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Middenkatern (uit te nemen): formulierMachtiging totAutomatische Incasso

Adreswijziging en/of overplaatsing

Naar aanleiding van het feit dat het blijkbaar erg gemakkelijk wordt ver-
geten door leden of donateurs bij een verhuizing of overplaatsing hun
nieuwe adresgegevens door te geven aan de ledenadministratie van de
KMSV, hierbij eenwijzigingsformulier om hen opweg te helpen.

Oude gegevens:Oude gegevens:Oude gegevens:Oude gegevens:Oude gegevens:

Naam:

Adres:

Postcode enwoonplaats:

Telefoon:

Nieuwe gegevensNieuwe gegevensNieuwe gegevensNieuwe gegevensNieuwe gegevens

Adres:

Postcode enwoonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Militaire e-mail:

Militaire eenheid:

Dit formulier gaarne sturen naar: LedenadminstratieKMSV
Lijndonk 60
4907 XEOosterhout

U kunt dewijzigingen ook telefonisch doorgeven: 0162-436843

Via internet kan eveneens. Stuur een emaail aan: kmsv@hetnet.nl
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Van de voorzitter

Hetop het KIMgehoudenAssaut van 2007 is inmiddels ruim een half jaar
achter de rug en de voorbereidingen voor 2008 zijn al weer in volle gang.

Het afgelopenAssaut kenmerkte zich door een gezamenlijk met het Bureau In-
ternationale Sport (BIMS) georganiseerde schermweek en het tegelijkertijd hou-
den van de nationalemilitaire schermkampioenschappen.De verwachtingwas
dat deze samenwerking veel voordelen zou opleveren en dat is ook uitgekomen.
DeBIMSorganiseert voor diverse sporten nationale en internationale evenemen-
ten en beschikt daartoe over een uitgebreid netwerk binnen de defensieorganisatie
om deze te organiseren en te ondersteunen. Tevens zijn hier in beperktemate bud-
getten voor beschikbaar. In feite allemaal zaken waar de KMSV veelal net klem
komt te zitten. Een concreet voorbeeld van een taak die de BIMS geheel verzorg-
de, betrof de begeleiding van de internationale equipes.Dat vergde van ons in het
verleden een gedetailleerde planning inzake ophalen enwegbrengen van equipes
van en naar Schiphol, de sportaccommodatie, het restaurant en de legering.De
personele belasting daarvoor was erg groot terwijl we die in feite op de schermlo-
catie nooit kondenmissen.De evaluatie met de BIMS is formeel nog niet geheel
afgerondmaar de uitkomst zal zijn dat samenwerking in principe volgend jaar
vervolgd zal worden. Van onze leden heeft het bestuur ook geen enkel signaal ont-
vangen dat tot een ander besluit zou kunnen leiden.
Wat verbetering behoeft bij het Assaut maar ook bij de SPK�s is het aantal deel-
nemers.Het is enerzijds nog steeds een probleem omactievemilitaire schermers
te laten deelnemen.Veelal vereisen de dagelijksewerkzaamheden dat cadetten,
adelborsten en andere in opleiding zijndemilitairen niet aanwezig kunnen zijn.
We proberen dit elk jaar op te lossen door vroegtijdigmet de opleidingsinstituten
te overleggenwelkeweek het beste uitkomt,maarwijzigingen in het opleidings-
programma leiden regelmatig tot het alsnog niet kunnen deelnemen.
Anderzijds is het aantal actief schermendemilitairen erg klein.Dit onderwerp is

besproken op de inmaart gehouden algemene leden-
vergadering.Het bestuur heeft daar aangegevenmet
voorstellen te komen hoewe dit probleem te lijfwillen
gaan. In de bijdrage van onze oud-voorzitter Egmond
vanRijn in deze Redoublement kunt lezen opwelke
wijzewij voornemens zijn hier invulling aan te geven.
Tijdens de algemene ledenvergadering heb ik u opge-
roepen om het bestuur te soufflerenmet ideeën inzake
de toekomst van hetmilitaire schermen.Het feit dat
het bestuur zichhier expliciet opgaat richten, betekent
niet dat dergelijke ideeën nietmeer nodig zijn. Ik roep
u dan ook op ommee te denken en ons bouwstenen
aan te dragen voor ons (middel)lange termijn beleid.

Met vriendelijke schermgroet,

KolonelMarius vanZeijts, voorzitter
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Ophetmoment van schrijven is de ledenlijst grotendeels up-to-date,
nog eenklein aantal leden en begunstigers moet nog benaderd worden

voor een controle van de gegevens; met name de email-adressen zijn be-
langrijk voor het verzenden van SPK convocaties en nieuwsbrieven.Ook
zijn bijna alle leden en begunstigers bij met hun betalingwat uitermate

belangrijk is voor de KMSV.Gedurende het jaar worden kosten gemaakt en
om te voorkomen dat er wordt ingeteerd op de reserve is een inzicht in de beschik-

bare gelden van groot belang. In het verleden is het wel voorgekomen dat de door
de KMSV vooruitbetaalde KNAScontributie niet inbaar bleek omdat het betref-
fende (ex-)lid niet meer wilde betalen.Dit vind ik niet acceptabel. Ik ben van plan
om in november de nota�s voor de contributie/donatie voor 2008 te versturen en ik
vertrouw erop datde ledenendo-nateurs snel huncontributie/donatie zullenvoldoen.
Bij dezen een oproep aan de enkeling die nog niet volledig bij is tot en met 2007 om
dat op korte termijn alsnog te doen. Al met al ben ik tevredenmet de huidige finan-
ciële situatie, maar om het in de toekomst niet alleen gemakkelijker voor mij te ma-
ken maar ook voor de leden en donateurs, wil ik iedereen vriendelijk doch drin-vriendelijk doch drin-vriendelijk doch drin-vriendelijk doch drin-vriendelijk doch drin-
gendgendgendgendgend verzoeken om hun betaling per automatisch incasso te gaan doen. Enkele le-
den hebben deze stap al gemaakt en ik stel het zeer op prijs als velen dat voorbeeld
zullen volgen.Daartoe is in het midden van dit nummer een formulier inge-voegd
dat na invulling en ondertekening naarmij kanworden opgestuurd.De incassobe-
taling zal dan in januari plaatsvinden.Als iedereen automatisch betaald, wordt het
mogelijk om op deALV een accuraat beeld te schetsen van de financiële situatie
van de vereniging en heeft het bestuur een nauwkeurig beeld van het beschikbare
budget.De regels ten aanzien van demachtiging tot automatische incassoworden
hieronder vermeld.
Elders in dit nummer staan de plannen beschreven van het bestuur om het schermen
binnen de krijgsmacht te promoten en zo de instroom van leden te bevorderen.
Maar de leden zelf kunnen eenminstens even belangrijke bijdrage leveren aan de
instandhouding van deKMSVdoor collega�s en vrienden een keer op een trainings-
avond uit te nodigen.Mocht zo de interesse gewekt zijn dan zijn zij van harte wel-
kom op een SPKwedstrijd om de sfeer van de KMSV te ervaren. Mag ik jullie
vragen dit eens te proberen?

George vanHeerde

Van de penningmeesterVan de penningmeesterVan de penningmeesterVan de penningmeesterVan de penningmeester

Regels ten aanzien van de machtiging tot automatische incasso:Regels ten aanzien van de machtiging tot automatische incasso:Regels ten aanzien van de machtiging tot automatische incasso:Regels ten aanzien van de machtiging tot automatische incasso:Regels ten aanzien van de machtiging tot automatische incasso:
Voor een incasso via de KMSV gelden de gebruikelijke regels:
1. Gedurende een termijn van 30 dagen na afschrijving kunt u bij uw bank een verzoek tot terugboe-
king indienen als u het niet eens bent met het bedrag van de afschrijving.

2. De machtiging kunt u schriftelijk intrekken bij de ledenadministrateur van de KMSV (per brief of
e-mail).

3. Het bedrag van de contributie / de donatie zal in januari worden geïncasseerd.
U dient uw eventuele periodieke overschrijving zelf stop te zetten
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Notulen ALV d.d. 21 maart 2007Notulen ALV d.d. 21 maart 2007Notulen ALV d.d. 21 maart 2007Notulen ALV d.d. 21 maart 2007Notulen ALV d.d. 21 maart 2007
KIM te Den HelderKIM te Den HelderKIM te Den HelderKIM te Den HelderKIM te Den Helder

Aanwezig: de heren Bakker (lid van verdienste),Mol (lid van verdienste), Ariaans (erelid), Van
Tol (lid van verdienste), Speth,Van derGrinten, ,DeVos, Breedvelt, Francis, Beekhuizen,
Hilligehekken,Castermans,Hertenberg, Broodbakker, Zimmerman, Bekker, van Loon, Von
Königslöw, Blaas, Janssen,Hak, Tegel, Klootwijk, VanLeeuwen,VanHeerde (pen), Snijdewint
(lid bestuur), van der Pijl (vice-vz), Slooten (lid bestuur), Becker (vz TC), van Rijn (adv) en Van
Zeijts (vz) en de damesDijkstra, VanHulst, Van der Pijl, Lucas,Meijer-Evers, Koopman,
Versteeg- van denHeuvel enKnape (secr., verslaglegging).

Afwezig met bericht: de herenMaurits (beschermheer), deHoog (erelid), DeKleijn (erelid),
Leering (lid van verdienste),Melissant (redacteur/webmaster, lid van verdienste),Dekkers,
Sannen, Kamp,Don,Cappers, Scherpenzeel, Verwijlen, Bel, VanTiggele, Kardolus,Van den
Boogaard en de dames Tol,Notten enVanTiggele.

Open ingOpen ingOpen ingOpen ingOpen ing De voorzitter opent om 15.10 uur de vergadering en heet iedereen welkom. In het
bijzonderworden de ereleden en de leden van verdienstewelkom geheten.Voor de
opening heeft de voorzittermet het afspelen van eenCDdeKOOS/KMSV
mars ten gehore gebracht. De voorzitter meldt dat het fanfarekorps van de Ko-
ninklijke Landmacht de opnamen heeft gemaakt.Het fanfarekorps heeft toege-
zegd een betere kwaliteit te leveren.Demars is te beluisteren op en te downloa-
den van de site van deKMSV.

Mededel ingen voorz i t terMededel ingen voorz i t terMededel ingen voorz i t terMededel ingen voorz i t terMededel ingen voorz i t ter

Devoorzitter vraagt eenminuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden leden
Abrahams, Bronsdijk,Meijer enReijns.

Er zijn 40 leden inclusief het bestuur aanwezig. Op verzoek van de voorzitter
noemt de secretaris de namen van degenen diemet bericht zijn verhinderd.Daar-
bij hoort ook de beschermheer van de KMSV.De secretaris vraagt bijzondere
aandacht voor het bericht van verhindering vanCeesDekkers die o.a. schreef:
�Ik verblijf op dit moment op Curacao (ook niet slecht zou men zeggen) ik denk
er anders over.�

De voorzitter doet mededeling van de uitzending van Erik Bel naar Bosnië. Ten
gevolge van deze uitzending heeft Erik Bel vervroegd zijn taken als penningmees-
termoeten overdragen aan dewaarnemend penningmeester,George vanHeerde.

De voorzitter memoreert het programma voor diezelfde middag en avond en
roept iedereen op om naar het geweerschermen te komen kijken en naar de re-
ceptie te komen.

Het bestuur is bezigmet een nieuwe opzet van de toekenning van hetmeester-

Publicat ie ledenl i jstPubl icat ie ledenl i jstPubl icat ie ledenl i jstPubl icat ie ledenl i jstPubl icat ie ledenl i jst

Kunnenwe een ledenlijst krijgen?Deze vraagwordtmeer dan eens aan het
bestuur gesteld.DeWet bescherming persoonsgegevensmaakt het niet

mogelijk om zonder meer de privé gegevens van leden en donateurs te verstrek-
ken binnen de KMSV.Omdatwel te kunnen doen is het van belang dat de
leden en donateurs het daarmee eens zijn.Het bestuur kan zich voorstellen dat
het leuk is om te weten wie er verder allemaal lid of donateur zijn. Indien tele-
foonnummer en e-mailadres bekend zijn, kan dat leiden tot hernieuwde contac-
ten.
Het bestuur wil nu al peilen wie TEGENhet publiceren van naam, telefoon-
nummer en e-mail adres van de leden en donateurs is.Dit kunt u schriftelijk,
telefonisch of per e-mail kenbaar maken aan de secretaris. Degenen die aange-
ven tegen publicatie van de eigen gegevens te zijn, zullen nietmet hun gegevens
in deRedoublementworden opgenomen.Het bestuur zal de komendeALVeen
besluit in stemming brengen om tot publicatie van de hierboven aangehaalde
gegevens over te gaan.
Verder wordt u er nog eens op gewezen dat het voor een goede communicatie
heel belangrijk is dat u adres- en e-mailwijzigingen doorgeeft aan de ledenad-
ministrateur. Alleen dan kunnenwe ervoor zorgen dat u alle informatie van de
KMSVblijft ontvangen.We rekenen op uwmedewerking!

Wie kent ze?Wie kent ze?Wie kent ze?Wie kent ze?Wie kent ze?

Met het completeren van de ledenlijst ben ik gestuit op een paar leden die zijn
zoekgeraakt: hun adres is bij de KMSVniet meer bekend.

Het gaat om:
- L. van Dijk
- A. Kok
- H. van Ouwerkerk

Het enige dat bekend is, is dat het destijds leden van deKOOSwaren. Ik doe
een beroep op de leden en donateurs om gegevens over deze personen aanmij
door te geven. Elke informatie is welkom: voornaam, woonplaats, laatst
bekend dienstonderdeel enz. Elk gegeven kan in combinatiemet andere
gegevens die ik binnenkrijg, leiden tot het achterhalen van de adressen van
betrokkenen.U kunt uw informatie schriftelijk, telefonisch op per email
doorgeven aan de penningmeester.

George vanHeerde, penningmeester
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embleem.Het voornemen is er op gericht de KMSVhierin een belangrijke taak
te laten vervullen.Nu is deGouverneur van deKMAde bevoegde instantie die
beslist over het verkrijgen van hetMeesterembleem.DeTC is bezig met de
nadere uitwerking van de exameneisenmet het oog op het verkrijgen van in-
stemming van deGouverneur om de positie van de KMSV in dit kader gefor-
maliseerd te krijgen.Daarbij wordenmede betrokken de BIMS, PCDS en
LO-sport.

De heer Francis vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de ontwik-
keling van een embleem op het uniform van de marine. Daarbij refereert hij
naar de discussie tijdens de algemene ledenvergadering in 2006waarin gespro-
ken is over de opdracht van de Traditiecommissie KL om een vereenvoudiging
van de emblemen en vaardigheidsbewijzen op de uniformen van de landmacht
door te voeren. De Vz is niet op de hoogte van de laatste stand van zaken van
deze commissie. Bekend is wel dat deze commissie voorstellen zou doen over
het vervangen van de emblemen door een speld op de uniformen van de land-
macht. Voorts is bekend dat de verwachting is dat de luchtmacht het voorstel
van deze commissie zal volgen. Bovendien zou het voorstel worden voorgelegd
aan deMarine.De heer Francis benadrukt dat hij verplicht is een speld op zijn
uniform te dra-genwaaruit blijkt dat hij lid is van de defensiestaf

De vorige ledenvergadering is gesproken over het ontwerp van een vlag.Op het
gepubliceerde ontwerp op de site zijn geen reacties gekomen. Indien de financiële
middelen het toelaten zal het bestuur in beginsel een vlag in de gepubliceerde
uitvoering bestellen.

In Redoublement nummer 16 is al melding gemaakt van de samenwerking tus-
sen de KMSV en de BIMS.Door deze samenwerking staat het Assaut op de
defensie sportkalender.Het voordeel van deze samenwerking is dat organisato-
rische zaken kunnenworden geborgdmede omdat de BIMSbepaalde kosten
voor zijn rekening neemt. Als nadeel kan wellicht worden genoemd dat de
KMSVeen deel van zijn onafhankelijkheid verliest.De samenwerking heeft er
o.a. in geresulteerd dat dinsdag 20maart 2007 de degenwedstrijd van deKMSV
endeNMKtegelijkertijd zijn verschermd.
Het bestuur zal het Assaut dat is georganiseerd in samenwerking met de
BIMSgrondig evalueren.Op basis van deze evaluatie wordt besloten of de
samenwerkingwordt gecontinueerd.

Bij de aanvang van de vergadering is de KOOSmars ten gehore gebracht.
Voordatwordt overgegaan tot het opnemen van een professionelere versie,
wordt uitgezocht hoe hetmet de auteursrechten zit.

Vaststel len notulen ALV d.d. 22 maart 2006Vaststel len notulen ALV d.d. 22 maart 2006Vaststel len notulen ALV d.d. 22 maart 2006Vaststel len notulen ALV d.d. 22 maart 2006Vaststel len notulen ALV d.d. 22 maart 2006

Denotulenworden zonder aanmerkingen vastgesteldmet dankzegging aan de
secretaris.

Wedstr i jdkalenderWedstr i jdkalenderWedstr i jdkalenderWedstr i jdkalenderWedstr i jdkalender

In 2007 staan de volgende SPK�s nog op het programma.
- 9 november in Soesterberg.
- 14 december in Doorn.

De geplande SPK data in 2008 zijn (de meeste onder voorbehoud):
- 25 januari
- 22 februari in Amersfoort
- 25 april
- 20 juni in Amsterdam
- 12 september
- 10 oktober
- 7 november
- 12 december

Voor de organisatie van de SPKwedstrijden is de hulp van leden onmis-
baar.Diegenen die een SPK zouden kunnen enwillen organiseren
worden vriendelijk verzocht contact op te nemenmetMike Becker.
We rekenen op jullie!!

De Zilveren WZilveren WZilveren WZilveren WZilveren Wapensapensapensapensapens vinden plaats op 23 en 24 februari 2008 op
de Bernardkazerne inAmersfoort.
Het AssautAssautAssautAssautAssaut is van 18 t/m 20 maart 2008 op de KMS te Weert.
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Vers lag technische commiss ie 2006Vers lag technische commiss ie 2006Vers lag technische commiss ie 2006Vers lag technische commiss ie 2006Vers lag technische commiss ie 2006

Devergadering heeft geen opmerkingen over het verslag.Hetwordt vastgesteld
onder dankzegging vanGerrit Beekhuizen.

Vers lag secretar is 2006Vers lag secretar is 2006Vers lag secretar is 2006Vers lag secretar is 2006Vers lag secretar is 2006
Er zijn geen opmerkingen over het verslag.Hetwordt vastgesteld onder dankzeg-
ging van de secretaris.

Vers lag penningmeester 2006Vers lag penningmeester 2006Vers lag penningmeester 2006Vers lag penningmeester 2006Vers lag penningmeester 2006

De voorzitter stelt voor om de punten 6, 7, 8 en 9 tegelijkertijd te bespreken van-
wege het onlosmakelijke verband tussen het verslag van de penningmeester, de
balans en de begroting en de bevindingen van de kascontrolecommissie.

De voorzitter geeft een toelichting op de stukken die de financiële stand van za-
kenweergeven.

Op grond van de ontwerpbegroting 2007 zou de vereniging het jaar afsluitenmet
een financieel tekort.De inkomsten voor dat jaar zijn terughoudend ingeschat.
De reden is dat rekening is gehoudenmet het feit dat elk jaar weer blijkt dat niet
alle lidmaatschapsgelden of donatiesworden betaald. In de herziene begroting
2007 is het negatieve resultaat bijgesteld. Ten gevolge van deze inkomstenwordt
het negatieve resultaat omgebogen in een gering positief saldo.Daarbij moet nog
worden opgemerkt dat in die begroting nog niet is verwerkt een inkomstenpost
van de BIMS van � 1250,-.
Dit betekent echter niet dat geen anderemaatregelen nodig zijn omde positie van
deKMSVgezond te houden. Er zijn nog steedsmeer leden en donateurs nodig.
Oud ledenworden opgespoord en de schermers aan de opleidingsinstitutenwor-
den benaderd om gratis lid te worden.Dit levert echter nog onvoldoende op.
Verder kan nog gedacht worden aan het beperken van de uitgaven. Een belang-
rijke post is het laten drukken van deRedoublement. Een gedrukt exemplaar
voorziet echter nog steeds in een behoefte. Een dreiging die op ons af komt is de
verdere verzakelijking van de defensieorganisatiewaardoor steeds vaker betaald
moetworden voor diensten die voorheen omniet ter beschikkingwerden gesteld.
De samenwerkingmet deBIMSkan hierinwellicht enige verzachting brengen.
Inkomsten kunnen verder gegenereerdworden uit het verhogen van de contributie
of donatie.Het bestuur acht dit nu ongewenst omdat daarmee ook (potentiële)
leden en donateursworden afgeschikt.

De voorzitter vraagt de kascontrolecommissie bestaande uit de herenDeVos en
Bakker, hun bevindingen te verwoorden. De heer De Vos, voorzitter van de com-
missie, geeft aan dat de kascontrolecommissie geen onregelmatigheden heeft ge-
vonden en stelt voor het bestuur voor het financieel beheer over 2006 decharge te
verlenen.De heerDeVos complimenteert Erik Bel, de vorige penningmeester,
met het enormewerk dat hij heeft verzet om de financiële positie van de vereni-
ging weer op orde te brengen.

detten hebben er geen idee van dat schermen een hele (in)spannende sport is,
waarbij veel gevraagdwordt van de conditie, coördinatie, precisie en het strate-
gisch inzicht van de schermer.
Aandeandere kant zorgt die kleinschaligheid er tegelijkertijd voor dat hetscherm-
wereldjewel erg gezellig is. Tijdenswedstrijden is het vaak eenweerzien van
oude bekenden en naast de loperwordt de strijdlust zonde probleem vervangen
door amicaliteit.DewedstrijdenwaarCSVFlash aan deelneemt beperken zich
overigens niet alleen totNederland.Al een aantal jaar reizen rond begin decem-
ber een aantal cadetten af naar deKoninklijkeMilitaire School in Brussel, de
Belgische tegenhanger van de KMA, om daar de wapens op te nemen tegen een
internationaal gezelschap van schermende aspirant-officieren, die deelnemen
aan de jaarlijkse �ChallengeCommandant�.Ook dit toernooi is niet alleen een
geweldig sportevenementmaar tevens eenmooie ontmoetingmet internationale
collega-schermers waar ook dit jaar weer erg naar uitgekeken wordt.

In de dagelijkse praktijk van het leven op deKoninklijkeMilitaireAcademie
heeft het bestuur van Flash evenals demeeste andere verenigingen van hetCa-
dettencorps een aantal doelstellingen opgesteldwaar de leden samen naar stre-
ven. Een van de doelstellingen van Flash is allereerst om aan zoveel mogelijk
schermwedstrijden deel te nemen als de studie en andere opleidingsactiviteiten
toelaten, om de schermervaring van zowel haar oude als nieuwe leden te ver-
groten.Niets is immers zo leerzaam als het schermen tegen verschillende te-
genstanders.Daarnaast staat de werving van nieuwe leden ook hoog op de
agenda.
Deze doelstellingwordt nagestreefd door bijvoorbeeld het ophangen van pos-
ters en het versturen van een periodieke �NieuwsFlash� permail.Ookwordt er
gepoogd bij iedere nieuwe lichting die op deKMAarriveert zoveel mogelijk
nieuwbakken cadetten te enthousiasmeren voor de schermsport.Natuurlijk is er
ieder jaar ook éénwedstrijdwaarbij winnen belangrijker is danmeedoen en dat
is de jaarlijkse strijd tussen deAdelborsten van hetKIMen deCadetten van de
KMA.
Vorig jaarwerden deAdelborsten op eigen terrein verslagenmet een verschil
van slechts één partij en het spreekt voor zich dat het de bedoeling is dit jaar
tijdens de �thuiswedstrijd� eenminstens zo goed resultaat neer te zetten.Verder
koesteren de leden van Flash nog steeds de hoop om in de nabije toekomst het
felbegeerdemeestersexamen af te kunnen leggen,met het daarbij behorende
prachtige embleem voor op het uniform.
Dit is door onduidelijkheid betreffende de exameneisen helaas tot op heden nog
niet gelukt.
Wellicht dat de KMSVhierbij van hulp kan zijn.Maar in ieder geval is de
laatste enwellichtmeest belangrijke doelstelling om zoveelmogelijk plezier te
beleven in het schermen zelf, met alles wat daarbij komt kijken.

door:Cadet-sergeantMaartenGrendel
VoorzitterCSV �Flash�

.... doel is
allereerst om
aan zoveel
mogelijk
scherm-

wedstrijden
deel te
nemen ...
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Bas von Königslöw vraagt of in de herziene begroting 2007 en de ontwerp-
begroting 2008 reeds de samwenwerkingmet de BIMS is verdisconteerd.De
voorzitter geeft aan dat dit niet het geval is. De BIMS stelt zich garant voor
bepaalde kosten van hetAssaut, zoals vervoer en voeding. Aangezien de
KMSVomdie reden geen risico van niet betaling loopt, zijn deze kosten niet
verwerkt.

De vergadering verleent het bestuur decharge voor het financiële beheer 2006.
De vergadering stemt inmet de herziene begroting 2007 en de ontwerpbegroting
2008.

Vers lag kascontrolecommiss ie 2006Vers lag kascontrolecommiss ie 2006Vers lag kascontrolecommiss ie 2006Vers lag kascontrolecommiss ie 2006Vers lag kascontrolecommiss ie 2006

Dit punt is behandeld onder punt 6.

Vaststel len balans en staat van baten en lasten 2006Vaststel len balans en staat van baten en lasten 2006Vaststel len balans en staat van baten en lasten 2006Vaststel len balans en staat van baten en lasten 2006Vaststel len balans en staat van baten en lasten 2006

Dit punt is behandeld onder punt 6.

Vastste l len herz iene begrot ing 2007Vastste l len herz iene begrot ing 2007Vastste l len herz iene begrot ing 2007Vastste l len herz iene begrot ing 2007Vastste l len herz iene begrot ing 2007
en ontwerpbegrot ing 2008en ontwerpbegrot ing 2008en ontwerpbegrot ing 2008en ontwerpbegrot ing 2008en ontwerpbegrot ing 2008

Dit punt is behandeld onder punt 6.

Verkiez ing kascontrolecommiss ie 2007Verk iez ing kascontrolecommiss ie 2007Verk iez ing kascontrolecommiss ie 2007Verk iez ing kascontrolecommiss ie 2007Verk iez ing kascontrolecommiss ie 2007

De voorzitter dankt de herenDeVos en Bakker van de kascontrolecommissie
2006 voor hun inspanningen.Het huidige lid de heer Bakkerwordt voorzitter
van de kascontrolecommissie 2007.De heer Van Leeuwenwordt lid van deze
commissie en de heerVan derGrintenwordt reservelid.

Uitreik ing speldenUitre ik ing speldenUitre ik ing speldenUitre ik ing speldenUitre ik ing spelden

Ook dit jaar verwelkomt de KMSVweer een aantal jubilarissen die in aanmer-
king komen voor de daarbij behorende eretekenen:

De heer C.J. van Tol KMSV-speld in goud 50 jaar lidmaatschap
De heer R. Zimmerman KMSV-speld in zilver 40 jaar lidmaatschap
De heer K.P.C. van Leeuwen KMSV-speld in zilver 40 jaar lidmaatschap
De voorzitter memoreert het belang van de duur van het lidmaatschap en
feliciteert de jubilarissen.

De heerVan der Klipwas uitgenodigd om het erebrassard in ontvangst te
nemen.Hij is echter niet aanwezig.

Inde sportzaal van deKoninklijkeMilitaireAcademie, naast het historische
Kasteel vanBreda, komt iedere donderdagavond een kleine doch fanatieke

groepmilitairen bij elkaar. Aldaar beoefenen zij een sport die vandaag de dag in
demilitaire wereld relatief onbekend is en daardoor wellicht ookwatwordt
ondergewaardeerd; de schermsport.

Want hoewel het duellerenmet blankewapens een onmiskenbaremilitaire �heri-
tage� heeft, wordt er op de meeste militaire bases en ook op de KoninklijkeMili-
taireAcademie de laatste jaren slechts op kleine schaal geschermd.Dit heeft er
op deKMAtoe geleid dat deCadetten Schermvereniging �Flash�momenteel
maar een kleine schare actieve leden heeft en geen compleet bestuur.Gelukkig
bleken er zich in de nieuwe lichting van augustus 2007 enkele nieuwe geïnteres-
seerden te bevinden.Ondanks datwe dusmet niet zo velen zijn, zijn demensen
die schermenwel erg enthousiast.Het beste voorbeeld hiervan iswaarschijnlijk
wel onze coach, sportinstructeur Sergeant-majoorAnne-Marieke vanHulst, die
met een schijnbaar onuitputtelijke energie iedereweek de schermtrainingen
verzorgt en zich met hart en ziel inzet voor het schermen in het algemeen. Tot
voor kort werd zij daarin regelmatig bijgestaan door KapiteinChris Scherpen-
zeel, maar hij is momenteel als CIMIC-officier aan het werk inUruzgan,
Afghanistan en het is nog niet bekend of hij daarna terugkeert naar de KMAof
elders in het land een functie zal vervullen.

Zoals gezegd is demilitaire schermwereld dus relatief kleinschalig, wat enerzijds
jammer is, want zoals het gezegde gaat; �onbekend maakt onbemind�. Veel ca-

Cadetten Scherm Vereniging �Flash�Cadetten Scherm Vereniging �Flash�Cadetten Scherm Vereniging �Flash�Cadetten Scherm Vereniging �Flash�Cadetten Scherm Vereniging �Flash�
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Bestuursmutat iesBes tuursmutat iesBes tuursmutat iesBes tuursmutat iesBes tuursmutat ies

De voorzitter meldt dat vorig jaar de vergadering toestemming had gegeven de
heer Becker te werven als voorzitter TC.Nadat de heer Becker toestemming van
zijn commandant had gekregen, kon hij vanaf het einde van 2006 deze functie
vervullen.
De heer Bel is als penningmeester wegens uitzending per 1 januari 2007 afgetre-
den.De vergadering stemt inmet de benoeming van de heer VanHeerde tot pen-
ningmeester van deKMSV.

RondvraagRondvraagRondvraagRondvraagRondvraag

DeheerVanLoon vraagt of defensie bereid is een delegatie Indonesische scher-
mers te ontvangen voor het internationale toernooi gedurende hetAssaut.Het
bestuur zal zich hierover beraden.

De heerCastermans vindt het in strijdmet de doelstellingen van deKMSVdat
donateurs niet mee mogen doen met SPK�s. Het is toch van belang dat ook de
donateurs zoveelmogelijk kunnen schermen.Hij refereert aan zijn eigen situatie.
De heerCastermans is geen lid omdat hij geen behoefte heeft aan een KNAS
lidmaatschap.Hij is namelijk niet voornemens van dewedstrijdfaciliteiten van de
KNAS gebruik te maken.Wel voelt hij een bindingmet de KMSV en zou hij
graag aan allewedstrijden deelwillen nemen.
De voorzitter herkent het probleem.Het bestuur is voornemens het onderscheid
tussen lid en donateur nader te bezien.Op dit punt zijn er ook reeds contacten
met de KNAS.
De heerAriaanswijst er op dat niet KNAS leden die wel willen schermenwel
gebruik maken van KNAS faciliteiten. De KNASmaakt het namelijk mogelijk
dat erwedstrijden kunnenworden gehouden door bijvoorbeeld opleidingen tot
scheidsrechter aan te bieden.

De heerVan derGrinten schetst in een dreigend betoog de ondergang van de
KMSV.De aandacht voor het schermen binnen defensie is tot eenminimum ge-
daald.De sport maakt geen onderdeel meer uit van de initiële opleidingen. Er wor-
den door defensie geen schermlerarenmeer opgeleid.De sport in het algemeen en
deKMSV in het bijzonder sterft om deze reden een stille dood.
Volgens de heerVan derGrinten betekent een en ander dat een fundamentele her-
bezinning op het bestaansrecht van deKMSVdient teworden gevoerdmet als
inzet het formuleren van uitgangspunten die deKMSV levend kunnen houden.
Gedacht kanworden aan het openstellen van de KMSVvoor burgers.Dit ge-
nereert niet alleen leden,maar ook expertise.Dit geldt zeker in het geval deKMSV
een landelijke verenigingwil zijn.De range van adressanten die lidmogenworden
is dan enorm groot.

MevrouwVanHulst zet kanttekeningen bij het openstellen van de vereniging
voor alle burgers. Zij geeft aan dat sinds een jaar of zes deelname aan de SPK�s
wordt aangemerkt als dienstverrichting.Aangezien de SPK�s op de sportkalender

alle opzichten hun steun verleenden, maar ook hun b-
elangstelling toonden. Persoonlijk kon ik inUtrecht op
hun onvoorwaardelijke steun rekenen bij tientallenwed-
strijden.
Bij o.a. de nationale jeugdkampioenschappenwerden niet
alleen de sportaccommodaties,maar ook de kantines in het
weekendbeschikbaar gesteld aandeKNASendeNAS.
Een van de hoogtepunten, was het 65 jarig jubileum,Wa-
penfeest van deKOOS in in 1966.

Had u nog andere bemoeienissen met het militaire
schermen ?

Ik mocht van 1967 tot 1971 met de collegae Jaap Siebrand
enAdMol deel uitmaken, als een van de drie instructeurs
die de training verzorgden, van de nationale militaire
schermploeg Zij kwamen in aanmerking voor deelname
aan de internationale militaire schermwedstrijden in
CISM verband.
De organisatie stond o.l.v. de majoorHandgraaf. Dit
was hemwel toevertrouwd.
Altijd sterk aanwezig, onafgebroken plannenmakend
voor een nog beter resultaat.Gezellig en ongeduldig.Zelf
een uitstekend degenschermer. Sterk punt van hemwas,
dat hij zich nimmer bemoeide met de inhoud van de trai-
ning.Deze trainingwerd iedere vrijdag in de Knoopka-
zerne teUtrecht gehouden.De groep bestond uit KOS-
enKOOS leden, aangevuldmet dienstplichtige topscher-
mers.Het was heerlijk te werkenmet een ploeg, die zich
volledig gaf.

Veel heb ik van hun schermkwaliteiten geleerd.Hopelijk
hebben ze ook iets van mij opgepikt.
In dit verband zou ik graag de bronzen medaille van Rini
Engelbracht op floret in 1967 in Palermo (Italië) en brons
voor de sabelploeg (Wilmink, v.d.Molen, van Dooren) in
Grosseto (Italië) in 1969willenmemoreren.

In het voorjaar van 2006 heb ik, op uitnodiging vanMe.
AdMol, de algemene ledenvergadering van deKMSV
op deKMAkunnen bijwonen.Het is te hopen, dat de
KMSVnog eens een opleving zal beleven als in de jaren
1950 tot en met 1970.

A.H.Mol/2007
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staan, geldt dit voor alle militairen. Zij merkt dat deelname aan SPK�s daar-
doorwordt vereenvoudigd.
De heerAriaans merkt als nadeel op dat er in het verleden een landelijke
schermvereniging heeft bestaanwaar ookmensen lid vanwerden die door an-
dere verenigingen nietwerden geaccepteerd.Dit draagt niet bij aan een goed
schermklimaat.

De voorzitter onderschrijft het belang van een lange termijnvisiemet betrekking
tot de KMSV.Op korte termijn ziet de voorzitter mogelijkheden om samen te
werken met de vijfkampbond.
De voorzitter merkt op dat er binnen de vereniging wel de wil moet zijn om te
veranderen.Het feit dat de aanwas van nieuwe leden op zich laatwachten,
maakt een fundamentele herbezinning naar zijn mening wel noodzakelijk.
Daarbijmoet bedachtworden dat degenen die binnen defensie schermen dat
meestal doen als vrijetijdbesteding en niet als dienstverrichting.Verder acht de
voorzitter het van belang de expertise die deKMSVnu bezit te benutten voor
het ontwikkelen van een toekomstvisie.

De heerVan Loon is geen voorstander van openstellen van de vereniging voor
alle burgers. Hij stelt voor om bd� ers in te zetten om les te geven.

De heerHertenberg kan zich vinden in een fundamentele herbezinning en
vraagtwanneer de leden een voorstel van het bestuur tegemoet kunnen zien.De
heer von Königslöwmerkt op dat het goed is dat er een beleid wordt ontwik-
keld.De heer Speth geeft heel pragmatisch aan dat hij materiaal nodig heeft en
dat dat al niet kanworden verkregen.

De heerVanRijn is vanmening dat deKMSVgeen onheilspellende toekomst
tegemoet gaat. Er zijnwel degelijk adelborsten en cadetten die de schermsport
willen beoefenen. In dit kader brengt hij in herinnering dat naar aanleiding van
misdragingen vanmariniers door defensie is besloten om extra gelden ter be-
schikking te stellen voor sport wegens het vormend karakter van sport.
Wel ziet hij de noodzaak in van het uitwerken van een toekomstvisie voor de
vereniging.Daarbij kan danworden betrokken demogelijkheid om deelname
aan de SPK�s ook voor burgers open te stellen. Verder blijft

het van belang om naar mogelijkheden te
zoeken ommeer defensieleden te krijgen.

Voor het opstellen van een toekomstvisie
dienen de herenVan derGrinten,Ariaans en
Becker hun diensten aan.
De voorzitter vraagt in dit kader aandacht
voor de opmerking van de heer Van Rijn om
mee te liften op de extra gelden die voor sport
zullenworden aangewend.
De heerVan derGrinten kondigt aan dat de

Kunt u eens wat namen noemen van deze geslaagden ?

GerardKraak op deVeluwe.Onder zijn bekende rustige leiding ontstond aldaar
op deze afgelegen plaats, in samenwerkingmet JanHartings, een bloeiend
schermleven.
Andere namen, waarvan demeesten niet meer onder ons zijn en die hun stempel
drukten op deze tijd waren: Eef Vos (Amersfoort), Kees Veldwijk ( Ede), Dick
vanWinden (Arnhem), Jan Dolmans (Roermond), Jan Verwijlen (grootvader
van BasVerwijlen,Den Bosch), Tonnie Verstappen (Weert), Lanfermeyer enGer
Baelemans (Breda) en tenslotte �lange� Kooy (Tilburg).

Een opsomming van belangrijkemilitaire schermevenementen:
1. DeKOSAssauts en de KOOSWapenfeesten
2. De jaarlijkse Land- ,Zee- en Luchtmacht schermkampioenschappen
3. DeKrijgsmachtkampioenschappen, onder auspiciën van deCommissie

InternationaleMilitaireSportwedstrijden, deCIMS
4. SaDe combi (KOS)
5. ZilverenWapens (KOOS).

Voorts dienen nog genoemd teworden hetAndrei SpitzerAkademie tournooi en
deNederlandse jeugdkampioenschappen. Beidewerden georganiseerd inmilitaire
accommodaties en in de goede samenwerking tussenmilitaire autoriteiten en de
KoninklijkeNederlandseAlgemeneSchermbond (KNAS) en deNederlandse
Akademie van Schermleraren (NAS).

Hoe zijn volgens u de verhoogde schermactiviteiten in het leger tot stand gekomen ?

Hoe de opleiding in 1958, 1959 en 1960 tot stand is gekomen, is mij altijd onduide-
lijk gebleven.Mijn indrukwas en is bij nader inzien, dat in de top deKOS leden
van de legerleiding hierop zeker hun invloed hebben gehad.

Tegenwoordigworden topsporters ondergebracht bij de krijgsmacht, waar ze een
nuttige invloed hebben op de omringende jeugd.
Gelijktijdig constaterenwij, dat aande diversemilitaire opleidingsinstituten
KIM,KMAenKMS,weinig tot geen aandacht meer wordt besteed aan de
schermsport. Zelfs nu zijn er nauwelijksmeer schermleraren geplaatst op deze
instituten.
Tengevolge hiervan dreigt een ooit bloeiend schermleven, dat almeer dan honderd
jaar deel uitmaakt van de strijdkrachten, te verdwijnen !

Hoe was volgens u de houding van de LO/Sportorganisaties van de KL en de Klu ?

Watmij bevreemdde, is de geringe aandacht van de LO/Sportleiding voor de
militaire schermwereld.Dit, terwijl toch veel van hun personeel actief was in deze
wereld en zelfsOlympische deelnemers heeft gehad.DeLO/Sportorganisatie en
demilitaire schermwereld (KOS&KOOS) leefden in feite naast elkaar.
Totaal anderswas demedewerking van kazernecommandanten, die niet alleen in
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heer Sannen zichwil inspannen omdeGrenadierssabelwedstrijd inBronbeek in
ere te herstellen.Vanuit de vergadering is hiervoor veel bijval.
De heer Blaaswil als bestuurslid van deKoninklijkeVijfkampbond de vergade-
ring graag toespreken. Hij memoreert dat ook de vijfkampbond moeite heeft met
het sporthoofd bovenwater te houden.Hijmoedigt samenwerking tussen de
vijfkampbond en de KMSV aan om op die manier de problemen te lijf te gaan.
Van belang is omwedstrijden op elkaar af te stemmen.Hij vindt het ongelukkig
dat er op 27 april een SPK en op 28 april een wedstrijd van de vijfkampbond is.
En dan is er op 29 april ook nog een KNASwedstrijd.

De vijfkampbond is een kleine club.Zij willen graag uitbreiding van expertise en
variatie.Hij bepleit daarom het openstellen van SPKwedstrijden voor vijfkam-
pers en vice versa.Hij erkent dat de samenwerking in een beginnend stadium is.
Zo kan de SPK van 22 september al een gecombineerde wedstrijd zijn.
Op de opmerking van de heerAriaans dat deelnemers aan opengestelde scherm-
wedstrijden lid dienen te zijn van deKNAS, geeft de voorzitter aan dat dit
onderkend is.

De voorzitter sluit de vergadering om 16.27 uur met dankzegging aan de leden
voor hun inbreng.

Een stukje mil i taire schermgeschiedenisEen stukje mil i taire schermgeschiedenisEen stukje mil i taire schermgeschiedenisEen stukje mil i taire schermgeschiedenisEen stukje mil i taire schermgeschiedenis

Organisat ie LO/Sport bi j de Koninkl i jke Landmacht,Organisat ie LO/Sport bi j de Koninkl i jke Landmacht,Organisat ie LO/Sport bi j de Koninkl i jke Landmacht,Organisat ie LO/Sport bi j de Koninkl i jke Landmacht,Organisat ie LO/Sport bi j de Koninkl i jke Landmacht,

de KOS en de KOOSde KOS en de KOOSde KOS en de KOOSde KOS en de KOOSde KOS en de KOOS

Hieronder volgt een interviewmetmaître Roel van deWeerd, afgenomen doormaître
AdMol in het voorjaar van 2007 ten tijde van hetAssaut van deKMSV inDenHelder.

Vertelt u eens wat van het begin van uwmilitaire sport- en schermcarrière.
Gedurende de jaren �53 tot �72 ben ik sportinstructeur en schermleraar geweest
in de regioUtrecht. Ik was als hoofd LO/Sport van de Kromhoutkazerne al-
daar verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de LO/Sport op deze grote
opleidingskazerne van de technische dienst (OCTD). Vanaf 1959maakte ik
deel uit van demilitaire schermwereld.Hetwas het begin van een glorietijd.

Voor het tot stand komen van deze opleving is naar mijn mening het volgende
van invloed geweest:
De LO/Sportorganisatie van de KL had vanaf januari 1946 teHooghalen
(Drenthe) een centrumvoor het opleiden van sportinstructeurs, de School
Militaire LichamelijkeOpvoeding (SMLO).Dit centrum stond onder com-
mando van de Lt. Kol. K. Rijkens, grondlegger van de LO/Sportorganisatie
van de KL.
De daar in de eerste jaren opgeleide sportinstructeurs werden in de rang van
sergeant tewerkgesteld bij de diverse onderdelen van deKL.Na een periode van
ca. 10 jaar kwamen deze sergeanten in aanmerking voor een opleiding tot een
naast hogere rang.Dit betekendewel het einde van hun functie van instructeur
LO/Sport.

In 1958 en 1959 werden een aantal van deze voormalige sportinstructeurs in de
gelegenheid gesteld een opleiding te volgen tot militair scherminstructeurmilitair scherminstructeurmilitair scherminstructeurmilitair scherminstructeurmilitair scherminstructeur.....
Dit was een opleiding op alle drie de wapens, waarmee men de kwalificatie B-
leraar behaalde. Deze cursus, waaraan ook cursisten van de KLUdeelnamen,
vond plaats op deKMAteBreda.Deze opleidingwas geheel in diensttijd
(donderdag en vrijdag). De opleiders waren demaître�s Siebrand en vanDijk
en duurde anderhalf jaar.

In 1960werd deze opleiding in eigen tijd (zaterdag) in de Kromhoutkazerne te
Utrecht voortgezet onder leiding vanmaître Siebrand.
Aan het eind van deze opleiding werd examen gedaan voor maître d�escrimemaître d�escrimemaître d�escrimemaître d�escrimemaître d�escrime
met de kwalificatie C-leraar.

Inmiddelswaren alle deelnemers teruggeplaatst op een functie in de LO/Sport-
organisatie.Op al deze plaatsen ontstonden schermactiviteiten.
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Nieuwe formule voor ons AssautNieuwe formule voor ons AssautNieuwe formule voor ons AssautNieuwe formule voor ons AssautNieuwe formule voor ons Assaut

NMK en Assaut van KMSV onder één dakNMK en Assaut van KMSV onder één dakNMK en Assaut van KMSV onder één dakNMK en Assaut van KMSV onder één dakNMK en Assaut van KMSV onder één dak

Nieuwe schermformuleNieuwe schermformuleNieuwe schermformuleNieuwe schermformuleNieuwe schermformule

Afgelopenmaart troffen vele tientallen schermers, leden van onzeKMSV,
maar ook �gewone� militaire schermers die (nog) geen lid zijn, elkaar op

het KIM.Deze mix was het gevolg van het besluit om, bij wijze van proef, het
jaarlijkseNationaalMilitair Kampioenschapmet ons 109eAssaut te combine-
ren.Daartoe hadden het Bureau InternationaleMilitaire Sport (BIMS) en onze
KMSVde handen ineengeslagen omdit toernooi gezamenlijk te organiseren.
Zodoende kon BIMS gebruik maken van onze expertise en kondenwij gebruik
maken van de faciliteiten en de professionele ondersteuning door de BIMS.
Gezamenlijk verrichtten onze voorzitter, kolonel Marius van Zeijts, en plv.
Hoofd BIMS, majoor JohanGroen, de opening, in aanwezigheid van de Vlag-
officier van het KIM,Commandeur Tegelberg.

De wedstr i jdenDe wedstr i jdenDe wedstr i jdenDe wedstr i jdenDe wedstr i jden

De openingsdag, 20 maart bracht een veld degenschermers op de lopers van een
zeer hoog kwalitatief niveau, met als resultaat goud voor topsporterWMR
Bas Verwijlen, zilver voor KLTZMichael van der Klip en brons voor topspor-
ter LTZ 2 Sonja Tol, alle drie lid van de KMSV. In de daarop volgende equipe-
ontmoetingen zegevierde het teamDriekoningen (Oosthof, Blaas enVerwijlen)
overMVO (Francis, Tol enBreedvelt). Flash (Sannen, Castermans en Scher-
penzeel) mocht het brons meenemen.

Diezelfde avond verloor onze oud-voorzitter, VADMb.d Egmond van
Rijn, zijn wisseltrofee in het grenadierssabeltoernooi aan Kapt Leo Sannen.
AchterMartin Broodbakker (zilver) werd hij nu derde. De strijd om deVan

DerWallschaal (veteranen tegen adspiran-
ten)was buitengewoon spannend.Na een
gelijkspel 8 � 8 bracht een aansluitende mi-
nimatch van 3 partijen de zege naar de vete-
ranen. Zij wonnen daarin met 2-1. Daarvoor
tekendenHenk deVos, Toon van derGrin-
ten (even over uit het buitenland), Dick
Slooten enDinieMeijer-Evers.De adspi-
rantenwarenDaveKrijger enWanderHille,
van het KIM en de cadetten Baan enVer-
meer van de KMA. Eerstgenoemde kreeg
wel deGouverneursmedaille voor de best
geplaatsteKIM-adspirant, terwijlCadsgt

Foto’s Buddy Freeth.

KPC maakt duidelijk treffer . . .

Toekomst mil i taire schermenToekomst mil i taire schermenToekomst mil i taire schermenToekomst mil i taire schermenToekomst mil i taire schermen

Menig lid herinnert zich het voorstel van ons lid Toon van derGrinten op de
ALVvan begin 2007, om deKMSVop heel andere leest te schoeien, teneinde
haar voortbestaan te blijven garanderen.Het bestuur heeft daarop geantwoord
dat het ook zelf steeds met de vraag naar �vernieuwing� en aanwas van het
ledenbestand bezig is.

Inmiddels bezint het bestuur zich op een nieuw initiatief om het schermen onder
de aandacht te brengen van de relevantemilitaire autoriteiten en zo het belang
van hetmilitaire schermen te onderstrepen en daarvoormeer faciliteiten te
verkrijgen.Daarbij spelen ook de bevindingen van deCommissie Staal, naar
vermeende incidenten in de krijgsmacht, een rol. Schermen is immers bij uitstek
de sport waarinmen zijn agressie op zeer gepaste en veilige manier kan uitleven!
Door te kunnen schermen in de avonduren, op kazernes, schepen, vliegkampen en
kampen op missie kan die agressie (maar veel meer natuurlijk: die energie) op
sportievewijze gekanaliseerdworden.Omdatwe zelf niet zoveel actief dienende
maîtres meer hebben, en deze zich vaak ook op andere plaatsingen moeten
profileren, zullenmaîtres van buiten (b.d. of burgers) moetenworden ingehuurd.

Ook is van belang dat er voor beginnende schermers wat materiaal aanwezig is.
Voor de noodzakelijke wedstrijden zorgen wij deels zelf (Assaut en SPK�s), voor
een ander deel kan ingeplugdworden in de het schema vanKNAS-wedstrijden.
Doel van alles watwe ondernemen is natuurlijk dat we jonge schermers, die hun
eerste schreden op de loper zetten, aan ons en aan het schermen binden.
We denken aan een commissie die de materie uitgebreid onderzoekt, ook in het
veld, en die aan ons bestuur rapporteert. Toon vanDerGrinten en Leo Sannen
hebben al aangeboden lid daarvan te worden en mij is gevraagd de taak van
voorzitter op mij te nemen. De voorzitter van de KMSV zelf is bezig het
�voorterrein te bewerken�, zodat wij overal welkom zullen zijn.

Hetmoet even bij deze cryptische informatie blijven, maarwees ervan overtuigd
dat er meer volgt zodra de commissie formeel wordt ingesteld. Overigens roep ik
u allen op om suggesties, van welke aard dan ook, aan het bestuur te doen. Die
kunnen door onsmedeworden gebruikt als startpunt.

Commissies zijn natuurlijk een fantastischmiddel om iets uit te zoeken, maar
veel belangrijker is de kracht die de leden samen kunnen ontwikkelen als zij zelf
mensen in hun nabije omgeving enthousiastmaken voor de schermsport en
meelokken naar een schermvereniging, militair of burger. Die leden bent U.Die leden bent U.Die leden bent U.Die leden bent U.Die leden bent U.
U moet dat doen.U moet dat doen.U moet dat doen.U moet dat doen.U moet dat doen. Niet zomaar eens een keer, maar voortdurend. SchermenSchermenSchermenSchermenSchermen
is een zaakis een zaakis een zaakis een zaakis een zaak, niet alleen van het bestuur, niet alleen van de maîtres, niet alleen
van de organisatoren van SPK�s, maar van ons allen!van ons allen!van ons allen!van ons allen!van ons allen!

Egmond van Rijn
Oud-voorzitter
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Baan deVOKIM-medaille kreeg.
De tweede dag, begin van de lente, stond in het teken

van sabel, floret en degen-veteranen.Op floret bleek routinier
majoor AlainCastermans ongenaakbaar. Hij verwees de
evenmin onverdienstelijk schermendeMartinBroodbakker
naar de tweede plaats. Brons was er voor SGTODOPS
Rudolph Francis. Iets dergelijks gebeurde bij sabel, waarKapt
b.d.Wim Speth aan Joop Breedvelt en Egmond van Rijn nog
slechts het zilver en brons overliet. Breedvelt slaagde er overi-
genswel inKMSV-kampioendegen-veteranen teworden (vóór
Majmarns Stefan Blaas en Bas von Königslöw) en ook kreeg
hij de prijs voor de beste schermer op alle wapens. Bij de da-
meswist Ineke Knape daarop beslag te leggen.

Een groepje enthousiastelingenweet ook het geweer-
schermen levend te houden.Deze nostalgische sportwordt
alleen nog door ons, de KMSV, beoefend.Het geweer is een
buitengewoon spectaculair wapen.Na vele rake en harde
klappen zag een gefascineerd publiek Lkol EefHertenberg
kampioenworden,met Sgtodops Francis als tweede enKpladb
Smeets als derde.

Internationale toernooi

Donderdag, 22 april, was de dag van het internationale toer-
nooi.De sterkeCIMS-ploeg (Tol, Verwijlen, Francis) moest
het opnemen tegen tweeHongaarse, eenBritse, een KMSV-
en de vijfkampploeg.De finaleontmoetingwas buitengewoon
spannend en getuigt van het niveau van deHongaren.
Hongarije 1 (Samu, Deak en Kozma) wist het CIMS-equipe
met 6-3 te verslaan.Derde werd onze KMSVmet Breedvelt,
Van derGrinten enVanHeerde.Het individuele klassement
was nog spannender.Na barrage mocht BasVerwijlen zich
winnaar noemen.Hij zegevierde nu over de luitenants Petes
Samu en IstvanDeak. Sonja Tol werd, net voor de 3e Hon-
gaar, Sandor Kozma, vierde.

De grote afwezige was dit jaar onze crack Cees
Dekkers, diewegens familieverplichtingen opAruba verbleef.
De vele anderen, die in dit sterke veld sneefden en het soms
niet verder brachten dan enkelewinstpartijen, droegen niette-
min ook belangrijk bij aan de sfeer en gaven luister aan de
overwinningen van de nog sterkeren.De vele toeschouwers
kregen waar voor hun investering om �helemaal� naar Den
Helder te komen.De volledige uitslagen zijn te vinden op onze
websitewww.kmsv.nl

Tijdens deALV van de KMSVkon onze voorzitter
een zilveren speld (40 jaar lid) uitreiken aan LTZ1 b.d. Rob

KMSV websiteKMSV websiteKMSV websiteKMSV websiteKMSV website

Enige tijd is dewebsite uit de lucht geweest omdat de vorige provider het
nodig bleek te vinden omdewebsite zonder vooraankondiging af te sluiten.

Omdatwe al jaren proberen teveel betaalde kosten terug te krijgen en de klach-
tenafdeling van de provider bijzonder traag reageert en ook nogmaar gedeelte-
lijk aan onzewensen tegemoetwil komen, was dit de druppel die de aanleiding
vormde om direct over te stappen naar een ander.

Dat is inmiddels gebeurd en dewebmaster,HansMelissant, heeft dewebsite
overgezet.Niet alle links (naar foto�s en andere websites) werken op dit mo-
ment, want die moeten allemaal met de hand worden gecorrigeerd. Ookmoet
dewebsite nog hier en daar geactualiseerd worden; dat is door de problemen
met de provider de afgelopen maanden niet gedaan. Maar binnenkort is de
website weer als vanouds of zelfs beter!

Alle suggesties ofwensenmet betrekking tot dewebsite kunnen gestuurd
worden naar kmsv@hetnet.nl.
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Zimmerman en een gouden (50 jaar lid) aan Kaptmarns
b.d. Cor van Tol. Cor, die ook in DenHelder woont, is
een begrip in de schermwereld! KMSVenBIMSzijn
veel dank verschuldigd aan deVOKIM,Commandeur
Tegelberg, en aan hoofd sport, Smjrmarns Boonen.Wij
stelden het bijzonder op prijs dat de VOKIM en zijn
echtgenote veelvuldig aanwezigwaren om van hun be-
langstelling blijk te geven.

Hoe nu verder?Hoe nu verder?Hoe nu verder?Hoe nu verder?Hoe nu verder?
Schermen, demilitaire sport bij uitstek, stond bij hetAs-
sautweer drie dagen in de schijnwerpers.Daarna ging
onze sportkalender verdermet eenSPK-degenwedstrijd
op deMarine Kazerne Amsterdam op vrijdag 27 april.
Voor het volgende Assaut 2008 wordt aan de KMS in
Weert gedacht, een ander belangrijk opleidingsinstituut.
De samenwerking tussenBIMSenKMSVwordt thans
formeel geanalyseerd. In dewandelgangenwaren al en-
thousiaste reacties te horen.Daar past dus zeker het
woord successuccessuccessuccessucces bij, met dank aan Majoor Johan Groen
en zijn mensen, maar niet minder aan al onze eigen leden
die zich voor hetAssaut hebben ingespannen en aan de
al genoemde ondersteuners van hetKIM.
Wat nog een beetje meer successuccessuccessuccessucces behoeft, is de kwantita-
tieve deelname aanwedstrijden alsAssaut en SPK.Wij
organiseren diewedstrijden voor onze leden en adspirant-
leden en het is af en toe een teleurstelling te zienwie er
allemaal nietnietnietnietniet zijn. Ik vind het natuurlijk fantastisch om
als 60-jarige nog van tal van twens te kunnenwinnen,
maar dat zou toch niet zo moeten zijn. Waar zijn de der-
tigers en veertigers: nog steeds snel, maar ook ervaren?
En waarom maakt de jeugd (afgezien van onze van
buiten ingestroomde topsporters) het onze oudere, maar
uiterst ervaren en toegewijde schermers nietwatmoeilij-
ker? Daar mag u allemaal over nadenken en vooral iets
aan gaan doen!doen!doen!doen!doen!

Egmond van Rijn
Oud-voorzitter

Meer foto�s zijn te vinden en te downloaden op:
http://www.buddysport.nl/NMKSchermen2007/index.html

6e SPK wedstri jd, vri jdag 9 november 20076e SPK wedstri jd, vri jdag 9 november 20076e SPK wedstri jd, vri jdag 9 november 20076e SPK wedstri jd, vri jdag 9 november 20076e SPK wedstri jd, vri jdag 9 november 2007
Vliegbasis Soesterberg, Walaard Sacre Kamp (WSKamp)Vl iegbasis Soesterberg, Walaard Sacre Kamp (WSKamp)Vl iegbasis Soesterberg, Walaard Sacre Kamp (WSKamp)Vl iegbasis Soesterberg, Walaard Sacre Kamp (WSKamp)Vl iegbasis Soesterberg, Walaard Sacre Kamp (WSKamp)

Sportzaal �The Wolffhound�
Van 09:30 tot 15:30 uur.

MINIMAAL 1week van tevoren aanmelden.

(naam, voorletters, adres, woonplaats, nationaliteit:
DENKT U AAN EEN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS!!)
Danwel in bezit van een geldigmilitair toegangsbewijs.

Dit i.v.m. deelnemerslijst voor Bureau Inlichtingen enVeiligheid en toegang tot
complex.

RECREATIEPASDefensie geldt niet als geldig toegangsbewijs of legitimatie.

Ook gasten dienen aangemeld teworden.

Opgave bij : ER.Bel01@mindef.nl of erik.r.bel@netforce-is.nl

Er is geen lunchfaciliteit aanwezig op dit kamp.Denkt u dus aan een lunchpakket
en drinken.

TechnischCommissieKMSV

Routebeschr i j v ing :Routebeschr i j v ing :Routebeschr i j v ing :Routebeschr i j v ing :Routebeschr i j v ing :

Komende van Utrecht A 28 of Amersfoort A28. Afslag Den Dolder, Huis ter
Heide doorrijden naarA237 (Verkeerslichten) Linksaf, Eerste weg aan uw
rechterhand (verkeerslichten).Na+ 400meterMilitair kamp aan uw linkerhand.
Melden bij wacht (Staat u op de deelnemerslijst?).Weg op kamp vervolgen tot
voorbij scherpe bocht naar links (voor hek). Aan uw linkerhand ligt �The
Wolfhound�.
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Prins Bernhardmedail lePrins Bernhardmedail lePrins Bernhardmedail lePrins Bernhardmedail lePrins Bernhardmedail le

DePrins Bernhardmedaille is demeestwaardevolle waardering van deKoninklijkeMili-
taire Schermvereniging.Demedaille wordt ieder jaar geschonken door onze beschermheer.
In aanmerking voor deze onderscheiding komen:
1. KMSV-leden die tijdens hetWapenfeest en het afgelopen schermseizoen door zeer goede
schermprestaties en grote inzet voor de KMSV in positieve zin zijn opgevallen;

2. KMSV-leden die in de loop der jaren door blijvende inzet en prestaties voor deKMSV
zeer waardevol zijn gebleken;

3. die personen die zich voor de KWV in het afgelopen jaar of jaren zeer verdienstelijk heb-
ben gemaakt.

De Prins Bernhardmedaille kanmaar eenmaal aan dezelfde persoonworden uitgereikt.

Het bestuur van deKoninklijkeMilitaire Schermvereniging heeft besloten dePrins
Bernhardmedaille 2006 toe te kennen aan:

Luitenant-kolonel A. W. M. van der GrintenLuitenant-kolonel A. W. M. van der GrintenLuitenant-kolonel A. W. M. van der GrintenLuitenant-kolonel A. W. M. van der GrintenLuitenant-kolonel A. W. M. van der Grinten

wegens:

- zijn enorme betrokkenheid bij de KOS en later de KMSV;
- het initiatief tot en de oprichting van de succesvolle SPK-toernooien,
- zijn jarenlange functievervulling als secretaris van deKOS en als voorzitter van de tech-
nische commissie. Als zodanig toonde hij veel ijver om buitenlandse ploegen op het As-
saut te krijgen;

- zijn stimulerende bijdrage aan de totstandkoming van de fusie vanKOS enKOOS; zijn
enthousiaste optreden als schermer;
- de veelvuldige vervulling van de functie vanChef d�equipe van deBIMS-equipe en de
begeleiding daarvan naar het buitenland.

De onderscheidene toont immer een zeer groot enthousiasme, is vaakmet veel dingen te-
gelijk bezig, maar komt telkensmet uitvoerbare creatieve ideeën.Ook heeft hij blijk gege-
ven over grote overredingskracht te beschikken, onder andere om aanvankelijk onwilligen
naar een bestuursfunctie toe te praten.
Waar Toon ook is, hij is altijd zeer nadrukkelijk aanwezig, waarbij het woord ruimtevul-
lend onwillekeurig in gedachten schiet.

DeKMSV is hem veel dank verschuldigd.

Den Helder, 22 maart 2007
De voorzitter,
Drs. M.H.G. van Zeijts, Kolonel der logistiek

Degen uitslag Assaut tvs. 1Degen uitslag Assaut tvs. 1Degen uitslag Assaut tvs. 1Degen uitslag Assaut tvs. 1Degen uitslag Assaut tvs. 1eeeee SPK-wedstri jd 2007SPK-wedstri jd 2007SPK-wedstri jd 2007SPK-wedstri jd 2007SPK-wedstri jd 2007

Hieronder staan de uitslagen van de degenwedstrijd van het jaarlijkseAssaut,
gehouden op 20 maart 2007 op het KIM teDenHelder. De uitslagen van de
overigewedstrijden van ditAssaut komen in het volgende nummer vanRedou-
blement dat begin 2008 verschijnt.
UitslagenDegenwedstrijdKMSV leden, tevens 1ste SPKwedstrijd van 2007:

1 VerwijlenB. KMAR
2 KlipM. van der KM
3 Tol S. KM
4 HeerdeG. van Civ
5 SannenL. KL
6 Francis R. KM
7 Breedvelt J. Civ
8 Vugt vanM. Civ
9 Berg van den P. Civ
10 Krijger D. KM
11 CastermansA. KL
12 Broodbakker M. Civ
13 Blaas S. KM
14 Thomas V. Civ
15 CappersW. Civ
16 ScherpenzeelC. KL
17 Tegel R. Civ
18 Hertenberg E. KL
19 Oosthof J. KMAR

20 Knape I. Civ
21 KiefteH. KL
22 Krom E. Civ
23 VosH. de Civ
24 Baan A. KL
25 Rijn van E. KM
26 Vermeer A. KL
27 Hulst vanA. KL
28 Meiier-EversD. Civ
29 VeulM. KL
30 Grinten v.d. T. KL
31 HillenW. KM
32 Smeets E. KM
33 GrendelM. KL
34 Dijkstra R. Civ
35 Hak G. Civ
36 LeeuwenK. van Civ
37 TjapkesM. KL
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Prins Bernhardmedaille

DePrins Bernhardmedaille is demeestwaardevolle waardering van deKoninklijkeMili-
taire Schermvereniging.Demedaille wordt ieder jaar geschonken door onze beschermheer.
In aanmerking voor deze onderscheiding komen:
1. KMSV-leden die tijdens hetWapenfeest en het afgelopen schermseizoen door zeer goede
schermprestaties en grote inzet voor de KMSV in positieve zin zijn opgevallen;

2. KMSV-leden die in de loop der jaren door blijvende inzet en prestaties voor deKMSV
zeer waardevol zijn gebleken;

3. die personen die zich voor de KWV in het afgelopen jaar of jaren zeer verdienstelijk heb-
ben gemaakt.

De Prins Bernhardmedaille kanmaar eenmaal aan dezelfde persoonworden uitgereikt.
Het bestuur van deKoninklijkeMilitaire Schermvereniging heeft besloten dePrins
Bernhardmedaille 2007 toe te kennen aan:

De heerW.J.P. Janssen

wegens:
- zijn al bijna een halve eeuwdurende intense betrokkenheid bij demilitaire schermsport;
- de wijze waarop hij zich al die jaren belangeloos daarvoor inzet;
- zijn gedreven en niet aflatende promotie van demilitaire schermsport, zowel binnen als
buiten de krijgsmacht,
- het initiatief tot en de uitvoering van de SPK�s op deMarinekazerneAmsterdam;
- de trouwwaarmee hij onzeAssauts bezoekt, overal en altijd bereid is op te treden als jury-
president en eenbelangrijke bijdrage levert aanhet instandhoudenvanhet geweerschermen
en ook voortdurend probeert de sociale kant van de vereniging op gang te houden.
De onderscheidene is altijd zeer behulpzaam, een niet af te remmen promotor van de
schermsport in het algemeen en demilitaire schermsport in het bijzonder. Zijn inzet ging
zo ver dat hij als beheerder van een zwembad geregeld wist te krijgen dat aldaar deZilve-
renWapens konden worden verschermd. Respect voor zijn medeschermers staat voor
hem altijd centraal zowel op als naast de
loper.

DeKMSV is hem veel dank verschuldigd.

Den Helder, 22 maart 2007

De voorzitter,

Drs.M.H.G. vanZeijts,
Kolonel der logistiek

44444eeeee SPK wedstrijd te �t HardeSPK wedstrijd te �t HardeSPK wedstrijd te �t HardeSPK wedstrijd te �t HardeSPK wedstrijd te �t Harde
Op 5 oktober verzamelden de schermers zich in de sporthal van de Tonnetkazerne
in �t Harde voor de 4e SPKwedstrijd.Met 18 deelnemers op vier lopers zat het
tempo er goed in zodat er om 12 uur gepauzeerd kon worden voor de lunch.
Omdrie uur was de uitslag bekend:George vanHeerde werd eerste, gevolgd
door Joop Breedvelt op de tweede plaats en Stephan Blaas als derde.
Met dank aanWimSpeth enGerrit Beekhuizen voor de organisatie.

De uits lagenDe uits lagenDe uits lagenDe uits lagenDe uits lagen

1.Gerge vanHeerde 16V
2. Joop Breedvelt 14V
3. StephanBlaas 13V +34
4. Cees Dekkers 13V +26
5.TitiaMannessen 12V
6. JeroenOosthof 11V +16
7. Björn Blaas 11V +13
8.Martin Broodbakker 10V +11
9. Egmond van Rijn 10V +10
10. Andor Baan 7V
11.HansMazier 6V -13
12.Arnold Leijzer 6V -14
13. FrankRoncken 6V -17
14. Karel van Leeuwen 5V
15.DinieMeijer-Evers 4V -26
16.Dick Slootren 4V -28
17. Furlan Funke-Kaiser 3V
18. Bob van Hout 2V

Foto: Annemieke Stevenhagen
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22222eeeee SPK wedstri jd, 27 april te AmsterdamSPK wedstri jd, 27 april te AmsterdamSPK wedstri jd, 27 april te AmsterdamSPK wedstri jd, 27 april te AmsterdamSPK wedstri jd, 27 april te Amsterdam

Hoewel de gezichtsuitdrukkingen anders doen vermoedenwas deze eerste
echte SPKwedstrijd van het jaar (na hetAssaut) een aangenamewed-

strijd, prima georganiseerd doorWil Janssen op een prachtige locatie namelijk de
Marine Kazerne te Amsterdam. Er was zelf gezorgd voor een plek om te slapen
(met ontbijt) voor diegenen die de fileswilden ontlopen.Met 21 deelnemerswas
het een goed bezette SPKwat voor een ieder 20 partijen betekende.
Winnaar werd Sonja Tol (ongeslagen) metGeorge vanHeerde als tweede en
JoopBreedvelt als derde.
Namens de voorzitter reikte Egmond vanRijn de op het Assaut toegezegde
Prins Bernard medaille uit aanWil Janssen die daar zichtbaar zeer verguld mee
was. (Zie pagina 15)

De uits lagenDe uits lagenDe uits lagenDe uits lagenDe uits lagen
1. Sonja Tol 20V 12. Gerrit Hak 9V -21
2. George vanHeerde 19V 13. FransMönch 8V - 2
3. Joop Brredvelt 18V 14.Dich Slooten 8V -12
4. Cees Dekkers 16V 15.DinieMeijer 8V -19
5. StephanBlaas 13V 16.Arnold Leijzer 8V -20
6. Egmond van Rijn 12V +22 17. Storm 6V -11
7. Toine Barten 12V + 2 18. Bud van Loon 6V -24
8. Ineke Knape 11V 19.Overveen 4V
9. Henk de Vos 10V 20. Roosenburg 3V
10.HansMazier 9V + 1 21. Kitty Koutzoukou 0V
11. FritsSnijdewint 9V - 3

33333eeeee SPK wedstrijd, 31 augustus te Den HaagSPK wedstrijd, 31 augustus te Den HaagSPK wedstrijd, 31 augustus te Den HaagSPK wedstrijd, 31 augustus te Den HaagSPK wedstrijd, 31 augustus te Den Haag

Op31 augustus, vlak na de vakantie, hadden de KMSV leden er weer zin
in.Maar liefst 30 deelnemers kwamen af op de door Rudolph Francis ge-

organiseerde SPKwedstrijd. Dit keer warenwe te gast in deAlexander kazer-
ne aan de VanAlkemadelaan teDenHaag, waarMVOook gehuisvest is.
Rudolph en zijn teamhadden de zaal perfect ingerichtmet vlaggen, planten en
een geluidsinstallatie.Ontvangstmet koffie en cake, een lunchpakket voor de
deelnemers, kortom top!!
Door het relatief grote aantal deelnemers besloot dewedstrijdleiding omniet
om vijf maar om vier treffers te schermen.Na een voorronde werd er gesplitst
in eenA-poule en een B-poule van respectievelijk 16 en 14 schermers die in het
gebruikelijke poule unique systeem om de eer streden.Winnaar werd Jac Roel-
se, net weer terug uit deWest, met Paul van den Berg als goede tweede on-
danks zijn jetlag, enGeorge vanHeerde als derde. In de B-poule zegevierde
Hans Evertse die beloofde weer lid te worden samenmet zijn vrouwHanneke.

De uits lagenDe uits lagenDe uits lagenDe uits lagenDe uits lagen
1. Jac Roelse 14V 16. FrankRoncken 1V -49
2. Paul van den Berg 13V 17.Hans Evertse 11V
3.Gerge vanHeerde 12V 18. Ineke Knape 10V
4. Cees Dekkers 10V +16 19.MaartenGrendel 9V +21
5. Rob Tegel 10V +15 20. Henk de Vos 9V + 7
6. Bas van Königslöw 10V +13 21. FritsSnijdewint 9V + 6
7.Mike vanVugt 9V + 9 22. JohnWertenbroek 8V
8. Joop Breedvelt 9V + 4 23. Siem Kamp 7V
9. Toine Barten 6V -4 24.DinieMeijer 6V
10. StephanBlaas 6V -4 25.Hanneke Evertse 5V - 4
11.Anne-M. vanHulst 6V -7 26.Ariënne Blaas 5V -14
12.Chris Scherpenzeel 6V -14 27. JanMeulenaar 4V -11
13. Arnold Leyzer 4V 28. Dick Slooten 4V -12
14.Alex vanSchijndel 3V 29. Gerrit Hak 2V -20
15. Karel van Leeuwen 1V 30. Carmen Romer 2V -25
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Foto: Annemieke Stevenhagen
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