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Voorwoord  
 
Kort geleden hebt u een Redoublement nummer 24 ontvangen. 
Vanwege het naderende Assaut volgt nummer 25 nu al heel snel op 
nummer 24. Het komende Assaut vindt plaats op de Vliegbasis 
Woensdrecht. Dit is een prachtige locatie om het Assaut te houden. 
Er is een prima sporthal en er zijn ook voldoende 
overnachtingsmogelijkheden. Kortom, we kunnen met z’n allen weer 
naar het Assaut uitkijken.  

 
Wederom vindt tijdens het Assaut het Nationaal Militair Kampioenschap degen 
plaats. Tevens wordt er weer een internationaal toernooi georganiseerd waarvoor op 
dit moment equipes uit Letland, Polen, Zweden, België, Canada en Groot Brittannië 
zich hebben aangemeld. De combinatie van al deze wedstrijden draagt eraan bij dat 
het aanbod van militair schermen van hoog niveau is. Daarmee zet de KMSV het 
militair schermen wederom goed op de defensiekaart. 
Ik hoop u allen weer op het Assaut te ontmoeten, al dan niet op de loper. Daarbij 
moeten we niet vergeten dat de schermers van weleer hebben bijgedragen aan het 
behoud van de militaire schermsport. Hun aanwezigheid naast de loper wordt dan ook 
zeker op prijs gesteld. 
 
Dit jaar zullen bijna alle SPK’s in Huis ter Heide worden gehouden. Het bestuur is met 
deze locatie zeer tevreden. De materialen kunnen voor een groot deel ter plaatse 
worden opgeslagen met als gevolg dat een SPK snel kan worden opgebouwd. Het 
bestuur is blij met de geboden hulp bij het opbouwen van de lopers. Zo komt het werk 
niet altijd op dezelfde personen neer. 
 
Niet onvermeld mag blijven dat Cock Peeks de Carrière Scherm-Oscar 2011 heeft 
ontvangen. Het bestuur feliciteert Cock met deze mooie onderscheiding. Cock heeft 
niet alleen voor de civiele schermsport maar ook voor de militaire schermsport veel 
betekent. Hij is een maître met een veelomvattende kennis. Tevens is hij het gezicht 
van het schermen op het KIM. 
 
Dat brengt mij er toe de jonge militairen aan te moedigen de degens op te pakken en 
met militaire schermen voort te zetten. We hebben ondertussen drie fanatieke 
jongeren die de SPK’s geregeld bezoeken. Dat zijn Pelle Castenmiller, Michel Beverloo 
en Cederic van Petegem. Ik hoop dat zij allen als ambassadeur van het militaire 
schermen willen optreden. Alleen dan behoudt defensie deze specifieke sport. 
 
 
 

Marius van Zeijts 
Voorzitter KMSV 
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Programma Assaut 2012 op de Vliegbasis 
Woensdrecht 
 
Zondag 18 maart: opbouwen 
 
Maandag 19 maart 
10.00 uur opening 
10.30 uur floret individueel / equipe floret indien van toepassing 
13.00 uur sabel individueel / equipe sabel indien van toepassing 
16.00 uur geweerschermen  
18.00 uur avondmaaltijd  
19.00 uur degen equipewedstrijd aspiranten tegen de veteranen  
 (equipes van 4 pers) om de v.d. Wallschaal 
 
Dinsdag 20 maart 
08.30 uur opening NMK degen (tevens SPK 3) 
18.00 uur avondmaaltijd 
19.00 uur degen equipewedstrijden KMSV 
 
Woensdag 21 maart 
08.30 uur degen Veteranen 
11.00 uur sabelwedstrijd om de ‘Bronbeek Klewang” (eerste deel) 
14.30 uur algemene ledenvergadering in de Schuttershof 
15.45 uur ereprijzenvergadering in de Schuttershof 
17.00 uur Sluiting en borrel in de Schuttershof 
18.00 uur  gesloten maaltijd KMSV leden in de Schuttershof 
 
Donderdag 22 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 23 maart 
08.30 uur voortzetting International Tournement Équipe Épée 
12.00 uur lunch 
13.30 uur afsluitende receptie met individuele prijsuitreiking en equipe prijsuitreiking  
Vanaf 16.00 uur vertrek internationale delegaties 
 
Zaterdag 24 maart 
Afbreken en opleveren voor 12.00 uur 
Vertrek internationale delegaties. 
 
Wedstrijdleiding: Toon van der Grinten 
  Ondersteuning wedstrijdleiding: Gerrit Beekhuizen en Mark de Jong 
Wedstrijdbureau: 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 19 maart t/m 23 maart 2012 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 de Vliegbasis Woensdrecht 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. 
 
Men mag niet in sporttenue de eetzaal betreden. Een net trainingspak is wel toegestaan. 
 
Bezoekersregeling 
Ook degenen die uitsluitend als bezoeker aan het Assaut willen deelnemen, wordt gevraagd zich 
via het inschrijfformulier op de website op te geven. De reden is dat deze namen aan de 
dienstdoenden bij de poort kunnen worden doorgegeven opdat er geen problemen 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! 
 
Het schoeisel van de bezoekers moet schoon en plat zijn. Uitsteeksels (zoals naaldhakken) die 
excessieve druk op de sportvloer creëren zijn niet toegestaan.  
 
Algemene toegangsregels 
Indien u geen geldig identiteitsbewijs heeft en zich niet heeft opgegeven via de website of, 
indien dit niet mogelijk is, via het inschrijfformulier, komt u het terrein niet op. De 
toegangsregels worden streng toegepast! Op de vliegbasis moet u zich kunnen legitimeren met 
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uw identiteitsbewijs en met een door de KMSV verstrekt bewijs. Op verzoek dient u beide 
bewijzen te tonen. 
 
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. Dit wordt ter plaatse geregeld. De 
lunchpakketten die ter beschikking worden gesteld aan daartoe door de KMSV aangewezen 
personen, zoals de deelnemers aan de wedstrijden, behoeven niet te worden betaald. Anderen 
kunnen op eigen kosten gebruik maken van de kantinefaciliteiten van de vliegbasis. In de 
diverse messgebouwen zijn laadpunten voor de chipknip. De mess is geopend van 6.30 tot 8.00 
uur, van 11.30 – 13.30 uur en van 16.15 tot 18.15 uur. 
Voor de KMSV maaltijd op woensdag zal geen eigen bijdrage worden gevraagd. Wel dient u zich 
hiervoor op te geven. Niet leden/donateurs kunnen gebruik maken van de maaltijd tegen 
betaling van € 15,- per persoon.  
 
Parkeren 
U mag uw auto niet voor de sporthal parkeren. Doet u dit wel dan riskeert u een bon. Deze is 
voor uw rekening. Operationeel parkeren kan op de daartoe aangegeven plaats op onderstaande 
plattegrond. 
 
Foto’s 
Er mogen buiten geen foto’s worden gemaakt. Binnen de gebouwen is fotograferen toegestaan. 
 
Routebeschrijving 
Per auto  
Vanuit Rotterdam  
A16 richting Dordrecht - Breda. Pal na de Moerdijkbrug afslag A17 richting Roosendaal - Bergen op Zoom. 
Bij Roosendaal weg volgen A58 Bergen op Zoom - Antwerpen - Vlissingen. Afrit 30 richting Hoogerheide - 
Woensdrecht - Ossendrecht - Putte. Zie verder routebeschrijving.  
Vanuit Eindhoven – Breda  
A58 richting Breda. Bij Breda richting Roosendaal - Vlissingen. Bij Roosendaal A58 vervolgen richting Bergen 
op Zoom - Antwerpen - Vlissingen. Afrit 30 richting Hoogerheide - Woensdrecht - Ossendrecht - Putte. Zie 
verder routebeschrijving.  
Vanuit Vlissingen – Goes  
A58 richting Bergen op Zoom, Afslag 30 richting Hoogerheide - Woensdrecht - Ossendrecht - Putte. Zie 
verder routebeschrijving.  
Routebeschrijving naar de vliegbasis  
Einde afslag 30 Hoogerheide - Woensdrecht - Ossendrecht - Putte bij de eerste rotonde rechtsaf. Volg 
aanwijzingen richting vliegbasis Woensdrecht bij volgende rotonde linksaf via de nieuwe randweg. Nieuwe 
randweg volgen tot aan wederom een rotonde (aan de linkerzijde van de randweg ziet u de vliegbasis 
Woensdrecht), bij deze rotonde linksaf na ca. 300 meter ligt de hoofdpoort van de vliegbasis aan uw 
linkerzijde. Indien u niet in bezit bent van een geldig toegangsbewijs (smartcard) dient u zich bij het 
dienstdoend wachtpersoneel te melden.  
Openbaar Vervoer  
Vanaf station Bergen op Zoom kunt u met buslijndienst 100 of met de treintaxi naar de vliegbasis reizen.  
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Plattegrond vliegbasis te Woensdrecht 

 
 
 
 

 
 
 
 
De schermzaal is in sporthal ‘De Eendenkooy’. 
De afstand tussen de sporthal en de Schuttershof is groot. Verplaatsen per auto wordt 
aanbevolen. 
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AGENDA 
ALGEMENE LEDENVERGADERING KMSV D.D. 21 MAART 2012 

LOCATIE: Vliegbasis Woensdrecht 
 

1. Opening 

2. Mededelingen van de voorzitter 

3. Vaststellen agenda 

4. Vaststellen notulen A.L.V. d.d. 23 maart 2011 

5. Verslag Technische Commissie 2011 

6. Verslag Secretaris 2011 

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

8. Verslag penningmeester 2011 

9. Verslag kascontrolecommissie 2011 
Vaststellen balans en de staat van baten en lasten 2011 
Vaststellen herziene begroting 2012 ontwerpbegroting 2013 

10. Verkiezing kascontrolecommissie 2012 

11. Uitreiking spelden KMSV 

12. Bestuursmutaties 
Volgens het rooster treden af de voorzitter, Marius van Zeijts en de secretaris TC, 
Mark de Jong. Beiden stellen zich herkiesbaar. 
Tegenkandidaten worden verzocht zich vóór aanvang van de vergadering bij de 
secretaris kenbaar te maken. 

13. Rondvraag  

14. Sluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



8 

 

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 
23 maart 2011 
MEA te Amsterdam 
 
 
Aanwezig: de heren Ariaans (erelid), Van der Hoog (erelid), 
Van Rijn (erelid, adviseur), Beekhuizen (lid van verdienste, 
wedstrijdondersteuning), Mol (lid van verdienste), Peeks (lid 
van verdienste), Peeters (lid van verdienste), Bekker, Blaas, 
Blaas, Breedvelt, Broodbakker, de Bruin, Castenmiller, 

Castermans, Cohen, Dekkers, Van der Grinten (vz TC), Hak, Van Heerde (pen), Van Huijstee, 
Janssen, de Jong (secr. TC), Kamp, Kardolus, Klootwijk, Van Leeuwen, van der Pijl, Snijdewint 
(materiaalbeheer,prijzencommissaris), Slooten, Van Tiggele en Van Zeijts (voorzitter) en de 
dames Ariaans, Dijkstra, Evers, Van Hulst (vice vz), Koopman, Peeks, van Tiggele en Knape 
(secr., verslaglegging). 
Afwezig met bericht: de heren Wilmink, Francis, Oost, Wertenbroek, Sannen en mevrouw 
Hilligehekken. 
 
1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering om 14.34 en heet iedereen van harte welkom. In het 
bijzonder worden welkom geheten de ereleden de heren Van Rijn, Van der Hoog, en Ariaans 
alsmede de leden van verdienste de heren Peeks, Mol en Peeters, Van Tol en Beekhuizen. 
De opening wordt verricht door de voorzittershamer die in het bezit was van de KOOS. Martin 
Ariaans heeft deze hamer ter beschikking gesteld van de KMSV. 
 
2. Mededelingen van de voorzitter 
 
De voorzitter vraagt een minuut stilte ter 
nagedachtenis aan het overleden erelid de heer 
Kragting en het lid de heer Stuyver. Hij memoreert 
de grote rol die de heer Kragting voor het militaire 
schermen heeft gespeeld en verwijst naar het In 
memoriam in de Redoublement.  
Er zijn 40 leden en donateurs aanwezig inclusief de 
bestuursleden. De voorzitter noemt de namen van 
degenen die met bericht zijn verhinderd. 
De voorzitter bedankt Wil Janssen voor zijn 
enorme inzet voor de organisatie van het Assaut 
2010. Hij overhandigt als dank aan Wil een 
handdoek met daarin zijn naam geborduurd.  
De voorzitter meldt dat het Koninklijk Huis niet 
langer de PB medaille beschikbaar stelt. Hoewel de 
voorzitter veel inspanningen heeft gedaan om dit 
onderscheidingsteken te behouden voor de club is 
dit niet gelukt. 
Bas Verwijlen heeft de actieve dienste verlaten. Hij neemt dus 

Wil Janssen  
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niet langer deel aan Defensie topsport. Dat doet het militaire schermen geen goed. Er zijn 
sowieso zorgen over hoe het met de sport binnen defensie verder gaat nu daarop wordt 
bezuinigd. 
 
3. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
4. Vaststellen notulen ALV d.d. 24 maart 2010 
 
De notulen worden zonder aan- en opmerkingen vastgesteld. 
 
5. Verslag technische commissie 2010 
 
De voorzitter TC leest zijn verslag voor. 
 
6. Verslag secretaris 2010 
 
Er zijn geen vragen over het verslag van de secretaris. 
 
7. Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement 
 
De voorzitter vraagt de secretaris de voorstellen tot aanpassing van het huishoudelijk 
reglement toe te lichten. De secretaris noemt de vier in de Redoublement vermelde 
voorstellen. Drie voorstellen worden door de ALV geaccordeerd. Dit zijn: 

1. Het voorstel tot opnemen van een nieuw artikel 2a inhoudende dat degenen die als 
burger werkzaam zijn bij Defensie op hun verzoek buitengewoon lid van de KMSV 
kunnen worden. 

2. Het voorstel tot het laten vervallen van de vrijstelling van contributie voor aspirant 
leden alsmede het voorstel tot het stellen van een minimumleeftijd van 17 jaar voor 
buitengewone leden. Degenen die nu jonger zijn dan 17 jaar blijven lid. 

3. Het voorstel tot nadere aanduiding van degenen die donateur zijn. Het gaat dan om 
degenen die militair zijn of zijn geweest, burgerpersoneel van Defensie en degenen 
die op voordracht van het bestuur door de ALV als zodanig zijn toegelaten. 

Niet is aanvaard het voorstel waarin aan buitenstaanders de mogelijkheid wordt geboden om 
tegen betaling deel te nemen aan SPK wedstrijden. 
Voorafgaande aan de stemming wordt over de voortellen gediscussieerd. In dat kader wordt 
door het bestuur toegelicht dat het voorstel genoemd onder 1 geen inhoudelijke wijziging met 
hetgeen reeds gold met zich brengt. Door een andere opzet van de ter zake doende bepalingen 
komt et militaire karakter van de KMSV beter tot zijn recht. 
Martin Ariaans is van mening dat selectiever moet worden omgegaan met het aannemen van 
nieuwe leden. Het baart hem zorgen dat er leden worden aangedragen die minder binding 
hebben met de KMSV in het algemeen en Defensie in het bijzonder. Hij wijst erop dat het 
deelnemen van niet militairen aan de NMK invloed uitoefent op het resultaat van die wedstrijd 
hetgeen vertroebelend kan werken op de uiteindelijke uitslag. Pierre Peeters onderschrijft dit: 
een militair kan worden verstoten van een ereplaats door een goede burgerschermer. De 
voorzitter geeft aan dat dit punt wordt onderkend en dat daarover nader met Defensie wordt 
gesproken. 
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Martin Ariaans is geen voorstander van het invoeren van een zogenaamde knipkaart voor 
deelname aan SPK wedstrijden, aangezien daarmee elke band met Defensie wordt losgelaten. 
Cees Dekkers vindt het vreemd dat deze ‘knipkaarthouders’ ook mee kunnen doen aan het NMK. 
De voorzitter concludeert dat er onvoldoende draagvlak is voor het voorstel tot invoering van 
een ‘knipkaart’. Hij stelt voor dat dit jaar met deze ‘knipkaart’ wordt geëxperimenteerd en dat 
het bestuur volgend jaar op de ALV terug komt op dit  punt, tenzij het bestuur heeft besloten 
met de ‘knipkaart’ te stoppen. 
 
8. Verslag penningmeester 2010 
 
De penningmeester licht zijn verslag toe. De kosten van het Assaut 2010 zijn meegevallen 
omdat er ondanks toezeggingen een aantal buitenlandse equipes niet zijn komen opdagen. 
Zouden zij wel zijn gekomen dan had de KMSV er financieel flink op moeten toeleggen. 
 
De voorzitter geeft aan dat bekeken wordt of het Assaut in 2012 in Woensdrecht kan worden 
gehouden. Aangezien dit ver van Schiphol is, moet rekening worden gehouden met hogere 
vervoerskosten. 
 
9. Verslag kascontrolecommissie 2011 
 
De voorzitter vraagt de kascontrolecommissie bestaande uit Martin Ariaans en Bart Klootwijk 
hun bevindingen te verwoorden. De voorzitter van de kascontrolecommissie, Martin Ariaans, 
neemt het woord. Hij geeft aan dat de kascontrolecommissie geen onregelmatigheden heeft 
gevonden en stelt voor het bestuur voor het financieel beheer over 2010 te dechargeren. De 
vergadering verleent het bestuur decharge voor het financieel beheer 2010. 
 
De vergadering stemt in met de herziene begroting 2011 en de ontwerpbegroting 2012. 
 
10. Verkiezing kascontrolecommissie 2010 
 
De voorzitter dankt Martin Ariaans en Bart Klootwijk van de kascontrolecommissie voor hun 
inspanningen. Bart Klootwijk is voorzitter van de kascontrolecommissie 2011. Alain Castermans 
wordt als lid en Martin Ariaans als reservelid gekozen.  
 
11. Uitreiking spelden 
 
De voorzitter is verheugd ook dit jaar weer onderscheidingen voor langdurig lidmaatschap te 
mogen uitreiken.  
De voorzitter reikt met genoegen de eretekenen uit aan de volgende personen: 
 
De heer Cock Peeks  KMSV-speld in goud voor 50 jaar lidmaatschap 
De heer Pierre Peeters  KMSV-speld in goud voor 50 jaar lidmaatschap 
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Cock Peeks vertelt de historie van de door 
hem ter beschikking gestelde beker 

De voorzitter memoreert de grote betrokkenheid van 
Cock Peeks bij het schermen in het algemeen en het 
militaire schermen in het bijzonder. Hij is ook een 
belangrijke drijfveer voor het militaire schermen op het 
KIM. Greet, de vrouw van Cock, ontvangt bloemen. 
 

Cock neemt het woord. Hij stelt een bijzondere beker ter beschikking waarvan de bestemming 
in overleg met hem zal worden bepaald. Cock suggereert deze beker ter beschikking te stellen 
aan degene die aan de meeste wapens meedoet of aan degene met de beste prestaties. De 
beker wordt de voorzitter aangeboden in een oude mouw van een leraarsvest. Er zit een 
historie aan vast. In de jaren na 1970 waren het vooral de mariniers die de bekers wonnen. 
Cock voorzag als leraar dat daar een hapering in zou komen.  
In 1979 werd door de gouverneur van de KMA een beker beschikbaar gesteld voor de equipe 
die alles won. De sokkel van de beker bestaat uit een gevonden steen van de KMA. Deze steen 
is gevonden op de plek waar het turfschip naar binnen voer. De beker heeft in Cock’s 
prijzenkast gestaan. 

 

Foto rechts: de uitreiking van de 
gouden speld aan Cock Peeks, vlnr. 
Greet Peeks, Cock en Marius van 
Zeijts 

Foto rechts vlnr: Pierre Peeters ontvangt 
de gouden speld van de voorzitter KMSV 
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12. Bestuursmutaties 
 
Volgens het rooster treden af de penningmeester, 
George van Heerde, en de voorzitter TC, Toon van der Grinten. Beiden stellen zich herkiesbaar. 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Op verzoek van de voorzitter worden beiden 
door de algemene ledenvergadering herkozen. 
 
13. Rondvraag 
 
Stephan Blaas verbaast zich erover dat Cederic van Petegem, die het schermbrevet ‘Meester 
op éénof meer wapens wil halen niet gerechtigd is om dit brevet te dragen. Hij stelt voor dat 
het bestuur daarover een brief schrijft aan de instantie die daarover beslist. 
Tevens vraagt Stephan of de KMSV het mogelijk wil maken dat de leden zich via de Nahouw 
kunnen inschrijven. De secretaris geeft aan dat een account is aangevraagd. 
 
Cock Peeks betreurt het dat in de examencommissie voor Pelle Castenmiller een burger zitting 
nam. Hij is van mening dat er voldoende gekwalificeerde (ex) militairen zijn die in een 
dergelijke commissie zitting kunnen nemen. De voorzitter reageert dat dit punt zal worden 
meegenomen. 
 
Oscar Kardolus vraagt of het bestuur het wedstrijdschema tijdens het Assaut wil afstemmen 
op het voedingsschema. De voorzitter geeft aan dat ook dit punt wordt meegenomen. 
 
14. Sluiting 
 
De vergadering wordt om 15.55 uur gesloten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ALV 2011 
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Uitreiking maître Siebrandbeker 
 
Het bestuur heeft de volgende redenen voor de toekenning van de maître Siebrandbeker in 
2011 kenbaar gemaakt: 
 
“Mevrouw Ineke Knape is sinds 2005 bestuurslid in de functie van secretaris. Haar 
enthousiasme en vakbekwaamheid in deze functie is voor het bestuur een belangrijke reden om 
haar na ruim vijf jaren te waarderen met de hoogste onderscheiding die de vereniging op dit 
moment kent. 
 
Naast haar bestuurlijke kwaliteiten is zij ook 
schermtechnisch actief op de loper en trouw deelnemer 
aan de SPK competitie. 
 
Niet onvermeld mag blijven dat zij op het moment dat het 
bestuur met de vacature van penningmeester werd 
geconfronteerd hier onmiddellijk haar echtgenoot voor 
heeft gevraagd en mogelijk bewerkt heeft om zitting te 
nemen in het bestuur. Deze succesvolle actie heeft 
vervolgens geleid tot het vullen van deze functie sinds 
2007 door George van Heerde. 
 
Voor het bestuur is Ineke Knape onmisbare schakel die 
vooral de voorzitter ondersteunt in zijn bestuurlijke 
activiteiten.” 
 

Scherm Carrière Oscar 
 
Cock Peeks heeft de Scherm Carrière Oscar 2011 ontvangen. Het bestuur feliciteert Cock met 
deze hem zeer gegunde eerbetoning. 
 

 
 

 

 

 

 

  

Oscar Kardolus (links) reikt Cock 
Peeks de Scherm Carrière Oscar 
uit 



14 

 

Secretarieel jaarverslag 2011 
Koninklijke Militaire Schermvereniging 
 
Gedurende het 16e verenigingsjaar van de KMSV is het bestuur twee keer bijeen geweest. 
Tussendoor is per email en telefonisch het nodige afgestemd. De TC stemt de onderlinge 
contacten ook per email en telefonisch af.  
 
Het bestuur heeft besloten de omslag van de Redoublement te wijzigen. Aanleiding daartoe 
vormde de behoefte de (achterhaalde) informatie op de omslag te kunnen wijzigen. De vorige 
omslag is ontworpen met oudere software waardoor wijzigingen niet goed mogelijk waren. Door 
toedoen van de vicevoorzitter is Desmond Hof bereid gevonden een nieuwe omslag te 
ontwerpen. 
 
Dit jaar is voor het eerst op grond van de nieuwe Aanwijzing Defensiesportraad 001 het brevet 
‘Meester op één of meer wapens’ uitgereikt. De gelukkige ontvanger was Pelle Castenmiller, 
Tlnt Klu. 
 
De maître Siebrandbeker is in 2011 uitgereikt aan Ineke Knape, secretaris van de KMSV. 
 
Op wedstrijdgebied zijn er tien SPK’s georganiseerd. De opslag van schermmateriaal is niet 
langer in Lettele. Huis ter Heide bleek een betere locatie, aangezien daar ook een sporthal 
beschikbaar is waar de SPK’s kunnen worden gehouden. Het 113e Assaut is gehouden  van 21 tot 
en met 25 maart 2011 en vond plaats op het MEA te Amsterdam.  
 
De Redoublement is in 2011 twee maal uitgekomen. Bij de invulling van de Redoublement staat 
voor ogen dat een meer moderne uitstraling past bij het huidige tijdbeeld. 
 
Het ledenbestand van de KMSV is per 1 januari 2011 als volgt opgebouwd: 
Ereleden 5 
Leden van verdienste 7 
Gewone en buitengewone leden 97 
Adspirant leden 8 
Donateurs 27 
Overige ondersteuners 3 
Totaal 147 
 
Het ledenbestand van de KMSV is per 1 januari 2012 als volgt opgebouwd: 
Ereleden 5 
Leden van verdienste 7 
Gewone en buitengewone leden 95 
Donateurs 27 
Overige ondersteuners 3 
Totaal 137 
 

Ineke Knape 
Secretaris 
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Jaarverslag Technische Commissie 2011 
 
1. SPK wedstrijden, 10 geschermd, winnaar Stephan Blaas 
2. Verslaggeving via de KMSV website 
3. Bruikleen schermuitrusting 
4. Het 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 gerealiseerd. De SPK competitie werd in 2011 voor de eerste keer in 19 jaar 
door een marinier gewonnen LKol Stephan Blaas miste maar 1 wedstrijd en wist met 5 derde 
plaatsen genoeg punten te verzamelen om met ruime voorsprong als eerste te eindigen. Alle 
SPK wedstrijden werden door zorg van de TC op koperen lopers geschermd. 
Gemiddeld hebben ruim 18 schermers per wedstrijd aan deze competitie in 2011 deel genomen. 
Over het gehele jaar gerekend hebben 9 aspirant officieren van KMA en KIM meerdere keren 
deelgenomen waarbij Cadet Vdg inmiddels Tlnt Castenmiller en Cadet Vdg Beverloo op de 6de 
en 10de plaats beslag wisten te leggen. Laatstgenoemde schermer presteerde beter dan het 
vorige jaar mede door aan 9 van de 10 wedstrijden deel te nemen. 
Aan het eind van de competitie is door de TC een oplossing gevonden voor de 
vervoersproblemen die dreigden door vaste opslag van het SPK materiaal te realiseren op het 
Wallaart Sacre Kamp te Huis ter Heide. Hierdoor zullen in de toekomst alle SPK wedstrijden 
m.u.v. Assaut week, Jazz Flash en de Zilveren Wapens in de sporthal van dit kamp worden 
geschermd. 
 
2. De KMSV website heeft het gemiddelde van ruim 37 bezoeken per dag kunnen 
handhaven en telde na 3 jaar op 20 januari 2012 meer dan 41800 unieke bezoekers. De SPK 
poulestaten en het totaalklassement werden na elke wedstrijd op de website gepubliceerd.  
 
3. De Technische Commissie stelt voor haar leden op bruikleen schermmateriaal ter 
beschikking voor persoonlijk gebruikt of voor het geven van scherm-clinics. Hiervan werd 5 
keer gebruik gemaakt door o.a. Kap Mannessen t.b.v. 11 Lumbl brigade en door Elnt Oosthof 
t.b.v. het Opleidings Centrum KMAR te Apeldoorn. Permanente sets gingen naar Sgt Jasper 
Schout in Stroe en naar Kap Leo Sannen in Oirschot. 
 
4. Nadat de nieuwe regeling tot het verkrijgen van het “Meester-brevet” vanaf 15 
maart 2010 van kracht werd, is Cadet Vdg Pelle Castenmiller er tijdens het 113de Assaut te 
Amsterdam in geslaagd  dit brevet te halen. Na 7 jaar is het brevet en de “Meesterdegen” voor 
het front van de Cadetten weer door de Gouverneur uitgereikt. 
 
5. De TC van de KMSV heeft het afgelopen jaar steun verleend tijdens de jaarlijkse 
Cadetten & Adelborsten wedstrijden op het KIM, tijdens de schermontmoeting tussen 
cadetten van Sandhurst (UK) en de KMA  en tijdens de door de Cadetten Schermvereniging 
“Flash” georganiseerde Open SPK wedstrijd “Jazz-Flash” op 3 juni 2011. 
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Tevens werden er met medewerking van cadetten en adelborsten en onder de bezielende 
leiding van Maître Cock Peeks een aantal demonstraties verzorgd tijdens het KL 
Generaalsdiner op 27 mei te Amersfoort. Een korte “klewang” uitleg en demonstratie vond ook 
nog plaats op Bronbeek op 9 december 2011, voorafgaande aan de tweede wedstrijd om de 
Bronbeek Klewang ten behoeve van de bewoners en vaste staf van Bronbeek.  
 
6. Voor ons KMSV lid Bas Verwijlen is 2011 een top jaar geworden door zowel op het EK 
in Leeds als op het WK in Catania de finale te behalen. Ondanks dat hij twee maal zilver won is 
dit een unieke prestatie voor een Nederlandse degenschermer. Het belooft wat voor de OS 
wanneer Bas op 1 augustus om 09.00 uur de loper opgaat voor de Olympische titel. Begin 
februari 2012 stond Bas na deze topprestaties als 5de op de FIE wereldranglijst vermeld. 
Tijdens het NK veteranen in 2011 waren een aantal KMSV leden succesvol. Dinie Evers en 
Martin Broodbakker deden op alle wapens mee waarbij Dinie Evers in haar leeftijdscategorie 
bij de dames de beste was op drie wapens. Ze eindigde als derde bij de dames op degen in het 
overall klassement dat door Ruby de Wilde werd gewonnen. 
Martin Broodbakker wist op floret in het overall klassement als ook in zijn leeftijdscategorie 
derde te worden terwijl hij op sabel in het overall klassement samen met Oscar Kardolus 
eveneens beslag wist te leggen op de derde plaats. In leeftijdscategorie 50-59 werd hij 
tweede achter Oscar die wederom de titel in deze categorie opeiste. 
Op degen waren maar liefst 4 van de prijswinnaars KMSV leden. In het overall klassement wist 
Henk Uijting een derde plaats te bemachtigen. In de leeftijdscategorie 70-79 werd Siem Kamp 
kampioen terwijl zowel George van Heerde in de categorie 50-59 als Toon van der Grinten in de 
categorie 60-69 hun titels wisten te prolongeren.  
Internationaal deden een aantal leden weer mee aan zowel het EK als het WK voor Veteranen. 
Tijdens het EK in Henin-Beaumont behaalde Gerrit Beekhuizen een prachtige 9de plaats in zijn 
leeftijdscategorie. Oscar Kardolus werd 24ste op sabel en Dinie Evers behaalde een 18de 
plaats bij de dames en Siem Kamp 24ste bij de heren op degen in hun leeftijdscategorie. 
Martin Broodbakker deed op floret en degen mee maar werd uitgeschakeld in de eerste rondes 
op het tableau. 
Tijdens het WK te Porec overleefden alleen Gerrit Beekhuizen en Toon van der Grinten in hun 
leeftijdsklasse op degen de eerste ronde van het tableau. Gerrit eindigde op een uitstekende 
8ste plaats terwijl Toon van der Grinten in de tweede ronde verloor en 31ste werd. Het niveau 
was hoog en de overige deelnemers op de verschillende wapens sneuvelden 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 wisten Pelle Castenmiller een eervolle 12de plaats en Toon van der Grinten een 19de 
plaats te behalen, de overige KMSV schermers sneuvelden in de eerste ronde op het tableau. 
Anne van de Laar werd 9de bij de dames.Bij de equipeontmoetingen eindigde de NLDA equipe, 
bestaande uit Tlnt Pelle Castenmiller, KLTZ3 Cederic van Petegem en Cadet Vdg Michel 
Beverloo op een zeer goede 4de plaats terwijl de tweede equipe bestaande uit Sergeant 
Adelborst Anne van de Laar, Cadet Korporaal Max van Rijn en Sergeant Adelborst Thimo Dalm 
een verdienstelijke 7de plaats behaalde.  
 
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 een dergelijke KNAS opleiding met 



19 

 

ondersteuning van de KMSV te volgen, wordt onderzocht als voortzetting na het behalen van 
het “Meester-brevet”. De vicevoorzitter en voorzitter TC volgen 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 terug kijken op een succesvol jaar waarin de deelname 
aan de SPK competitie toenam en een zeer succesvolle schermweek in Amsterdam 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. De TC is druk bezig om het vervolgtraject met 
betrekking tot de schermleraarsopleiding gestalte te geven wat zijn beslag zal moeten krijgen 
in de komende 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 wederom bereid waren 
zich ook het afgelopen jaar weer voor de vereniging in te zetten. 
 
A.W.M. van der Grinten 
Voorzitter TC KMSV 
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De steek doorgeven aan … 
door Michel Beverloo, Vaandrig 
 
 

Met veel plezier zag ik enkele foto's van mijzelf terugkomen in 
Redoublement 24. Toen mij werd gevraagd een stukje te schrijven om 
mijzelf voor te stellen hoefde ik dan ook niet lang na te denken. De 
traditie van “de steek doorgeven” is sinds vorig jaar januari een beetje 

blijven “steken” maar bij deze laat ik me treffen door mijn voorganger 
Cederic van Petegem. Nu zullen veel lezers mij al kennen als die 
vervelende statische linkspoot tijdens de SPK wedstrijden van het 
afgelopen jaar en middels dit stukje zal ik wat uitgebreider vertellen over mijn achtergrond en 
schermervaringen. 
 
Ik ben na 6 jaar engelstalig vwo in augustus 2007 als “spijkerbroek” opgekomen op de 
Koninklijke Militaire Academie (KMA). Dit om mijn droom om commandant te worden van een 
cavalerie-verkennings peloton na te jagen. Na een iets “verlengde” studieperiode ben ik nu 
Cadet-Vaandrig en enkel een scriptie en een 17 weekse opfriscursus voor militaire 
basisvaardigheden verwijderd van mijn Vaktechnische opleiding waarin ik gedurende 11 
maanden wordt opgeleid van officier algemeen naar officier bij een verkenningseenheid. 
Gedurende mijn periode op de KMA verdeelde ik mijn tijd tussen de drie pijlers van de 
opleiding (militair, student en Corps-lid) en de vierde pijler: het thuisfront. Binnen het 
Cadettencorps ben ik actief geweest als voorzitter van de paardrij-vereniging Sint Joris en 
voorzitter van de Raad van Tucht. Het schermen kwam bij mij in beeld toen ik een sport zocht 
waarmee ik de Adelborsten (aspirant officieren van het Koninklijk Instituut voor de Marine) 
kon verslaan tijdens de jaarlijkse Cadetten-Adelborsten wedstrijden. Bij deze wedstrijden 
vindt op tal van sporten een krachtmeting plaats. Er bleek een gebrek te zijn aan schermende 
cadetten en dit deed mij besluiten de wapens op te pakken. Na een spoedcursus schermen van 
Antoon van der Grinten hebben wij, de Cadetten-equipe, de Adelborsten ingemaakt in Den 
Helder. Aangestoken met het schermvirus heb ik sindsdien elke training en SPK wedstrijd 
aangepakt om zo snel mogelijk zo goed mogelijk te worden voordat ik het schermen tijdelijk 
laat voor wat het is tijdens mijn eerste paar “drukke” functies.  
 
In het jaar dat ik nu scherm heb ik ondervonden dat snelheid, kracht en lengte een hoop 
winstpartijen opleveren maar dat ervaring minstens zo belangrijk is als voorgaande drie 
eigenschappen bij elkaar. Als “jonge hond” liep ik met enige regelmaat op de punten van de 
oudere schermers welke het hoofd koel hielden ondanks mijn linkse stelling. Sinds kort ben ik 
overgestapt naar de Franse greep voor mijn degen om zodoende mijzelf te dwingen 
bewegelijker te worden en minder statisch te schermen. En wie weet eindig ik ooit nog eens 
hoger in het SPK klassement dan de tiende plaats welke ik behaalde in 2011. Tevens hoop ik de 
resultaten te evenaren die ik als deel van het Cadetten-equipe behaalde tijdens de 
internationale schermwedstrijd tussen militaire academies in Brussel. 
 
Als laatste wil ik graag een oproep doen aan een ieder die dit blad leest om weer met volle 
overtuiging te komen schermen want het aantal deelnemers van de SPK wedstrijden nam af 
naarmate het jaar vorderde en dit is jammer want ik zie graag zoveel mogelijk opponenten op 
de loper om mijn degen mee te kruisen. 

Michel Beverloo 
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Graag wil ik de steek doorgeven aan Pelle Castenmiller. 
 

 
 

KMSV wedstrijdkalender 2012 
 
wedstrijd datum locatie bijzonderheden 
SPK 1 27 januari Huis ter Heide  
SPK 2 24 februari Huis ter Heide  
SPK 3 20 maart Woensdrecht gelijktijdig met het NMK tijdens het 114de 

KMSV Assaut 
SPK 4 20 april Huis ter Heide  
SPK 5 
 
 
 

18 mei 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 22 juni Huis ter Heide  
SPK 7 21 september Huis ter Heide  
SPK 8 
 

26 oktober Amersfoort De vrijdag voorafgaande aan de Zilveren 
Wapen wedstrijden op 27 en 28 oktober 

SPK 9 23 november Huis ter Heide  
SPK 10 14 december Huis ter Heide  
 
Bronbeek Klewang 
De eerste wedstrijd op 21 maart te Woensdrecht 
De tweede wedstrijd vindt medio november te Bronbeek plaats. Datum nog onbekend. 
 

Michel Beverloo (links) in actie 
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Vrijdag 30 november "Challenge Cdt KMS 2012" Brussel, individueel, internationaal 
Zaterdag 1 december "Challenge Cdt KMS 2012" Brussel, equipe, internationaal 

 
 
 
 
 

 

  

Met vereende krachten opbouwen en 
afbreken 

Foto boven vlnr: Cheryl de Jong, George 
van Heerde, Gerrit Beekhuizen, en Mark 
de Jong 

 
Foto rechts vlnr: Toon van der Grinten en 
Gerrit Beekhuizen laden 
schermmaterialen in 
 

Controleren van de uitslagen van SPK 1, 2012. Vlnr: Hans Mazier, Siem Kamp, George 
van Heerde en Frits Snijdewint 
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Derde brief van J.M. Geverdinck aan J.L. Peeks d.d. 17-02-1988. De andere brieven zijn in 
eerdere Redoublements gepubliceerd. 
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Aanstormende nieuwe militaire schermleraren 
 
Op dit moment nemen een aantal leden van de KMSV deel aan de opleiding voor schermleraar 
die door de KNAS wordt georganiseerd. Het bestuur is verheugd met deze uitbreiding van het 
aantal militaire schermleraren. Leo Sannen is bereid de aanstormende nieuwe schermleraren 
extra te onderwijzen in de wijze van lesgeven. 
 

 
 
 
 
 
 
  

Aankomende schermleraren (vlnr): Anne-Marieke van Hulst, Rudolph 
Francis en uiterst rechts Toon van der Grinten. Tussen Rudolph en Toon 
staat maître Leo Sannen. 
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International Tournament Commandant RMA 2011 
door Max van Rijn, Cadet-Sergeant 
 
Als een van de kleinere verenigingen van het cadettencorps, is de cadettenschermvereniging 
Flash alles behalve lui. Een vast aantal deelnemers tijdens de wekelijkse training en een goede 
opkomst bij toernooien zorgt ervoor dat Flash een productieve vereniging is. Schermen is 
zeker niet iets dat alleen vroeger 
werd gedaan. In Nederland begint 
het schermen langzaamaan steeds 
meer voeten aan de grond te krijgen. 
Het is een vechtsport in de puurste 
zin van het woord; daar waar militaire 
precisie, fysieke kracht en 
behendigheid tezamen komen. De 
ideale sport voor een toekomstig 
officier en een sport die naast zinvol, 
ook nog erg leuk is om te doen. Zowel 
een absolute beginner als een 
gevorderd schermer, cadet of staf, 
is dan ook meer dan welkom bij CSV 
Flash. Afsluiter en hoogtepunt van het jaar voor CSV Flash is het jaarlijks terugkerende 
Jazzflash tijdens de pinksterweek, waarbij naast militaire ook civiele deelnemers mee doen. 
Een schermtoernooi op eigen bodem, het Kasteel van Breda, georganiseerd door Flash.  
 

Tot die tijd zullen wij het moeten doen 
met toernooien georganiseerd door 
anderen waaronder het jaarlijkse 
International Tournament Commandant 
RMA gehouden op de KMS te Brussel op 2 
en 3 december 2011. Een groots opgezet 
toernooi met een 64-tal deelnemers uit 
verschillende Europese landen. Enige 
vereiste was dat de deelnemers een 
relatie moesten hebben met een militaire 
academie. Zowel cadetten als staf stonden 
dus tegenover elkaar.  
 
CSV Flash heeft uiteindelijk twee 
krijgsmacht gemixte teams opgesteld 
waarbij de eerste dag individueel 
geschermd werd en de tweede dag in het 
teken stond van het teamschermen.  
 
Dag 1: Individueel  
De eerste dag, vrijdag 2 december, stond 
in het teken van de individuele partijen. 
Na een goed ontbijt verzamelden alle 



26 
 

schermers zich vrij snel naar de grote, onder de grond gebouwde sportzaal van de KMS. 
Naarmate de balans was opgemaakt van het niveau van de schermers, werd uiteindelijk 
doorgeschermd via een knock-out systeem. 
 
Dag 2: Teamverband 
Dag twee was een dag van twijfel. Was het een voordeel of juist een nadeel om de vrijdagavond 
door te brengen in het gezellige Brussel. Na de voorrondes te hebben gespeeld bleek dat 
vrijwel alle landen ook in teamverband goed konden schermen. Het ging in de competities 
redelijk gelijk op. Van de tien teams, eindigde NLDA2 als zevende en NLDA1 als vierde in het 
eindklassement; in dit internationale deelnemersveld, is dit een prestatie om trots op te zijn.  
 
Al met al is de RMA van dit jaar uitstekend bevallen. Het mooie, groots opgezette, toernooi in 
een mooie sporthal maakt zeker indruk. Met ons eigen schermtoernooi in het vooruitzicht gaan 
we een mooi schermjaar tegemoet. Mocht je als cadet nu denken, ‘misschien is dat schermen 
wel iets voor mij?’, schroom niet om eens langs te komen bij de training op woensdag 17.30 uur 
in de sportzaal van de KMA. Er ligt altijd wel een degen klaar en je kan zo beginnen. 
 
En garde! 

 
 
 
 

Op de foto vooraan vlnr: coach Toon van der Grinten en daarnaast de equipe 
NLDA 1: Michel Beverloo, Cederic van Petegem en Pelle Castenmille 
Daarachter vlnr: NLDA 2:Max van Rijn, Anne van de Laar en Thimo Dalm 
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Inschrijfformulier deelnemers en bezoekers 
114e Assaut 

van de Koninklijke Militaire Schermvereniging 
maandag 19 maart t/m vrijdag 23 maart 2012 op Vliegbasis Woensdrecht 

 
Met het oog op de planning wordt u verzocht u in te schrijven voor aanwezigheid bij 
het Assaut door invulling van het formulier op de website. Beschikt u niet over een 
pc dan kunt u zich ook schriftelijk opgeven. U wordt verzocht u voor 9 maart 2012 
op te geven waarbij u onderstaande gegevens doorgeeft.  
 
TC KMSV: Toon van der Grinten, Multatulistraat 17, 4819 EJ Breda  
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: 
........................................................................................................................................... 
Geboortedatum: 
............................................................................................................................... 
Geboorteplaats: 
............................................................................................................................... 
Kenteken auto waarmee u op de vliegbasis wilt parkeren: 
........................................................... 
M/V (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
U schrijft in voor: 
 
Zondag 18 maart 2012: 

� Opbouwen 
� Overnachting van zondag 18 op maandag 19 maart 2012 

 
Maandag 19 maart 2012: 

� Komt als bezoeker 
� Floret 
� Sabel 
� Geweerschermen 
� Overnachting van maandag op dinsdag 

 

�
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dinsdag 20 maart 2012: 
� Komt als bezoeker 
� Degen NMK/SPK (geldt alleen voor KMSV leden, anderen via het 

sportbureau) 
� Overnachting van dinsdag op woensdag 

  
Woensdag 21 maart 2012: 

� Komt als bezoeker 
� Degen veteranen 
� Eerste deel 15e Grenadierssabelwedstrijd 
� 14.30 u ALV 
� 15.45 u Ereprijzenuitreikingen 
� 17.00 u Borrel  
� 18.00 u maaltijd voor KMSV leden en donateurs (ivm bestellen is opgave 

verplicht) 
� Overnachting van woensdag op donderdag 

 
Donderdag 22 maart 2012: 

� Komt als bezoeker 
� Overnachting van donderdag op vrijdag 

 
Vrijdag 23 maart 2012: 

� Komt als bezoeker 
� Overnachting van vrijdag op zaterdag 

 
Zaterdag 24 maart 2012: 

� Komt als bezoeker 
 
Overige opmerkingen (bv gegevens van degene die u brengt en haalt) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
 
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). Vergeet ook niet 

de naam, geboortedatum en geboorteplaats van degene die u brengt op te 
geven! 

• deelneemt aan de maaltijd op woensdag 21 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). 


