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Voorwoord 
 

De Redoublement staat weer in het teken van het Assaut, onze 

jaarlijks terugkerende schermontmoeting. Het stond ons voor 

ogen om dit keer het Assaut te organiseren op de KMS in Ermelo, 

waar de onderofficiersopleidingen van de landmacht plaatsvinden. 

Het is namelijk al lange tijd geleden dat we het Assaut op de KMS 

(toen nog in Weert) hebben gehouden, terwijl het wel belangrijk is 

om ook onderofficieren kennis te laten maken met de scherm-

sport. De schermsport is een defensiebrede sport waarvan we het 

belangrijk vinden dat deze door veel militairen, ongeacht hun rang, wordt beoefend. Door 

bouwactiviteiten kunnen we helaas niet in Ermelo terecht. Gelukkig zijn we welkom in Stroe, 

voor velen geen onbekende locatie. De laatste keer dat het Assaut hier plaatsvond was in 

2003. 

Naast een gezamenlijk weerzien van veel leden en donateurs, staan er ook weer mooie 

schermpartijen op ons te wachten tijdens het Assaut. We hebben immers een weliswaar 

kleine, maar enthousiaste groep schermers, die zich ongetwijfeld tijdens de NMK en het 

internationale toernooi zullen laten gelden.  

Björn Blaas en Maurice Verburgh hebben recentelijk deelgenomen aan een groot toernooi in 

Lisieux. Hun ervaringen kunt u in dit blad lezen. Maurice heeft deelgenomen aan het  

Weissen Bär toernooi in Berlijn. Hoewel de topprestaties nog wat op zich laten wachten, is 

internationale schermervaring van wezenlijk belang om het eigen niveau op te krikken. Het 

is mooi te horen dat daar aan wordt gewerkt. 

Voorts leest u in dit blad dat onze vicevoorzitter als eerste vrouw, net bevorderd tot adju-

dant, de positie hoofd instructiecluster bij de KMA inneemt. We zijn daar als bestuur trots 

op en vinden het leuk het stukje over haar missie uit de Defensiekrant met onze leden en 

donateurs te delen. Het betekent ook dat er nu zelfs drie schermleraren op de KMA zijn. 

Dat moet toch veel cadetten naar de schermzaal trekken! 

 

Last but not least wil ik u deelgenoot maken van het einde van mijn termijn als voorzitter. 

Op de ALV van 2016 ben ik tien jaar voorzitter van de KMSV geweest en heb deze functie 

altijd met veel plezier vervuld. De KMSV is een hechte vereniging met enthousiaste scher-

mers. Als bestuur vormen we een keten met veel schakels. Iedereen heeft daarbij zijn of 

haar taak. De voorzitter is onder meer de liaison naar de hoogste defensieleiding en legt 

contacten op diverse niveaus. Dat is als generaal relatief eenvoudig maar voor de KMSV 

essentieel. Vanaf eind 2015 ben ik officieel met Functioneel Leeftijds Ontslag. Aan de ene 

kant geen reden om af te treden als voorzitter want ik blijf tot najaar 2017 mijn huidige 

functie in Zuid Frankrijk bij het NATO helicopterproject NH90 vervullen. Maar sinds ik in 

Aix-en-Provence werk, is het wel steeds moeilijker geworden voor mij om mijn functie als 

voorzitter te blijven vervullen en is het beter af te treden. Aan opvolging wordt gewerkt. 

Naar verwachting zal een mogelijk nieuwe voorzitter aan u tijdens de ALV worden voorge-

steld.  

Ik kijk ernaar uit u allen op het Assaut weer te zien. 

 

Marius van Zeijts 

Brigade-generaal bd 
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Programma 118de Assaut 2016  

op de  

GenM Kootkazerne te Stroe 

14 t/m 18 maart 
 

 

 

 

Zondag 13 maart  Opbouwen 

Maandag 14 maart 08.30 uur Floret individueel / equipe floret indien van toepassing 

   11.00 uur Sabel individueel / equipe sabel indien van toepassing 

   12.30 uur Lunch 

   13.30 uur Geweerschermen 

   15.00 uur Degen equipe wedstrijd aspiranten tegen de veteranen  

       (equipes van 4 personen om de Van de Wallschaal) 

   18.00 uur avondmaaltijd  

   19.00 uur Afleggen examens “Meesterbrevet” 

Dinsdag 15 maart 08.30 uur Opening Assaut week en NMK degen (tevens SPK 3)  

   16.00 uur prijsuitreiking NMK 

   16.30 uur degen equipe wedstrijden KMSV 

   18.00 uur avondmaaltijd 

   19.00 uur vervolg degen equipe wedstrijden 

Woensdag 16 maart 08.30 uur Degen Veteranen 

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

   14.30 uur Algemene ledenvergadering 

   15.45 uur Ereprijzenvergadering 

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

   19.30 uur Technical Meeting international competition 

Donderdag 17 maart  08.30 uur Opening International Tournement Équipe Epée  

   (CISM formule, poule-unique) 

   09.00 uur Aanvang 1ste ronde dames & heren 

Vrijdag 18 maart 08.00 uur Aanvang 7de ronde dames & heren 

    11.30 uur Einde competitie en prijsuitreiking  

   13.00 uur Receptie met individuele prijsuitreiking  

   13.30 uur Afsluitende besloten maaltijd. 

   Vanaf 16.00 uur: vertrek internationale delegaties 

Zaterdag 19 maart Afbreken en opleveren voor 12.00 uur 

   Vertrek overige internationale delegaties. 

 

Wedstrijdorganisatie 

Hoofd Organisatie:  Toon van der Grinten 

Chef du Protocol / PR:  Anne-Marieke van Hulst 

Technische ondersteuning: Maurice Verburgh, Anne-Marieke van Hulst, Gerrit Beekhuizen, 

George van Heerde en Frits Snijdewint 
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Wedstrijdleider /hoofd wedstrijdbureau: Matin Ariaans 

Ondersteuning wedstrijdbureau:  Freeke Hilligehekken en George van Heerde 

Hoofd Logistiek, legering en vervoer  Ineke Knape 

Hoofd Financiën/voeding en dranken:  George van Heerde 

 

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

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

strijd plaatsvindt bekend gemaakt. Tijden kunnen hierdoor worden aangepast. 

Aandachtspunten voor de Assaut deelnemer of bezoeker 
De wedstrijden, die van 14 maart t/m 18 maart 2016 worden georganiseerd, kunnen volgens 

de Defensieregelgeving als dienstverrichting worden aangemerkt. Neemt u actief dienende 

militair graag kennis van de voorwaarden daarvoor.  

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

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

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

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

 

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

door de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS). Zie daarvoor de website 

van de 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. 

De militairen die deelnemen aan het NMK verschijnen bij de opening van de wedstrijd in DT. 

Werner Huijsman in actie voor het meesterembleem. Leo Sannen neemt het examen af. 

Toekijkers Max van Rijn (links) en Thijs Martina (rechts). 
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Bij de prijsuitreiking wordt eveneens DT verwacht. 

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, worden ge-

vraagd zich via het inschrijfformulier op de website op te geven. De reden is dat deze na-

men aan de dienstdoenden bij de poort kunnen worden doorgegeven opdat er geen proble-

men ontstaan bij het binnenkomen.  

 

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

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

garandeerd! 

 

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

die excessieve druk op de sportvloer creëren zijn niet toegestaan.  

 

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

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

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

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

beide bewijzen te tonen. 

 

Het adres van de Generaal - Majoor Koot Kazerne is: Wolweg 170, 3776 LT Garderen/

Stroe.  

 

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

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

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

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

door middel van pinnen. 

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

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

tegen betaling van € 20,- per persoon.  
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Gebouwen 50, 53 en 54: legeringsgebouwen 

Gebouw 540: restaurant 

Gebouw 66: sportzaal 

Hoofdingang bij nummer 66 aan de kant van de N 310 

 

Maximum snelheid op het terrein is 30 km per uur. 

sportzaal 

hoofdingang 

Restaurant 

richting Apeldoorn 

N344

richting Garderen 

Plattegrond GenM Kootkazerne 
Adres: Wolweg 170, 3776 LT Garderen/Stroe.  
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 De steek doorgeven aan… 
door Joop Breedvelt, sgt b.d. 

 
Dank je wel Jasper voor het doorge-

ven van de pen. Wat een verrassing 

dat mij de eer te beurt is gevallen om 

iets over mijn schermhistorie te ver-

halen. 

 

Ooit in 1973 met mijn militaire loop-

baan op de Heutzkazerne in Kampen 

begonnen. Kampen  had namelijk in die 

tijd nog twee wereldberoemde oplei-

dingsinstituten binnen haar stads-

grenzen, te weten die van de Theolo-

gische Universiteit en die van het dienstvak der Militaire Administratie. Helaas zijn beide 

instituten sinds jaar en dag uit Kampen verdwenen hetgeen duidelijk een verarming voor 

stad Kampen is. Na wat omzwervingen kwam ik in Leiden Ad Mol als sportinstructeur tegen. 

Ad wist mij al snel over te halen om wat schermlessen te gaan nemen. Hij zag die linkshandi-

ge gespierde spijker wel zitten als schermer. Dus kreeg ik van Ad schermles wat inhield dat 

ik de eerste maanden mij bezig mocht houden met het voetenwerk, een ronde houten stok u 

allen bekend en altijd ruim voorradig in sportzalen deed af en toe dienst als wapen. Na ver-

loop van tijd mocht ik een sabel gaan vasthouden. 

Niet lang daarna deelde Ad mij mee dat ik op dinsdagavond welkom was bij zijn schermvere-

niging in de Alexanderkazerne in Den Haag. Dat bleek M(eer) V(riendschap) O(nderlling) te 

zijn, de personeelsvereniging van het Ministerie van Defensie. De schermvereniging was één 

Joop (links) op het Lex Jongejan toernooi 2015 
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van de tientallen clubs die bij MVO in die tijd aangesloten waren. Je moet je bedenken dat 

duizenden militaire en burgerambtenaren lid van MVO waren. Het ging van schermen tot de 

operettevereniging en van de visvereniging tot de biljartclub en ga zo maar door. 

Helaas is de schermclub nog een van de weinige clubs die momenteel nog actief is binnen 

MVO. 

 

Januari 1974 werd ik lid van de KOOS. Want dan kon je aan allerlei wedstrijden meedoen.  

Mijn eerste grote wedstrijd was het wapenfeest in 1974 op de Knobbel in ‘t Harde. Ik keek 

mijn ogen uit wat een volk, wat een strijd en enthousiasme. Ik was er met mijn simcaatje 

rally naar toe getuft en wist niet wat mij overkwam. Ik bakte er niet zo veel van maar deze 

eerste ervaring zal ik nooit vergeten en is mede bepalend geweest voor mijn verdere 

“schermcarrière”. 

Al snel werden floret 

en degen toegevoegd 

aan mijn repertoire 

want dan kon je de 

hele KOOS-week mee-

maken en dat bleken 

geweldige weken te 

zijn. Overdag keihard 

knokken en ’s avonds 

ruimschoots evalueren 

aan de bar die toen 

nog geen sluitingstijd 

kende.  

Je moet je bedenken 

dat de KOOS in die 

tijd 3 afdelingen ken-

de: de tweede, de 

eerste met 24 scher-

mers inclusief leraren 

en de Hoofdafdeling 

met 16 schermers. Ik 

herinner mij een 

wedstijd dat er alleen al in de tweede afdeling 50 à 60 schermers op degen waren. Een 

geweldige tijd met veel sfeer en ambiance.  

 

In 1978 maakte ik de overstap van Defensie naar de gemeente Amsterdam. Ik werd ge-

vraagd om boswachter in het Amsterdamse Bos te worden en dat leek mij een leuke, uitda-

gende baan. Na ruim 20 jaar bij de boswachterij te hebben gewerkt, waar ik ook mijn ande-

re passie, namelijk het africhten van politiehonden, heb ontwikkeld ben ik nu alweer geruime 

tijd event manager van het Amsterdamse Bos. Een ontzettend leuke job waar ik veel jonge 

en enthousiaste mensen tegenkom. 

Gelukkig betekende de overstap naar Amsterdam niet het einde van mijn lidmaatschap van 

de KOOS en MVO. Ik kon van beide verenigingen lid blijven. 

Wel een nadeel was dat ik veel wisselende diensten als boswachter had en dat ik in de 

weekenden niet veel wedstrijden kon “aflopen” en ben daarom ook in die tijd bijna nooit 

 Joop 2e op Ystad international Zweden 2014  
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naar KNAS wedstrijden geweest. Ik had ook, moet ik bekennen, niet zoveel met de KNAS: 

schermleraren die elkaar bijna naar het leven stonden, en ruziënde schermers op en rond 

de loper. Niet mijn wereldje. 

 

In de negentiger jaren stond het schermen bij mij op een laag pitje, zoals gezegd veel in de 

weekenden werken, een gezin: andere prioriteiten.  

 

Zo rond 2000 heb ik de draad weer opgepakt en dat komt eigenlijk ook omdat good old 

Henk Crooymans, lid van MVO en KOOS en gevreesd sabreur, mij regelmatig belde met de 

mededeling dat ik er weer niet was en wanneer ik van plan was om weer te komen. Bedankt 

Henk. 

Het was wel weer even wennen: veel veranderd, ook op wedstrijdgebied. We waren zelfs 

andersom gaan tellen. Bij MVO had Ad Mol het stokje overdragen aan Rob Vonk. En de 

KMSV was inmiddels een feit. 

Omdat ik het leuk vind om kennis over te dragen ben ik in de jaren die volgden gestart met 

het volgen van de cursus zaalassistent. Later heb de cursus schermleraar 3 voltooid en 

geef met veel plezier samen met Rob les bij MVO.  

 

Dat zaken en gevoelens kunnen 

veranderen blijkt uit het feit 

dat ik de laatste jaren met veel 

plezier de KNAS Ferrum vetum 

wedstrijden bezoek en zelfs 

meedoe aan veteranen NKs, 

EK’s en WK’s. Er hangt daar 

namelijk dezelfde sfeer als 

binnen het militaire schermen 

van toen en nu. 

Er wordt gevochten, er wordt 

gebaald bij een nederlaag, maar 

er is ook waardering voor mooie 

treffers van de tegenstander. 

Er is respect voor elkaar en  

niet in de laatste plaats er is 

veel schermplezier. Want daar 

draait het tenslotte allemaal 

om. 

Plezier in je sport op welk ni-

veau dan ook. 

 

De Pen geef ik graag door aan 

Melvin Jongenelis. Ik ben be-

nieuwd hoe hij de toekomst van 

de KMSV ziet en wat zijn bijdra-

ge hieraan zal zijn. 

 

Assaut 2015 vlnr: Pelle Castenmiller, Björn Blaas,  

Michael van der Klip en Joop Breedvelt. 
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Van der Wall aspiranten vlnr: 

Thimo Dalm, Yoeri Gerritsen, 

Niels Been en Thijs Martine 

 

Foto onder veteranen vlnr Jan 

Maas, Toon van der Grinten, Dick 

Slooten en Gerrit Beekhuizen.  

 

Foto midden links: Noud Dumoulin 

controleert het materiaal van 

Toon van der Grinten. Noud kijkt 

bedenkelijk. 

 

Foto onder: actie op de bank vlnr 

Jasper Schout, Lonneke Bontes, 

Noud Dumoulin en Björn Blaas. 

Fotoverslag Assaut 2015 
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Nog meer actie op de bank. Foto 

boven vlnr Vernon Thomas en 

Dick Slooten 

 

Foto rechts boven: Thijs Marti-

na (links) maakt het zich makke-

lijk en praat met Werner Hech-

ler 

 

Foto rechts midden vlnr: Hennie 

Wesker, Jan Maas en Ineke 

Knape 

 

Foto onder: Ingrid van den Heu-

vel controleert het wapen van 

Björn Blaas . 

Foto boven vlnr Leo Sannen, Pelle Castenmiller en Mauri-

ce Verburgh. 
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Fotoverslag Assaut 2015 

Foto boven vlnr: Bart Klootwijk, 

Marin Ariaans, Freeke Hilligehek-

ken, Lies Ariaans, Ineke Knape, 

Gerrit Beekhuizen en Toon van der 

Grinten. 

 

Foto links vlnr: Ad Mol, Cock 

Peeks, Wil Janssen en Greet 

Peeks 

 

Foto onder links: Joop Pompe 

(links) en George van Heerde. 

 

Foto onder rechts: reparatie aan 

de loper door vlnr Toon van der 

Grinten, Karel van Leeuwen en 

Wim van Huijstee 
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AGENDA 
ALGEMENE LEDENVERGADERING KMSV D.D. 16 MAART 2016 

LOCATIE: GenM de Kootkazerne te Stroe 

 

1. Opening 

2. Mededelingen van de voorzitter 

3. Vaststellen agenda 

4. Vaststellen notulen A.L.V. d.d. 25 maart 2015 

5. Verslag Technische Commissie 2015 

6. Verslag Secretaris 2015 

7. Verslag penningmeester 2015 

9. Verslag kascontrolecommissie 2015 

Vaststellen balans en de staat van baten en lasten 2015 

Vaststellen herziene begroting 2016 ontwerpbegroting 2017 

10. Verkiezing kascontrolecommissie 2016 

11. Evaluatie centrale training 

12. Uitreiking spelden KMSV 

13. Bestuursmutaties 

Volgens het rooster treden af de voorzitter, Brigade-generaal b.d. Marius van 

Zeijts en de secretaris TC, Eerste Luitenant Maurice Verburgh. De voorzitter 

stelt zich niet herkiesbaar. De secretaris TC stelt zich wel herkiesbaar.  

(Tegen)kandidaten worden verzocht zich vóór aanvang van de vergadering bij de 

secretaris kenbaar te maken.  

14. Rondvraag  

15. Sluiting 

Foto onder vlnr: Wil Janssen, Willem Santema, 

Cock Peeks, Dick Slooten, Jan Maas en Vernon 

Thomas. 

Foto rechts: Freeke Hilligehekken. 
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Notulen algemene ledenvergadering  

d.d. 25 maart 2015 

GenM de RvS kazerne te Oirschot 
 

 

Aanwezig: de heren Ariaans (erelid), De Kleyn (erelid), Peeks 

(erelid), Beekhuizen (lid van verdienste, wedstrijdondersteu-

ning), Leering (lid van verdienste), Melissant (lid van verdienste), Mol (lid van verdienste), 

Bel, B. Blaas, Breedvelt, Dalm, Dekkers, Feith, Van der Grinten (vz TC), Hak, Van Heerde 

(pen), Van Huijstee, Huysmans, Janssen, Jongenelis, Kardolus, Klootwijk, Kosmeijer, Van 

Leeuwen, Maas, Martina, Pompe, Slooten, Verburgh (secr TC), Wesker, en de dames 

Ariaans, Hilligehekken, Van Hulst (vicevz), Koopman, Lucas, Peeks, en Knape (secr.). 

Afwezig met bericht: de heren Van Rijn (erelid), Peeters (lid van verdienste), Van den 

Berg, Castenmiller, Esser, Van Königslöw Oost, Sannen, Speth, Verheij, Wertenbroek, Van 

Zeijts (voorzitter), en de dames Bontes, Dijkstra, Evers en Speth. 

1. Opening 

 

De vicevoorzitter opent de vergadering om 14.40 uur. De vicevoorzitter heet iedereen van 

harte welkom. In het bijzonder worden welkom geheten de ereleden de heren Ariaans, De 

Kleijn en Peeks en de leden van verdienste de heren Beekhuizen, Leering, Melissant en Mol. 

 

2. Mededelingen van de vicevoorzitter 

 

De namen van degenen die met bericht zijn verhinderd, worden opgenoemd. De voorzitter 

kan door buitenlandse verplichtingen niet aanwezig zijn vandaag. 

 

De voorzitter heeft zich ingespannen om het meesterembleem op het uniform te krijgen. 

 

3. Vaststellen agenda 

 

Aan de agenda wordt een punt 4a toegevoegd inzake de Veva. Voorts wordt de agenda 
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vastgesteld zoals vermeld in de Redoublement nummer 29. 

 

4. Vaststellen notulen ALV d.d. 26 maart 2014 

 

Oscar Kardolus geeft aan dat bij de weergave van de discussie bij het agendapunt ‘Verslag 

Technische commissie 2013’ onjuist is aangegeven dat hij zou hebben gezegd dat de 

leeftijd voor deelname aan de Grenadiers Klewang sabelwedstrijd op zijn voorstel zou zijn 

aangepast naar 50+. Hij heeft namelijk gepleit voor vaststelling van de leeftijd naar 

beneden, en wel van 50 naar 40+.  

Behoudens deze wijziging worden de notulen voor het overige vastgesteld. 

 

4a Veva 

 

VeVa staat voor Veiligheid en Vakmanschap. Dit is een MBO-opleiding waarin lessen aan het 

ROC worden afgewisseld met praktijkweken bij een onderdeel van Defensie. Tijdens de 

Zilveren Wapens in oktober 2014 is het bestuur benaderd door een Veva student die graag 

lid wilde worden van de KMSV. Het bestuur heeft besloten dat deze student aspirant lid 

kan worden van de KMSV. Indien hij na afronding van zijn opleiding definitief instroomt bij 

Defensie, wordt hij gewoon lid. Stroomt hij bij Defensie niet in dan stopt zijn aspirant 

lidmaatschap. 

 

5. Verslag technische commissie 2014 

 

De vicevoorzitter geeft het woord aan de voorzitter TC. Hij memoreert een aantal 

relevante punten uit zijn jaarverslag.  

Hij vult aan dat het voornemen is om op korte termijn de KMS te benaderen met als doel te 

bespreken of een schermopleiding bij dit opleidingsinstituut kan worden ingericht. Nu de 

KMS in Ermelo zit heeft Martin Ariaans aangegeven in beginsel bereid te zijn om daar les 

te geven. Eenzelfde plan is er voor Vlissingen waar op dit moment Sjaak Roelse les geeft.  

 

Na bespreking van het jaarverslag worden de meesterbrevetten uitgereikt. Noud Dumoulin, 

Thijs Martina en Werner Huijsmans zijn voor het examen opgegaan. Werner Huijsmans en 

Thijs Martina zijn geslaagd. Noud is voor zijn theoretisch en praktisch examen geslaagd, 

maar is er nog niet in geslaagd een plaats te veroveren bij de eerste helft van het NMK. 

Daarvoor krijgt hij de tijd tot en met volgend jaar. 

Werner Huijs-

mans (links) en 

Thijs Martina 

(rechts) ontvan-

gen uit handen 

van de vicevoozit-

ter Anne-Marieke 

van Hulst het 

meesterbrevet 
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6. Verslag secretaris 2014 

 

De secretaris refereert aan het secretarieel jaarverslag elders 

in dit blad. Voorts meldt zij dat de KMSV zich gelukkig mag 

prijzen met Maurice Verburgh als secretaris TC. Maurice levert 

een belangrijke verjongingsbijdrage aan de besprekingen in het 

bestuur. Tevens mag niet onvermeld blijven dat Maurice binnen 

heel korte tijd na de crash van de website deze weer in de lucht 

heeft weten te krijgen. 

 

7. Redoublement 

 

De vicevoorzitter benadrukt dat de Redoublement de laatste tijd veel gevuld wordt met 

stukken van het bestuur. Het blad is echter een blad voor en door leden. Op de oproep om 

kopij heeft alleen Joop Pompe gereageerd. De vicevoorzitter vraagt wat de leden van het 

blad verwachten. 

Martin Ariaans geeft aan altijd uit te kijken naar de Redoublement. Vanuit de zaal komt 

positief gemompel. 

De vicevoorzitter roept een ieder op om op zijn minst mee te denken in onderwerpen die in 

de Redoublement kunnen worden opgenomen. Daartoe wordt een lijst neergelegd die kan 

worden gevuld met ideeën en auteurs. 

 

8. Verslag penningmeester 2014 

 

De penningmeester licht zijn stukken toe. De kosten van het afgelopen jaar vallen lager uit 

dan begroot. Een reden daarvan is onder andere dat er maar één Redoublement is 

uitgegeven wegens gebrek aan kopij.  

De kosten van de spelden verklaren zich doordat er vorig jaar één gouden speld niet is 

uitgegeven.  

Bestuurs- en representatiekosten zijn nihil. Onder de kosten van schermtechnische zaken 

vallen met name die van de centrale trainingen. 

 

9. Verslag kascontrolecommissie 2014 

 

Pelle Castenmiller en Leo Sannen vormen de kascontrolecommissie. Zij zijn beiden niet 

aanwezig. Zij hebben wel de kas gecontroleerd. De penningmeester leest het verslag van de 

kascontrolecommissie voor. De kascontrolecommissie heeft geen onregelmatigheden 

aangetroffen en stelt voor het bestuur voor het financieel beheer over 2014 te 

dechargeren. 

De vergadering verleent het bestuur decharge voor het financieel beheer 2014. 

 

Bij de bespreking van de begroting geeft de penningmeester aan dat BIMS de kosten van 

het NMK en het internationale toernooi voor zijn rekening neemt. De kosten van de spelden 

zijn hoog omdat de prijzen van deze edelmetalen hoog zijn. Het aantal zilveren en gouden 

spelden dat wordt uitgereikt neemt toe. 

 

Maurice Verburgh 
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De vergadering stemt in met de herziene begroting 2015 en de ontwerpbegroting 2016. 

 

Hennie Wesker vraagt hoe het zit met de vermogenspositie van de vereniging. De 

penningmeester projecteert het overzicht dat ook in de Redoublement kan worden 

teruggevonden. Daaruit blijkt dat we een gezonde vereniging zijn. 

 

10. Verkiezing kascontrolecommissie 2014 

 

Volgens de toegepaste regels schuift het lid Pelle Castenmiller op en wordt voorzitter van 

de kascontrolecommissie 2014. Bas van Königslöw wordt lid en als reservelid wordt Thijs 

Martina gekozen. 

 

11. Evaluatie centrale training 

 

Vorig jaar heeft de ledenvergadering ingestemd met het bekostigen van 6 centrale 

trainingen (tot het moment van de ledenvergadering 2015) met een maximum aan budget 

van € 900. Het afgelopen jaar zijn er van de 6 geplande trainingen er 2 niet doorgegaan. De 

reden hiervan is dat niet altijd voldoende schermers beschikbaar waren door ziekte of 

werk. 

De centrale training wordt uitgevoerd onder leiding van Leo Sannen. Toon van der Grinten 

en Anne-Marieke van Hulst ondersteunen de training. Het is dit jaar nog niet gelukt om de 

BIMS een bijdrage te laten betalen aan deze trainingen. Gelet op de progressie van de 

schermers in de militaire ploeg is het van belang de centrale trainingen door te zetten. De 

kosten zijn het afgelopen jaar € 100 per training gebleken. De ALV stemt in met het 

opnieuw uitvoeren van 6 centrale trainingen tot de volgende ledenvergadering. 

We hopen nog steeds dat BIMS de kosten uiteindelijk gaat overnemen.  

 

12. Uitreiking spelden 

 

De vicevoorzitter is verheugd dit jaar weer onderscheidingen voor langdurig lidmaatschap 

te mogen uitreiken. 

 

De heer Erik Bel  KMSV-speld in zilver voor 40 jaar lidmaatschap 

De heer Bart Klootwijk KMSV-speld in zilver voor 40 jaar lidmaatschap 

Anne-Marieke van Hulst reikt de zilveren speld uit aan vlnr: Erik Bel, Bart Klootwijk en Peter Leering 
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De heer Piet Leering  KMSV-speld in zilver voor 40 jaar lidmaatschap 

De heer Hans Melissant KMSV-speld in zilver voor 40 jaar lidmaatschap 

De heer Cees Dekkers  KMSV-speld in goud voor 50 jaar lidmaatschap 

De heer Ties Feith  KMSV-speld in goud voor 50 jaar lidmaatschap 

De heer Jan de Kleijn  KMSV-speld in goud voor 50 jaar lidmaatschap 

De heer Ab Kosmeijer  KMSV-speld in goud voor 50 jaar lidmaatschap 

Het erelid, de heer Van Rijn, zou de KMSV speld in 

goud ontvangen voor het 50 jarig lidmaatschap. Hij 

heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn. 

 

Ab Kosmeijer neemt het woord en memoreert de 

grondlegger van het Van Kregtenfonds. Van Kregten 

was ‘getrouwd’ met het schermen. Hij was de meest 

belangwekkende militaire schermer na de tweede 

wereldoorlog. Zijn hoofdwapen was degen. Hij had 

een sobere levenswijze. Zijn wapens gingen eindeloos 

lang mee. Indien nodig werden de onderdelen van zijn 

wapens aan elkaar geplakt. Daarmee heeft hij de 

basis gelegd voor het Van Kregten fonds. Ab hoopt 

Hans Melissant (links) ontvangt de zilveren speld en Cees Dekkers (rechts) de gouden 

speld van Anne-Marieke van Hulst 

Ties Feith (links) en Jan de Kleijn (rechts) ontvangen de gouden speld van de vicevoorzitter 

Ab Kosmeijer ontvangt de gouden 

speld van de vicevoorzitter 
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dat in de toekomst de jongeren zich realiseren wat voor een goed schermer Van Kregten 

was. 

 

13. Bestuursmutaties 

 

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

Toon van der Grinten. Beiden stellen zich herkiesbaar. Er is nog steeds een vacature voor 

de functie van redacteur. Hiervoor hebben zich nog geen kandidaten gemeld. Op verzoek 

van de voorzitter worden de penningmeester en de voorzitter TC herkozen. Met algemene 

stemmen wordt ingestemd met de herbenoeming. 

 

14. Rondvraag 

 

Hennie Wesker ervoer het wedstrijdsysteem dat afgelopen dinsdag is toegepast als 

ongelukkig. Er zijn twee wedstrijden geschermd, een NMK en een SPK. Vervolgens is een 

tussenpoule geschermd die de plaatsing op het tableau bepaalde. Deze poule was zo klein 

dat bij een dip de plaatsing ongunstig zou uitpakken. Hennie vraagt of niet een eerlijker 

systeem kan worden toegepast. 

Hennie begrijpt dat BIMS niet akkoord is met het integreren van NMK en SPK. Toon van 

der Grinten licht toe dat ook meespeelt hoeveel tijd we hebben. Ook wijst Toon erop dat 

afgelopen dinsdag een zwaar beslag is gelegd op de schermers: degenen die de kruisfinales 

deden waren erg moe. 

 

Martin Ariaans meldt dat elke samenvoeging iets oneerlijks heeft. Het is niet mogelijk om 

iets eerlijks te bedenken. Het enige alternatief is om tijdens het NMK een wedstrijd te 

schermen die niet meetelt voor de SPK. Het is dan gewoon een afzonderlijk toernooi. Er zal 

dan een extra SPK ingelast moeten worden. 

Op de vraag van Erik Bel of bd’ers en veteranen met het NMK mee mogen doen wordt 

geantwoord dat alleen veteranen mee mogen schermen tenzij dit competitievervalsing met 

zich brengt. Veteranen zijn overigens degenen die volgens de Defensieregelgeving veteraan 

zijn, ofwel degenen die zijn uitgezonden geweest. 

Het bestuur zal zich nader beraden over hoe om te gaan met de splitsing NMK en andere 

wedstrijd. 

 

Martin neemt het woord. De KMSV is een vereniging met 

oude tradities. Binnen de KOS en KOOS waren er al heel 

oude tradities. Bij de KOOS droeg het bestuur een 

speld. Martin heeft nog steeds een speld van de periode 

dat hij voorzitter van de KOOS was. De voorzitter 

KOOS bestaat niet meer als functie. Deze functie is 

opgegaan in het vicevoorzitterschap van de KMSV. 

Daarbij moet bedacht worden dat binnen de KOOS er 

oppositie was tegen een samengaan met de KOS. De 

KOOS was bang dat de hogere rangen de overmacht 

zouden krijgen in de besturen. Om dit te voorkomen 

staat in de statuten dat de vicevoorzitter een 



20 

onderofficier moet zijn. Martin biedt zijn speld aan aan Anne-Marieke van Hulst in haar 

hoedanigheid van vicevoorzitter. Deze speld zou dan altijd door de vicevoorzitter gedragen 

moeten worden. 

 

Cock heeft veel eer toegewezen gekregen tijdens dit toernooi. Hij heeft mooie partijen 

gezien, fijne gesprekken gehad en leuk gesproken met de jongere garde. Het allergrootste 

genoegen is om in de voetsporen van de heer Van der Hoog te treden en het bestuur te 

bedanken voor hun inspanning van het afgelopen jaar.  

 

15. Sluiting 

De vergadering wordt om 16.05 uur gesloten.  

Veel ereleden en leden van verdienste waren op het Assaut! Vlnr: Cock Peeks, Martin Ari-

aans, Hans Melissant, Ad Mol, Peter Leering, Jan de Kleijn en Gerrit Beekhuizen 
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Secretarieel jaarverslag 2015 
 

Gedurende het 20e verenigingsjaar van de KMSV is het bestuur drie keer bijeen geweest. Op 

beleidsmatig terrein is de inzet van het bestuur ervoor te zorgen dat er een militaire 

schermploeg op poten wordt gezet opdat het schermen een ‘gezicht’ blijft houden binnen 

defensie. Ook heeft het bestuur beslist dat VeVa studenten adspirant-lid kunnen worden. Dit 

lidmaatschap eindigt automatisch als betrokkenen uiteindelijk niet binnen Defensie werkzaam 

worden. 

Voor het overige heeft de TC zich enorm ingezet om het schermen voor de leden en dona-

teurs aantrekkelijk te houden door weer voor SPK’s en het Assaut te zorgen. Er is voor geko-

zen om de centrale trainingen te combineren met de SPK’s. Dit spaart kosten uit.  

 

Ook het 117e Assaut verliep naar behoren. Het Assaut is gehouden van 23 tot en met 27 

maart 2013 op de Generaal- Majoor De Ruyter van Steveninck Kazerne te Oirschot.  

Er zijn 8 spelden uitgereikt aan leden die 40 en 50 jaar lid zijn van de vereniging. 

 

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

Ook in 2015 misten we door buitenlandse verplichtingen gedurende langere tijd de voorzit-

ter. Dit betekende niet dat er werd stilgezeten. Met digitale communicatiemiddelen kunnen 

er ook op afstand zaken worden besproken en geregeld. Verder ligt de nadruk van de uitbouw 

van het defensieschermen voor het grootste deel op het terrein van de TC. Daarover wordt 

in het jaarverslag TC uitvoerig melding gemaakt. 

 

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

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

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

door middel van de uitvoering van de regeling “Meester-brevet” 

alsmede door het stimuleren van het doen opleiden van militaire 

schermleraren. 

 

De Redoublement is in 2015 weer twee keer uitgekomen. De op-

roep aan de leden op de ALV van 2015 om kopij voor het blad aan 

te leveren heeft ervoor gezorgd dat Wim Speth en Peter Lee-

ring ieder een boeiend artikel hebben aangeleverd. 

 

Ledenbestand KMSV  per 1-1-2015 per 1-1-2016 

Ereleden    5  5 

Leden van verdienste   6  6 

Gewone en buitengewone leden 105  103 

Donateurs    21  20 

Overige ondersteuners  3  3 

totaal     140  137 

 

In 2015 zijn er vijf nieuwe leden bijgekomen. Ook hebben er ze-

ven leden en één donateur opgezegd. Gelukkig is er geen van de 

leden en donateurs in 2015 overleden. 

Vlnr: Werner Hechler, 

Jasper Schout en Mel-

vin Jongenelis 
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De missie van Anne-Marieke 
Bron: Defensiekrant, jaargang 2, nummer 25 

Tekst: Jopke Rozenberg-van Lisdonk  

Foto’s van John van Helvert 

 

Van de redactie: Op maandag 9 november 2015 is onze vicevoorzitter, de Smi van Hulst van 
de LOSS bevorderd tot Adjudant. Zij bekleedt als eerste vrouw in deze rang deze sportpo-
sitie. 
 

Gewoon’ sportinstructeur worden. Dat wilde adjudant Anne-Marieke van Hulst (42) toen ze 

klaar was met het CIOS. Haar interesse voor Defensie werd gewekt toen ze tijdens haar 

laatste studiejaar een sportinstructeur van de luchtmacht ontmoette. Nu - 22 jaar later - is 

ze hoofd instructiecluster bij de sectie lichamelijke oefening & sport van de Koninklijke Mili-

taire Academie (KMA) in Breda. 

 

“Op de basisschool sportte ik al 5 dagen per week. Niet omdat mijn ouders dat wilden, ik 

wilde het zelf. Van taekwondo tot klassiek ballet en paardrijden, ik vond alles leuk en in alles 

was ik even fanatiek. Gedisciplineerd bezig zijn en doelen nastreven, zat er bij mij al vroeg 

in. Eigenlijk zie ik nu pas waarom Defensie zo goed bij mij past. Sportinstructeurs bij Defen-

sie trainen als ware topsporters. Onze wedstrijd is de missie. 

 

Wij trainen zowel de basis- als de functiegerichte fitheid van de militair. Die basis train je 

een heel militair leven lang. Je start op de KMA of bij een andere militaire basisopleiding. 

Vervolgens ga je door naar een functie. Aan ons de taak te kijken wat iemand moet doen en 

onder welke omstandigheden. Zo zit een vlieger geregeld een aantal uur in de cockpit op zijn 

schietstoel. Die stoel en zijn bewegingsruimte zijn zoveel mogelijk arbo-technisch aangepast, 

maar ergens houdt het op. Om het werk toch te verlichten, kun je ook doelgericht iemands 

lichaam trainen. In het geval van een vlieger gaat het om de rompstabiliteit. Om goed over-

weg te kunnen met de zware helm en nachtzichtkijker trainen we ook zijn nekspieren. 

 

Trainingsdoel is om met zo min mogelijk inspanning en een optimale timing zo vaak mogelijk 

dezelfde taak uit te voeren. Bijvoorbeeld met een geweer op de hurken zitten, richten, om-

hoog komen, een sprint trekken, hurken en dekking zoeken. En dat met zo’n 15 kilo bepakking 

én een ruim 15 kilo wegend scherfvest aan. Het liefst trainen we dat in de setting van de 

missie, zoals in kou of warmte, in duisternis en met weinig slaap. We oefenen op hindernisba-
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nen, bewegingsbanen (soort apenkooien voor volwassenen, red.) of bijvoorbeeld in het zwem-

bad.  

Een goede samenwerking met de eenheid waarbij de militairen horen, is erg belangrijk. Wij 

zijn slechts een onderdeel van het opwerkprogramma naar een missie. We trainen losse fysie-

ke en mentale componenten. Je vaardigheden goed kunnen uitoefenen is één, maar dat moet je 

ook nog kunnen als je mentaal wat te verduren krijgt. Bijvoorbeeld als je onder vuur ligt, op 

grote hoogte opereert, in een kleine ruimte zit of onder tijdsdruk staat. Ook dat trainen we 

allemaal. Tijdens eindoefeningen zijn we er vaak bij. We letten dan op de uitvoering van de 

fysieke aspecten. Sportinstructeurs gaan ook mee op grotere missies. Ter plekke onderhou-

den we daar de fysieke gesteldheid. Ook bieden we ontspanningssport. Zeker voor militairen 

is sport een belangrijke uitlaatklep.” 
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Jaarverslag Technische Commissie 2015 
 

In dit jaarverslag worden de volgende onderdelen behandeld: 

1. SPK wedstrijden, 9 geschermd, winnaar Björn Blaas 

2. Overige schermactiviteiten door de KMSV georganiseerd. 

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

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

5. Steunverlening door TC KMSV 

6. Opleiding en training. 

7. Samenvatting en toekomstverwachting 

 

1. De TC heeft het afgelopen 

schermjaar 9 van de 10 geplande 

SPK wedstrijden georganiseerd. 

De SPK competitie werd in 2015 

voor de eerste keer gewonnen 

door Björn Blaas, waarmee de 

verjonging binnen de selectie 

bevestigd is, als tweede eindigde 

Michael van der Klip en de derde 

plaats werd opgeëist door George 

van Heerde. Björn wist 6 van de 9 

wedstrijden te winnen en was dus 

overduidelijk de sterkste het 

afgelopen SPK seizoen. Dat we 

inmiddels een bredere basis aan 

talentvolle jonge schermers heb-

ben laat de einduitslag zien. Ge-

middeld hebben 14 schermers per 

wedstrijd aan deze competitie in 

2015 deel genomen, met een afna-

me over het tweede deel van de competitie. Vooral over de laatste 4 

maanden viel het deelnemersaantal evenals vorig jaar tegen, redenen 

voor de afmeldingen waren verhindering door dienstverrichtingen 

(studie, uitzending) of werk. Van de 43 geklasseerden in het eindklassement zijn er 23 actief

-dienend waaronder 11 aspirant officieren van KMA en/of KIM.  

 

2. De Assaut week werd op de legerplaats Oirschot georganiseerd, het was wederom een 

groot succes met een goede internationale equipe-competitie. Er deden 8 heren en 5 dames 

equipes mee. De equipecompetitie werd bij de heren als ook bij de dames gewonnen door de 

KNAS selectie, tevens waren er individuele successen voor Bas Verwijlen en Kayli Hensen 

terwijl Björn Blaas een uitstekende prestatie leverde door als derde te eindigen. Bjorn was al 

op de dinsdag Nationaal Militair Kampioen geworden, kortom voor Bjorn was 2015 een zeer 

goed schermjaar. De Zilveren Wapens wedstrijden werden tijdens het derde weekend van 

oktober in de sporthal te Amersfoort gehouden en verliepen met goede deelnemers aantallen 

vlot. In november waren we weer te gast op Bronbeek om daar de tweede wedstrijd voor de 

Michael vd Klip 

George v Heerde 

Björn Blaas 
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Bronbeek Klewang te schermen. De 

uitslagen van deze schermwedstrijden 

vind u op de website.  

 

3. Na vorig jaar bij het NK Equipe 

10de te zijn geworden waren de ver-

wachtingen in 2015 hoog gespannen. De 

selectie trad aan met Björn Blaas, Thi-

mo Dalm, Melvin Jongenelis en Maurice 

Verburgh. Misschien waren de verwach-

tingen te hoog gespannen als je het 

verloop van de ontmoetingen analyseert, 

toch ook kansen genoeg om te presteren 

al moet gezegd dat op cruciale momen-

ten we het niet hebben kunnen waar 

maken. Drie ontmoetingen werden verlo-

ren in de laatste partij met een stand 

van 45-43. Uiteindelijk werd de equipe 

12de in de einduitslag. Individueel wa-

ren de KMSV schermers het afgelopen 

jaar goed vertegenwoordigd op de lan-

delijke KNAS-cup wedstrijden waar 

Björn Blaas de beste resultaten neer-

zette. Voor 2016 zullen naar verwach-

ting de resultaten beter worden en ho-

pen we op een goed equipe resultaat op 

het NK. 

 

Tijdens het NK senioren en veteranen in 2015 was een aantal KMSV leden succesvol. Tevens 

is er door KMSV leden met succes deelgenomen aan het WK Veteranen in Limoges. De resul-

taten zijn via de KMSV site gelinkt aan Nahouw. Op de Nahouw website kunt u alle wed-

strijdresultaten en ranglijsten van onze leden terugvinden. 

 

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

organiseren heeft in 2015 een vervolg gekregen met uitbreiding tot 6 verenigingen. De eer-

ste helft van deze competitie verloopt zonder problemen maar de tweede helft werd geken-

merkt door afzeggingen en het niet compleet verschijnen van equipes. Dit laatste is reden 

equipes en locaties waar we de ontmoetingen schermen terug te brengen in aantal zodat het 

programma zonder problemen kan worden uitgevoerd.  

 

Dit jaar werd de jaarlijks terugkerende Challenge Commandant Ecole Royale Militaire à  

l’Epée in Brussel vanwege de terreurdreiging en genomen maatregelen op de KMS afgelast. 

 

4. Tijdens het Assaut 2015 zijn Adjudant-Majoor Werner Huysmans (BEA) en Cadet 

Sergeant Thijs Martina geslaagd voor het Meesterbrevet-examen . Zij kregen begin juli 

voor het front van de troep het Meesterbrevet en Meesterdegen uitgereikt door C-NLDA 

Generaal-majoor Vleugels. Ook Cadet Sergeant1 Jasper Schout, die in 2014 al slaagde mocht 

Vlnr: Maurice Verburgh, Frits Snijdewint en Bas 

Verwijlen tijdens het internationale toernooi 
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de meesterdegen ontvangen uit handen van C-KMA nadat hij aan de NLDA in september de 

officiersopleiding is begonnen. 

 

5. De voorzitter TC heeft het afgelopen jaar steun verleend tijdens de jaarlijkse Ca-

detten & Adelborsten wedstrijden op de KMA en tijdens de sportontmoeting tussen de KMA 

en Sandhurst; bij beide evenementen wist de KMA degenequipe met grote overmacht de 

ontmoeting te winnen. Tijdens de door de Cadetten Schermvereniging “Flash” georganiseer-

de open degenwedstrijd “Jazz-Flash” op 14 mei 2015 heeft de TC de organisatie onder-

steund mede daar deze wedstrijd als SPK 5 telt. 

 

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

borgen” gehoor te geven is de Vz TC twee en half jaar geleden gestart met de opleiding van 

Sgt1 Jasper Schout tot schermleraar KNAS niveau 3. Deze opleiding  werd door Jasper 

Schout succesvol afgerond en hem werd op 3 mei 2015 het schermleraarsdiploma uitgereikt. 

  

Na het activeren van een militaire selectie door Bureau Internationale Militaire Sport 

(BIMS) heeft de KMSV bij afwezigheid van een BIMS plan de training van de militaire se-

lectie verzorgd. Dit initiatief is in 2014 gestart en het geven van 6 Centrale Trainingen voor 

de militaire / KMSV selectie werd wederom door de ALV in maart 2015 geaccordeerd. Met 

ingang van de Zilveren Wapens 2015 zijn deze trainingen gekoppeld aan de SPK wedstrijden. 

Zowel deze CT’s als ook de extra trainingsfaciliteit op de vrijdagmiddag op Vliegbasis Gilze 

Bronbeek, op de loper Bart Klootwijk (links) en Oscar Kardolus. Bij de gordijnen staan vlnr 

Marius van Zeijts en Gerrit Beekhuizen. 
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Rijen worden verzorgd door Maître Leo Sannen en Toon van der Grinten mede in het kader 

van de vervolgopleiding schermleraar TC niveau 4. Het is de bedoeling dat BIMS in 2016 

deze trainingen ook gaat faciliteren om de militaire selectie maximale mogelijkheden te 

bieden. 

Trainingen op de opleidingsinstituten KIM en KMA worden voorgezet waarbij zowel op degen 

als ook op sabel gelest wordt. Eind 2015 keerde A-M van Hulst weer terug bij de LO/

Sportgroep KMA maar nu als Adjudant, een extra leraar erbij in Breda. 

 

7. De Technische Commissie kan terug kijken op een succesvol jaar waarin de getrooste 

inspanningen over de afgelopen jaren wer-

den beloond. De nieuwe generatie scher-

mers presenteerden zich meerdere malen 

met goede resultaten. Aan het NK Equipe is 

weer deelgenomen en de schermleraarsop-

leiding van Jasper Schout werd succesvol 

afgerond. BIMS dient nog met een beleid te 

komen en aan te geven hoe de militaire se-

lectie wordt gefaciliteerd, e.e.a. in overleg 

met de TC KMSV. 

Het werven van aspirant-leden op de oplei-

dingsinstituten blijft een voortdurende 

zorg; het is van levensbelang voor de KMSV 

dat de jonge generatie schermers gevoed 

blijft worden zodat we op de ingeslagen weg 

kunnen doorgaan. 

 

Tot slot mogen we ons verheugen op steeds sterkere schermers die bereid zijn als lid voor 

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

In het schermjaar 2016 zal naar verwachting deze positieve trend zich voortzetten met nog 

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

organisatie door zowel de militaire selectie als overige KMSV leden.  

 

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

ruim van tevoren te regelen zodat we een groter aantal deelnemers in 2016 kunnen begroe-

ten. 

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

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

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

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

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

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

teren. Vele “handen maken werk licht” zal zeker voor 2016 gelden en we rekenen dan ook 

weer op uw spontane ondersteuning.  

 

A.W.M. van der Grinten 

Voorzitter TC KMSV 

Joop Breedvelt en Marius van Zeijts 
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Bericht van de KOOS aan nieuwe leden in 1938 
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Internationaal toernooi Lisieux 

door Björn Blaas en Maurice Verburgh 
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Foto Buddy Sport: Hennie Wesker (links) en Joop Breedvelt maken een dansje op de 

loper 
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Foto Buddy Sport: Björn Blaas (links) maakt teentreffer bij Lonneke Bontes 
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Vlnr: Noud Dumoulin, Max van 

Rijn en Thijs Martina 
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Fotoverslag Assaut 2015 

Foto boven: Flying Maurice Verburgh maakt een treffer 

Foto boven links vlnr: Werner Huysmans en Michael vd Klip 

Foto boven rechts vlnr: Bart Klootwijk en Joop Breedvelt 

 

Foto’s pag 35: boven vlnr: Thijs Martina, Noud Dumoulin, Werner Huysmans, bij het bord Frits Snijde-

wint, Ingrid Lucas en Marga Koopman. 

Foto midden links vlnr: Wil Janssen, Marianne van Tiggele en Ad Mol 

Foto midden rechts vlnr: Pelle Castenmiller, Björn Blaas, Stephan Blaas en Maurice Verburgh 

Foto onder vlnr: Wil Janssen, Ad Mol, Cock Peeks en Gerrit Beekhuizen 
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SPK Eindklassement 2015 



37 

Boven Leo Sannen en Martin Ariaans 

Onder: Karel van Leeuwen met op de 

achtergrond Gerrit Beekhuizen 
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Fotoverslag Assaut 2015 

Foto boven vlnr: Jasper Schout, Melvin Jonge-

nelis, Pelle Castenmiller, Björn Blaas, Maurice 

Verburgh, Toon van der Grinten, Joop Breedvelt 

en George van Heerde 

 

Foto links: Oscar Kardolus (links) en Bas von 

Königslöw. 

 

Foto onder: Gerrit Hak (links) en Cees Dekkers 
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Inschrijfformulier deelnemers en bezoekers 

118e ASSAUT 2016 

Van de Koninklijke Militaire Schermvereniging 
Maandag 14 tot en met 18 maart 2016 op GenM Kootkazerne te Stroe 

 

____________________________________________________________________ 

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

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

en voor 3 maart a.s. opsturen naar: TC KMSV, Toon van der Grinten, Multatulistraat 17, 

4819 EJ Breda. 

 

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

te melden. Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee! 

 

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

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

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

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

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

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

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

Geslacht: ☐M/☐V  

 

Ik schrijf in voor (svp aankruisen): 

 

Zondag 13 maart 2016: 

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

☐  Overnachting van zondag 13 op maandag 14 maart 2016 

 

Maandag 14 maart 2016: 

☐  Komt als bezoeker  

☐  8.00 uur verzamelen  

☐  Floret heren/dames  

☐  Sabel heren/dames  

☐  Floret equipe  

☐  Sabel equipe  

☐  13.30 u Geweerschermen  

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

☐  Overnachting van maandag op dinsdag  

 

Dinsdag 15 maart 2016: 

☐  Komt als bezoeker  

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

☐  Degen SPK 03 

☐  16.30 u degen equipe  


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

 

Woensdag 16 maart 2016: 

 

☐  Komt als bezoeker  

☐  08.30 u degen veteranen  

☐  11.00 u eerste sabelwedstrijd “Bronbeek Klewang”  

☐  14.30 u ALV  

☐  15.45 u Ereprijzenuitreiking  

☐  17.00 u sluiting, borrel voor uitsluitend KMSV leden  

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

☐  Overnachting van woensdag op donderdag  

 

Donderdag 17 maart 2016: 

☐  Komt als bezoeker  

☐  08.00u Opening internationale competitie  

☐  Overnachting van donderdag op vrijdag  

 

Vrijdag 18 maart 2016: 

☐  Komt als bezoeker  

☐  08.00u Vervolg internationale competitie tot 12.00u. 

☐  Helpt mee afbreken op vrijdagmiddag 

☐  Overnachting van vrijdag op zaterdag  

 

Overige opmerkingen: 

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

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

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

 

Belangrijk: 

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

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

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

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

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

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

welke avonden; 

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

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

doorgegeven; 

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

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

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

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

voorafgaande opgave mee-eten. Zie hiervoor de voedingsregeling op pagina 5 van dit blad. 


