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Voorwoord 
 

Dat schermen niet alleen een sport is, maar ook bijdraagt aan de ont-

wikkeling van vaardigheden en eigenschappen die van belang zijn voor 

een militair, wordt prima verwoord door Peter Leering in zijn interes-

sante artikel  in deze Redoublement. Daar schrijft hij: “Snelheid, 

doorzettingsvermogen, conditie, maar vooral loyaliteit en mentaliteit 

dreven ons naar de successen”. Verderop in zijn artikel geeft hij aan dat maître Kraak hem 

niet alleen heeft gevormd als schermer maar ook tot een persoonlijkheid. Het is boeiend en 

indringend te lezen dat maître Kraak een persoonlijkheid was die het beste uit zijn scher-

mers wist te halen en waar je voor ging. Het artikel van Wim Speth sluit hierbij naadloos 

aan. Ook in het artikel van Wim komt naar voren dat een schermleraar een schermer tot 

grote prestaties weet te bewegen door zijn enorme gedrevenheid voor de sport en dat 

schermen vormend is voor de sporter als mens en militair. 

 

Het is opvallend dat in tijden waarin sport in het algemeen onder druk staat, we als KMSV 

aan het opbouwen zijn. Hoewel schermen niet tot de opleiding behoort, is er wel een gedre-

ven defensie schermploeg, allen ook KMSV leden. Leo Sannen geeft als schermleraar op 

hoogste niveau 5 enthousiast  training aan de wedstrijdselectie. Toon van der Grinten is in 

opleiding voor schermleraar niveau 4 en traint geheel belangeloos de schermers van de 

KMA. Anne-Marieke van Hulst komt terug naar de KMA en zal daar ook als schermleraar 3 

les gaan geven. Jasper Schout is onze nieuwste schermleraar 3. Kortom, er is aanbod aan 

schermleraren wat een must is om de militaire schermsport nog meer op de kaart te zet-

ten. 

Tevens wordt onderzocht of Martin Ariaans in Ermelo les kan geven bij de KMS. Immers, 

het is belangrijk dat de KMSV ook onderofficieren weet te enthousiasmeren voor de 

schermsport. Aan Martin hebben we dan een heel goede ambassadeur. 

De KMSV heeft afgelopen oktober weer een perfect verlopen Zilveren Wapen toernooi 

achter de rug. De deelname was groot. Op degen waren er 65 heren en 21 dames waarbij de 

top van Nederland bijna geheel aanwezig was. Zelfs ons KMSV lid Bas Verwijlen kwam, 

schermde en won op degen bij de heren. Op floret waren er 25 heren en 7 dames. Op sabel 

deden in totaal 15 schermers mee. Beide laatstgenoemde wapens waren wat minder verte-

genwoordigd dan andere jaren maar de schermpartijen waren er niet minder om.  

Door wederom de grote inzet van Martin Ariaans en Freeke Hilligehekken die het wed-

strijdbureau bemanden, verliepen de wedstrijden  beide dagen vlot. Menig schermer com-

plimenteerde de KMSV daarvoor. Kortom, een heel geslaagd toernooi waarop de KMSV 

trots mag zijn. 

 

Nu gaan we al weer richting het Assaut in 2016. De TC is bezig om een geschikte locatie te 

vinden. De gedachten om op de KMS te Ermelo het Assaut te houden lijkt door werkzaam-

heden op die locatie in onze Assautweek waarschijnlijk niet te gaan lukken maar de Genm 

Kootkazerne (Stroe) is een goed alternatief. De TC doet er alles aan om de voorbereidin-

gen op een geschikte locatie zo snel mogelijk af te ronden.  

Kortom, er kan weer veel worden geschermd en dat is hetgeen ons bindt.  

 

Marius van Zeijts 

Voorzitter KMSV 
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De wijzen komen uit het oosten. 

door Peter Leering, Aoo KL b.d. 

 

De schermschool van Maître Kraak.  

Het NSF diploma betekende voor mij het begin van de 

schermsport. Vol bewondering keek ik altijd naar de rij-

en kleurige lintjes die de diverse militairen op hun DT 

hadden gespeld. Als jong sergeant leek het mij interes-

sant om ook zo’n lintje mijn DT te laten opsieren. Al snel 

kwam ik er achter dat je een lintje kon verdienen door 

een NSF diploma te halen. Voor dat NSF diploma moest je een aantal atletiek-

vaardigheden beheersen. Dus maakte ik kennis met het LO/Sport bureau van de 

kazerne waar ik na de KMS was gelegerd. De Generaalmajoor Koot kazerne. Naast 

de atletiek vaardigheden moest je ook een zelfverdedigingssport beoefenen. Na 

enig beraad koos ik voor het schermen. 

Mijn eerste les was van de Aooi LO/S 

Mes. Hij hees mij in een kartonnen 

omhulsel dat hij schermvest noemde. 

Het was zo stug als de huid van een 

oude rinoceros. De kleur van het vest 

had het midden tussen wit en de 

zonsondergang. Ik kreeg een oud 

soort bokshandschoen aan, een bruine 

helm op en mijn eerste schermwapen, 

de sabel, werd in mijn hand gedrukt. 

“Het is voor de veiligheid”, mompelde 

de adjudant toen hij zag dat ik me 

verwonderde over de erg degelijke 

kwaliteit van het beschermingsmate-

riaal. Hij klopte op het vest en zei: 

”hier kan je gerust op wezen”. Deze 

woorden gaven me echter geen rust, in tegendeel. Ik dacht aan een zin uit een 

komische televisie serie met Rijk de Gooier toen hij zei :”zeg er vallen hier toch 

geen dooien?” Mijn eerste les herinner ik me goed. Pasje voor, pasje achter. Hand 

goed naar buiten, sabel recht naar voren. Uitvallen en pasje terug. En toen mocht 

ik mijn leraar mijn eerste “houw kop” geven. En dat deed ik onder het mom van: 

zal hij merken hoe enthousiast ik ben. Misschien iets te enthousiast want ik zag 

hem naar zijn achterhoofd grijpen. Hij deed zijn masker af mompelde: “niet te 

hard jong anders sla je me het ziekenhuis in!” Het gevolg was dat ik na 45 min, 

vest nog aan, als een natte schildpad naar buiten kroop. Enkele striemen op mijn 

rug, hoofdpijn van de houwen op mijn kop rijker, maar ik was verkocht en ver-
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knocht. 

 

Voor het NSF diploma moet je echter ook partijen schermen. “Dat kan bij de 

K.O.O.S. De Koninklijke Onder Officier Schermbond” sprak adj. Mes. Dus zo 

werd ik begin jaren ‘70 lid van de K.O.O.S . Het eerste wapenfeest en mijn eer-

ste wapenfeit, de herinnering staat me nog voor de ogen. Letterlijk en figuurlijk. 

De treffers en de schermers vlogen me om de oren. Als ik eens een overwoog 

een treffer te maken zagen mijn tegenstanders dit al lang van te voren aan ko-

men, staken de sabel uit en liep ik in de punt. Het eindigde zonder noemenswaar-

dige punten in twee rondes schermen. Met enige hoop vroeg ik aan de deelne-

mers of er ook lagere klassen waren om in te schermen. Men moest lachen. ”Dit 

is de 2e klas en laagste, hoger zijn de 1e klas en de Hoofdklasse”. Mijn moed 

zakte in de schoenen maar ik wist op dat moment, dit zal me nooit meer gebeu-

ren.  

Enkele jaren later verhuisde ik naar Nunspeet. Inmiddels had de sport me ge-

grepen en ik was LO/Sportinstructeur geworden. De sport had me ingepakt. 

Maar ook het schermen. De schermsport stond op een laag pitje, maar diep in 

mij wist ik, dit gaat het worden. De treffers die ik gekregen had in mijn eerste 

schermweek voelde ik nog steeds. Mijn diep verstopte eer vroeg om actie. Dus ik 

werd lid van schermvereniging Valiant in ’t Harde. Daar maakte ik kennis met 

Kapt LO/S Kraak.  

 

De blik, de lach en de persoon. 

Mijn vrouw is in Indonesië geboren. Ze is een Indische-Nederlandse. Dus enigs-

zins bekend met de blik van “de stille kracht” waarmee Indische Nederlanders 

soms naar een volbloed Nederlander kunnen kijken, herkende ik wel. Maître 

Kraak kon ook met zo’n blik recht in mijn schermziel kijken. Hij wist wat ik wilde 

en wist wat ik kon. Hij wist wat hij met mij moest doen en hij deed het. Als ik na 

een zware training smachtte naar wat rust of een pauze, deed hij zijn masker af 

en keek en zijn ogen spraken: ”Jij bent toch een sportinstructeur?” En daarna: 

“Neem een slok water en dan masker op!”. Hij schoof zijn masker voor zijn ogen 

en verder ging het.  

In het begin was ik veel te enthousiast en verwarde snelheid met kracht. Ik 

herinner me een keer dat ik met zoveel geweld een houw-kop uit deelde, dat de 

maître vertwijfeld naar zijn achterhoofd greep, zijn masker afdeed, mij aan-

keek met die blik in zijn ogen en vroeg: “Wil je me in tweeën slaan?” Hevig schul-

dig antwoorde ik; “nee Maître, maar, u deelt de pijn dan wel met zijn tweeën”. 

Zijn blik veranderde en een sprankelende lach kwam op zijn gezicht. Daarna ant-

woorde hij; “Ok, vandaag wordt het dus twee tegen één”. 

Wat een persoon dacht ik. Daar ga je voor het in het vuur. Het werd dan ook een 



5 

 

training die twee keer zo lang duurde. 

Ja, zo leerde ik schermen. 

In de avonduren trainen bij Valiant en vaak ook in de vrije uurtjes die ik kreeg 

tijdens mijn werk bij de LO/Sportgroep van de Gen Winkelman kazerne. Snel 

naar de LO/Sportgroep van Luitenant-kolonel Tonnet kazerne in ’t Harde rijden 

om nog meer te trainen. Langzaam verdwenen de herinnering aan de treffers uit 

het eerste KOOS wapenfeest en mijn vertrouwen groeide.  

 

Valiant  

Valiant werd de naam voor de schermvereniging in 1959 opgericht door Maître 

Kraak. In de tijd dat ik er schermde was het in mijn ogen een sabelvereniging. 

Niet dat er geen floret of degen werd geschermd, nee er was zelfs ook een da-

mes-equipe, maar bij sabel ging de zaal leven. Afhankelijk wie er aan het trainen 

waren kon er van alles gehoord worden. Tot vreugde, tot verdriet, tot frustratie. 

Alles wat je mens maakt was te horen.  

Als je tegen Willem Speth schermde werden de meeste treffers voorhouwen op 

je wapen-arm, en als die aankwamen werden ze geaccentueerd met een luide 

schreeuw van puur geluk. Als Generaal Bakker je tegenstander was en dacht een 

treffer gemaakt te hebben werd er altijd gediscussieerd over de kwaliteit en 

het tempo. Dat eindigde meestal met een geldige treffer voor hem, terwijl je 

zelf achter bleef met de vraag; “hij was toch voor mij?”  

Als Hans Melissant een treffer maakte, meestal met een vals tempo, (Hans was 

niet de snelste, hij verloor altijd zijn tijd) was het meestal houw-kop. Dan hoor-

de je een diep onderaards gekreun opstijgen ergens ver achter het masker.  

Cas Haertlijn maakte zijn treffers vaak puur op slimheid en snelheid en bege-

leidde hij ze met een luid “Hoppa!” Zelfs de degen en de floret schermers 

schermden er wel eens sabel al was het alleen voor de gezelligheid.  

Kortom, het was schermen en laten schermen. Maître Kraak stond dan midden in 

de zaal en keek met genoegen rond en zag dat het goed ging.  

Valiant is een oud Engels- Frans woord en staat voor: dapper, moedige, onver-

schrokken, waardig, dapper, geducht, ontembare, kameraadschap en dat heb ik 

daar ook ervaren.  

 

De schermschool  

De zondagen voor aanvang van het wedstrijdseizoen waren meestal hele lange 

dagen. Vroeg in de ochtend werd je uit bed gebeld ; “om 09.30 uur in het bos op 

de bekende plek” was het bericht en voor je wat kon zeggen dat: “het gisteren 

toch wel laat was geworden”, werd de hoorn er al weer opgelegd.  

Een rondje lopen dacht ik de eerste keer. Maar het bevreemdde me wel dat ik 

mijn schermspullen mee moest nemen naar het bos. Dus ging je de eerste keer 

vol verwachting naar de afspraak. En ’s morgens, in het meest gelovige dorp van 
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de Veluwe, stonden we daar. Een aantal witte pakken in het groen.  

Niet in het zwart en met een hondje aan een lijntje, nee vaak in het wit, met een 

sabel in je hand. En voor ons de Maître, in het zwart.  

Hij had dan links en rechts twee grote stokken in de hand of maskers. En daar 

gingen we dan. Snelle pas voorwaarts en achterwaarts. Als de stokken met een 

ruk omhoog zwaaiden dan moest er snelle pas uitval volgen. Zo gingen we door de 

bossen in t Harde en omstreken. Heuvel op, heuvel af. Zandgrond, slecht weer, 

niets hield ons tegen. Vreemd keken de zondag wandelaars, uiteraard in devoot 

zwart, soms op naar het geweld en het geschreeuw van de inspanning. Maar wij 

lieten ons daar niet door afleiden.  

Zo groeide de saamhorigheid door veel afzien, wedijveren wie het snelste was en 

wie het langste kon volhouden. Na afloop gingen we moe en voldaan naar huis om 

de rest van de dag bij te komen. Na verloop van tijd werden we waarschijnlijk te 

goed en vond de Maître een nieuwe manier om ons te prikkelen.  

Hij ging naar de plaatselijke fietsenmaker en haalde er oude banden op. Die vulde 

hij met zand uit het bos en maakte er een kunstig tuigje van. Dat tuigje kregen 

we om bij de volgende schermtrainingen. 3 tot 4 kg om de romp en weer gingen we 

1e keer zilver v.l.n.r. Owi Will Kemph, Sgt I Peter Leering, Owi Hans Melissant, en Owi 

Willem Speth  
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los. Soms kregen we indi-

viduele trainingen, met 

tuigje tegen een zanderi-

ge heuvel op tot je er bij 

neerviel. Daarna mocht 

de volgende. Geluk als je 

met 5 personen was maar 

als het aantal daalde 

onder de 3, werd de uit-

daging, of afzien, soms 

erg veel.  

 

Dat het tuigje naar onze arbeid ging ruiken was duidelijk en niet zo erg. Erger 

was het wel dat het hondje van de familie Kraak onze geur wel aangenaam scheen 

te vinden en er tegen aan ging staan piesen. Dat was voor de Maître geen pro-

bleem, maar maakte voor ons de trainingen toch ook weer een dimensie zwaarder. 

Wij werden beter. Met én tegen elkaar. 

Ook de tennisbal kwam er aan te pas, opgooien en snelle pas uitval met vangen. 

Later een houw plaatsen op de bal. Het was soms schier onmogelijk. 

Er werd een degen met een veer bevestigd tegen een rek. Een tik tegen het ij-

zer, de punt uit de lijn, uitval en houw. Als je te langzaam reageerde was de punt 

al terug en kreeg je een voorsteek. Ja, we werden snel. 

 

Soms werden er twee dikke valmatten op elkaar gelegd. Met een Flash aanval 

moest je volledig gestrekt op de mat terecht komen. 

Dit wat zo effectief dat, als wij daarna zonder de matten de flash uitvoerden, 

we na de strekbeweging moeite hadden om op de been te blijven. 

Zoveel lengte en snelheid ontwikkelden wij. En als wij dan met moeite op de been 

bleven, zag je zijn glimlach en dan gingen we er nog sneller nog een keer voor.  

Zo werden we iedere keer weer verrast door nieuwe vindingen van de Maître. Er 

waren er bij die bijna onmogelijk waren maar dat vonden we niet erg. Al was het 

alleen maar voor hem, wij voerden ze uit, ook al hadden we er soms vragen bij. 

Maar door zijn uitstraling en zijn manier van trainen wilde iedere sabreur de bes-

te zijn voor hem. Het onmogelijke werd soms mogelijk.  

Heuvel op met 4 kg tuigje, 

houw kop W.Speth, Peter 

Leering, maître Kraak 
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Zo werden we nog sneller. 

Tegen elkaar was de rangorde wel bepaald en was de verbetering niet zo duide-

lijk. 

Gerard Burema was meestal “de snelste”. Cas Haertlein, “de slimste”. Wim Speth 

“de arreteur”. Hans Melissant: “in verloren tijd”. Will Kemph: “de voorsteek” 

meestal net op tijd. Daardoor kenden wij elkaar in de loop der tijd door en door. 

Om dus nog een treffer te kunnen maken moest je sneller en leper worden, en 

dat betaalde uit.  

 

Tijdens de diverse schermwedstrijden in Duitsland en Nederland klommen we op 

de ranglijsten. Maar dat we snel waren geworden merkte ik pas tijdens een wed-

strijd in Den Haag. Doordat ik, als betrekkelijk vreemde, de voorrondes redelijk 

gemakkelijk doorkwam vestigde ik de aandacht op mij. Voor het eerst in een fina-

le van een redelijk zwaar bezet sabeltoernooi.  

Vanaf de kant hoorde ik iemand wat vragen in de trant van: “wie is die scher-

mer?” Het antwoord was; ”van Maître Kraak uit het ‘t Harde”. “OK, dat zie ik wel” 

2e keer zilver v.l.n.r., Owi Willem Speth, Sgt 1 Piet Leering, Sgt 1 Ruud Makarawung, Owi 

Hans Melissant.  
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was het antwoord.  

Snelheid, doorzettingsvermogen, conditie, maar vooral loyaliteit en mentaliteit 

dreven ons naar de successen. Het was een eer om in de zaal van Valiant les te 

krijgen van de Maître. Je deed er nog een schepje boven op om beter te zijn dan 

je voorganger, vooral als anderen naar je keken.  

 

Door schermlessen van de Maître, en onze eigen motivatie zweepten we ons op 

tot we het Nationaal niveau bijna hadden bereikt. De resultaten, van ons als 

groep, begonnen tijdens de equipe kampioenschappen in 1979 een vorm te krijgen.  

 

In 1979 wonnen wij, 2 dagen voor het functioneel leeftijdsontslag van de Maître 

als Hoofd LO/Sportgroep Luitenant-kolonel Tonnet kazerne, voor de eerste keer 

Zilver bij het Nationaal kampioenschap Equipe schermen Sabel. We verloren in de 

finale met 9-6 van zaal Visser.  

De equipe bestond uit: Owi Will Kemph, Sgt1 Piet Leering, Sgt1 Hans Melissant, 

en Owi Willem Speth.  

 

In 1980 eindigden we 

samen met Equipe Kar-

dolus, op de eerste 

plaats. Maar door een 

minder goed treffer 

gemiddelde, wonnen we 

voor de tweede keer 

slechts Zilver. De equipe 

bestond de 2e keer uit: 

Owi Willem Speth, Sgt1 

Piet Leering, Sgt1 Ruud 

Makarawung en Owi 

Hans Melissant. Voor 

ons was het wel een 1e 

plaats. Want om, als 

oostelijke, kleine en 

onbekende schermvere-

niging, de grote wester-

se bekende zalen en 

schermverenigingen te 

verslaan moesten we 

altijd minimaal twee getelde treffers meer maken. We streden tegen de onbe-

kendheid: “Uit het oosten konden geen goede schermers komen”.  

 

Voorstellen van de ploeg voor de finale NK Equipe 1981.  
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Maar in 1981 gebeurde het toch. 

In dat jaar verbrak Valiant de reeks van successen van de westerse schermscho-

len en verenigingen en werd S.V.Valiant voor de eerste keer Nationaal Kampioen 

Equipe schermen.  

De equipe bestond uit: Majoor Cas Haertlein, LtZ O.C. Gerard Burema, Owi Wil-

lem Speth, en Sgt1 Piet Leering.  

Tijdens een interview op die gedenkwaardige dag eindigde de Maître Kraak het 

interview met de woorden: “De wijzen komen uit het oosten, maar zijn nog onbe-

kend”.  

 

Dit was een hoogtepunt in mijn schermcarrière maar ook een hoogtepunt voor de 

groep sabel schermers van S.V.Valiant, en voor Maître Kraak.  

 

Hongarije  

Een jaar later, in februari 1982, gingen wij met de sabelequipe naar Hongarije. De 

equipe van Valiant mocht deelnemen aan de Europacup wedstrijd voor landskampi-

oenen in Boedapest. We kregen, in tegenstelling van de verwachting, toestemming 

van het Min v. Defensie om met een equipe bestaande uit actief dienende militai-

Nationaal Kampioen equipe schermen sabel 1981 Vlnr Ltz O.C. Burema, Kapt G.S. Kraak, 

Majoor C. Haertlein, Owi W. Speth en Sgt1 LO/Sport P.N. Leering.  
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ren deel te nemen aan een toernooi in een streng communistisch land.  

Het was dezelfde equipe van het NK. Alleen voor Majoor C.Haertlein ging Owi 

Hans Melissant mee. Owi Martin Ariaans werd Chef de délégation en maître 

Kraak de trainer/coach.  

Het werd een reis om nooit meer te vergeten. 

Bij passage van de grens Oostenrijk-Hongarije werden we ontvangen door militai-

ren met getrokken wapens die de trein kwamen inspecteren. Tijdens de treinreis 

wilde OWI Melissant een foto nemen uit de rijdende trein. Het toeval wilde dat 

op het moment van afdrukken er een Sovjet militair konvooi voorbij kwam. Hans 

drukte onverminderd af. Maar de hele reis zaten die foto’s op zijn camera en 

gaven het toernooi, in ieder geval voor mij, extra spanning.  

In dat schermwalhalla te Boedapest kwamen we er achter, dat er landen waren 

die veel betere sabelschermers in hun midden hadden. We wonnen uiteindelijk 

maar één partij. Dat was de partij die ik schermde tegen de Roemeense sabel 

kampioen. Die prestatie was voor mij een feest. We hebben de eer hooggehouden. 

Maar geen feest voor de Roemeense sabel equipe. Die kwam door die ene verlies-

partij net niet in de finale tegen de Hongaren. Tijdens het toernooi was de maître 

een rustgevende factor in ons midden. Met een glimlach en een relativering leidde 

hij ons er door heen. We hadden nu duidelijk gezien hoe het nog beter kon. Bij 

terugkomst spraken we af dat we nog harder zouden gaan trainen. Helaas werd ik 

kort daarna overgeplaatst en is dat er voor mij niet meer van gekomen.  

 

Maître Kraak heeft met zijn aanpak van trainen ons, maar vooral mij, gevormd tot 

schermers en persoonlijkheden. Hij heeft ons naast de techniek en fysiek ook 

geleerd om te gaan met tegenslagen en bij vermoeidheid door te zetten naar de 

overwinning. Die overwinning heeft het ons en mij ook gebracht. Met genoegen 

denk ik terug aan de vele uren kameraadschap, strijd en trainen onder zijn crea-

tieve en bezielende leiding.  

 

Jaren later, tijdens een looptraining op de Knobbel ter voorbereiding op de Zeven

-heuvelenloop, kwam ik de Maître nog een keer tegen. Hij fietste achter zijn 

vrouw aan. Ik zwaaide naar hem maar zag alleen een lege blik in zijn ogen.  

Met een steek in mijn hart van: “verloren tijd” keek ik hem na. De herinneringen 

aan een fantastisch mens en een bijzondere Maître kwamen terug met zijn woor-

den: “De wijzen komen uit het oosten maar zijn nog onbekend”.  

 

Maître G.S Kraak overleed in 1993 aan de ziekte van Alzheimer.  

 

Peter Leering 
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Zilveren Wapens 2015 

 

Heren floret boven en rechts 

Erik van den Ham (links) zet treffer 
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Foto boven: sabel 

 

 

 

 

Foto links: Melvin  

Jongenelis op degen 
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Bas Verwijlen (rechts) plaatst de winnende treffer in de finale. 

 

Thijs Martina (links) en Werner Huysmans (rechts) ontvangen de meesterdegen. 

Uitreiking meesterdegen 
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Een niet alledaagse (scherm)loopbaan…. 
door Jasper Schout, SGT1 

 
Mij is in de vorige redouble-

ment door Cdt Sgt Thijs 

Martina ‘de pen’ doorgege-

ven, om hierin mijzelf en 

mijn band met het schermen 

nader toe te lichten. Bij 

deze dank hiervoor, ik hoop 

u te plezieren met een in-

kijkje in mijn nog jonge maar 

zeker niet alledaagse 

(scherm)loopbaan. 

 

Het begon allemaal bij mijn 

opkomst op de KMA in au-

gustus 2004. Hier werd ik 

destijds uitgedaagd door de 

(toenmalig) kapitein Chris 

Scherpenzeel om de degens 

te kruisen. Daar mijn compe-

titieve instelling en fanatis-

me het niet toelaat om een 

uitdaging af te slaan, laat staan te verliezen, was mijn interesse gewekt. In dit 

jaar heb ik onder meer les gehad van boven genoemde, maar ook van toenmalig 

cadet Titia Mannessen en mijn collega’s van de sport de toenmalige SM Anne-

Marieke van Hulst en de SM Mike Becker. Naast trainingen was er natuurlijk 

ook plaats voor ‘kleine’ schermwedstrijden als Brussel, de C&A en de NMK. Al 

met al een jaar waarin ik lekker onbevangen (en soms ook onbezonnen) bezig kon 

zijn met de sport.  

 

In dit jaar realiseerde ik me echter dat ik niet op mijn plaats was in de opleiding 

tot officier voor de Infanterie, aangezien ik veel meer met sport bezig wilde 

zijn. Een plek bij het dienstvak LO/S leek mij dus beter geschikt, echter was 

een directe overstap hiernaar niet mogelijk. Een traject van 4 jaar sportacade-

mie in Den Haag gevolgd door de KMS en VTO-Sport was het gevolg. Gedurende 

dit traject heb ik om meerdere redenen, maar voornamelijk door tijdgebrek 

maar weinig degens aangeraakt.  

Door mijn band met de sport en de KMA ben ik wel echter nogmaals mee ge-
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weest naar het toernooi op de KMS te Brussel, ditmaal zelfs ‘vermomd’ als ca-

det. 

Na deze ‘omweg’ (bewust tussen aanhalingstekens) van 5 jaar kon ik mij vanaf 

2011 binnen de dienst volledig storten op mijn passie ‘Sporten’. Naast het lesge-

ven op de Kootkazerne in Garderen was er genoeg tijd om mijn eigen sporten te 

onderhouden, zoals wedstrijdzwemmen, (beach)volleybal, hardlopen en fitness. 

Schermen kwam hier ook weer om de hoek kijken. Dit begon weer met de NMK’s 

maar ook een enkele SPK (Jazz flash). Hier kwam vervolgens een clinic-set bij, 

waarmee ik in mijn rol als sportinstructeur wat mensen op de kazerne probeerde 

warm te maken voor de sport. In deze periode had ik geen schermtrainer en heb 

ik mijzelf de nodige (on)kunsten aangeleerd om mee te kunnen strijden tijdens 

de wedstrijden.  

 

De volgende stap was het verzoek van Toon van der Grinten om de trainerscur-

sus tot Prevot niveau 3. te gaan volgen in de zomer van 2013. Een niet te licht op 

te vatten cursus van 2 jaar welke de nodige fysieke en mentale inspanningen 

vereist. Na besloten te hebben dat deze stap voor mij in beide loopbanen een 

NK 2015 v.l.n.r: Anne-Marieke van Hulst, coach, Melvin Jongenelis, Thimo Dalm, 

Jasper Schout en Maurice Verburgh 
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goede leek te zijn, kon begonnen worden met de voorbereiding. Dit viel echter 

niet mee, in 6 á 7 jaar zonder trainer en/of maître bleek dat we moesten begin-

nen met afleren alvorens we aan het aanleren konden beginnen.  

 

Het eerste jaar van de cursus liep synchroon met mijn traject tot het behalen 

van het meesterbrevet op degen. Deze lessen van Toon, in aanloop naar dit 

meesterschap, bleken een welkome aanvulling/versterking van de cursusdagen in 

Almere. Tijdens de cursus in Almere werd ik vervolgens weer onder handen ge-

nomen door voornamelijk Leo Sannen en Ad van der Weg. Na in mijn eerste jaar 

het meesterschap behaald te hebben en hiermee ook mijn eigen vaardigheid 

behoorlijk opgekrikt te hebben werd het tijd om ook lessen te gaan draaien bij 

respectievelijk CSV Flash en Rapier.  

 

Mijn ontwikkelingen als trainer liepen dus eigenlijk gelijk met die als (wedstrijd)

schermer. Om meer ervaring op te doen als trainer besloot ik om ook meer wed-

strijden te gaan draaien, waaronder het SPK-circuit maar ook het nationale 

KNAS-circuit. Dit heeft er toe geleidt dat ik deel mag uitmaken van een leuke 

competitieve militaire selectie met onder andere (in willekeurige volgorde) Mau-

rice Verburgh, Thimo Dalm, Pelle Castenmiller, Max van Rhijn en Melvin Jonge-

nelis. 
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Recentelijk heb ik weer een stap mogen maken in mijn leven, met mijn huwelijk 

waarbij schermen ook een plekje had (zie foto), maar ook in mijn carrière, met 

mijn verkiezing tot Sportofficier. Wat inhoudt dat ik 10 augustus weer start 

met een jaar opleiding op de KMA.  

Hier kan natuurlijk ook weer prima geschermd worden… 

 

In de toekomst hoop ik mijn carrière als wedstrijdschermer nog verder te ont-

wikkelen hand in hand met die van trainer/coach. Samenvattend is deze scherm-

loopbaan niet los te zien van mijn loopbaan binnen defensie en de ontwikkelingen 

in mijn leven. Schermen is in alle vormen een deel van mijn leven geworden. Om 

de ontwikkeling hierin (maar dus ook in de rest van mijn leven) uit te beelden wil 

ik afsluiten met het 

volgende citaat; 

‘ Wie anderen wil 

leiden, moet eerst 

zijn eigen meester 

worden ‘(P. Massin-

ger) 

(Dat geldt dus ook op 

de loper). 

 

Rest mij in de afslui-

ting niks anders dan 

de Pen door te geven. 

In mijn stukje heb ik 

al een hoop namen de 

revue laten passeren, 

Maar 1 vertrouwd 

gezicht heb ik nog 

niet genoemd. Een 

persoon die zowel op 

de loper als op de 

tribune te vinden is, 

kan genieten van het 

spelletje en er zeker 

ook altijd plezier in 

heeft. Bovenal heeft hij waarschijnlijk meer ervaring dan de hele jonge selectie 

bij elkaar. Ik heb het hier natuurlijk over onze veteranenkampioen Joop Breed-

velt. Bij deze de pen, ik ben benieuwd met welk verhaal je ons gaat verblijden ;-)  

 

Assaut 2015 boven vlnr: Thimo Dalm, Pelle Castenmiller en 

Maurice Verburgh. 

Onder vlnr: Anne-Marieke van Hulst, Melvin Jongenelis, 

Björn Blaas en Jasper Schout. 
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wedstrijd datum locatie bijzonderheden 

Bronbeek  

Klewang 
13 november Bronbeek Dit is de tweede wedstrijd 

van een cyclus sabelwedstrij-

den van twee. De eerste wed-

strijd wordt geschermd tij-

dens het Assaut 

SPK 9 20 november Huis ter Heide   

SPK 10 18 december Huis ter Heide   

SPK 1 22 januari Huis ter Heide   

SPK 2 26 februari Huis ter Heide   

SPK 3 15 maart   Gelijktijdig met het NMK tij-

dens het 118e Assaut 

Bronbeek 

Klewang 
16 maart   Eerste wedstrijd Bronbeek 

Klewang sabelwedstrijden 

SPK 4 8 april Huis ter Heide   

SPK 5 6 mei KMA Breda Invitatiewedstrijd ‘Jazz 

Flash” i.s.m. CSV Flash, geldt 

als SPK 6. 

SPK 6 17 juni Huis ter Heide   

SPK 7 16 september Huis ter Heide   

SPK 8 21 oktober Amersfoort De vrijdag voorafgaande aan 

de Zilveren Wapens op 22 en 

23 oktober (Bernhardkazerne) 

Bronbeek 

Klewang 
11 november Bronbeek Dit is de tweede wedstrijd 

van een cyclus sabelwedstrij-

den van twee. De eerste wed-

strijd wordt geschermd tij-

dens het Assaut 

SPK 9 18 november Huis ter Heide   

SPK 10 16 december Huis ter Heide   

KMSV wedstrijdkalender 2015/2016 
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Andere opzet centrale trainingen 
Gebleken is dat het efficiënter en effectiever is de centrale training te kop-

pelen aan de SPK’s. Dit betekent dat in het vervolg de centrale training zal 

plaatsvinden op de dag van een SPK en zal aanvangen om 9.00 uur. Vanaf 11.00 

uur zal de SPK plaatsvinden. Tijdens de wedstrijden kan hetgeen in de centra-

le training aan de orde is gekomen worden toegepast. Op deze wijze wordt niet 

alleen direct geprofiteerd van hetgeen tijdens de centrale training aan de 

orde is gekomen maar ook beter aangesloten bij de drukke werkzaamheden van 

de actief dienenden.  

KMSV lid Bas Verwijlen eerst op GP Bern   (Bron: nos.nl) 

 
Degenschermer en KMSV-lid Bas Verwijlen 

heeft het grandprixtoernooi van Bern gewon-

nen. De 32-jarige Brabander was in de finale 

met 15-9 te sterk voor de Franse topper Da-

niel Jerent, de mondiale nummer acht. 

Verwijlen, de nummer 67 van de wereld, be-

reikte het hoofdtoernooi door in de groeps-

fase vijf van z’n zes partijen te winnen. In de 

eerste knock-outwedstrijd klopte hij Niko Vuorinen (15-7), waarna ook Radoslaw 

Zawrotniak (15-9) en Pavel Pitra (15-11) eraan moesten geloven. Ook Pitra is een 

wereldtopper: de Tsjech is de nummer negen van de wereld. 

In de kwartfinales en halve finales was hij de Hongaren Daniel Berta (15-10) en 

Peter Somfai (13-12) de baas. 

Bas Verwijlen (rechts) tijdens de Zilveren Wapens 2015 
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Programma 118de Assaut 2016  

op de  

Genm Kootkazerne te Stroe 
 

 

 

 

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 Afleggen examens “Meesterbrevet” 

 18.00 uur avondmaaltijd  

 19.00 uur Degen equipe wedstrijd aspiranten tegen de veteranen  

 (equipes van 4 personen om de Van der Wallschaal) 

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

 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 Borrel en 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) 

 09.00 uur Aanvang 1ste ronde dames en heren 

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

 11.30 uur Einde competitie en prijsuitreiking heren equipe 

 13.00 uur Receptie met individuele prijsuitreiking  

 13.30 uur Afsluitende gesloten maaltijd. 

 Vanaf 16.00 uur Vertrek internationale delegaties 

Zaterdag 19 maart Afbreken en opleveren voor 12.00 uur 

 Vertrek overige internationale delegaties. 

 

Wedstrijdorganisatie 

Hoofd Toon van der Grinten 

Chef du Protocol: Anne-Marieke van Hulst 

Ondersteuning Maurice Verburgh, Gerrit Beekhuizen, George van Heer-

 de en Frits Snijdewint 

Hoofd wedstrijdbureau Martin Ariaans 

Ondersteuning wedstrijdbureau Freeke Hilligehekken 

Hoofd logistiek Ineke Knape 
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“Als een rode draad loopt de schermsport door 

mijn militaire- en burgerleven”  
door Wim Speth, kap KL b.d. 

 

Mijn eerste stappen op de schermloper werden gezet in ’t Har-

de in de sportaccommodatie van de toen nog geheten Leger-

plaats ’t Harde, nu de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne. 

 

Aanvankelijk bestond mijn sportieve ambitie uit hardlopen en daar ik op enig suc-

ces in deze discipline kon bogen, bleef ik jarenlang een trouw deelnemer aan loka-

le en landelijke militaire hardloopevenementen. Met wisselend succes. Genoeg om 

af en toe in de prijzen te vallen en een goede conditie op te bouwen. 

 

Het schermen kwam in vizier doordat het een van de eisen was bij de sportproe-

ven van het N.S.F. Maître Gerard Kraak, op dat moment sportofficier op genoem-

de legerplaats, was gerechtigd om de proeven verbonden aan het N.S.F. diploma, 

af te nemen. En dus mocht ik via hem kennismaken met de kunst van het sabel-

schermen. 

 

Vanaf dat moment kwam mijn liefde voor de schermsport en met name voor het 

wapen sabel, in een stroomversnelling. Lid worden van de door hem opgerichte 

schermvereniging Valiant was een volgende logische stap. Maître Kraak was een 

gedreven sportman die in ’t Harde veel sportactiviteiten van de grond tilde. Sa-

men met enthousiaste collega schermleraren, zoals maître Jan Hartings en de bij 

vele oudere sportinstructeurs bekende maître Vermeltfort, stond hij aan de wieg 

van de schermsport op de Veluwe en in het noorden van het land. Verschillende 

verenigingen hebben hun bestaan aan hem te danken. Naast sv Valiant was hij ook 

trainer bij het vroegere Zorro in Apeldoorn, tegenwoordig Surtout geheten, en 

D.S.V. in Deventer. Ook A.S.V.D. in Dronten deed bij monde van Wil Janssen een 

beroep op hem om de eerste stappen in de schermwereld te zetten. 

 

Mijn schermloopbaan ontwikkelde zich voorspoedig. Geholpen door de vele trai-

ningsuren op de kazerne waar Maître Kraak praktisch iedere dag bereid was om 

individuele les te geven en het bezoeken van veel wedstrijden waar mijn scherm-

vaardigheden aan de praktijk getoetst werden kwam de nationale en militaire 

schermtop in zicht. 

 

Dat ging natuurlijk niet zonder de nodige zweetdruppels. Maître Kraak was onver-

biddelijk wanneer het aankwam op trainen. Met name wanneer Gerard Burema het 

weekeinde in ’t Harde doorbracht was de vrijdagavond gereserveerd voor een 
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pittig potje schermen. Soms bleef Cas Haertlein, gelegerd op de kazerne, dan ook 

nog over. Samen met Hans Melissant, Piet Leering, wijlen Wil Kempff en wijlen 

commodore Willem Bakker werden de partijen aaneengeregen en werd het soms 

middernacht voordat de schermtassen opgeborgen konden worden. 

Vervolgens plukte de maître ons de volgende dag dan van de straat of uit de tuin 

om het bos in te gaan. Hij had enkele “martelwerktuigen’ ontworpen om onze condi-

tie op peil te brengen. 

Bijvoorbeeld een paar fietsbanden gevuld met zand die om de schouders moesten 

tijdens de conditietraining. Of een tas van zijn echtgenote op een stok gestoken 

waar wij dan de flêche op moesten oefenen. Ook de hindernisbaan van de kazerne 

moest door de verenigingsleden regelmatig bedwongen worden. 

 

Die aanpak wierp wel vruchten af. In wisselende samenstelling haalde de equipe van 

Valiant, soms aangevuld met andere toppers zoals b.v. Ruud Makarawung, meestal 

de finale van het NK sabel en werd zelfs twee keer Nederlands Kampioen. Mijn 

beste individuele prestatie was een derde plaats op het NL Kampioenschap sabel 

na een enerverend gevecht met Pieter de Bruin. 

 

Beker overhandiging aan C-1LKA, v.l.n.r. Brigade-generaal Brüning, Wim Speth, Hans Me-

lissant en Martin Ariaans. 
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Natuurlijk was in een vroeg stadium het lidmaatschap van de toen nog zo geheten 

K.O.O.S. vanzelfsprekend. Ook daar werden goede resultaten behaald. Onvergete-

lijk waren de partijen tegen onze ‘Angstgegner’, de leden van de KMar, met in hun 

midden Rob van Doorn wiens subtiele arrêts vol bewondering en met respect in 

ontvangst werden genomen. Of het incasseren van de welgemeende houwen van 

Cocky en zijn trawanten van het Korps Mariniers. De Artillerie equipe tekende 

echter vaak voor de eerste plaats op sabel en ondergetekende maakte daar 

meestal deel van uit. Het was de tijd dat prijzen nog waardevol waren. Niet alleen 

qua herkomst maar ook qua materiaal, zilver of in ieder geval verzilverd. Vaak ge-

schonken door een hoge militaire autoriteit. Het was dan ook gebruikelijk dat je 

als winnaar van zo’n trofee een bedankbrief, voorzien van de juiste titulatuur, 

schreef naar betrokken autoriteit. In het geval van de Artillerie werden de equi-

peprijzen altijd aangeboden aan de Commandant 1 LKA waar zij te pronk werden 

gesteld in zijn bureau. 

 

De trainingsarbeid wierp ook vruchten af op de Nationale Militaire Kampioen-

schappen, waar ik drie maal de eerste plaats op sabel op mijn naam mocht schrij-

ven. Degen en floret waren op dat 

moment nog niet aan mij besteed. En 

dan natuurlijk de diverse CISM kam-

pioenschappen in binnen- en buiten-

land als lid van de militaire scherm-

ploeg. De trainingen in Utrecht en 

later in Doorn waren stevig en werden 

onder andere gegeven door maître 

Cock Peeks, maître Verwijlen en maî-

tre Ad Mol. Ervaringen om niet te 

vergeten. 

 

Het overbrengen van de verworven 

schermvaardigheden was een andere 

stap. Al in de beginfase van mijn 

schermcarrière vergezelde ik Maître 

Kraak naar zijn diverse verenigingen 

om hem te assisteren. Benauwde 

ogenblikken beleefde ik tijdens de 

ritten over de dijk naar Deventer 

gedurende welke mijn mentor mij de 

didactische kneepjes van het lesgeven 

bijbracht. Met 80 km per uur over de 

slingerende dijk, een hand aan het 

De equipe Speth v.l.n.r: Nan, zoon Rick en 

Wim Speth 
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stuur en met de andere hand de diverse schermbewegingen demonstrerend. Het is 

altijd goed gegaan en ik heb er veel van opgestoken. 

 

Tijdens de opleiding tot C leraar van onder andere Ad van de Weg en Jan de 

Graaf, zat maître Siebrands verlegen om leerlingen waarop de aankomende scher-

minstructeurs hun kennis konden botvieren. Met o.a. Hans Melissant en enkele 

anderen nam ik als pupil deel aan deze opleiding en mocht als beloning het examen 

voor “zaalassistent” afleggen voor de commissie met onder andere maître Dick van 

Winden en maître Cock Peeks. Later kwam daar nog dezelfde vaardigheid op floret 

bij. Vanaf dat moment nam het lesgeven een steeds grotere plaats in tot ik uitein-

delijk zelfstandig een aantal verenigingen onder mijn hoede kreeg. 

 

Toen maître Kraak problemen met zijn gezondheid kreeg verzocht hij mij zijn 

taak bij Valiant over te nemen. Het was een moeilijk moment voor hem maar het 

ging niet anders. Voor mij betekende het de uitdaging om zijn werk voort te zet-

ten en ik heb dat met veel genoegen in zijn geest proberen te doen. Hij was en is 

nog steeds mijn grote voorbeeld. Een vakman en een gentleman, waar ik veel aan te 

danken heb. 

 

Mijn hele gezin schermde inmiddels. Nan was een jaar na mij begonnen op floret 

bij Valiant en maakte daar deel uit van de damesequipe die regelmatig in de lande-

lijke finales terug te vinden was. De dames van Valiant mochten, als zij als dona-

teur waren ingeschreven, ook deelnemen aan het Assaut. Daar ontmoetten zij on-

der andere floretschermsters van Zeemacht en MVO. Samen vochten wij ook me-

nig robbertje op de Assauts waarbij ik tot ieders plezier op floret het onderspit 

moest delven. Zoon Rick begon natuurlijk op floret maar werd in zijn tienerjaren 

enkele malen Nederlands jeugdkampioen op sabel. Ook anderen uit de onmiddellij-

ke nabijheid hebben wij bij de schermsport kunnen betrekken. Valiant heeft veel 

schermers en kader voor de schermsport kunnen leveren. Neem bijvoorbeeld Mar-

tin Ariaans die tot op de dag van vandaag actief is in de schermwereld en Erik van 

den Ham, ook een pupil van maître Kraak. Nan en ik hebben heel lang, in wisselende 

functies, deel uitgemaakt van het bestuur van Valiant. Wij waren er maar druk 

mee, met die schermsport!! 

 

Eigenlijk was het vanzelfsprekend dat je als schermer iets terug deed voor de 

K.O.O.S. Met deze organisatie heb ik ook mooie momenten beleefd. Zoals reizen 

naar Engeland waar wij in Aldershot en op de Militaire Academie in Sandhurst 

onze opwachting mochten maken. Toen ik werd gevraagd om voorzitter te worden 

van deze illustere Bond heb ik wel een nachtje na moeten denken. Als opvolger van 

Otto Bosman in de voetsporen mogen treden van voorgangers als onder andere 

Dick Edinburg. De enige voorzitter die het zich kon permitteren om tijdens een 

26 

 

toespraak voor de verzamelde autoriteiten zijn rode boerenzakdoek te voorschijn 

te halen en zijn neus te poetsen zonder daarbij aan waardigheid in te boeten. 

Ik heb bijna zeven jaren leiding mogen geven aan een geweldig bestuur, met als 

hoogtepunt natuurlijk het jaarlijkse Assaut. Een mooie tijd waarin ik veel geleerd 

heb. Een periode die overschaduwd werd door het overlijden van onze Schotse 

schermvriend Howard Travis tijdens het Assaut op de Legerplaats bij Oldebroek 

in 1991. Dat heeft een diepe indruk achter gelaten en tot op de dag van vandaag 

komen die tragische ogenblikken soms bovendrijven. 

 

De al eerder in dit verhaal genoemde maître Jan Hartings was ervoor verantwoor-

delijk dat ik uiteindelijk toch nog de degen ter hand heb genomen. Mijn vaardig-

heid op dit wapen is altijd beperkt gebleven, maar was uiteindelijk toch voldoende 

om deelname aan de Nationale en Moderne Vijfkamp te rechtvaardigen. Dit uit-

stapje bleef beperkt tot deelname in de middenmoot maar was wel een opstap naar 

een verder verblijf binnen de Vijfkamp. 

 

Op volgens mij slinkse wijze wisten Jan en Cockie Hartings ons over te halen om 

hun functie als organisatoren van het onderdeel paardrijden over te nemen. Daar-

voor moesten wij natuurlijk wel zelf ervaren hoe het voelt om in het zadel te zit-

ten en de kuiten aan te spannen. Mijn lieve Nan ging als eerste overstag en begon 

met het nemen van rijlessen en toen kon ik natuurlijk niet achterblijven. Tot op de 

dag van vandaag ben ik Jan daarvoor dankbaar want ook nu nog beleef ik veel ple-

zier aan de ruitersport, zij het op recreatieve wijze. 

 

De degen bleef mij achtervolgen. Een opsteker was het NL Kampioenschap Moder-

ne Vijfkamp dat mijn pupil Bob van Hout enkele jaren geleden op zijn naam mocht 

schrijven. Het onderdeel schermen heb ik hem vanaf de eerste passen bijgebracht 

en het schept wel voldoening dat ik, als pure sabreur, hem zoveel degenvaardigheid 

heb bijgebracht dat hij voldoende punten voor zijn titel kon vergaren.  

 

Genoeg opgeschept!!! 

 

Aan mijn actieve militaire loopbaan kwam tenslotte een einde. Maar niet aan de 

schermactiviteiten. 

 

Het trainingswerk bij sv Valiant heb ik nog jarenlang met veel plezier gedaan. Tot-

dat ik, na 18 mooie jaren het stokje kon overdragen aan Martin Broodbakker. 

Maar, net als Heintje Davids, mocht ik nog een keer terugkomen. De laatste jaren, 

tot onze verhuizing naar Duitsland, heb ik Martin geassisteerd bij Valiant, een 

taak die vanaf dat moment met verve wordt waargenomen door John Hartings jr. 

Na enkele maanden in Wilsum (BRD) waar wij zijn neergestreken, begon het weer 
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te kriebelen. Eigenlijk wilde ik alleen maar af en toe nog eens de wapens kruisen. 

Na een zoektocht op internet kwam ik erachter dat op 20 km afstand, in het 

stadje Nordhorn, een schermvereniging floreerde. 

Kijken kan geen kwaad, zo wist ik Nan over te halen, en voor ik het wist was ik lid 

van een jonge club die alleen maar de degen hanteert. Ik heb op hun verzoek nog 

wel enkele introductielessen sabel gegeven, maar wegens gebrek aan materiaal is 

dat een stille dood gestorven. Eigenlijk wilde ik geen les meer geven, alleen maar 

schermen wanneer ik daar zin in zou hebben. En jawel hoor, u  raadt het al, op dit 

moment ondersteun ik het trainersteam waar ik kan en wederom met veel plezier! 

De benodigde kennis haal ik onder andere uit de aantekeningen die maître Jan 

Hartings, tijdens zijn opleiding in Marechaussee stijl neergetikt heeft. U weet 

wel: “betrokkene, hierna te noemen, verdachte…..  enz.” 

 

Vanaf januari staan mijn activiteiten noodgedwongen op een laag pitje. Mede door 

het schermen is het duimzadelgewricht van mijn rechterhand versleten. Ik noem 

het maar een “doigte” hand, alhoewel ik er ook links last van heb. Een kundig chi-

rurg heeft een nieuw gewricht ingeplant, gemaakt uit een stuk pees uit mijn arm. 

Betrokken chirurg is de eerste die schermlessen krijgt wanneer ik mijn rechter-

hand weer kan gebruiken. Dat kan nog wel een paar maanden duren.  

Nan is niet meer actief in de schermsport maar gaat nog wel met veel plezier af 

en toe mee naar Nordhorn om te helpen bij de organisatie.  

Ik ben blij dat ik, in navolging van Joop Pompe, mijn verhaal heb mogen vertellen. 

Een verhaal waaruit hopelijk blijkt hoezeer ik de schermsport toegedaan ben. 

Maar ook hoop ik hiermee verwoord te hebben dat deze rode draad die een deel 

van mijn (militaire) leven mede bepaald heeft, ingekleurd is door vakbekwame 

mensen waar ik veel respect voor heb gehad en nog heb. Zonder deze mensen, en 

veel schermcollega’s zou mijn (sportieve) leven er een stuk saaier uitgezien heb-

ben.  

 

S.v. Vailant Neder-

landse kampioen-

schap v.l.n.r. Cas 

Haertlein, Gerard 

Burema, maître 

Kraak, Wim Speth 

en Piet Leering 
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