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heid. Doel van dat alles was natuurlijk ook om de bekwaamheid in het schermen
en het enthousiasme te stimuleren. Het is ook goed mogelijk dat er aan sommige
brevetten nog een premie, eenmalig of periodiek, verbonden was. *Uw brevet is
mooi ontworpen en speciaal gedrukt. U geeft daarvan een beschrijving. Men zal
een graficus opdracht hebben gegeven iets moois te ontwerpen. Misschien is ook
in een voorschrift beschreven hoe het brevet er uit moest zien, en dan zouden bre-
vetten over een lange reeks van jaren identiek zijn geweest. Ik heb geen bronnen
ter beschikking waaruit dat blijkt. Misschien zou u eerder bij een bibliothecaris
moeten aankloppen (bijvoorbeeld die van de Koninklijke Militaire Academie te
Breda).

*     �Je maintiendrai�
was natuurlijk de lijfspreuk van Willem van Oranje, nu die van de Koninklijke
Landmacht. De kannonnen, paarden, ankers en  schepen duiden op een krijgs-
machtbreed brevet. Er werd in de krijgsmacht van oudsher geschermd. Men kon
brevetten behalen op diverse wapens en ook op alle wapens. Die wapens waren,
voorzover mij bekend, de degen, de sabel, de floret (wedstrijdwapens die nog
steeds bestaan), maar ook de korte en de lange stok. Ik weet niet of 'alle wapens'
toen betekende alle 5 of misschien nog wel meer (geweerschermen bijvoorbeeld),
of een selectie van drie bijvoorbeeld. Uw grootvader was privot op de korte stok.
Op privot kom ik zo terug. Een examen voor een brevet wordt afgelegd voor een
examencommissie, bestaande uit ter zake kundigen. Bij het schermen zijn dat de
meesters of, vaker zo genoemd, de maîtres. Het brevet is dan ook door drie maî-
tres getekend ('meesters der schermkunst').

*    Uit het woord �prevot�,
is ook het (inmiddels archaïsche) Nederlandse woord �provoost� ontstaan. In een
Franse encyclopedie uit 1891, de Trousset, heb ik het volgende daarover gevonden:
�Prévôt de salle: celui qui est sous un maître en fait d�armes, et qui donne leçon
aux écoliers: prendre leçon du prévôt de salle.� Met andere woorden, de prévôt is
de hulp van de maître, die onder het toeziend oog van de maître een aantal taken
van scherminstructie mag verrichten. Het is een zeer goede schermer, want hij
heeft het brevet gehaald en dat is niet makkelijk, maar hij is nog (lang) geen maî-
tre.  Dit verklaart ook de door u aangehaalde woorden uit het brevet, waarin aan
meesters en prévôts om bescherming kan worden gevraagd. Naast de instructie-
taak werd aan hen ook de nobele taak toegekend van het geven van bescherming.
Zelfs is 1887 was dat al meer een symbolische bewoording dan werkelijkheid.
Het duidde op de oorsprong van de schermkunst, waarbij edelen hun bevolking
moesten beschermen (let op dat laatste woord).
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Van de voorzitter

Beschermheer

Het bestuur heeft op 23 maart j.l zijn opwachting gemaakt bij onze nieuwe bescherm-
heer, Zijne Hoogheid Prins Maurits van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven. Hij

ontving het voltallige bestuur in het Paleis op de Dam in Amsterdam. We boden hem
het wapenschild aan van de KMSV, het Jubileumboek en het laatste exemplaar van Re-
doublement. De Prins zegde toe de traditie van zijn grootvader, ons jaarlijks een medaille
ter beschikking te stellen, te zullen voortzetten. Hoe deze erepenning zal gaan of blijven
heten moet nog worden beslist. Wij hebben de beschermheer uitgenodigd bij ons volgende
Assaut, in maart/april 2006 op de KMA, aanwezig te willen zijn. Hij streeft ernaar in-
derdaad te komen, maar agenda�s zullen nog moeten worden opgelijnd. We hopen die da-
tum zo spoedig mogelijk te kunnen vastleggen. Prins Maurits toonde zich enthousiast
voor onze sport en onze vereniging. Onze pogingen hem te verleiden ook actief de scherm-
sport te gaan bedrijven, leden voorlopig schipbreuk, ook al wisten wij hem te vertellen dat
het schermen de sport van prinsen en de prins der sporten was. Wij koesteren hoop uit het
feit dat dit pas de eerste schermutseling was. De realiteit gebiedt echter  te zeggen dat de
Prins zelf ook een drukke agenda heeft, die zich niet eenvoudig laat verenigen met weke-
lijks trainen bij een schermmaître.
Het bezoek is geslaagd, de Prins heeft een goed beeld van onze KMSV en wij zien uit
naar een warm en langdurig beschermheerschap.
En marge van het bezoek mochten wij ook, onder  deskundige leiding, een aantal zalen

van het Paleis be-
zichtigen. Dat
was zeer de moei-
te waard. Mocht
u gelegenheid heb-
ben dan moet u
dit monumentale
pand echt gaan
bekijken. Het is
open voor publiek.

De nieuwe
beschermheer met

een deel van het
bestuur in de

ontvangstruimte
van het Paleis op

de Dam.
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Schenking antiek brevet

De heer William Schadd, uit Melbourne in Australië, die de site van de
KMSV op internet had gevonden, heeft de vereniging zojuist een brevet

geschonken. Het brevet is voor de Prévôt op de korte stok, behaald door zijn
grootvader in 1887.  Dat is dus tien jaar voordat de KMSV (als KOS) werd
opgericht. Het is beslist niet ondenkbaar dat de heer Schadd senior behoorde tot
de eerste leden van KOOS of KOS, toen deze een decennium later werden op-
gericht.
Over het brevet hebben we de heer Schadd het volgende teruggekoppeld,
hetgeen later ook door experts is bevestigd:

*     Brevetten.
Het is al heel lang in de krijgsmacht gebruikelijk voor specialistische kennis of
kunde brevetten uit te reiken. Zo�n brevet bestaat dan uit een oorkonde en vaak
ook een draaginsigne dat ergens op het uniform kon worden gedragen. Bij het
ene krijgsmachtdeel was dat vaak meer zo dan bij het andere, een verschil dat
wij nog vandaag de dag zien tussen marine (erg terughoudend) en landmacht
(veel ruimer). Zo�n brevet werd dan vaak uitgereikt tijdens een formele plechtig-
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Halen en brengen

                                  De site

Een van de beste beslissingen van de afgelopen jaren was het opzetten van een eigen
website. Hans Melissant bood dat aan en is er ook in geslaagd een hele mooie

website te maken. Weinigen van u zullen deze nog niet hebben bekeken. Er bestonden
natuurlijk aarzelingen tegen: het kost geld, het kost tijd en het heeft alleen zin als de site
daverend actueel kan worden gehouden. Met namen met dat laatste hebt u ons mis-
schien al eens zien tobben: waarom, bijvoorbeeld, staan de uitslagen van het Assaut of
een SPK niet de volgende dag al op de site? Een site kan nog zo mooi zijn, hij zal toch
gevoed moeten worden en dat vraagt een zekere discipline. Voor een gedrukt blad, ons
Redoublement, dat twee keer per jaar uitkomt, hoef je je slechts aan de limietdatum
van het inleveren van de kopij te houden. Voor de site geldt dat hij onmiddellijk moet
worden geactualiseerd. Die discipline groeit inmiddels al aardig. Daardoor kunnen we u
veel vaker en beter informeren over van alles. Ook is de site niet beperkt tot de �zender
van bestuur en TC�, het is ook uw site, en velen van u hebben de weg naar de site als
communicatiekanaal al gevonden.
Het blijkt dat de site onverwachte en leuke aanknopingspunten geeft van buiten de
vereniging. Immers, iedereen kan de site vinden en bezoeken. Een lang verloren lid
vonden we terug (d.w.z, we kregen wel zijn contributie, maar we
waren zijn adres kwijt na verhuizing). Ook kregen we contact
met een naar Australië geëmigreerde Nederlander, de Heer
Schadd, die ons het schermbrevet van zijn grootvader
schonk (zie elders in dit blad).

E-mail

Velen van u zijn aangesloten op e-mail. U kunnen
        wij dus heel snel op die manier bereiken. Dat
geldt voor uitnodigingen voor SPK�s en andere
wedstrijden. Dat geldt ook voor het snel versprei-
den van bijvoorbeeld een overlijdensbericht, zoals
helaas al spoedig na het Assaut nodig bleek we-
gens het overlijden van ons trouwe lid KLTZA b.d.
Hans Schuiling. Enkelen van u beschikken wel over
e-mail, maar hebben ons nog niet in het bezit van
dat adres gesteld. Ik hoop dat u dat snel doet. En
dan zijn er enkelen die, om tal van redenen, nog
geen e-mail hebben of het zelfs niet willen heb-
ben. Ik kan dat begrijpen en respecteren, maar
het gevolg is wel dat u achterop raakt in dit
informatietijdperk. Ik hoop dus dat u
die stap alsnog neemt.
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Schermlessen voor de Antilliaanse militie
door: Sjaak Roelse Willemstad Curacao

Na mijn vertrek naar de Nederlandse Antillen kreeg ik te maken met de opleiding van
Antilliaanse dienstplichtigen op Curaçao. 
Het zijn veelal �kansarme� jongeren die in de maatschappij eigenlijk niet meer mee tel-
len. Schoolverlaters en jongens zonder diploma. Gezien mijn functie als toegevoegd
hoofd opleidingen bij de Antilliaanse opleiding leek het mij mooi om ook de scherm-
sport bij deze jongeren te introduceren. Immers respect tonen voor je tegenstander, om-
gaan met etiquette, eervol verliezen zijn een paar facetten die mij wel aanspraken om
deze mannen bij te brengen.

Het was een niet alledaags gezicht om miliciens van de Antilliaanse militie rond te zien
lopen in spierwitte schermpakken en gewapend met een degen. In het kader van het mili-
taire gedeelte van hun opleiding, waarbij ze te maken krijgen met een velerlei aan sport-
lessen, waaronder deze keer ook het schermen. De reden hiervoor ligt niet alleen op spor-
tief gebied; maar ook de opvoedkundige waarde en het wederzijds respect wat je een te-
genstander moet bieden is iets wat in het kader valt om deze jongens te leren met elkaar
samen te werken. Immers bij de schermsport is het niet alleen maar brute kracht wat tot
de overwinning kan leiden. Behendigheid, lenigheid en tactisch inzicht zijn maar een paar
facetten die niet gerelateerd zijn aan de fysieke kenmerken van een schermer.

De finalisten van de finale poule.  Rechts voor de uiteindelijke winnaar
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Redoublement

In het licht van het voorgaande komt de vraag op of we een blad als Redoublement nog
moeten handhaven. Het kost veel geld, omdat het gedrukt en verzonden moet worden.

De informatie staat toch ook al op de site en, als zij snelheid behoeft, gaat zij tevens per
e-mail! Inderdaad komt dit on- derwerp bij bestuursvergaderingen af en toe op.
Het  bestuur heeft besloten Redoublement te handhaven, niet al-

leen voor de enkele tientallen leden en donateurs die
geen e-mail-adres hebben opgegeven, maar eigen-
lijk voor alle leden, om een tastbaar werkje te heb-
ben dat nog echt door de brievenbusgleuf op de
deurmat valt en dat je echt in je handen kunt
vasthouden en zelfs archiveren of in een boeken-
kast kunt zetten. Voor de meesten zal de actua-
liteitswaarde daarvan niet groot zijn; die zaken
zijn te vinden op de site of komen (ook) per e-
mail. Redoublement wil echter wel een verslag
doen dat bewaard kan worden. Ook zal het
artikelen (moeten) bevatten die een aanvulling
geven op wat in de flitsende communicatie-
kanalen wordt aangeboden. Zoals stof tot
overpeinzen, een woord vooraf door de voor-
zitter, vergaderstukken voor de Algemene
ledenvergadering, in memoriams van over-
leden leden en alle andere zaken die zich
meer lenen, of eveneens lenen, voor een
blijvende verslaglegging. Het is buitenge-
woon verheugend dat onze webmaster
zich bereid heeft verklaard ook de redac-

tiepen van Redoublement te gaan voeren:
Hans, van harte welkom!

Halen en brengen

U zag dat de overkoepelende titel de mysterieuze naam had van �halen en brengen�.
In een recent Defensieblad �Pijler� stond te lezen, onder de kop �herinrichting

personele functiegebied Defensie�: �de tijd is voorbij dat alles op een presenteerblaadje
door de P&O dienst wordt aangeboden�. Dat is nogal wat! Er was zo�n 10 jaar geleden
forse kritiek op het niet personeelsvriendelijke personeelsbeleid. Onder grote, ook
politieke aansturing, is alles in snel tempo verbeterd. Personeelsleden werden gekoesterd,
er kon worden gesolliciteerd op functies, er kwam betere voorlichting, er werd meer tijd in
de mensen gestoken, en nu gaat dat zo van tafel. Is er een nieuwe no-nonsense filosofie
geboren? Zeker! Of komt het door de enorme bezuiniging, waardoor al die diensten
plotseling niet meer kunnen worden geleverd? Misschien dat nog wel meer!
Hoe dan ook, de verschuiving die zich op personeelsgebied bij Defensie voordoet zie je
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Vliegbasis Soesterberg Soesterberg   SPK 5 vrijdag 26 augustus
Koninklijke Militaire Academie Breda SPK 6 vrijdag 4 november
Locatie nog onbekend - SPK 7 vrijdag 9 december

Super Prestige klassement 2005

Zilveren toernooien 2005

Deze wedstrijden zullen worden gehouden op 26 en 27 november 2005 op de Van
Braam Houckgeestkazerne te Doorn.Marinierskazerne te Doorn.

De bijzonderheden en het exacte programma volgen zo spoedig mogelijk ! !

Oprichting KMSV-trainingsgroep op Marinekazerne Amsterdam
Oproep tot deelname

Hierbij een oproep betreffende de oprichting van een (KMSV) trainingsgroep in de
sportschool van de Marine Kazerne Amsterdam (MKAD):

Er zijn op dit moment een aantal  liefhebbers, maar er is natuurlijk de wens voor meer
deelnemers en daarvoor is een oproep gedaan op verschillende plaatsen in de kazerne.  
Mogelijk zijn er elders (oud)-militairen, die hier ook aan mee willen doen en voor hen is 
deze oproep mede bedoeld. Les-materialen zijn reeds aangevraagd.
Voorlopig zal ondergetekende zelf de training verzorgen daar er nog geen (militaire)
maître hiervoor bereid is gevonden.   Opgeven en/of verdere inlichtingen betreffende de
schermdagen en -tijden bij;  Wil J.P. Janssen, tel.mobiel 06 55355865, of via email-adres
wjp.janssen@wolmail.nl .
Iedere reactie is welkom, met een schermgroet,  
 ---)----------------  Wil Janssen. 

Van de ledenadminstrateur

Een op roep aan de leden: mocht u van één van onderstaande leden de nieuwe verblijf
plaats en/of het nieuwe adres kennen, gaarne een berichtje aan de ledenadminstrateur:

L. Harmsen, Lelystad; J.A.M. Komen J, Amsterdam; F.L.W. Langendam, Den Helder;
J.D. Scherpers, Amersfoort; R. Tegel, Alkmaar; P.M. Wildenberg,Den Helder

Als nieuw lid heeft zich aangemeld:
Wim Cappers te Arnhem

We heten de heer Cappers van harte welkom binnen onze gelederen en wensen hem veel
schermplezier in zijn tijd bij de KMSV.
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alom in de maatschappij. Die wordt harder en zakelijker. Je moet zelf de informatie maar
halen, zij wordt niet van de wieg tot het graf meer achter je aangedragen. Dit zou ook
voor een schermvereniging als de onze gevolgen kunnen hebben. Wij zouden kunnen zeg-
gen: alles staat op de site, haal het daar maar. Ik schetste u echter al dat wij dat niet zo
zien. Wij handhaven Redoublement, wij mailen spoedeisende informatie naar u toe en
wij blijven ons voor u inzetten. Daar hebt u ook recht op. U bent lid en u betaalt uw con-
tributie en u krijgt daarvoor diensten. Die diensten behoren vooral te bestaan uit een maxi-
mum aan schermfaciliteiten. De KMSV is echter geen grote vereniging en zij heeft geen
professionele bestuurders. Het bestuur kan alles niet alleen; we hebben u, de leden hard
nodig, zeker in de tijd van verzakelijking die om zich heen grijpt. We zullen meer zelf moe-
ten doen, en met zelf bedoel ik dan bestuur en leden, omdat de militaire faciliteiten gelei-
delijk afnemen in een kleiner en efficiënter wordende krijgsmacht.

Dank

Ik moet zeggen dat we desondanks de afgelopen jaren magnifieke steun hebben gehad
van de Chef Defensiestaf, van de bevelhebbers van de krijgsmachtdelen, van het Bu-

reau Internationale Militaire Sportwedstrijden, van gouverneurs en commandanten van
opleidingsinstituten (KMA, KIM en KMS vooral) en van commandanten van kazernes
waar wij vragen een wedstrijd te mogen houden. Achter de schermen zijn het daar ook
vaak de buitengewoon enthousiaste maîtres, sportofficieren en -instructeurs, die zorgen
dat het allemaal gebeurt. Hen allen wil ik graag hierbij in het zonnetje zetten.

Afscheid

Op de Algemene Ledenvergadering op 14 maart is onder meer besloten dat ik in de-
cember het voorzitterschap neerleg en overdraag aan Kolonel der logistiek drs.

Marius H.G. van Zeijts, RA. Zoals u weet ben ik in 2003 gekozen tot voorzitter als op-
volger van brigade-generaal Peer H. de Vries, die met leeftijdsontslag ging. De formule
waarmee hij mij had benaderd was dat ik �interim-voorzitter� zou worden, omdat ik ei-
genlijk ook al, sinds eind 2001, met leeftijdsontslag was. Gezien mijn parttime functie als
Vlagofficier Leergang Topmanagement Defensie kon ik de toets der Statuten doorstaan
en toch nog een term als voorzitter maken. Ik heb dat dan ook met veel plezier gedaan en
dat blijf ik doen tot december. Dan moet ik echt weg als voorzitter, want eind van dit
jaar leg ik die parttime vlagofficiersfunctie ook neer en word ik, zeker voor mijn gevoel,
echt b.d. Zoals u ziet probeer ik het nog zo lang mogelijk te rekken, en wel tot 9 decem-
ber, als wij ons laatste SPK-toernooi van dit jaar houden op de Van Braam Houckgeest-
kazerne in Doorn. We houden dan een extra Algemene Ledenvergadering met als agen-
dapunten in principe alleen opening, overdracht functie van voorzitter en sluiting. Ik hoop
dat u allen deze vergadering bijwoont. Maar meer nog hoop ik dat u allen deelneemt aan
de daar en dan geplande SPK-schermwedstrijd, want het schermen, dáár gaat het ons
om!

Uw voorzitter
Egmond van Rijn
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SPK 4 2005 te Weert; de uitslagen

A-poule
Vic. Ind.

1. Thomas V 25 50
2. Vredeveldt N 24 48
3. Wittens G 22 +54 46
4. Heerde G 22 +54 44
5. Fabers H. 20 42
6. Wieldraayer H. 19 40
7. Horsten G 17 39
8. Berkel v. B. 16 38
9. Uijting H. 15 +18 37
10. Wees v. L 15 -5 36
11. Carlo H 13 -7 35
12. Moolenaar M. 13 -9 34
13. Timmers A. 12 -8 33
14. Hertenberg E 12 -9 32
15. Schout J 11 -8 31
16. Bel E 11 -10 30
17. Hendrikxs 11 -25 29
18. Koens J 10 28
19. Boesen A. 9 -20 27
20. Schoonis B. 9 -21 26
21. Holwerda D. 8 -27 25
22. Zee v.d. R 8 -38 24
23. Hulst v. A 6 -37 23
24. Ommering T 6 -43 22
25. Brink J 5 21
Voogd R opgegeven
Berg v.d. J opgegeven

Poule-B
1. Lieshout M 17 20
2. Kamp S 16 19
3. Snijdewint F 14 +31 18
4. Horstman J 14 +23 17
5. Dommelen v. L 11 +19 16
6. Wilhelmus M 11 +4 15
7. Riel v. J 10 +7 14
8. Ector A 10 +3 13
9. Knape I 9 +3 12
10. Alberts J 9 -3 11
11. Bakker J 8 10

12. Boeser A 7 -8 9
13. Rombouts V 7 -11 8
14. Meijer W 7 -23 7
15. Ploem R 7 -26 6
16. Leeuwen S 7 -28 5
17. McCarthy M 6 4
18. Groot d. P 4 -23 3
19. Wilhelmus P 4 -38 2

C-poule
1. Leroux F 16 1
2. Gubbels A 15 1
3. Lamp A 13 1
4. Freriksen E 12 1
5. Florie E 11 +12 1
6. Steen v.d. IJ 11  o 1
7. Dobbelaar E 10 +4 1
8. Veul R 10 +3 1
9. Fransen J 10 -2 1
10. Vaes A 10 -6 1
11. Heijl E 10 -11 1
12. Brugmans M 9 1
13. Boer d. M 8 -5 1
14. Plaisier Ww 8 -9 1
15. Romp R 7 -8 1
16. Massaar J 7 -15 1
17. Pitlo A 7 -20 1
18. Peerbooms R 6 -11 1
19. Heijden D 6 -26 1

L.S.
 Hierbij wil ik de organisatie nog-
maals bedanken voor een top ontmoe-
ting. Zeventig schermers dat is niet
niks, een geweldige beleving.
Ook een woord van dank aan de deel-
nemers uw sportiviteit was aanwezig. 

Namens sv MVO
Met vriendelijke groeten,

Rudolph
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Extra Algemene Ledenvergadering vrijdag 9 dec. 2005

Locatie Van Braam Houckgeestkazerne, Doorn
Tijdstip: na afloop SPK-wedsrtrijd.

In verband met de op de ALV van 15 maart 2005 besloten overdracht van het
voorzittersschap van Vice admiraal b.d. drs. W.J.E. van Rijn aan Kolonel der

Logistiek drs. M.H.G van Zeijts R.A. zal er een Algemene Ledenvergadering
worden gehouden na afloop van en in aansluiting op onze SPK-wedstrijd van 9
december in Doorn.
Dit in overeenstemming met artikel 12 van de Statuten, tweede zin. Deze ALV
heeft geen besluitvormend karakter, zoals moge blijken uit de agenda.

De agenda is als volgt:De agenda is als volgt:De agenda is als volgt:De agenda is als volgt:De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen voorzitter
3. Afscheidswoord aftredende voorzitter
4. Overdracht voorzitterschap
5. Welkomstwoord nieuwe voorzitter
6. Rondvraag
7. Sluiting

Wij hopen alle leden op deze extra ALV te mogen begroeten.
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3e SPK 2005 in de Marine Kazerne Amsterdam
 

Het is wel heel lang geleden dat er in de Marine Kazerne Amsterdam een scherm
wedstrijd plaats vond. Werd daar vroeger tientalle jaren gestreden om het Marine

Kampioenschap die een week duurde en gevolgd door een week Interservice Kampioen-
schappen (jaren 60,70 en 80) is dat jaren lang niet meer het geval geweest.
In de eerste instantie hield de organisatie van de SPK rekening met een 25-tal inschrijvin-
gen voor de 3e SPK en was er rekening gehouden met 20 slaapplaatsen voor deelnemers
die vast op donderdag wilden komen. Dat was echter mis gerekend want met een inschrij-
ving van alleen al 16 KMS-ers kwam de uiteindelijke inschijving op maar liefst 43 ! Daar-
bij wilden ook een 36 deelnemers en officials graag al op donderdagavond naar Amster-
dam komen en blijven slapen. Na een schrijven van onze voorzitter aan Commandant
Harte van MKAD kregen wij echter de volledige medewerking van alle betreffende func-
tionarissen in de kazerne en kon alles �geregeld� worden. Op de donderdagavond in de
�Gouden Bal� waren dus bijna alle betrokkenen aanwezig en leek het op een reünie van
schermen tot in de kleine uurtjes.
De volgende ochtend was een ieder dus ruim op tijd om de wedstrijd onder leiding van
Gerrit Beekhuizen en Freke Hilligehekke te beginnen en streden uiteindelijk maar liefst 36
deelnemers in het unieke SPK systeem. Met medewerking van alle schermers en in het
bijzonder door de KMS-ers werd de wedstrijd binnen de opgegeven tijd afgerond en ruim-
den alle schermers de zaal volledig weer op.
Kolonel Harte heeft die dag met veel plezier de wedtrijd twee maal bezocht en trof daar
tot zijn genoegen ook Maître Peeks waarbij hij zelf heeft leren schermen. Tijdens zijn aan-
wezigheid verzekerde Kolonel harte ons dat wij altijd zeer welkom zijn. Tot slot werd er
aan de Kolonel en de Chef Sport een schildje van de KMSV uitgereikt. Kortom een groot
succes en wij hopen deze SPK jaarlijks in Amsterdam te kunnen blijven houden en mis-
schien nog wel andere militaire wedstrijden.                      W.J.

A-poule
                        
1   Heerde v. G
2   Francis R
3   Konigslow B
4   Mazier H
5    Krijger D
6    Oosthof
7   Biersteker 
8    Moolenaar M
9    Snijdewint F
10    Pasman
11    Franssen
12    Carlo H
13    Hoogendoorn
14    Schoonis B
15    Ector A

16    Hak G
17    Veul
18    Vaes P
19     Freriksen

B-poule 

1    Bel E
2    Schout A
3    Dupont R
4    Oterdoom
5    Knape I
6    Holwerda
7    Haay d. W
8    Veenstra A
9    Rombouts V
10   McCarthy M
11   Pitlo
12   Alberts
13   Plaisier
14   Schaekers
15   Meijer W
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107e Assaut in Weert

Voor haar 107e Assaut was de Koninklijke Militaire Schermvereniging (KMSV) dit
jaar, van 13 t/m 16 maart, te gast op de Koninklijke Militaire School (KMS) te

Weert. Niet alleen had de KMS de zaal prachtig ingericht, ook nam een groot aantal
onderofficieren in opleiding deel aan de individuele degenwedstrijd. KLTZE Michel van
der Klip bleek ongenaakbaar en veroverde de titel voor George van Heerde en SGTOD-
OPS Rudolph Francis. Zeer verrassend vierde was adsprirant SGTADBT Dave Krij-
ger, die in een jaar tijds grote vorderingen heeft gemaakt. Hij sleepte daarom eveneens de
prijs voor de meest veelbelovende schermer in de wacht, naast de Gouverneursmedaille
van de KMA. Negen degenequipes mengden zich in de ploegenstrijd. Daaruit kwam
KM 1 (SMJR Willem de Lange, SGT Rudolph Francis en SGT Mike van  Vugt) als
overwinnaar tevoorschijn, voor KL en KM 2 (met de 55+-ers). De ontmoeting vetera-
nen-adspiranten ging wederom naar de oudjes (Adj Siem Kamp, VADM Egmond van
Rijn, Adj Gerrit Hak en KPL Cees Dekkers, allen b.d.) die de jongeren geen kans ga-
ven. Sabelkampioen werd KAP Leo Sannen voor George van Heerde en KAP b.d. Ad
van de Weg. Dezelfde Leo won het spectaculaire geweerschermen voor Adj KLU Erik
Bel. Het grenadierstoernooi, ook op sabel, werd echter gewonnen door Ad van de Weg,
voor Adj b.d. Frits Snijdewint en Wil Janssen. Leo Sannen bleef veel winnen: ook op
Floret en veteranen-degen pakte hij de titel. In beide gevallen vóór Martin Broodbakker.
Deze was inmiddels door de voorzitter, VADM b.d. Egmond van Rijn, al in het zon-
netje gezet wegens 25 jaar lidmaatschap. Zelf bleek de voorzitter al 40 jaar lid, evenals
de al jaren legendarische vechtersbaas Cees Dekkers. Beiden kregen de zilveren speld.
Aan het afsluitende internationale degentoernooi deden 6 equipes mee. Met 5 overwin-
ningen legde België zijn wil op aan de overige equipes. De routiniers Wolny, Flémalle en
Banfi lieten fabelachtig schermen zien. Pikant is echter dat alle drie het hoofd moesten
buigen voor LTZ 2 Sonja Tol, die individueel het hoogste scoorde, hoewel haar equipe,
met Mike van Vugt en Michel van der Klip, met de tweede plaats genoegen moest ne-
men. Als derde eindigden de Britten, voor het eerst terug bij de KMSV na ruim 5 jaar.
Ook zij lieten mooi schermen zien.

Pagina 18

     12.   Rondvraag
De heer Jansen vraagt of het mogelijk is om één of twee vlaggen met het KMSV logo te
maken die dan kunnen worden uitgehangen tijdens een SPK of Assaut. Het bestuur zal dit
bespreken.
De heer Jansen zou ook graag op de hoogte worden gesteld van leden die overlijden opdat
een ieder kan bepalen of hij of zij daaraan aandacht wil geven. De voorzitter benadrukt
dat het niet altijd de wens van de nabestaanden is dat een overlijden meer algemeen bekend
wordt gemaakt. Indien echter de KMSV op de hoogte raakt van een overlijden, zal per
geval worden beoordeeld of het bericht zal worden doorgemaild.
De heer Bakker vraagt of alle email adressen bekend zijn. In de eerder aangehaalde brief
die aan alle leden en donateurs is gestuurd, wordt een oproep gedaan tot het doorgeven van
het email adres. Tot op heden zijn er 80 email adressen bekend. Verder kan een ieder zijn
informatie via de website doorgeven.
Op de vraag van de heer van Heerde of er ledenlijsten kunnen worden rondgestuurd, wordt
meegedeeld dat dit uit privacy oogpunt niet kan.
De heer van Heerde is geïnteresseerd in de wijze waarop de adressen van kwijtgeraakte
leden worden achterhaald. De enige manier die kan worden toegepast, is het zogenaamde
via-via circuit.
De heer Kamp uit zijn zorgen over de opvolging van de heer Beekhuizen als voorzitter
TC in 2006. Het is van belang dat deze functie wordt uitgeoefend door een actief dienend
militair die veel contacten heeft. Wat hem betreft hoeft dit geen maître te zijn.
De heer Kragting wijst erop dat zijn naam in de adressering onjuist wordt geschreven.
De heer Van Leeuwen meldt dat hij bij zijn verhuizing notulen van de ALV van de KOOS
uit 1974 heeft gevonden. Hij is in de periode 1966 tot 1969 lid van de KOOS geweest. Van-
af 1974 is hij onafgebroken lid geweest van de KOOS. Het verbaast hem dat hij nog geen
speld heeft gekregen.
De voorzitter legt uit dat een speld wordt uitgereikt bij een ononderbroken lidmaatschap.
Met het oog op het uitreiken van de spelden is destijds bij de fusie al opgeroepen tot het
aangeven van de termijn gedurende welke men lid was. De administratie was op dit punt
niet toegankelijk en onvolledig. Op grond van de verkregen informatie is de administratie
herzien. Indien men destijds niet heeft gereageerd, heeft herziening niet plaatsgevonden.
De heer Hak spreekt zijn bewondering uit voor de verzorgde uitgaven van de Recouble-
ment. Wel wijst hij erop dat aan de binnenzijde van zowel het voor- als achterblad de naam
van de nieuwe beschermheer moet worden vermeld. De voorzitter dankt de heer Hak voor
zijn opmerkzaamheid.
De heer Van de Weg vraagt of de Redoublement niet elektronisch kan worden verspreid of
op de website kan worden gezet. De voorzitter meldt dat alle informatie in de Redouble-
ment op de website staat. Er is vorig jaar door de ALV voor gekozen om daarnaast twee
keer per jaar een papieren versie uit te brengen. De redacteur zal ervoor zorg dragen dat
via een link deze versie ook kan worden ingezien of gedownload.
De heer Van der Hoog vraagt om het laatste woord en bedankt daarin de bestuursleden en
leden voor hun inzet voor en bijdrage aan de Vereniging. Hij vermeldt dat hij binnenkort
met de gouverneur van de KMA gaat praten en in dat kader zal hij de militaire scherm-
sport promoten.
De voorzitter sluit de vergadering om 15.05 uur met dankzegging aan de leden voor hun
inbreng.
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Vice-voorzitter, Adj KMar Rob
van der Pijl, verraste zijn voorzit-
ter bij de afsluitende ceremonie, na-
mens de medebestuursleden, met
de Prins Bernhardmedaille, de
hoogste onderscheiding van de
KMSV. SMJR Mike Becker ver-
wierf de Maître Siebrandbeker als
waardering voor het stimuleren
van het schermen op de KMS. In
zijn slotwoord dankte de voorzitter
met name de commandant van de
KMS, Kolonel L. Vermeulen, de
stafofficier Kapitein Antens en de
inspirerende Sergeant-majoors Ec-
tor en Schoonis.

De volledige uitslagen van de wedstrijden zijn eveneens te vinden op www.kmsv.nl . Daar
vindt u ook hoe u lid of donateur kunt worden. Het 108e Assaut staat voor volgend jaar
gepland op de KMA.

Uitslagen van het 107e Assaut
gehouden van 14 tot en met 17 maart 2005 op de Koninklijke Militaire School,
Van Hornekazerne te Weert

Degen individueel A-poule
  1.  M. van der Klip    
  2. G. van Heerde
  3. R. Francis
  4. D. Krijger
  5. W. de Lange
  6. M. van Vught
  7. P. van de Berg
  8. E. Bel
  9. C. Dekkers
 10. M. Molenaar
 11. F. Snijdewint
 12. S. Hendrickx
 13. E. van Rijn
 14. A. van der Hulst
 15. S. Kamp
 16. H. Carlo
 17. A. Ector
 18. R. Dupont
 19. P. van de Maat
 20. I. Knape
 21. A. Schout

 22. W. de Haay
 23. E. Frederiksen
 24. P. Vaes
 25. G. Hak
 26. A. Veenstra
 27. V. Rombouts
 28. S. Janssen
 29. M. Schrouwen
 30. J. Feliciana Rebelo
 31. M. Schaekers
 32. B. Schoonis

Degen individueel B-poule
  1. B. Hamoen
  2. D. van der Heiden
  3. A. Bakker  
  4. W. Meijer
  5. A. Schiphorst
  6. M. McCarthy
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lidmaatschapsjaren bij de KOS en de KOOS op het moment van de fusie. Sommige le-
den zijn bijvoorbeeld al heel lang lid van de KOS of KOOS, maar ontvangen geen ere-
speld.
De voorzitter memoreert de overgangsregels waarmee de ALV op dit punt bij de samen-
voeging van de KOS en de KOOS heeft ingestemd. Voor KOOS leden tellen met terug-
werkende kracht de geaccumuleerde jaren als KOOS lid mee voor de verwerving van de
KMSV speld. Zij krijgen echter niet met terugwerkende kracht spelden uitgereikt. Bv.:
wie op het moment van de fusie 26 jaar lid van de KOOS is, krijgt 14 jaar later zijn eer-
ste speld uitgereikt.

11. Bestuursmutaties

De voorzitter meldt dat hij met ingang van 31 december 2005 aftreedt als voorzitter. Hij
is dan helemaal niet meer actief bij defensie betrokken. Hij stelt voor dat met ingang 1
december 2005 de heer Van Zeijts aantreedt als voorzitter. De ALV gaat daarmee una-
niem akkoord.
De heer Bakker vraagt of het niet mogelijk is om de nieuwe voorzitter te mogen begroe-
ten op een bijzondere ledenvergadering die kan worden gehouden op 9 december 2005
voorafgaand aan of na afloop van de dan te houden SPK wedstrijd. Het bestuur neemt
dit voorstel ter harte en besluit aldus.
Met instemming van de vergadering wordt de heer Melissant tot redacteur van Redou-
blement benoemd.
De voorzitter deelt mee dat volgend jaar de heer Beekhuizen als voorzitter TC aftreedt.
Alle leden worden verzocht mee te denken over een opvolger.

De heer Broodbakker ontvangt zijn
speld uit handen van de voorzitter . . .

. . .de heer Van Rijn Rijn uit handen van
de vice-vcoorzitter . . .
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Equipe Degen  
1. Koninklijke Marine  1
     (De Lange - Francis - Van Vugt)
 2. Koninklijke Lnadmachtl 
         ( Van Heerde - Molenaar - Sannen)
 3. Koninklijke Marine 2
     (Dekkers - Van Rijn - Kamp)
 4. Koninklijk Militaire School (Vaste Staf)
     (Ector - Schoonis - Hendrickx)
 5. Koninklijke Militaire School 1
     ( Carlo - Veenstra - Schrouwen)
 6. Koninklijke Militaire Academie
         ( Van Aalst - Schout - Bakker)
 7. Koninklijke Militaire School 2
         ( Feliciana Rebelo - Rombouts - Vaes 
            -  Schaekers)
 8. Koninklike Militaire School 4
     (Janssen - Van der Heiden - Hamoen 
             -  De Haay)
 9. Koninklijke militaire School 3
     (Schiphorst - McCarthy - Meijer
             -  Frederiksen)

Aspirant Degen  
  1. D. Krijger
  2. H. Carlo
  3. P. van de Maat 

VOCIM medaille
  A. Schout
 

VOCIM medaille
  D. Krijger
 

Equipe veteranen - aspiranten  
(Van der Wall-schaal)
  1. Veteranen
  (v. Rijn - Hak - Kamp - Dekkers)
  2. Aspiranten
  (Krijger -Schouten - Carlo - De Haay)
 

Geweerschermen individueel
1.L. Sannen
2.E. Bel
3.R. Francis
4.R. Dupont

 Veteranewn sabel
1. W. Speth
2. E. van Rijn
3. J. Breedvelt
4. W. Janssen
5. F. Snijdewint
6. D. Slooten
8. R. Dijkstra

Veteranen degen
1. L. Sannen
2. M. Broodbakker
3. G. Beekhuizen
4. G. van Heerde
5. B. Köningslöw
6. D. Slooten
7. F. snijdewint
8. S. Kamp
9. G. Hak
10. M. Ariaans
11. I. Knape

Floret individueel
1. L. Sannen
2. M. Broodbakker
3. C. Dekkers
4. G. van Heerde
5. F. Snijdewint
6. I. Knape
7. E. Bel
8. G. Hak

9e Grenadierssabeltoernooi
1. A. van de Weg
2. F. Snijdewint
3. W. Janssen
4. W. Speth
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De heer Van Heerde vraagt of er bij de leden en begunstigers niet kan worden aangedron-
gen op automatische incasso. De penningmeester meldt dat op de website daartoe al
wordt opgeroepen. In de brief aan de leden en begunstigers over de financiële gang van
zaken zal ook worden gevraagd om toestemming te geven tot een automatische incasso.
De heer Van Zeijts stelt voor om degenen die niet bereid zijn tot het geven van toestem-
ming daartoe meer te laten betalen. Voorts worden alle nieuwe leden indringend gevraagd
aan dit systeem mee te werken. Gediscussieerd wordt over het verplicht stellen van een
automatische incasso. De heer Hak geeft aan dat een ieder vrij moet zijn om te betalen
zoals hij of zij wil. Er wordt geopperd om de leden en donateurs die na een bepaalde datum
betalen een boete op te leggen. Degenen die op tijd betalen, hoeven niet voor een boete of
opslag te vrezen. De vergadering stemt met dit idee in.

In de vergadering wordt de hoogte van de contributie besproken. De ALV stemt zonder
tegenstemmers in met het volgende contributievoorstel. Per 1 januari 2006 wordt de
contributie van leden Euro 32 en van donateurs Euro 27.

Het aangenomen voorstel betekent dat de contributie van leden wordt verhoogd van Euro
28 naar Euro 32 en die van donateurs van Euro 24 naar Euro 27.

9. Verslag kascontrolecommissie 2003/2004

Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen door de heer Van Leeuwen.
Hij spreekt zijn waardering uit voor de inhaalslag die door de penningmeester is gedaan en
verzoekt de vergadering de penningmeester te dechargeren. Met dank voor zijn inspannin-
gen dechargeert de vergadering de penningmeester.

9a Verkiezing kascontrolecommissie 2004/2005

De voorzitter dankt de heer kascontrolecommissie 2003/2004. Het huidige lid de heer W.
Speth wordt voorzitter van de kascontrolecommissie 2004/2005. De heer H. de Vos wordt
lid van deze commissie en de heer E. Bakker wordt reservelid.

10. Uitreiking spelden

Ook dit jaar zijn er de nodige jubilarissen die in aanmerking komen voor de daarbij
behorende eretekenen:
De heer O.F.J Kardolus KMSV-speld in brons 25 jaar lidmaatschap
De heer G.H Derop KMSV-speld in brons 25 jaar lidmaatschap
De heer J.M. Broodbakker KMSV-speld in brons 25 jaar lidmaatschap
De heer A. Kosmeijer KMSV-speld in zilver 40 jaar lidmaatschap
De heer W.J.E van Rijn KMSV-speld in zilver 40 jaar lidmaatschap
De voorzitter memoreert het belang van de duur van het lidmaatschap en feliciteert de
jubilarissen. De heren Kardolus, Derop en Kosmeijer zijn niet aanwezig. Zij ontvangen de
erespeld op een ander moment. De zilveren erespeld voor de voorzitter wordt met genoe-
gen aan hem uitgereikt door de vice voorzitter.
Gediscussieerd wordt over het toekennen van erespelden in relatie tot het aantal
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5. C. Dekkers
6. D. Slooten
7. G. Hak
8. K.P.C. van Leeuwen

Sabel individueel  
1. L. Sannen
2. G. van Heerde
3. A. van de Weg
4. F. Snijdewint
5. C. Dekkers
6. R. Francis
7. D. Krijger
8. D. Slooten
9. K.P.C. van Leeuwen
10. G. Hak
11. I. Knape

Sabel Veteranen
1. L. Sannen
2. G. van Herde
3. A. van de Weg
4. F. Snijdewint
5. C. Dekkers
6. R. Francis
7. D. Slooten
8. K.P.C. van Leeuwen
9. G. Hak
10. I. Knape

Sabel équipe
1. Koninklijke Landmacht
      (Snijdewint - Ariaans - Van Heerde)
2. Koninklijke Marine 1
           ( Francis - Krijger - Dekkers)
3. Koninklijke Marine 2
     (Slooten - Van Leeuwen - Hak)

Internationaal degen
  1. België
           ( Fremalle Banfi - Wolny)
  2. Team BIMS
           ( Van Vugt - Van der Klip - Tol)
  3. Groot Brittannië
      (Liston - Henderson-Begg - Hosking)
  4. KMSV 1
      (Dekkers - Bel - Beekhuizen)
  5. KMSV 2
      (Krijger - Francis - Van Heerde)
  6. Scaramouche Arnhem
      (Cappers - Lieshout - Vredeveldt)
 

Internationaal individueel degen
 1. Tol (NL)
  2. Wolny (BE)
  3. Banfi (BE)

De internationale deelnemers opgelijnd . . . .
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De heer Hak vraagt waarom de KOOS girorekening is gehandhaafd, aangezien de
KOOS toch is opgegaan in de KMSV. De penningmeester geeft aan dat er nog steeds
geld op deze rekening binnenkomt en dat het dus zinvol is om deze rekening aan te hou-
den. Als het ledenbestand helemaal op orde is en het gegarandeerd is dat niemand meer
op die girorekening betaalt, wordt de rekening omgezet op naam van de KMSV.

8. Vaststellen begroting

De penningmeester licht de begroting toe. Wegens gebrek aan tijd was het vorig jaar niet
mogelijk om een begroting 2005 op te stellen.
De heer Von Köningslöw vraagt welk bedrag aan contributie daadwerkelijk is binnenge-
komen. De penningmeester meldt dat er vorig jaar nog ongeveer E 3000 is ontvangen en
dat eenzelfde bedrag nog moet binnenkomen. De penningmeester verwacht echter dat er
ongeveer E 1500 niet zal worden ontvangen wegens sanering van het ledenbestand en
onvindbaarheid van leden.
Op de vraag waarom de inkomsten zijn begroot op E 6000 meldt de penningmeester dat
dit is ingegeven door de contributieverhoging die zal worden voorgesteld. De heer Ko-
ningslow merkt op dat de E 1500 in de begroting 2005 bij te ontvangen nabetaling reeds
zijn verdisconteerd in de E 6000 te ontvangen contibutie. De vergadering stemt in met
het voorstel dat de penningmeester de begroting 2005 zal aanpassen.
De heer Bakker vraagt zich af of de benaming van bepaalde posten juist is. Hij heeft be-
zwaar tegen het begrip �batig saldo�. Aan de debet- en creditzijde moet eenzelfde bedrag
staan. Een batig saldo kan volgens hem niet. Hij stelt voor deze post te vernoemen in
�onvoorzien�.
De vraag van de heer Van Heerde over de juistheid van de vermelding van de Euro 6000
in de resultatenrekening 2004 wordt door de penningmeester bevestigend beantwoord. De
penningmeester voegt eraan toe dat de ledenadministratie nog niet op orde is en dat er
financieel gezien dus nog geen koppeling aan dit bestand kan plaatsvinden. De penning-
meester zegt toe dat hierop actie ondernomen zal worden. Alle al dan niet vermeende
leden zijn aangeschreven met het verzoek om aan te geven of hun NAW gegevens cor-
rect zijn en of ze nog steeds lid zijn en vanaf wanneer. Daarbij wordt nog opgemerkt dat
het niet eenvoudig is om leden te traceren. Velen hebben nog niet gereageerd. De penning-
meester geeft aan dat degenen die niet reageren worden verwijderd als lid. Op deze wijze
wordt het ledenbestand geschoond.
In september of oktober ontvangt iedereen een contributienota. Degenen die niet betalen
worden verwijderd als lid of begunstiger.
De aangeschrevenen wordt ook gevraagd om informatie over (oud) leden bekend te ma-
ken. Op deze wijze hoopt het bestuur zoveel mogelijk betrokkenen te traceren.
De heer Van Heerde merkt op dat de KNAS verifieert of iemand lid is van een vereni-
ging. De KNAS kijkt ook naar degenen die via twee verenigingen lid zijn. De heer Brood-
bakker vraagt zich af of de KMSV de lidmaatschapsgelden die ten gevolge van de dub-
bel geregistreerde leden aan de KNAS zijn betaald niet kunnen worden teruggevorderd.
De penningmeester zal dit nagaan.

De heer Bakker vraagt of in de toekomst voor de ALV de financiële stukken kunnen wor-
den verspreid.
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In memoriam
OTTO BOSMAN

“Een man die voor iedereen klaar stond en die niets uit de weg ging, ook niet zijn eigen dood”

Met deze woorden typeerde zijn zoon Richard de voormalige voorzitter van de Koninklijke
Onderofficiers Schermbond, Otto Bosman, die op 1 mei jongstleden na een periode van afnemende
gezondheid overleed. Alhoewel Otto een marineman in hart en nieren was heeft hij niet zoals vele
collega’s vaak de wereldzeeën bevaren. Zijn ervaringen op de woelige baren bleven beperkt tot

enkele reizen heen en weer naar Curaçao waar hij van 1966 tot 1969 was geplaatst. Mede door zijn
plaatsingen op de wal en dus de gelegenheid om veel te kunnen trainen was hij in staat om als

schermer en lid van de militaire equipe een geduchte reputatie op te bouwen. Zijn linkshandige
wering vier met de daarop volgende flitsende riposte was een van zijn sterkste wapens. Samen met
Otto Grijn, Dick Plaizier en Ad Mol vormde hij in de jaren zeventig de Interservice Equipe Den

Haag, een ploeg die menig tegenstander aan de zegekar wist te binden. Hoogtepunt uit zijn militaire
schermcarrière was het Militaire Wereldkampioenschap in Wenen waar hij als lid van de CIMS

ploeg een verdienstelijke 21e plaats op floret wist te behalen.
Ook op organisatorisch gebied heeft hij zijn sporen verdiend. Als hoofdsecondant trad hij soms

autoritair op maar de schermers wisten bij hem wel waar ze aan toe waren.
In de zeventiger jaren was hij achtereenvolgens secretaris en voorzitter van de Haagse militaire
schermvereniging Meer Vriendschap Onderling (MVO) die onder zijn leiding zeer goed floreerde.

Met zo’n achtergrond was het niet vreemd dat hij benaderd werd voor een functie in het bestuur van
de Koninklijke Onderofficiers Schermbond waar hij na enkele jaren als secretaris werkzaam te zijn
geweest tot voorzitter werd gekozen. Met veel organisatorisch inzicht, tact en humor wist hij deze

Bond te leiden, geen sinecure als opvolger van de befaamde Dick Edenburg. Maar Otto wist iedereen
voor zich te winnen, met name door zijn diplomatiek optreden.

Inmiddels ging de weg op de militaire ladder steeds verder omhoog. Voor zijn vakkundig werk als rij
instructeur / examinator op de RTS in Eindhoven, zijn bestuurlijk taken en vele andere verdiensten

werd hij in 1980 geëerd met het Ridderschap in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Vanaf
1982 was hij geplaatst als Hoofd Transport in Den Helder en Valkenburg met tegelijkertijd de
bevordering tot Luitenant ter Zee 2e klasse. Dat betekende het afscheid als voorzitter van de

Koninklijke Onderofficiers Schermbond.
In 1990 nam hij in Den Helder afscheid van de marine. Alhoewel Otto nog sporadisch op scherm-
evenementen aanwezig was, werd zijn bezoek gaandeweg steeds zeldzamer, mede door studie en

daaruit voortvloeiende werkzaamheden die veel tijd in beslag namen. De laatste jaren van zijn leven
werd hij steeds meer geplaagd door ziekte en andere ongemakken en na de dood van een van zijn

beste vrienden trok hij zich op zijn manier steeds verder terug uit het openbare leven.
Laten wij aan Otto denken als de collega waarmee wij op en naast de loper veel plezierige momen-

ten hebben gekend. Zijn zoon Richard verwoordde dat op de crematie met het volgende gedicht:

       Sterven is niet doodgaan Want doodgaan is verdwijnen
       Sterven is niet verdwijnen Want verdwijnen is vergeten

Sterven is fijne herinneringen oproepen.
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sabel meer aandacht wordt besteed.
De voorzitter roept een ieder met ideeën over het bevorderen van deelname aan het scher-
men op deze aan het bestuur door te geven.

3. Vaststellen notulen ALV 12 oktober 2004

De notulen van de algemene ledenvergadering van 12 oktober 2004 worden doorgenomen.
De actiepunten die tijdens de rondvraag aan de orde zijn gesteld, worden doorgelopen. Het
Grenadierstoernooi is weer opgenomen in het curriculum. Het bestuur acht het -gelet op de
organisatie in relatie tot het aantal deelnemers- onwenselijk om dit toernooi in Bronbeek te
houden. Het zal worden gekoppeld aan het Assaut.
De nieuwe puntentelling voor de SPK�s is uitgereikt.
Het voortbestaan van de Prins Bernhardmedaille is hiervoor aan de orde gesteld.
De minimale eisen voor het meesterexamen zijn vastgelegd.
De notulen worden zonder op- en aanmerkingen vastgesteld met dankzegging aan de se-
cretaris.

4. Verslag technische commissie 2004/2005

De voorzitter van de TC leest het verslag voor. De voorzitter wijst naar aanleiding van dit
verslag op het uitgedeelde memo over de puntentelling van de SPK�s.
De heer Van der Hoog merkt naar aanleiding van het verslag op dat er aandacht moet zijn
voor een juiste beschrijving van de militaire schermers en schermsters die deelnemen aan de
Olympische spelen. Zo is hij van mening dat de beschrijving van Sonja Tol in NRC Han-
delsblad niet volledig is. Benadrukt moet met name worden dat Sonja Tol militair scherm-
ster is. De heer Bakker merkt op dat in het jubileumboek van 100 jaar militair schermen
wordt beschreven welke schermers hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. De O-
lympische Spelengegevens zijn dus wel bekend bij de KMSV.
De voorzitter geeft aan dat op 15 en 16 oktober te Doorn de Zilveren Wapens worden
verschermd.

5. Verslag secretaris 2004/2005

De secretaris vat het jaarverslag dat in de Redoublement nr.12, jaargang 20 is gepubliceerd
samen. Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

6. Verslag penningmeester 2004/2005

De penningmeester heeft in korte tijd enige orde in de financiële stand van zaken in kaart
gebracht en legt daartoe een balansoverzicht 2004, een resultatenrekening 2004 en een be-
groting 2005 en 2006 over.

7. Vaststellen balans en staat van baten en lasten 2004

De penningmeester licht het balansoverzicht toe.
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In memoriam

JOHANNES PIETER SCHUILING

Op 17 maart 2005 overleed ons lid en zilveren spelddrager Hans Schuiling,
kapitein-luitenant ter zee van administratie b.d. Hij werd geboren op 22 april 1923

te Kota Mobagoe in het toenmalige Nederlands-Oost Indië (op Sulawesi, toen
Celebes). Hij maakte deel uit van de eerste lichting marineofficieren die weer in
Nederland werd opgeleid, na de oorlog. Zijn marineloopbaan sloot hij af in 1974.
In actieve dienst was hij al een geducht en in ieder geval fervent sabelschermer,
die ook zijn schouders zette onder veel bestuurlijk werk, o.a. in de besturen van

KOSHEL (Den Helder) en KOSHAAG. In Den Haag vervulde hij ook zijn laatste
actieve KM-functies.

Daarna vertrok hij naar Epe, waar hij lid werd van Valiant. Het schermen leerde
hij vooral van maîtres Aalbersberg, Van Tol en De Wijn, maar ook ging hij ‘op

schermavontuur’ (zoals hij het zelf noemde) bij maîtres Van der Voodt, Abrahams,
Van Uden en Mol (onze nog steeds actieve Ad). De ‘final touch’ leerde hij van

maîtres Kraak en Speth.

Hans ontbrak zelden op ons Assaut. Hij was een heer op en naast de loper, een
aimabel mens die altijd geïnteresseerd was en graag met iedereen sprak. We zullen
hem missen. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte,
maar ook de kracht van de vele goede herinneringen. Wij zijn blij daarvan enkele

te mogen delen.

Egmond van Rijn

Foto Assaut 2000
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Notulen algemene ledenvergadering d.d. 15 maart 2005

1. Opening

De voorzitter opent om 13.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzon-
der worden de ereleden de heer Van der Hoog en Kragting en de leden van verdienste de
heren Bakker, Peeks, Ariaans, Melissant en Van den Boogaard welkom geheten.
Er zijn 29 leden inclusief het bestuur aanwezig. De namen van degenen die zich voor de
aanvang van de vergadering hebben verontschuldigd worden voorgelezen: De heren Mol,
Castermans, Wilmink, De Kleyn, Vos, Wertenbroek, Spet, Zimmermann, Leering, Kar-
dolus en mevrouw Dijkstra.
De voorzitter richt namens de KMSV een speciaal woord van dank tot de commandant
van de KMS die op een voortreffelijke manier heeft bijgedragen aan de organisatie waar-
onder het verlenen van de voeding.

2. Mededelingen voorzitter

De voorzitter memoreert dat Prins Bernhard, beschermheer van de KMSV, is overleden.
Voorts wordt medegedeeld dat bekend is geworden dat de heer Kees Copray in 2002 is
overleden.
De voorzitter doet mededeling van de ziekte van de heren Schuiling en Dekkers.
Het verheugt de voorzitter dat Hans Melissant zich bereid heeft verklaard de taak van
redacteur op zich te willen nemen. De heer Melissant wordt voor zijn bereidwilligheid
bedankt.
De voorzitter benadrukt het belang van de website. Een vergeten lid kon via de website
worden opgespoord. Dankzij de website is het mogelijk geweest voor de nabestaanden
van de heer Schadd om zijn �Brevet voor Prevost op de korte stok� uit 1887 aan de KMSV
aan te bieden.
Indien leden kritiek hebben op de website, is het van belang dit aan de webmaster door te
geven. Alleen dan is het mogelijk om de kritiekpunten weg te nemen.
De voorzitter doet mededeling van het komende bezoek dat het bestuur op 23 maart a.s.
aan de nieuwe beschermheer, Prins Maurits, zal brengen. De Prins zal tijdens dit bezoek
op de hoogte worden gesteld van het reilen en zeilen van de vereniging. De voorzitter zal
hem daarbij voorzien van informatiemateriaal, waaronder het jubileumboek. Helaas bleek
het de Prins niet mogelijk dit Assaut bij te wonen. Hij wordt nu uitgenodigd voor het As-
saut 2006. Aan de Prins zal worden gevraagd op welke wijze met de Prins Bernhardme-
daille kan worden omgegaan. De voorzitter ziet twee mogelijkheden: Prins Maurits
blijft een Prins Bernhardmedaille uitreiken of er komt een nieuwe, Prins Maurits-medaille.
Een verslag van het bezoek zal in de Redoublement worden geplaatst.
Robb van Winden is naar aanleiding van het overlijden in 2004 van zijn vader -ons erelid
Dick van Winden- uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het Assaut.
Op donderdag zal de internationale wedstrijd worden verschermd waarbij equipes uit
België en Engeland aanwezig zullen zijn.
De heer Mol heeft een mail aan het bestuur gestuurd waarin hij het belang van vol-
doende en goede schermleraren aangeeft. Verder acht hij het belangrijk dat aan floret en


