans 

  Ondersteuning wedstrijdbureau: Freeke Hilligehekken 

  Ondersteuning algemene zaken: Ineke Knape en Frits Snijdewint 

Chef du Protocol: SMI Anne-Marieke van Hulst (vicevoorzitter KMSV) 
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Per wapen worden alle wedstrijden na elkaar geschermd, zodat maximale deelname door KMSV 

leden wordt gewaarborgd. Het wedstrijdsysteem wordt vastgesteld op de dag waarop de 

wedstrijd plaatsvindt. Wijzigingen van het programma worden op www.kmsv.nl bekend gemaakt. 

 

Aandachtspunten voor de Assaut deelnemer of bezoeker 
De wedstrijden, die van 21 maart t/m 25 maart 2011 worden georganiseerd, zullen voor de 

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

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

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

Besluit Dienstreizen Defensie is alleen een kilometervergoeding aangaande de heen en terugreis 

naar/vanaf het Marine Etablissement te Amsterdam (MEA) van toepassing. Verder gelden de 

bepalingen van de Algemene Militaire Pensioenwet en de polisvoorwaarden van de Stichting 

Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht (SZVK). 

 

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

zich via het inschrijfformulier voor het Assaut opgeven. Degenen die geen KMSV lid zijn, 

kunnen zich uitsluitend via het sportbureau opgeven voor de NMK. 

 

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

de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS). 

 

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

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

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

huisvesting aan te vragen. 

 

Bezoekersregeling 
Ook degenen die uitsluitend als bezoeker aan het Assaut willen deelnemen, wordt gevraagd zich 

via het inschrijfformulier op te geven. De reden is dat deze namen aan de dienstdoenden bij de 

poort kunnen worden doorgegeven opdat er geen problemen ontstaan bij het binnenkomen. 

 

Bezoekende leden kunnen van rijkswege worden gehuisvest mits zij zich van tevoren hiervoor 

hebben aangemeld. Er kan dan daarmee bij de planning rekening worden gehouden. Indien u zich 

niet van tevoren heeft opgegeven, kan legering niet worden gegarandeerd! 

 

Voedingsregeling 
Vanwege de toenemende kosten die verbonden zijn aan het Assaut betaalt iedereen zijn eigen 

voeding. Officials die daartoe door het bestuur van de KMSV worden aangewezen, krijgen een 

bijdrage in de kosten van het ontbijt, de lunch en het diner onder overlegging van de relevante 

bonnen bij de penningmeester van de KMSV. De lunchpakketten die ter beschikking worden 

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

wedstrijden, behoeven niet te worden betaald. Anderen kunnen op eigen kosten gebruik maken 

van de kantinefaciliteiten van het MEA. Voor de KMSV maaltijd op woensdag zal wegens de 

viering van het lustrum geen eigen bijdrage worden gevraagd.  

  

6 
 

Plattegrond Marine Etablissement Amsterdam 
 

 

 

007 hoofdingang 

030 bar/restaurant: de locatie voor alle maaltijden, de ALV, de afsluitende prijsuitreikingen 

en de receptie. 

026 legering 

35 schermhal 

P parkeergelegenheid, behalve op donderdag 24 en vrijdag 25 maart. Tijdens het Assaut 

wordt u aangegeven waar u op die dagen mag parkeren. 

  

35 P 
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AGENDA 

ALGEMENE LEDENVERGADERING KMSV D.D. 23 MAART 2011 
LOCATIE: MEA te Amsterdam 

 

1. Opening 

2. Mededelingen van de voorzitter 

3. Vaststellen agenda 

4. Vaststellen notulen A.L.V. d.d. 24 maart 2010 

5. Verslag Technische Commissie 2010 

6. Verslag Secretaris 2010 

7. Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement (voorstel met toelichting elders in dit 

blad) 

8. Verslag penningmeester 2010 

9. Verslag kascontrolecommissie 2010 

Vaststellen balans en de staat van baten en lasten 2010 

Vaststellen herziene begroting 2011 ontwerpbegroting 2012 

10. Verkiezing kascontrolecommissie 2011 

11. Uitreiking spelden KMSV 

12. Bestuursmutaties 

Volgens het rooster treden af de penningmeester, George van Heerde en de 

voorzitter TC, Toon van der Grinten. Beiden stellen zich herkiesbaar. 

Tegenkandidaten worden verzocht zich vóór aanvang van de vergadering bij de 

secretaris kenbaar te maken. 

13. Rondvraag  

14. Sluiting 
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Notulen  

algemene ledenvergadering d.d. 24 maart 2010 

KIM te Den Helder 
 

 

Aanwezig: de heren Ariaans (erelid), Van der Hoog (erelid), Van 

Rijn (erelid, adviseur), De Kleijn (erelid), Beekhuizen (lid van 

verdienste, wedstrijdondersteuning), Peeks (lid van verdienste), 

Van Tol (lid van verdienste), Peeters (lid van verdienste), Bekker, Esser, Broodbakker, Krom, 

Kardolus, Francis, Van Tiggele, De Jong (secr. TC), Van Leeuwen, Van der Pijl, Janssen, 

Klootwijk, Breedvelt, De Vos, Hak, Dekkers, Kamp, Van Huijstee, Van der Grinten (vz TC), 

Speth, Van Heerde (pen), Snijdewint (materiaalbeheer, prijzencommissaris), Slooten, Van 

Zeijts (voorzitter) en de dames Dijkstra, Van Hulst (vice vz), Peeks, Van der Pijl, Speth, Lucas, 

Evers, Hilligehekken, Koopman en Knape (secr, verslaglegging). 

Afwezig met bericht: de heren Melissant (lid van verdienste), Mol (lid van verdienste), Leering 

(lid van verdienste), Bel, Engelberts, Castermans, Cohen, De Vries, Wertenbroek, Sannen en de 

dames Van den Heuvel en Kipp. 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering om 13.48 en heet iedereen van harte welkom. In het 

bijzonder worden welkom geheten de ereleden de heren Van Rijn, Van der Hoog, de Kleijn en 

Ariaans alsmede de leden van verdienste de heren Peeks, Mol en Peeters, Van Tol en 

Beekhuizen. 

 

2. Mededelingen van de voorzitter 

 

De voorzitter vraagt een minuut stilte ter nagedachtenis aan het overleden lid van verdienste 

de heer Bakker. 

Er zijn 42 leden en donateurs aanwezig inclusief de bestuursleden. Op verzoek van de 

voorzitter noemt de secretaris de namen van degenen die met bericht zijn verhinderd. 

De voorzitter doet mededeling van de ondertekening op 15 maart 2010 van de eerste Aanwijzing 

van de Defensie Sport Raad, zijnde het meesterbrevet. Met het formaliseren van het 

Meesterbrevet is de voorzitter al langere tijd bezig. De ondertekening van de Aanwijzing heeft 

plaatsgevonden op de KMA, waarbij de Gouverneur, de voorzitter van de DSR en de voorzitter 

van de KMSV aanwezig waren. Het meesterembleem is een paarse regeling. De Gouverneur van 

de KMA heeft zich bereid verklaard de verantwoordelijke autoriteit te zijn voor de toekenning 

van het brevet. In de Aanwijzing is de KMSV formeel aangewezen als de vereniging die 

uitvoering gaat geven aan de organisatie en inrichting van deze toekenning. Mede door deze 

ontwikkeling wordt het militaire karakter van de KMSV meer van belang. Dit zal ook tot 

uitdrukking komen in het toelatingsbeleid als lid of donateur. 

Het bestuur is bijzonder ingenomen met het feit dat Cock Peeks les geeft op het KIM.  
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3. Vaststellen agenda 

 

Aan de agenda wordt toegevoegd het punt: contributie adspiranten. Met dit punt wordt de 

agenda verder zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

4. Vaststellen notulen ALV d.d. 25 maart 2009 

 

De notulen worden zonder aan- en opmerkingen vastgesteld. 

 

5. Verslag technische commissie 2009 

 

1. SPK wedstrijden, 10 maal georganiseerd, koperen lopers, winnaar Bas von Königslöw 

2. Verslaggeving via de KMSV website 

3. Bruikleen schermuitrusting 

4. Aanpassing regeling militaire schermbrevet ”Meester op een of meerdere wapens” 

5. KMSV als schermvraagbaak en intermediair defensie breed. 

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

7. Training en opleiding. 

8. Samenvatting en toekomstverwachting 

 

1. Het streven van de TC om 10 SPK wedstrijden te houden buiten de zomermaanden is dit 

afgelopen jaar gerealiseerd. De SPK competitie werd in 2009 gewonnen door Bas von Königslöw, 

die op bekwame wijze aantoonde de sterkste te zijn en 3 van de negen wedstrijden waaraan hij 

deelnam won. Als vaste locaties werden het afgelopen jaar de sportfaciliteiten in Doorn en Huis 

ter Heide gebruikt en de TC zal deze locaties conform het wedstrijdprogramma continueren. 

Alle SPK wedstrijden werden door zorg van de TC op koperen lopers geschermd. 

 

Gemiddeld hebben ruim 17 schermers per wedstrijd aan deze competitie in 2008 deel genomen, 

waarvan ongeveer 5 aspirant leden per wedstrijd. Over het gehele jaar gerekend hebben 16 

aspirant officieren van KMA en KIM deelgenomen waarbij Cadet Sgt Castenmiller en Sgt 

Adelborst van Petegem op de 6de en 8ste plaats beslag wisten te leggen. Beide talentvolle 

schermers presteerden beter dan het vorige jaar. 

 

2. Vanaf 20 januari 2009 zijn we gestart met de nieuwe website met een gemiddelde van ruim 

37 bezoeken per dag over de afgelopen 14 maanden. Een groot succes voor de vereniging, het 

communicatiemiddel waar de informatie up-to-date voor handen is. De SPK poulestaten en het 

totaalklassement werd na elke wedstrijd op de website gepubliceerd. Ook werden resultaten 

van leden gepubliceerd en verslag gedaan van andere KMSV activiteiten. 

 

3. De Technische Commissie heeft voor haar leden op bruikleen schermmateriaal ter 

beschikking gesteld dat op bruikleenbewijs verkregen kan worden.  

 

4. De voorzitter TC heeft de bestaande regeling daterend uit 1987 herzien en opnieuw 

opgesteld voor alle krijgsmachtdelen. Sinds vorige week is deze nieuwe regeling van kracht 

nadat deze getekend werd door de voorzitter van de DSR op 15 maart j.l. Een korte presentatie 

over het bereiken van deze mijlpaal volgt bij agendapunt 10. 
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5. Het streven van het KMSV bestuur om Defensiebreed voor alle krijgsmachtdelen als 

schermvraagbaak en intermediair op schermgebied op te treden werd door de TC opgepakt door 

steun te verlenen op het KIM tijdens de jaarlijkse Cadetten & Adelborsten wedstrijden en ook 

steun te verlenen aan de Cadetten Schermvereniging “Flash” tijdens de Open Dag ten behoeve 

van het 180-jarig bestaan van de KMA  

Op verzoek van de TC heeft maître Cock Peeks met medewerking van KMSV-leden een 

demonstratie geweerschermen verzorgd tijdens het bezoek van onze beschermheer op het 

vorige Assaut te Breda. De Heer Henk de Vos heeft deze demonstratie voor de TC op dvd 

vastgelegd.  

 

6. Tijdens het NK veteranen in 2009 waren een aantal KMSV leden succesvol. Bij de heren werd 

George van Heerde tweede en Stephan Blaas en Toon van der Grinten derde in de overall 

categorie 40+. Nationaal kampioen op degen werden Dinie Evers, Gerrit Beekhuizen en Siem 

Kamp in hun eigen leeftijdscategorie. Op sabel werd Oscar Kardolus in het generale klassement 

kampioen en eiste Martin Broodbakker een derde plaats voor zich op. Frits Snijdewint werd op 

sabel kampioen in zijn leeftijdscategorie. 

 

De militaire heren degenequipe nam in mei 2009 deel aan de militaire EK in Gothenborg. De 

equipe met Bas Verwijlen, Michael van der Klip en Pelle Castenmiller wist een verdienstelijke 

zesde plaats te behalen en moest alleen vijf Oost-Europese landen voor laten. Hiermede 

verzekerden zij zich van deelname aan het CISM WK in Venezuela in april 2010.  

In het individuele klassement plaatste Bas Verwijlen zich als vierde; één punt te weinig voor 

brons en twee punten te weinig voor goud.  

Een aantal leden en donateurs van de KMSV hebben deelgenomen aan het EK veteranen te 

Balatonfüred (Hongarije). Gerrit Beekhuizen wist in zijn leeftijdscategorie op een prachtige 

derde plaats beslag te leggen en kreeg mede door deze prestatie de KNAS scherm-Oscar voor 

Veteranen 2009 uitgereikt. 

Andere scherm-Oscars gingen naar Maître Ad Mol voor de carrière prijs 2009 en naar Martin 

Ariaans voor de trainer / coach prijs 2009.  

 

Voorts heeft een afvaardiging van de KMSV in november deelgenomen aan de jaarlijkse Bolyai 

Cup competitie te Boedapest. De KMSV equipe wist in een sterk veld van 12 equipes beslag te 

leggen op een 7de plaats. De NLDA equipe bestaande uit adelborsten en cadetten werd laatste 

maar deed enorm veel ervaring. 

Tijdens de jaarlijks terugkerende Challenge Commandant Ecole Royale Militaire à l’ Epée in 

Brussel wist Joop Breedvelt op de 10de plaats te eindigen in een veld van 88 deelnemers. Pelle 

Castenmiller kwam op het tableau tot de 25ste plaats. Bij de equipeontmoetingen eindigde de 

KMA equipe, gecoacht door de voorzitter TC op een verdienstelijke 9de plaats, na winst in de 

kleine finale op Servië. 

 

7. Het is voor de KMSV van buitengewoon belang een opleidingsvisie te ontwikkelen waarbinnen 

de schermleraarsopleiding gewaarborgd wordt. Een mogelijkheid om een dergelijke KNAS 

opleiding met ondersteuning van de KMSV te volgen, wordt onderzocht als voortzetting na het 

behalen van het “Meester-brevet”.  

Training op de opleidingsinstituten KIM en KMA is door de TC KMSV mede gerealiseerd. 

Niet onvermeld mag blijven dat ons KMSV lid Rudolf Francis wist te slagen voor de KNAS 

schermleraarsopleiding niveau 3. 
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8. De Technische Commissie kan terug kijken op een zeer succesvol jaar waarin veel nieuwe 

initiatieven werden genomen en de KMSV zich duidelijk als militaire schermvereniging 

profileerde.  

Het 111de Assaut op de KMA was een van de beste schermweken die we de afgelopen jaren 

hebben georganiseerd en werd mede een groot succes door het bezoek van onze beschermheer 

Prins Maurits.  

Aspirant-leden boekten vooruitgang zowel tijdens de SPK competitie als bij andere wedstrijden. 

Het beheer van schermmateriaal wordt Defensiebreed aangeboden. En tot slot werd het 

initiatief en de moeite om het “Meester-brevet” weer te activeren beloond. Met de uitvoering 

van deze nieuwe regeling en het onderzoeken van het vervolgtraject met betrekking tot de 

schermleraarsopleiding zal de TC zich het komend jaar bezig gaan houden.  

 

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

andere KMSV leden die voortdurend bereid waren zich het afgelopen jaar voor de vereniging in 

te zetten. 

 

6. Verslag secretaris 2009 

 

De secretaris geeft kort het secretarieel jaarverslag weer en verwijst naar het verslag in de 

Redoublement nummer 21. 

 

7. Verslag penningmeester 2009 

 

Aangezien de beamer het laat afweten, geeft de penningmeester een korte toelichting bij de 

financiële stukken die in de Redoublement zijn gepubliceerd.  

Er is een positief saldo over 2009 van ongeveer 500 euro. Dit komt met name doordat er in 

2009 slechts één Redoublement is uitgebracht. Een uitgave van de Redoublement kost ongeveer 

500 euro. 

De Zilveren Wapens heeft ongeveer 250 euro opgeleverd. De oorzaak daarvan hangt er mede 

mee samen dat de kosten van dit toernooi van tevoren niet goed te begroten zijn. De kosten 

hangen af van het aantal deelnemers, de reiskosten van de scheidsrechters en de kosten van de 

prijzen. 

Het Assaut 2009 heeft de KMSV ongeveer 1400 euro gekost. 

De begroting laat zien dat we op dezelfde wijze doorgaan als het afgelopen jaar. Er is geen 

reden dat te herzien. 

Op de vraag van Cees Dekkers wat er met het deposito van de DSB bank is gebeurd na het 

faillissement van deze bank, antwoordt de penningmeester dat dit deposito was afgelopen voor 

het faillissement en dat het bedrag inclusief de rente is uitgekeerd door DSB. 

 

De voorzitter memoreert dat de relatie met het BIMS op een andere leest wordt geschoeid 

dan in het verleden. Vroeger betaalde het BIMS de kosten van het Assaut. Dit betekende dat 

het BIMS voor het Assaut in 2009 ongeveer 6800 euro heeft betaald. Dit is beduidend meer 

dan was begroot. Dit jaar krijgt de KMSV een budget van 2500 euro om het Assaut te 

bekostigen. Dit betekent dat we met minder geld toch moeten zien rond te komen. Een eerste 

stap daarin is dat de leden en donateurs hun eigen voeding moeten betalen. 
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De voorzitter kan nu nog niet overzien of de KMSV ook nog een financiële bijdrage zal krijgen 

van de verschillende krijgsmachtonderdelen. In aanvulling op hetgeen de voorzitter heeft 

gemeld bij het meesterbrevet, geeft hij aan dat de bijdragen meer dan vroeger tot profijt van 

militairen moeten dienen. 

De voorzitter merkt met enige zorg op dat het BIMS moet bezuinigen. Een van de wijzen om te 

bezuinigen is de Defensie Topsport Selectie terug te brengen van 26 naar 6 sporters. De kans 

dat het schermen daar nog bij zal horen, is klein. Dit betekent minder aandacht voor het 

schermen.  

De voorzitter merkt naast deze minder positieve ontwikkeling ook op dat de KMSV toch enig 

vermogen achter de hand heeft en dat een zekere overschrijding van een begroting niet 

onmiddellijk tot zorgen hoeft te leiden. 

 

De vergadering stemt in met de herziene begroting 2010 en de ontwerpbegroting 2011. 

 

8. Verslag kascontrolecommissie 2009 

 

De voorzitter vraagt de kascontrolecommissie bestaande uit mevrouw Dinie Evers en de heer 

Karel van Leeuwen hun bevindingen te verwoorden. De voorzitter van de kascontrolecommissie, 

mevrouw Dinie Evers, neemt het woord. Op 21 februari jl heeft de kascontrolecommissie de 

gevraagde stukken van de penningmeester gekregen. Op 23 maart heeft de kascontrole 

plaatsgevonden. Mevrouw Evers geeft aan dat de kascontrolecommissie geen onregelmatigheden 

heeft gevonden en stelt voor het bestuur voor het financieel beheer over 2009 te dechargeren. 

De vergadering verleent het bestuur decharge voor het financieel beheer 2009. 

 

9. Verkiezing kascontrolecommissie 2010 

 

De voorzitter dankt mevrouw Dinie Evers en de heer Karel van Leeuwen van de 

kascontrolecommissie voor hun inspanningen. Vorig jaar is mevrouw Anne-Marieke van Hulst 

gekozen tot lid van de kascontrolecommissie. Aangezien het voornemen erop is gericht haar te 

benoemen tot vicevoorzitter, kan zij geen deel uitmaken van de kascontrolecommissie. Er 

worden twee nieuwe leden gevraagd. De heren Bart Klootwijk en Martin Ariaans worden lid van 

deze commissie. Zij maken onderling uit wie de voorzitter is. 

 

10. Meesterbrevet 

 

Aangezien de voorzitter TC dit punt wil toelichten aan de hand van lichtbeelden wordt dit 

onderwerp doorgenomen tijdens de uitreiking van de (ere)prijzen. Tijdens deze uitreiking wordt 

een kort beeld geschetst van de historie van het meesterbrevet. 

 

11. Contributie adspiranten 

 

De penningmeester stelt voor contributie te heffen bij de adspiranten die wedde genieten. 

Uitgelegd wordt dat het gratis lidmaatschap voor adspiranten is ontstaan in de tijd dat zij geen 

salaris maar slechts zakgeld genoten. Dit is al lang niet meer aan de orde. Om die reden wordt 

voorgesteld contributie te heffen bij de adspiranten die salaris genieten. Mocht de financiële 

positie van de adspiranten wijzigen dan zal het contributiestelsel ten aanzien van deze 

categorie weer worden herzien. De vergadering stemt hiermee in. 
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12. Uitreiking spelden 

 

De voorzitter is verheugd ook dit jaar weer onderscheidingen voor langdurig lidmaatschap te 

mogen uitreiken. Hij meldt dat helaas de heren Van der Klip ( 25 jaar) en De Vries (40 jaar) zijn 

verhinderd. 

De voorzitter reikt met genoegen de eretekenen uit aan de volgende personen: 

 

De heer Erik Krom  KMSV-speld in brons voor 25 jaar lidmaatschap 

De heer Willem Speth KMSV-speld in zilver voor 40 jaar lidmaatschap 

De heer Wim van Huijstee  KMSV-speld in zilver voor 40 jaar lidmaatschap. 

 

12. Bestuursmutaties 

 

Volgens het rooster treden af de vicevoorzitter en de materiaalbeheerder, Frits Snijdewint. De 

functie van vicevoorzitter kwam vorig jaar al vrij. Het bestuur stelt voor om sergeant majoor 

Anne-Marieke van Hulst te benoemen als vicevoorzitter. Frits Snijdewint stelt zich 

herkiesbaar. Het bestuur is verheugd de heer Mark de Jong te mogen voordragen als secretaris 

TC. Op verzoek van de voorzitter stemt de algemene ledenvergadering met applaus in met deze 

benoemingen. 

 

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

wordt vooralsnog niet ingevuld. 

 

13. Rondvraag 

 

Karel van Leeuwen vraagt of het aanvangstijdstip van de SPK’s met een half uur verlaat kan 

worden met het oog op de files. Egmond van Rijn bevestigt het enorme oponthoud door de files 

wat mogelijk opgelost kan worden door later aan te vangen. Na discussie wordt geconstateerd 

dat het verlaten van het tijdstip bij de aanvang kan leiden tot files voor degenen die naar het 

zuiden moeten reizen aan het einde van de wedstrijden. De voorzitter TC benadrukt dat dit dan 

niets oplost maar dat met de centraal gelegen locaties in Doorn en Huis ter Heide de 

bereikbaarheid voor iedereen is toegenomen. Hij zal over het verzoek van de heer van Leeuwen 

nog even nadenken en hem per email hierover te informeren.  

 

Pierre Peeters merkt op dat het aanvangstijdstip van de ALV in de Redoublement afwijkt van 

dat in het programmaboekje en in zijn uitnodiging. Op dit punt is de communicatie onvoldoende 

geweest. Gelukkig heeft het niet tot veel problemen geleid. 

 

Gerrit Hak is ontstemd over het feit dat Cees Dekkers nog geen speld heeft ontvangen. De 

voorzitter geeft aan dat er veel tijd is geïnvesteerd in het achterhalen van het jaar waarin de 

leden en donateurs lid respectievelijk donateur van de KMSV zijn geworden. Een vorig bestuur 

heeft de leden en donateurs opgeroepen om zelf het jaar van aanvang van het lidmaatschap cq 

donateurschap aan het bestuur door te geven. Daarop is toen weinig respons gekomen. Verder 

zijn de jaartallen die bekend waren gehandhaafd en voor zover nodig geverifieerd bij de 

betrokkenen. Verder zijn al de leden en donateurs gebeld waarvan helemaal geen jaartal bekend 

was. 
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(Naschrift: Cees Dekkers heeft in 2005 de speld voor 40 jaar lidmaatschap ontvangen). 

 

Cees Dekkers stelt voor het geweerschermen tijdens het Assaut naar de woensdag te 

verplaatsen, omdat er dan meer publiek is. Aangezien op die dag de ALV is, zijn er immers veel 

leden.  

Toon van der Grinten legt uit dat het geweerschermen op de maandag is geplaatst vanwege de 

aanwezigheid van de adspiranten. Laatstgenoemden blijven in het algemeen maar één of hooguit 

twee dagen op het Assaut. 

In aanvulling op het voorgaande adviseert Martin Ariaans naar de indeling van de maandag te 

kijken. Dit is een erg volle dag. Equipeschermen is haalbaar, maar het onderdeel 

geweerschermen past er gelet op de tijd niet meer bij. De TC zal hier naar kijken. 

 

Rudolph Francis vraagt of er volgend jaar op het Assaut elektrisch sabel wordt geschermd. 

Toon van der Grinten zegt toe hierover na te zullen denken. Hij memoreert dat velen geen 

elektrische spullen hebben en dat dan bij andere verenigingen geleend zal moeten worden. 

 

De heer Roeland Gerverdinck introduceert zich als de zoon van de heer Gerverdinck die een 

intensief schermverleden heeft gehad. Hij komt de vereniging bezoeken om herinneringen op te 

halen. 

 

De voorzitter kondigt aan dat het voor volgend jaar nog onduidelijk is waar het Assaut zal 

worden gehouden. De KMS is na het wegvallen van het schermonderricht aldaar een minder 

geschikte optie. Het bestuur zoekt naar een andere locatie. 

 

De heer Van der Hoog neemt als laatste het woord. Hij verhaalt hoe hij zichzelf in een almanak 

uit 1954 van de adelborsten op een foto tegenkwam en dat er in die tijd door veel adelborsten 

en cadetten werd geschermd.  

Hij bedankt de bestuursleden voor hun inzet voor het afgelopen jaar. 

 

14. Sluiting 

 

De vergadering wordt om 14.44 uur gesloten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Krom 

Wim Speth 

Wim van Huijstee 
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Jaarverslag Technische Commissie 2010 
Koninklijke Militaire Schermvereniging 
 

1. SPK wedstrijden, 10 gepland maar 9 geschermd, winnaar voor de 8ste keer is George 

van Heerde. 

2. Verslaggeving via de KMSV website. 

3. Bruikleen schermuitrusting. 

4. Deelname regeling militaire schermbrevet ”Meester op een of meerdere wapens”. 

5. Overige KMSV schermactiviteiten. 

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

7. Training en opleiding. 

8. Samenvatting en toekomstverwachting. 

 

1. Het streven van de TC om 10 SPK wedstrijden te houden buiten de zomermaanden is dit 

afgelopen jaar 9 maal gerealiseerd, alleen de eerste wedstrijd in januari 2010 is niet officieel in 

het klassement meegenomen. De SPK competitie werd in 2010 voor de achtste keer sinds 1993 

gewonnen door George van Heerde. Het afgelopen jaar echter zonder een der wedstrijden als 

eerste te eindigen wel wist hij 4 maal beslag te leggen op de tweede plaats. Alle SPK 

wedstrijden werden door zorg van de TC op koperen lopers geschermd. 

 

Gemiddeld hebben ruim 20 schermers per wedstrijd aan deze competitie in 2010 deelgenomen. 

Over het gehele jaar gerekend hebben 7 aspirant officieren van KMA en KIM meerdere keren 

deelgenomen waarbij Cadet Sgt Castenmiller en Sgt Adelborst van Petegem op de 6de en 7de 

plaats beslag wisten te leggen. Beide talentvolle schermers presteerden beter dan het vorige 

jaar ondanks hun beperkte deelname. Indien hun beschikbaarheid en dus deelname de komende 

competitie toeneemt, moeten zij bij de eerste drie kunnen eindigen waarmede de aansluiting 

met de oude garde definitief is. 

 

2. Tijdens het eerste volle verenigingjaar heeft de nieuwe website het gemiddelde van ruim 37 

bezoeken per dag kunnen handhaven, hetgeen betekent dat dit communicatiemiddel ruimschoots 

aan de verwachtingen voldoet over de afgelopen 14 maanden. De SPK poulestaten en het 

totaalklassement werden na elke wedstrijd op de website gepubliceerd. Hieraan zijn de 

resultaten van de Bronbeek Klewang 2010 toegevoegd. Ook werden resultaten van leden 

gepubliceerd en verslag gedaan van andere KMSV activiteiten. 

 

3. De Technische Commissie heeft voor haar leden op bruikleen schermmateriaal ter 

beschikking gesteld dat op bruikleenbewijs verkregen kan worden. Hier is 5 maal gebruik van 

gemaakt het afgelopen jaar. 

 

4. Als gevolg van de nieuwe regeling tot het verkrijgen van het “Meester-brevet”, geldig vanaf 

15 maart 2010, zijn Cadet Sergeant Castenmiller en Sergeant Adelborst Van Petegem het 

afgelopen jaar gestart met de opleiding en training om op te kunnen gaan voor het theoretische 

en praktische deel van het examen. Eerstgenoemde heeft met succes dit examen afgelegd en is 

de eerste aspirant officier die het “Meester-brevet” nieuwe stijl mag dragen. Laatstgenoemde 

heeft door een langdurige blessure vertraging opgelopen maar hoopt toch nog voor het einde 

van 2011 het examen met succes te kunnen afronden. 
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5. De TC van de KMSV heeft het afgelopen jaar steun verleend op de KMA tijdens de jaarlijkse 

Cadetten & Adelborsten wedstrijden en tijdens de door de Cadetten Schermvereniging “Flash” 

georganiseerde Open SPK wedstrijd “Jazz-Flash” op 14 mei 2010. 

Tevens is er een korte geweerscherm-demonstratie op Bronbeek georganiseerd voorafgaande 

aan de tweede wedstrijd om de Bronbeek Klewang ten behoeve van de bewoners en vaste staf 

van Bronbeek.  

 

6. De militaire schermequipe op degen bestaande uit Wmr1 KMar Bas Verwijlen, KLTZ Michel 

van der Klip en Tlnt Natres Rudolph Francis heeft tijdens het Militaire Wereldkampioenschap 

2010 dat in Venezuela werd geschermd zeer goed gepresteerd. Bas Verwijlen behaalde de 

derde plaats en wist de bronzen plak mee naar huis te nemen terwijl de equipe op een 

verrassende 6de plaats beslag wist te leggen. Met dit resultaat werden schermequipes uit 

Hongarije, Canada en Brazilië gepasseerd in de eindklassering. 

Bas Verwijlen heeft de vorm weer teruggevonden en stond aan het eind van 2010 als 15de op de 

FIE wereldranglijst vermeld. 

 

Tijdens het NK veteranen in 2010 is een aantal KMSV leden succesvol. Op degen werden Dinie 

Evers, George van Heerde en Toon van der Grinten kampioen in hun leeftijdscategorie. Op sabel 

werd Oscar Kardolus in het generale klassement derde en kampioen in zijn leeftijdscategorie. 

Internationaal deed een aantal leden ook  weer mee aan het Wereldkampioenschap Veteranen 

dat het afgelopen jaar in Kroatië is gehouden. Het niveau was hoog en de deelnemers sneuvelden 

vrijwel allen in de eerste ronde op het tableau. 

 

De jaarlijkse Bolyai Cup competitie te Boedapest vond bij gebrek aan een sponsor helaas geen 

doorgang.  

Tijdens de jaarlijks terugkerende Challenge Commandant Ecole Royale Militaire à l’ Epée in 

Brussel wist Pelle Castenmiller een eervolle 11de plaats te behalen, de overige KMSV schermers 

sneuvelden in de tweede ronde op het tableau. Bij de equipeontmoetingen eindigde de NLDA 

equipe, bestaande uit Cadet Sergeant Pelle Castenmiller, Korporaal Adelborst Anne van de Laar 

en Korporaal Adelborst Floris Lap op een verdienstelijke 7de plaats.   

 

7. Door de TC wordt een opleidingsvisie ontwikkeld waarbinnen de schermleraarsopleiding voor 

Defensie in algemene zin en voor het militaire schermen in het bijzonder is gewaarborgd. Een 

mogelijkheid om zo’n KNAS opleiding met ondersteuning van de KMSV te volgen, wordt 

onderzocht als voortzetting na het behalen van het “Meester-brevet”. De voorzitter TC volgt 

momenteel de KNAS  leraarsopleiding nieuwe stijl om aan dit KMSV streven invulling te kunnen 

geven vanaf 2012.  

Training op de opleidingsinstituten KIM en KMA wordt mede door tussenkomst van de TC KMSV 

gecontinueerd. 

 

8. De Technische Commissie kan terugkijken op een succesvol jaar waarin de deelname aan de 

SPK competitie toenam en een zeer succesvolle schermweek op het KIM werd georganiseerd. 

Ook de traditionele Zilveren Wapen wedstrijden in Amersfoort verliepen vlot en in een 

aangename sportieve sfeer.  

Aspirant-leden boekten vooruitgang zowel tijdens de SPK competitie als bij andere wedstrijden. 
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Na de succesvolle invoering van het nieuwe “Meester-brevet” is de TC druk doende om het 

vervolgtraject met betrekking tot de schermleraarsopleiding gestalte te geven hetgeen zijn 

beslag zal moeten krijgen in de komende twee jaren.  

 

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

andere KMSV leden zoals Freeke Hilligehekken en Martin Ariaans, die voortdurend bereid 

waren zich ook het afgelopen jaar weer voor de vereniging in te zetten. 

 

A.W.M. van der Grinten 

Voorzitter TC KMSV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vlnr: Toon van der Grinten (voorzitter TC) en Gerrit 

Beekhuizen (lid TC) (Assaut 2010) 

Secretaris TC: Mark de Jong 

Links: lid TC: Frits Snijdewint 
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Secretarieel jaarverslag 2010 
Koninklijke Militaire Schermvereniging 

 
Gedurende het 15e verenigingsjaar van de KMSV is het bestuur drie keer bijeen geweest. 

Steeds meer worden per email zaken besproken. 

 

Het bestuur is versterkt met Anne-Marieke va n  Hulst, vicevoorzitter, en Mark de Jong, 

secretaris TC en beheerder website.  

 

Een belangrijk wapenfeit is de totstandkoming van het de Aanwijzing Defensiesportraad 001 

waarin de officiële regels voor de toekenning van het schermbrevet “Meester op één of meer 

wapens” zijn neergelegd. 

 

Op wedstrijdgebied zijn er negen SPK’s georganiseerd. Het 112e Assaut is gehouden  van 22 tot 

en met 26 maart 2010 en vond plaats op het KIM te Den Helder.  

 

De Redoublement is in 2010 twee maal uitgekomen. Nadat de vorige redacteur, Hans Melissant , 

er definitief mee is gestopt, hebben Ineke Knape en George van Heerde het voorlopig op zich 

genomen om de Redoublement samen te stellen.  

 

Het bestuur heeft besloten dat niet-leden mogen deelnemen aan SPK wedstrijden tegen 

betaling van een door het bestuur te bepalen bedrag. Dit voorstel zal aan de ALV worden 

voorgelegd. 

 

Het ledenbestand van de KMSV is per 1 januari 2010 als volgt opgebouwd: 

Ereleden 6 

Leden van verdienste 7 

Gewone en buitengewone leden 92 

Adspirant leden 15 

Donateurs 27 

Overige ondersteuners 4 

Totaal 151 

 

Het ledenbestand van de KMSV is per 1 januari 2011 als volgt opgebouwd: 

Ereleden 5 

Leden van verdienste 7 

Gewone en buitengewone leden 98 

Adspirant leden 8 

Donateurs 26 

Overige ondersteuners 3 

Totaal 141 

 

Ineke Knape 

secretaris 
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Voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement 

(behorend bij agendapunt 7 van de ALV) 

 
Het huishoudelijk reglement wordt als volgt aangepast: 

 

I. Na artikel 2 wordt een artikel toegevoegd, luidende: 

 
Artikel 2a 

Degenen die werkzaam zijn als burger bij Defensie kunnen op hun verzoek buitengewoon lid van 

de Koninklijke Militaire Schermvereniging worden. 

 

II. Artikel 3, leden 5 en 6, betreffende vrijstelling van contributie voor aspirant leden, komen 

te vervallen. 

 

In artikel 3 komt een nieuw vijfde lid te luiden: 

5. Buitengewone leden dienen de leeftijd van zeventien jaar te hebben bereikt. 

 

III. Aan artikel 5 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

3. Donateurs kunnen zijn alle militairen in werkelijke dienst, burgerpersoneel van Defensie, 

reservepersoneel, oud-militairen van de krijgsmacht en zij die op grond van hun verzoek of op 

voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn toegelaten. 

 

IV. Na artikel 8 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 8a 

1. Op hun verzoek kan het bestuur niet-leden toestemming verlenen incidenteel of structureel 

buiten mededinging deel te nemen aan de SPK wedstrijden  

2. Structurele deelname aan de SPK wedstrijden is uitsluitend mogelijk tegen een door het 

bestuur vastgestelde jaarlijkse vergoeding. Het bestuur is bevoegd om de deelname door niet-

leden tijdelijk of definitief te beëindigen. 

 

Toelichting 

Hoewel dat bij de de oprichting van de KMSV nimmer de bedoeling is geweest, kan volgens de 

statuten burgerpersoneel van Defensie geen gewoon lid worden. Om dit alsnog te realiseren, 

zouden de statuten gewijzigd moeten worden. Daarmee zijn echter hoge kosten gemoeid. Als 

alternatief stelt het bestuur voor in artikel 2a van het huishoudelijk reglement expliciet te 

bepalen dat burgerpersoneel van Defensie buitengewoon lid kan worden. De statuten staan 

daaraan niet in de weg. 

De wijziging van artikel 3 vloeit voort uit de discussies die tijdens de ALV’s in 2009 en 2010 

zijn gevoerd over welke familieleden buitengewoon lid van de KMSV mogen worden. In dat kader 

is aan de orde gesteld in hoeverre het militaire karakter van de KMSV behouden moet blijven. 

Het belang van het handhaven van het militaire aspect staat voorop. Aangezien (militaire) leden 

minimaal 17 jaar oud zijn, wordt voorgesteld deze leeftijdsgrens ook te hanteren bij het 

toelaten van buitengewone leden.  

Opdat ook bij de toelating van donateurs het militaire karakter voorop blijft staan, wordt de 

wijziging van artikel 5 voorgesteld. In de statuten staat dat donateurs personen zijn die de 
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vereniging steunen door een jaarlijkse donatie waarvan het minimum door de algemene 

ledenvergadering wordt vastgesteld. Het voorgestelde artikel 5, derde lid, geeft een nadere 

normering aan degenen die donateur kunnen worden. Het moet gaan om militairen in werkelijke 

dienst, burgerpersoneel van defensie, reservepersoneel, oud-militairen van de krijgsmacht en 

zij die op grond van hun verzoek of op voordracht van het bestuur door de algemene 

ledenvergadering als zodanig zijn toegelaten. Hoewel deze bepaling de mogelijkheid biedt om 

ook degenen die geen enkele band met Defensie hebben, toe te laten, blijkt uit de bepaling dat 

dit in beginsel niet de bedoeling is. Deze bepaling sluit overigens aan bij de huidige situatie. Het 

zijn veelal oud militaire schermers die de vereniging een warm hart toedragen en nog donateur 

willen zijn. 

Met de toevoeging van artikel 8a word beoogd de SPK wedstrijden aantrekkelijker te maken. 

Ook niet-leden mogen daaraan deelnemen. Dit is evenwel buiten mededinging. Niet-leden 

ontvangen dus geen prijzen en zij worden niet opgenomen in het SPK klassement. Aangezien het 

niet redelijk is niet-leden zonder enige vorm van vergoeding deel te laten nemen aan deze 

wedstrijden, wordt in de bepaling opgenomen dat het bestuur het bedrag bepaalt dat voor 

deelname jaarlijks moet worden betaald. Het bestuur is van mening dat dit bedrag substantieel 

hoger dient te zijn dan voor de leden en donateurs. Voor 2011 is dat bedrag vastgesteld op 

€ 60. In het tweede lid wordt bepaald dat het bestuur bevoegd is een niet-lid tijdelijk of 

definitief niet meer toe te laten tot de wedstrijden. Een reden kan zijn dat deelname niet zou 

bijdragen aan een goed verloop van de wedstrijd. Maar ook niet-leden die een negatieve invloed 

op de sfeer hebben, kunnen worden geweigerd. Het ligt in de rede dat bij weigering het 

betaalde bedrag naar rato wordt gerestitueerd. 

 

 

 

 

 

 

  

ALV 2010 
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De steek doorgeven aan … 

door Cederic van Petegem, Sergeant Adelborst 

 

Aangezien dit de eerste Redoublement van 2011 is wil ik u als eerste de 

beste wensen geven voor dit nieuwe jaar. Andor Baan heeft in de 

laatste editie de steek aan mij doorgegeven. Gelukkig heb ik reeds de 

eer en het genoegen gehad om vele KMSV leden al op de loper te mogen 

begroeten, maar in dit stukje zal ik wat uitgebreider over mijzelf 

vertellen. 

 

Ik ben in augustus 2007 opgekomen op het Koninklijk 

Instituut voor de Marine [KIM] als Adelborst voor de 

Zeedienst met als studie Krijgswetenschappen. Na de 

gebruikelijke ontgroeningen was het op het KIM tijd voor 

introducties, waaronder die van de schermjanus Olympia. 

Onder de leiding van de immer enthousiaste Henk de Vos nam 

ik daar voor het eerst een wapen in de hand en sindsdien heb 

ik hem niet meer losgelaten. Gedurende mijn periode op het KIM ben ik dan ook 

voorzitter geworden van de schermjanus en heb zodoende geprobeerd zoveel mogelijk 

adelborsten warm te draaien voor het schermen. Helaas is dit niet een gemakkelijke 

taak met de steeds meer tijd innemende studies. Daarnaast heb ik een jaar lang de 

functie van secretaris van de Senaat van het Korps Adelborsten uitgeoefend. 

Hierdoor ben ik in staat gesteld om veel ervaringen op te doen waar ik de rest van 

mijn carrière gebruik van kan maken, maar het schermen heeft daardoor echter op 

een laag pitje gestaan.  

 

Mijn tijd op het KIM heeft voor een deel bestaan uit het eerste jaar van mijn 

bachelorstudie. Het grootste gedeelte (1,5 jaar) bestond echter uit Vak Technisch 

Onderwijs [VTO], wat voor mij inhield dat ik moest leren een schip te besturen. De 

vele lessen aan wal werden (gelukkig) afgewisseld met periodes aan boord van het 

Marine Opleidingsvaartuig [MOV] Van Kinsbergen. Deze vaartochten vonden allen 

plaats in de Oostzee, maar de gelukkigen onder ons hebben ook over de Noordzee 

gehobbeld en daarbij innig kennis gemaakt met de reling (waaronder ondergetekende). 

Ter afsluiting vond in het voorjaar van 2009 de Kruisreis plaats. Deze reis vond plaats 

aan boord van kleine bovenwatereenheden (mijnenjagers) en alles wat gedurende het 

voorafgaande jaar is geleerd werd in de praktijk gebracht. Ik had het geluk dat ik niet 

op een plastic schip hoefde, maar op een échte stalen boot, Hare Majesteit Zeeleeuw.  

Begin vorig jaar heb ik het schermen weer fanatiek opgepakt toen ik naar de 

Koninklijke Militaire Academie [KMA] verhuisde. Een vreemde gewaarwording voor een 

toekomstig zeeman, want in het Zuiden des Lands is weinig water, enkel heel veel zand.  

 

Onder leiding van de immer aanwezige Toon, en de altijd energieke Anne-Marieke, ben 

ik verder gegaan op mijn favoriete wapen: de degen (eigenlijk heb ik twee favoriete 

wapens. Mijn andere favoriet is het geweer, maar aangezien er nog maar weinigen zijn 

die hiermee strijden gebruik ik ook de degen.). Helaas heb ik halverwege het jaar een 

blessure opgelopen aan mijn benen, waardoor het schermen voor mij nu even helemaal 

uit het oog is. Het is echter niet uit mijn hart verdwenen. Als voorzitter van de 

voorzitter 

Scherm-

janus 
 

Kruisreis 

Van de 

zee naar 

het zand 

Cederic van Petegem 
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Cadetten Schermvereniging Flash probeer ik namelijk de schermsport onder de 

aandacht te krijgen van zoveel mogelijk cadetten, want toen ik aan kwam waren er op 

de KMA enkel een paar adelborsten aan het schermen. Ik zal tot het voorjaar van 

2012 mijn bachelorstudie volgen aan de KMA, om daarna terug te keren naar het hoge 

noorden. Daar zal ik dan mijn eerste plaatsing krijgen als toegevoegd-wachtsofficier 

aan boord van één van Hare Majesteits boten.  

 

Graag geef ik de steek door aan Amanda Kipp. Ik ben samen met haar op het KIM 

begonnen met schermen en we zijn gezamenlijk naar vele SPK’s afgereisd. Daarnaast is 

zij mijn steun en toeverlaat in het bestuur van Flash omtrent het reilen en zeilen op 

het Landmachtinstituut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cock Peeks test het wapen van Cederic tijdens het NMK 2009 
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In onderstaand relaas belicht Joop Texier zijn belevenissen als schermer bij de Koninklijke 

Luchtmacht. Zijn verhaal wordt verspreid over drie Redoublements gepubliceerd. 

 

In Redoublement nummer 21 is het eerste deel van dit relaas opgenomen. In Redoublement 

nummer 22 het tweede deel. Hieronder volgt het derde en laatste deel. 

 

Schermen bij de Koninklijke Luchtmacht in de periode 1960 1980 

door J.J.H. (Joop) Texier, majoor KLu b.d. 

 

 

Nationale militaire schermploeg 

 

Door mijn prestaties bij de NMK werd ik geselecteerd voor de sabel équipe van het nationaal 

militair team(NMT) en heb daarmee aan diverse (inter)nationale wedstrijden en 

kampioenschappen deelgenomen. 

De jaarlijkse wedstrijden tegen onze zuiderburen speelden zich altijd af in een echte Holland-

België sfeer. Naast mijn deelname mocht ik voor twee ontmoetingen op “mijn” Vliegbasis 

Ypenburg ook als gastheer optreden. Voor de wedstrijd op 8 december 1965 beschikten wij op 

een zeer sterke ploeg met op degen de KL dienstplichtige topschermers Dwinger, Blokhuis en 

Feith aangevuld met ons aller marinier en vechtjas van Tol. Op floret ook drie burgercracks van 

Daalen, Witteveen(schermleraar) en Baay, beroeps-luchtmachter Lups mocht de ploeg aanvullen. 

De sabelploeg bestaande uit Wilmink, van de Molen en de schrijver dezes schermde gelijk 8-8 

tegen de sterke Belgen, de floretploeg verloor met 2-14 maar de sterke degenploeg won met 11-

5. Overall wonnen de Belgische équipe toch met 21-27, teleurstellend resultaat omdat we 

(eindelijk) zo’n sterke ploeg hadden. 

 

Hoogtepunten in mijn militaire schermloopbaan waren de CISM-kampioenschappen, de  

internationale militaire kampioenschappen. 

Van 2-9 mei 1966 vonden die in Auderöd vlak 

bij Kopenhagen plaats. Aller ogen waren 

gericht op de degenéquipe(drie schermers) 

met die sterke Dwinger, Blokhuis en Feith 

allen met een ruime internationale ervaring 

in het burger schermleven. Ze verloren 

echter vele partijen met 5-4, ze hadden net 

niet de (militaire) vechtersmentaliteit.  

De sabelploeg , weer met Wilmink, van de 

Molen en Texier behaalde in het individuele 

klassement, alle deelnemers uit de acht 

deelnemende landen schermden tegen 

elkaar, resp. de 6e, 8e en 17e plaats 

voldoende om in het landenklassement op de eerste plaats 

beslag de leggen en dus CISM kampioen te worden !!! 

Individueel had Wilmink ook op het ereschavot kunnen staan als 

maar was afgesproken dat hij de twee onderlinge partijen tegen 

zijn teamgenoten “mocht winnen”, hij verloor ze onverwacht. Onze coach maître Abrahams Sr. 

had ons verteld om er voor te gaan schermen. Nota bene won ik die twee onderlinge partijen !!!!! 

militaire sabel team 1966-’68 

v.l.n.r. van de Molen, Wilmink 

en Texier 
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Behalve een publicatie met foto in de Legerkoerier is er aan dit kampioenschap weinig 

ruchtbaarheid gegeven, Er is zelfs geen vermelding van gemaakt in het boek “100 jaar militair 

schermen” dat in mei 1997 is uitgegeven.  

Ook KOS, we waren alle drie lid, heeft naar mijn weten nooit aandacht aan dit kampioenschap 

besteed.  

 

Anekdote: Legendarisch was het optreden van prins Knud (broer van de toenmalige koning) 

tijdens het sluitingsbanket. Zijne Koninklijke Hoogheid leed aan alcoholverslaving en dat was 

duidelijk waar te nemen. Om aandacht te krijgen voor zijn toespraak floot hij herhaaldelijk op 

zijn vingers, dit tot grote hilariteit van de buitenlandse schermers want die wisten immers van 

niets! De Deense ploeg keek met schaamrood op de kaken toe. Ook was achter een groot scherm 

achter de hoofdtafel een tijdelijk toilet opgesteld want de prins moest om het kwartier zijn 

Koninklijke spiritualiën weer terug geven aan moedertje aarde. 

 

Voorts heb ik nog deelgenomen aan de volgende CISM-kampioenshappen: 

 van 14-19 april 1968 in Palermo op Sicilië waarbij de dpl.sld. Engelbracht de bronzen 

medaille veroverderde op floret; 

 van 11-17 juni 1970 in Grosseto ten noorden van Rome en waarbij de sabelploeg, 

(Wilmink, van de Molen en van Doorn) beslag legde op de bronzen plak; 

 mijn beste individuele prestatie was de 11eplaats (voor van de Molen en Mol) in 1971 in 

Ljungbyhed in Zweden alwaar de kampioenschappen van 18-24 juni plaats vonden. 

 

Mooie herinneringen aan grote (militaire) sabreurs als Warnetchek(Oostenrijk), Sagot en 

Quivrin(Frankrijk), Maffei en de broertjes Montano(Italië) en van Minnen en Henriët(België).  

 

Koninklijke Officiers Schermbond, de KOS. 

 

Zoals ik al heb verteld was ik begin zestiger jaren dat ik geplaatst was op de Vliegbasis 

Ypenburg en in Voorburg woonde lid van KOS-Haag geen onbelangrijke afdeling van de landelijke 

KOS. De z.g. jaarlijkse wapenfeesten (assauts) waren vooral in die jaren een feest, een hele 

week elke dag schermen(op drie wapens), goede maaltijden en s’avonds na het schermen 

gezelligheid in de mess. De eerste maal dat ik daaraan mee deed werd het festijn gehouden op 

de KMA. Behalve van de imposante omgeving was ik als jong broekie geweldig onder de indruk 

van al die hoge officieren in hun uniformen met al die opzichtige (rang)onderscheidingstekenen, 

vooral van de marine officieren zoals van Kregten en van der Wall. 

 

Anekdote: tijdens dit wapenfeest gingen na een bezoek aan de mess een aantal jongere 

officieren waaronder ik met een paar cadetten die ook mee schermden en die in Breda de weg 

wel wisten, stappen in de stad. U raadt het al, het werd  laat en de volgende dag werden we niet 

gewekt. Ik verscheen dus te laat op het appel  van de wedstrijd waarvoor ik had ingeschreven.  

De kapitein ter zee van der Wall, voorzitter wedstrijd- commissie, stuurde mij gewoon terug 

naar mijn onderdeel(Ypenburg) alwaar ik me moest melden bij de commandant. Ik dacht een 

straf  te moeten incasseren maar de kolonel, zelf een verwoed pistoolschutter en lid van het 

militaire team, kende van der Wall en zei:  “Ga jij maar weer lekker aan het werk”.  
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Het jubileumtoernooi van de 75-jarige KOS in maart 1972 in Den Haag werd een absoluut 

hoogtepunt mede vanwege de internationale deelname. Helaas kon ik door een blessure niet mee 

schermen maar heb wel deelnemen als hoofdsecondant en begeleider van de buitenlandse 

deelnemers. 

 

De rijstebrij aan wedstrijden werden vijf dagen lang afgewerkt in de riante sporthal Overbosch 

met als hoogtepunt de SADE-combi wedstrijd op zaterdag met deelname van de beste 

Nederlandse schermverenigingen. De wedstrijd werd toch gewonnen door de militaire ploeg van 

Frankrijk(Sagot op sabel en Picot op degen) met Engeland tweede en de burger ploeg  van 

Frankrijk op de derde plaats. Zaal Bela uit Utrecht eindigde als eerste Nederlandse ploeg op de 

vierde plaats met Makk (sabel en Blokhuis(degen). 

Een druk bezochte receptie in de Inter Officiers Club in de Sociëteit De Witte en een 

galafeest in de Julianakazerne waren zeer stijlvolle evenementen die het jubileum extra  

glans gaven.  

 

Als KLu lid van de KOS heb ik twee maal het 

jaarlijkse assaut mogen hosten op mijn 

onderdeel en wel in 1971 en in 1974 in het 

Officiers Casino van de Vliegbasis 

Soesterberg waarbij we in ’71 vereerd 

werden met een belangstellend bezoek van 

ZKH Prins Bernhard in zijn functie als 

beschermheer van de KOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerder was ik gastheer van de jaarlijkse KOS-SADE/Combi wedstrijd in 1962 op de vliegbasis 

Ypenburg en in 1973 op de Vliegbasis Soesterberg. 

 

Ook de ontmoetingen met de Engelse collega officieren Van de Combined Services Fencing 

Association(CSFA) zijn dierbare herinneringen. Wie van de KOS-leden kent niet de namen van 

Bob Peters, Chris Walker en O.J.Waldram, vele jaren present. Ik ben nog in het bezit van twee 

verslagen van de uitwedstrijden in 1969 in Stanbridge ten noorden van Londen en van 

Portsmouth in 1975. We hadden op elk wapen twee equipes van drie en schermden allemaal 

tegen elkaar. Ook bij deze wedstrijden verloren we meestal op floret, wonnen we op sabel en 

was het op degen om het even, het overallklassement was wel voor ons zodat wisselbeker wel 

mee naar Nederland ging. 

 

 

Ontvangst van ZKH Prins Bernhard 

door de voorzitter generaal 

Meynders voor het Officiers Casino 

te Soesterberg tijdens het KOS-

Wapenfeest in maart 1971 
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Anekdote: Na de wedstrijd in Stanbridge moesten we met de veerboot terug omdat we geen 

luchttransport van de KLu kregen. Onze delegatieleider van der Wall liep tijdens deze terugreis 

in zijn uniform van kapitein ter zee van de KM(wij in burgertenue) over het dek en werd bij 

herhaling begroet en zelfs aangesproken door andere passagiers omdat zij dachten de kapitein 

van het schip te zien.  Hij was daardoor zichtbaar door gevleid ! ? Voorts had hij in Engeland 

een paar siervogels gekocht die eigenlijk bij aankomst in Nederland in quarantaine zouden 

moeten, dat wilde hij niet en “smokkelde” ze van boord. Mocht hij worden aangehouden dan 

verwachtte hij van ons dat we zouden bevestigen dat hij de vogels had gewonnen bij 

schermwedstrijden in Engeland! 

 

Het aantal KLu leden van de KOS was marginaal zeker na de generatie Boot, Los en Bakker.  

Vermeulen(meestal in een bestuursfunctie) en van West herinner ik mij nog. 

 

Verrast was ik dat ik in 1969 tijdens een assaut/wapenfeest in Harderwijk de erebrassard 

kreeg uitgereikt voor mijn verdiensten op de schermloper voor de KOS. 

 

Schermevenementen op Ypenburg en Soesterberg 

 

Mogelijk door de combinatie van schermer/leraar en sportofficier heb ik diverse 

schermactiviteiten mogen hosten. De belangrijkste waren: 

 

Ypenburg:      Soesterberg: 

1962 KOS/SADE-combi    1971 Vlieger 5-kamp 

1964 KLu-Franse luchtmach    1971 KOS-assaut 

1965 Nederland-België(mil)    1973 NMT-Israël  

1967 Klu-Franse luchtmacht    1973 Vlieger 5-kamp 

KOS floret equipe tegen de Engelse officieren. Staand v.l.n.r. Sauerbier Couvé , Peters, Texier 

en Baay. Zittend Gardner, Waldram, van der Wall en Walker. 
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1968 KOS/SADE-combi    1973 KOS-SADE-combi 

1969 KLu-Franse luchtmacht   1973 KLu-Franse luchtmacht  

1970 NMT-Zaal Abrahams    1974 KOS-assaut 

      1975 NMT trainingsweek  

 

Op beide vliegbases organiseerde ik na afloop in de functie van sportofficier als afsluiting van 

de jaarlijkse squadronsportcompetitie een ”sportspektakel”,  een aantal keren werd dat een z.g. 

sportshow op het toneel van een grote zaal. Daarbij werden altijd schermdemonstraties 

verzorgd door o.a. Zaal Kardolus en het nationaal militair team(NMT).  

 

 
 

Betrokkenheid 

 

Mijn betrokkenheid met de schermsport moest ik delen met de volleybalsport. Al op de 

middelbare school in Groningen blonk ik daar kennelijk al in uit met een verkiezing in het 

stedelijk team. Via Haarlem(CIOS periode) en Leiden kwam ik terecht in Voorburg bij de beste 

club van Nederland DES (later Blokkeer).  

Daar de volleybalcompetitie zich hoofdzakelijk afspeelde op de zaterdag kon ik dat goed 

combineren met de KNAS-schermwedstrijden op zondag. Toen ik eind zeventigerjaren 

problemen kreeg met mijn rug werd ik gedwongen te stoppen met mijn actieve volleyballoopbaan 

en heb me gestort op het trainersvak in die sport. Ik doorliep alle NeVoBo-bonds-cursussen en 

kreeg aanstellingen bij hooggeplaatste verenigingen. 

 

Bij de KLu had ik in mijn functie als sportofficier natuurlijk ook te maken met andere takken 

van sport. Ik kreeg aanstellingen als chef d`équipe van de KLu zwem- en waterpoloploeg alsmede 

van de hockeyploeg. De trainingen en (internationale) wedstrijden vergden veel tijd. 

Ik moest het schermen dus delen met andere sporten en dus de beschikbare tijd ook. 

 

KLu versus de Franse luchtmacht op 5 december 1973 in de sfeervolle zaal van het 

Officiers Casino te Soesterberg 
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Toen ik eind zeventiger jaren als trainer van de militaire sabelploeg, op de vrijdag in de 

Hojelkazerne in Utrecht, ook nog eens behoorlijk last kreeg van mijn knieën ben ik op medisch 

advies ook gestopt met mijn actieve schermloopbaan ook het lesgeven. 

Begin 1980 werd ik i.v.m. mijn bevordering overgeplaatst naar het Bureau Internationale 

Militaire Sportwedstrijden (BIMS) in Den Haag en was mijn loopbaan als 

onderdeelssportofficier beëindigd. 

Twee jaar daarna nam ik om privé redenen ontslag bij de BIMS en stapte bij de KLu over in het 

dienstvak Voorlichting en PR, daarmee verminderde mijn betrokkenheid  met de schermsport in 

de krijgsmacht aanzienlijk. Ik zegde zelfs mijn KOS-lidmaatschap op !!! 

Mijn nieuwe sporten werden tennis en golfen. 

 

December 2009 

J.J.H. (Joop) Texier 

majoor KLu b.d.   

 

Indien u naar aanleiding van voornoemd relaas van Joop Texier contact met hem wil opnemen 

dan wordt u daartoe gaarne uitgenodigd. Zijn email is: J.J.H.Texier@hetnet.nl.  

 

 

 

KMSV wedstrijdkalender 2011 
 

wedstrijd datum locatie bijzonderheden 

SPK 1 28 januari Huis ter Heide  

SPK 2 25 februari Doorn  

SPK 3 22 maart Amsterdam gelijktijdig met het NMK tijdens het 113de 

KMSV Assaut 

SPK 4 23 april Huis ter Heide  

SPK 5 

 

 

 

3 juni Breda “Jazz Flash” te Breda. Wedstrijd i.s.m. de 

CSV “Flash” georganiseerd op de KMA, 

buitenlandse deelname en gecombineerd 

met het Jazz festival te Breda 

SPK 6 24 juni Doorn  

SPK 7 23 september Huis ter Heide  

SPK 8 

 

28 oktober Amersfoort De vrijdag voorafgaande aan de Zilveren 

Wapen wedstrijden op 29 en 30 oktober 

SPK 9 25 november Doorn  

SPK 10 16 december Huis ter Heide  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SPK Doorn 2010 
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Het woord aan de maître…………………………. 

Roel van de Weerd 

 

Interview met Roel van de Weerd en Rob van Dooren afgenomen door Ineke 

Knape. Roel van de Weerd is van 1946 tot en met 1982 sportinstructeur 

geweest bij Defensie. In de periode van 1959 tot en met 1972 was hij 

tevens maître. In Redoublement nr 22 (2007) staat een interview, 

afgenomen door Ad Mol, waarin de wetenswaardigheden over het schermen bij Defensie worden 

belicht. In dit interview wordt ingegaan op de wijze van lesgeven door de maître. Daarvoor is 

ook Rob van Dooren, leerling van Roel, geïnterviewd.  Rob van Dooren heeft van Roel les gehad 

eind zestiger en begin zeventiger jaren van de vorige eeuw. 

 

Roel van de Weerd was als hoofd LO/Sport van de Kromhoutkazerne verantwoordelijk 

voor het reilen en zeilen van de LO/Sport op deze grote opleidingskazerne van de 

technische dienst (OCTD). Vanaf 1959 maakte hij deel uit van de militaire 

schermwereld.  

 

Met veel enthousiasme vertelt Roel van de Weerd over zijn periode als maître. Het 

plezier in het lesgeven ontstond door een wisselwerking tussen de leerling en de 

leraar. De maître leert de leerling de basisbeginselen van het schermen. Een gretige 

en enthousiaste leerling maakte Roel een enthousiaste maître. Daarbij is belangrijk 

dat de maître geïnteresseerd is in het resultaat dat hij wil bereiken bij de schermer. 

Hij memoreerde de tomeloze inzet van de geselecteerde schermers van de land-, zee-, 

en luchtmacht die deel uitmaakten van de centrale training in de Knoopkazerne te 

Utrecht. Aan de andere kant leert de maître van een goede schermer. Deze schermer 

brengt de wedstrijdervaring in in de les waardoor de maître van zijn leerling leert. 

Het samenspel van elkaar aanvullen, elkaar respecteren en van elkaar willen leren, 

zorgt voor een goede symbiose tussen maître en leerling.  

Hij geeft aan dat hij niet schroomde zijn leerlingen in de mariniersgroep af te beulen 

waarbij hij ging voor een goede schermconditie. Hij ervoer ondanks deze Spartaanse 

aanpak veel enthousiasme bij zijn leerlingen. Zo snakte Laurens van Tiggele als jonge 

leerling naar adem maar wilde maar wat graag meedoen.  

 

Rob van Dooren heeft ervaren dat Roel een goed gevoel voor zijn leerlingen had. Hij 

doorzag op welke wijze hij zijn leerling moest lesgeven. Daarbij respecteerde hij dat 

Rob van Dick van Winden les had. Hij had snel door over welke kennis en kunde de 

leerling beschikte. Hij kon op de kennis die Rob had opgedaan bij Dick van Winden 

goed voortbouwen. Als schermer pikte Rob van de lessen van Roel en Dick datgene op 

wat van pas kwam bij de wedstrijden. Daar had Roel geen moeite mee. Rob vond Roel 

een prettige en inspirerende maître. Rob van Dooren geeft aan dat een achtergrond 
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als sportleraar bij het lesgeven veel heeft bijgedragen aan de beoordeling van de 

fysieke kant van de schermer in relatie tot de beoefening van de schermsport. 

Roel karakteriseert zijn lestijd bij de militairen als gedreven maar erg collegiaal. In 

tegenstelling tot wat hij zag in de burgerschermwereld was er bij de militairen geen 

onplezierige rivaliteit. Bij de militairen gunden de schermers elkaar een goed e partij.  

Roel heeft goede herinneringen aan zijn leerling Rob van Dooren met wie hij nog 

steeds contact heeft. 

 

 

Roel van de Weerd is begonnen met floretles. Hij gaf les aan Rinus Engelbracht, Rob 

van Dooren en Arie Petrus. Later heeft hij op voordracht van maître Siebrands de 

sabelploeg onder zijn hoede genomen. Rien Wilmink en Van der Molen kwamen af en 

toe op zaterdagochtend les nemen, omdat ze door de week geen tijd hadden. 

Hij heeft niet bewust aangesloten bij een bepaalde stijl van sabelles geven. Rob 

herkent dat. Hij constateerde dat met name de maîtres in de burgermaatschappij erg 

Zweden 1970: Crediet, Verstappen, Van de Weerd, Mol, Van Tol, Nimwegen, Ritmeester, 

Gerrits en Van der Molen. De dame is voor de verbindingen. 
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speelde bij de militairen niet. Hij heeft zelf een lesmethodiek in voetenwerk 

ontwikkeld. Hij heeft zelf les gehad met veel technisch voetenwerk. Maandenlang 

voetenwerk zonder een wapen vast te houden. Pasje voor, pasje achter en uitval. Hij 

vond dit weinig inspirerend en ontwikkelde het lesgeven in voetenwerk met een 

spelelement. Dit voetenwerk paste hij toe tijdens de centrale training van 1967 tot en 

met 1972. Hij moest niets hebben van technische fouten die uit dergelijke spelvormen 

voortvloeiden. Het doel van het voetenwerk is immers dat de partij wordt gewonnen. 

En vanuit dat doel werd het voetenwerk opgezet. Hij ervoer enthousiasme bij zijn 

leerlingen. Vanuit dezelfde visie gaf Roel de schermer al snel een wapen in de hand. 

Evenals je voetbalt met een bal, scherm je met een wapen. Hij heeft maître Siebrand 

over zijn lesmethodiek nooit horen klagen.  

 

Rob van Dooren beaamt het spelenderwijs leren van het voetenwerk. In het 

voetenwerk zat veel afwisseling. Daarbij werd een goede timing van de aanval 

afgewisseld met verdedigende acties. De sabellessen van Roel waren gelijkmatig van 

opbouw. Afgewisseld werd tussen technische precisie en tactisch handelen. In 

tegenstelling tot de huidige tijd waarbij een sabelpartij uit vaak maar één actie 

bestaat, bestond een sabelpartij destijds meer uit gecombineerde acties. De lessen 

waren om die reden meer gericht op samengestelde aanvallen. Uit de lessen bleek een 

schermvisie van hem. Zo was een les in verdediging erop gericht om van daaruit een 

treffer te maken. De schermer gaat immers altijd met een bepaald doel naar 

achteren. Dit probeerde hij zijn schermers bij te brengen.  

 

Kernpunt bij de sabelles was dat altijd vanuit de basishouding 3 werd geschermd. 

Deze houding moest altijd goed in de gaten worden gehouden. Vanuit deze houding 

werd je geleerd altijd de tegenactie op te vangen. In de laatste fase van de actie 

werd de nadruk gelegd op snelheid. Een voorbeeld van een les die op de persoon van 

Rob van Dooren was gericht was het gebruik maken van de lengte van zijn arm. De 

tegenpartij werd op het verkeerde been gezet door zogenaamd een naar voren gaande 

beweging te maken waarbij niet met de voorste maar met de achterste voet naar 

voren werd gegaan. Daarbij werd de tegenpartij om de tuin geleid door het maken van 

een armbeweging waarna alsnog een aanval volgde. Aangezien Rob zich met name 

prettig voelde bij een aanval in tweede intentie werd de les door Roel daarop 

afgestemd. 

 

Het tactisch lesgeven kreeg vorm door bespreking van wedstrijden. Op basis van 

hetgeen tijdens de wedstrijd was gebeurd maakte Roel een les. Hij kon enige tijd na 

deze wedstrijd weer opnieuw terugkomen op deze les. Daarbij keek hij of de leerling 

nog wist wat te doen. Hij scherpte daarmee het omgaan met de ‘gebreken’ van de 

leerling aan.  
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Hij geloofde niet in het nog snel een lesje geven voor een wedstrijd. Dat had geen 

enkele zin. Hij vond het daarentegen heel belangrijk dat de equipe bestond uit mannen 

die elkaar mentaal ondersteunden. Hij had dus veel aandacht voor het kiezen van de 

deelnemers aan de equipe. Dat de equipeleden bij elkaar pasten was haast nog 

belangrijker dan de individuele sportprestaties.  

 

Roel herinnert zich nog goed de KOS/KOOS wedstrijden. Deze werden gekenmerkt 

door veel sportiviteit. Op de loper maakten de rangen niets meer uit. Het ging gewoon 

om de partij op een sportieve manier winnen. Hij ervaart het als een groot goed dat er 

nooit problemen waren.  

 

Roel van de Weert heeft aan de militaire topploeg lesgegeven. Daar is hij op een 

bijzondere wijze bij betrokken geraakt. Ad Mol vroeg hem ooit even voor hem in te 

vallen. Daar zag hij een moment tegenop. Het was immers niet zomaar een ploeg. Hij 

heeft uiteindelijk vier jaar les gegeven aan deze ploeg. Hij is gestopt om meer 

aandacht aan zijn privéleven te geven. Jarenlang was hij bijna elk weekend voor het 

schermen weg. Daar heeft hij heel veel van genoten, maar ook het thuisfront had 

recht op een gezellig samenzijn.  

Met bijzonder veel genoegen kijkt Roel terug op de mooie tijd die hij als maître heeft 

mogen meemaken. Daarbij worden niet in de laatste plaats de geweldige feesten na 

afloop van een schermwedstrijd gememoreerd.  
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Bronbeek klewang 

door Wim Speth, Kap KL b.d. 

 

Daartoe opgeroepen door de technische commissie van de KMSV 

spoeden de veteranen sabreurs van deze vereniging zich naar het 

schitterend geoutilleerde Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen 

Bronbeek in Arnhem.  

 

Met de resultaten van het tijdens het Wapenfeest 

gehouden eerste gedeelte van de wedstrijden in het 

achterhoofd dient hier ten overstaan van de bewoners 

gewerkt te worden aan de definitieve eindstand met de begeerde trofee, de Klewang, 

voor de winnaar van het totaalklassement. 

 

De TC heeft de gezellige ‘woonkamer’ van het Tehuis weten om te toveren tot een 

heus schermdecor met het vaandel van de KMSV op een prominente plaats. Vanwege 

de geringere afmetingen van de loper, tengevolge van het huiskameraspect, moeten de 

wat rappere schermers hun enthousiasme weliswaar temperen, maar er blijft 

voldoende ruimte over om de in de laatste maanden gebalde energie vrije baan te 

geven. Alleen moet Gerrit Beekhuizen met gevaar voor eigen ledematen soms de 

sabreurs afremmen om te voorkomen dat een aan diggelen gelopen TV toestel te zwaar 

op het budget van de penningmeester gaat drukken. 

 

Voordat de strijd in onze gelederen een aanvang kan nemen dient het reünie aspect 

uitgebreid aan de orde te komen. Niet alleen de heren maar ook de begeleidende 

dames hebben elkaar vaak lang niet gezien en het vergt natuurlijk tijd om elkaar bij te 

praten. Nadat iedereen elkaar begroet en eventueel geknuffeld heeft kan Toon van 

der Grinten op de van hem bekende wijze de wedstrijd openen. 

Uiteraard besteedt hij ruim aandacht aan het bedanken van kolonel Gert Noordanus 

en zijn staf voor de gelegenheid om voor het front van de oud-strijders deze 

wedstrijd op de loper te mogen brengen. De laatste zijn in ruime getale aanwezig en 

verheugen zich zichtbaar op de dingen die komen gaan. 

 

Zij worden niet teleurgesteld. Onder de eminente leiding van Martin Ariaans en Wil 

Janssen gaat de strijd beginnen. Wie gerekend heeft op een gezapig partijtje komt 

bedrogen uit. Het betreft hier weliswaar oudere heren in de leeftijd van 50 tot 70 

jaar, maar dat is niet te merken. Ietwat gereduceerd door het klimmen der jaren en 

de ongemakken die hiervan het gevolg zijn, worden lang ingeroeste en onvermoede 

technieken en tactieken tevoorschijn getoverd. In de loop der jaren gewijzigde 

reglementen worden hooghartig ter zijde geschoven met als gevolg een lawine van 

kaarten voor met name Peer de Vries. Zijn kruispassen zijn weliswaar subliem van 
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uitvoering en vinden veel bijval bij het publiek, maar de jury presidenten wijzen op het 

prehistorisch karakter van deze schermbewegingen en keuren de treffers derhalve 

af. Ruud Makarawung probeert het wel nog met een perfect uitgevoerde flêche, maar 

ook deze vindt geen genade in de ogen van de jury. Hij heeft echter nog weinig aan 

stijl ingeboet en oogst daarom toch wel de bewondering van de kenners onder het 

publiek. Toch moet hij in zijn eerste partij het hoofd buigen voor Egmond van Rijn die 

hem ‘cool’ te woord staat. Het moet voor de schermers die de sabel niet als 

hoofdwapen erkennen frustrerend zijn om zoveel klappen te incasseren, maar ook zij 

weten hun mannetje te staan en maken het de ‘echte’ sabreurs knap lastig. Good old 

Cees Dekkers staat als een jonge God op de loper. Samen met Gerrit Hak is hij nog 

veel actief in het nationale en internationale veteranenwereldje en dat is goed te 

merken. 

 

Ook Joop Breedvelt en Leo Sannen, bevoorrecht door hun linkshandigheid, weten 

bewonderende uitroepen aan de toeschouwers te ontlokken. Zij zijn de schrik van 

menig rechtshandige tegenstander en maken uiteraard gretig misbruik van hun 

aangeboren handicap. 

‘Younster’ Oscar Kardulus beziet het tafereel van een afstand. Hij maakt zich 

ogenschijnlijk niet ongerust gezien zijn favorietenrol. Toch weet Bart Klootwijk hem 

nog te dwingen tot een uiterste krachtsinspanning waardoor hem slechts een nipte 

zege ten deel valt. 

 

Geweerschermen 

Tijdens een ingelaste pauze maakt de commandant van de gelegenheid gebruik om een 

aantal prijzen aan zijn bewoners uit te reiken. Applaus is hun deel voor de behaalde 

resultaten bij een eerder gehouden wedstrijd ‘Oud-Hollandse Spelen’. Kolonel 

Noordanus roemt tevens de schermers om hun inzet en herinnert Toon van der 

Grinten eraan dat een volgende keer het schermen met de Klewang op het programma 

komt te staan. Joop Breedvelt en Leo Sannen tonen onder leiding van Wil Janssen hun 

vaardigheid op het schermgeweer, tot groot genoegen van de aanwezige collega’s b.d. 

De TC weet door de indeling van de partijen de spanning tot het laatst te bewaren. 

Wanneer ondergetekende in zijn partij tegen Oskar een overwinning uit het vuur weet 

te slepen laaien de vlammen nog eenmaal op. De daaropvolgende barrage tussen beide 

schermers valt echter uit in het voordeel van Oskar Kardolus die daarmee zijn 

aanspraak op de Bronbeek Klewang prolongeert. 

 

Nadat de dorstige kelen na deze hoogstaande scherminspanning enigszins gelaafd zijn, 

schuift men aan tafel om zich tegoed te doen aan het culinaire hoogstandje dat, zoals 

gebruikelijk, een wedstrijd als deze afsluit. De gesprekken blijven geanimeerd en de 

getoonde technieken en tactieken passeren nog eenmaal, nu lichtelijk overdreven, de 

revue alvorens Toon overgaat tot het bekendmaken van de uitslag. Frits Snijdewint 
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overhandigt het ere-metaal aan de rechthebbenden en iedereen wendt zich voor een 

laatste keer tot de geneugten op zijn of haar bord. 

Rest ons nog iedereen te bedanken voor de wijze waarop hij of zij gestalte heeft 

gegeven aan dit assaut. Het was weer goed om elkaar te ontmoeten. Ook het meeleven 

met elkaars lotgevallen, zonder daar een overdreven drama van te schilderen, maken 

dit soort ontmoetingen tot een feest. Chapeau voor de organisatie!! 

 

P.S.: Het moeizame opstaan en aankleden de dag na dit festijn noopt ondergetekende 

tot het overwegen van het aanvragen van Thuiszorg. Maar spoedig zal de spierpijn die 

aan deze gedachte ten grondslag ligt plaats maken voor de herinnering aan een fijne 

schermdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep 
 

Het bestuur probeert de lidmaatschapsgegevens van haar leden en donateurs zo actueel 

mogelijk te houden. Aan u het verzoek indien u de afgelopen vier maanden geen email van de 

KMSV heeft ontvangen (bv uitnodigingen voor de SPK wedstrijden) uw goede emailadres door te 

geven aan secretaris@kmsv.nl. Ook indien u in november 2010 geen Redoublement heeft 

ontvangen verzoek ik u uw adresgegevens en telefoonnummer aan de secretaris door te geven. 

Op deze wijze kan het bestuur van de KMSV ervoor zorgen dat u alle relevante informatie 

krijgt. 

 

Ineke Knape, secretaris 

  

De winnaar van 2010 en …2011: Oscar Kardolus 
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Uitslagen Bronbeek Klewang sabelwedstrijden 

 

Uitslag eerste wedstrijd woensdag 24 maart 2010 te Den Helder   
 

 Achternaam Voornaam Odl Wedstrijdpunten 

1. Kardolus Oscar KL 20 

2. Speth Wim  KL 18 

3. Broodbakker Martin KL 16 

4. Breedvelt Joop KL 14 

5. Klootwijk Bart  KLU 12 

6. van Rijn  Egmond KM 10 

7. Dekkers Cees KM 8 

8. Hak Gerrit KM 6 

9. van Leeuwen Karel KM 4 

10. Esser Eduard KM 2 

 

Uitslag tweede wedstrijd vrijdag 10 december 2010 te Bronbeek   
 

 Achternaam Voornaam Odl Wedstrijdpunten 

1. Kardolus (na barrage) Oscar KL 20 

2. Speth Wim KL 18 

3. Sannen Leo KL 16 

4. van Rijn Egmond  KM 14 

5. Breedvelt Joop KL 12 

6. Klootwijk Bart KLu 10 

7. Makarawung Ruud KL 8 

8. de Vries Peer KL 6 

9. Dekkers Cees KM 4 

10. Hak Gerrit KM 2 

 

Eindklassement “BRONBEEK KLEWANG” 2010 

Bij een gelijk aantal punten wordt de eindklassering bepaald door: 

1. het aantal deelgenomen wedstrijden, en 2. anciënniteit   

 

 Achternaam Voornaam Eindrangschikking 

1. Kardolus Oscar 40 punten 

2. Speth Wim 36 punten 

3. Breedvelt Joop 26 punten 

4. van Rijn Egmond 24 punten 

5. Klootwijk Bart 22 punten 

6. Sannen Leo 16 punten 

7. Broodbakker Martin 16 punten 

8. Dekkers Cees 12 punten 

9. Hak Gerrit 8 punten 

10. Makarawung Ruud 8 punten 

11. de Vries Peer 6 punten 

12. van Leeuwen Karel 4 punten 

13. Esser Eduard 2 punten 

Joop Breedvelt 

Bart Klootwijk 

Martin Broodbakker 
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Inschrijfformulier deelnemers en bezoekers 

113e Assaut 

van de Koninklijke Militaire Schermvereniging 
maandag 21 maart t/m vrijdag 25 maart 2011 op het MEA te Amsterdam 

 

Met het oog op de planning wordt u verzocht u in te schrijven voor aanwezigheid bij 

het Assaut. Beschikt u niet over een pc dan kunt u zich ook schriftelijk bij Frits 

Snijdewint opgeven. U wordt verzocht u voor 16 maart 2011 op te geven waarbij u 

onderstaande gegevens doorgeeft.  

 

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

e-mail adres: wedstrijden@kmsv.nl 

 

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

 

Naam: ................................................................................................................................................ 

Rang: .................................................................................................................................................. 

Adres:................................................................................................................................................ 

Postcode/Woonplaats:................................................................................................................... 

Email: ................................................................................................................................................. 

Telefoon: ........................................................................................................................................... 

Kenteken auto waarmee u op het MEA wilt parkeren: ........................................................... 

M/V (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

U schrijft in voor: 

 

Zondag 20 maart 2011: 

 Overnachting van zondag 20 op maandag 21 maart 2011 

 

Maandag 21 maart 2011: 

 Komt als bezoeker 

 Floret 

 Sabel 

 Geweerschermen 

 Overnachting van maandag op dinsdag 

 

Dinsdag 22 maart 2011: 

 Komt als bezoeker 

 Degen NMK/SPK (geldt alleen voor KMSV leden, anderen via het 

sportbureau) 

 Overnachting van dinsdag op woensdag 

  

Woensdag 23 maart 2011: 

 Komt als bezoeker 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Degen veteranen 

 Eerste deel 14e Grenadierssabelwedstrijd 

 14.30 u ALV 

 15.45 u Ereprijzenuitreikingen 

 17.00 u jubileumreceptie “15 jaar KMSV”  

 18.00 u maaltijd voor KMSV leden en donateurs (ivm bestellen is opgave 

verplicht) 

 Overnachting van woensdag op donderdag 

 

Donderdag 24 maart 2011: 

 Komt als bezoeker 

 Overnachting van donderdag op vrijdag 

 

Vrijdag 25 maart 2011: 

 Komt als bezoeker 

 Overnachting van vrijdag op zaterdag 

 

Zaterdag 26 maart 2011: 

 Komt als bezoeker 

 

Belangrijke mededelingen 
Met het oog op de planning is het noodzakelijk dat u voorafgaande aan het Assaut 

opgeeft of u: 

 blijft overnachten en zo ja welke nachten (ook in geval van twijfel 

opgeven!) 

 als bezoeker komt (de wacht moet worden geïnformeerd) 

 deelneemt aan de maaltijd op woensdag 23 maart (indien u zich niet heeft 

opgegeven, kunt u niet meeëten). Gelet op de hoge kosten worden niet 

meer maaltijden besteld dan het aantal leden dat zich vooraf heeft 

opgegeven. De maaltijd staat uitsluitend open voor leden en donateurs van 

de KMSV. Anderen kunnen tegen betaling en voorafgaande opgave 

meeëten). 

 

 

Cheryl de Jong in actie tijdens de Zilveren Wapens 2010 


