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Adreswijziging en/of overplaatsing

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

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

Naam:

Adres:

Postcode enwoonplaats:

Telefoon:

Nieuwe gegevensNieuwe gegevensNieuwe gegevensNieuwe gegevensNieuwe gegevens

Adres:

Postcode enwoonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Militaire e-mail:

Militaire eenheid:

Dit formulier gaarne sturen naar: LedenadminstratieKMSV
Lijndonk 60
4907 XEOosterhout

U kunt dewijzigingen ook telefonisch doorgeven: 0162-436843

Via internet kan eveneens. Stuur een email aan: k_m_s_v@hetnet.nl

Pagina 32
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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord

De zomer ligt al weer achter ons.Weliswaar
is er weinig geschermd in juli en augustus,

het bestuur heeft echter niet stilgezeten. We
blijven werken aan een goede positie van het

schermen binnen defensie.

DeTCheeft op dit punt veel werk verzet. Zo
is het draaiboek voor het Assaut helemaal

afgestemdmet de BIMS.Dat is niet alleen belang-
rijk voor een goed verloop van het Assaut, maar
ook voor het meer op de kaart zetten van het scher-
men.Door deze goede en tijdige afstemmingwillen
we bereiken dat het internationale toernooi nogmeer
allure krijgt dan voorheen. Ik twijfel er niet aan dat dit gaat lukken.

De TC heeft zich verder enorm ingezet om een centrale opslagplaats voor
schermmateriaal te krijgen. Daardoor wordt Erik Bel, die jarenlang voor de op-
slag van lopers en ander schermmateriaal heeft gezorgd, ontlast.Hetmateriaal is
nu opgeslagen in Lettele bij hetAlgemeenGoederenbedrijf. Van daaruit rijden da-
gelijks vrachtauto�s langs alle defensielocaties om reservedelen etc te bezorgen.
Het tijdig leveren van het schermmateriaal voor onder meer onze SPKwedstrij-
den is dan ook een stuk eenvoudiger geworden.

Het schermen op deKMAheeft door de aanhoudende inspanningen vanAnne-
Marieke vanHulst een stevige impuls gekregen.Hulde daarvoor.Onze voorzit-
ter TC,Toon van derGrinten, ondersteuntAnne-Marieke bij het lesgevenmet
als gevolg dat de continuïteit is gewaarborgd.

Helaas is een teruggang zichtbaar van het schermen op de KMS.Door het inten-
sieve programma van de leerlingen, mede veroorzaakt door de druk om de oplei-
dingstijd te verkorten, is er geen tijd om schermonderricht te verzorgen.Zelfs de
vrije tijd van de leerlingen is te beperkt om dit op te pakken.Het is jammer dat
sinds het vertrek vanMikeBecker de continuïteit niet konworden verzekerd. Een
extra leerkracht inclusief de financiering daarvan haddenwe inmiddels geregeld,
maar om hiervoor aangegeven redenen zullen we daar helaas geen gebruik van
maken. Jammer.

Een schermer die de afgelopen periode wel veel aandacht trok, is BasVerwijlen.
Hij nam als lid van deDefensie Topsport Selectie deel aan deOlympische Spelen
in Beijing. Bas kwam erg ver en behaalde de kwartfinales.Helaas werd hij daar
door de uiteindelijkeOlympisch kampioen uitgeschakeld.Zelf had ik het genoe-
gen om enkele dagen de Spelen te kunnen bezoeken.Uiteraard was ik aanwezig
bij dewedstrijden vanBas.Opvallend bij deOSwas dat schermen daar veel

van deGrinten het het best. Hij won 3 van de 6 partijen en was als 29e ge-
plaatst. In de eerste eliminatie verloor hij van deAmerikaanRanes.Hij werd
36e.
Martin Broodbakker won 2 van de 6 partijen en bereikte het tableau als 40e.
Tegen de FransmanCelli ging het lang gelijk op.Uiteindelijkwerd het 9-10
voorCelli.Martin werd 42e.
HenkUijting won 0 partijen in de voorronde en dat was niet genoeg voor
deelname aan de volgende ronde.Hij werd 52e.

De derde dag was voor

De Nederlandse
deelnemers aan het
WK voor veteranen

Dames Floret 60+Dames Floret 60+Dames Floret 60+Dames Floret 60+Dames Floret 60+

DinieMeijer-Evers won 1e partij in de voorronde en was daarmee helaas
uitgeschakeld.

Heren Floret 50-59Heren Floret 50-59Heren Floret 50-59Heren Floret 50-59Heren Floret 50-59

Martin Broodbakker won in de voorronde 3 partijen. Hij ging als 18e van de 40
schermers door. Op het tableau 32 verloor hij heel onfortuinlijk met 0-10 van de
JapannerHinoshito.Martinwerd daarmee 20e.

Degen Heren 60+Degen Heren 60+Degen Heren 60+Degen Heren 60+Degen Heren 60+

Siem Kampwas met zijn 73 jaar één van de oudste schermers in deze categorie.
In de voorronde won hij 3 partijen en kwam daarmee als 23e van de 44 deelne-
mers uit de bus.Op het tableau van 64was hij vrijgesteld. Bij de laatste 32
verloor Siem met 4-10 van de Amerikaan Sexton. Daardoor is Siem 26e ge-
worden.
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aanzien heeft en er zeer veel animo voor is. Dit blijkt niet alleen door de indruk-
wekkend grote schermhal die op hetOlympisch terrein gebouwdwas maar ook
door de grote hoeveelheid mensen die op het laatste moment nog toegangskaar-
ten probeerden te bemachtigen, zowel legaal als illegaal. De �Fencing Hall�
staat op hetOlympisch terrein naast drie andere grote sportgebouwen teweten
het �NationalAquaticCentre�, het �National Stadium� (ookwel vogelnest
genoemd) en het �National Indoor Stadium�. Naast dit Olympisch terrein
werden nog andere kleinere sportcentra inBeijing gebruikt.

Hetmogen aanschouwen van een lid van je eigen vereniging op deOlympische
Spelen is iets unieks.Gelukkig heeft Bas de intentie om nog vele jaren door te
gaan en zullen in Londen veel meerNederlanders (en hopelijk ookKMSV-ers)
hem tijdens de Spelen zien.We kijken er in ieder geval naar uit. Bas is inmiddels
opgeklommen tot de 8ste plaats op de wereldranglijst.

Tijdens deNationale Taptoe inRotterdamheeft deKMSVde schermdemon-
straties verzorgd.Diverse dagenmoesten schermers aantreden.Op deVIP-dag
was dat onder meer Bas Verwijlen en Paul van den Berg, op de andere dagen
hebbenKMSV-leden hun beste beentje voorgezet en het schermen aan het grote
publiek kunnen laten zien. Een zeer succesvol optreden van zeer gemotiveerde
KMSV-leden.

Begin oktober tijdens hetWereldkampioenschap voorVeteranen te Limoges
(Frankrijk) zijn door de KNAS een aantal KMSV leden afgevaardigd die ons
land daar vertegenwoordigden, u leest hier meer over in deze uitgave vanRe-
doublement.

Alles bij elkaar zijn we als bestuur van de KMSVniet ontevreden. Er is nog
veel werk aan de winkel, maar de aandacht voor het schermen houden we door
alle voornoemde inspanningen levend.

De voorzitter

Verslag WK veteranen teVerslag WK veteranen teVerslag WK veteranen teVerslag WK veteranen teVerslag WK veteranen te
L imogesL imogesL imogesL imogesL imoges

DinieMeijer doet verslag van de verrichtingen van
de KMSV leden op hetWK veteranen te Limoges,
Frankrijk. Van 1 t/m 5 oktober 2008 zijn in Limoges

(Frankrijk) hetWKVeteranen gehou-
den.Van de 11Nederlandse deelnemerswa-
renmaar liefst 7 KMSV leden.

Op de 1e wedstrijddag kwamen onze deel-
nemers uit op heren sabel en dames degen.

Sabel Heren 50-59Sabel Heren 50-59Sabel Heren 50-59Sabel Heren 50-59Sabel Heren 50-59

Oscar Kardoluswon in de voorronde 3 van
de 6 partijen en ging dus ruim over. Bij de laatste 32 trof hij deDuitser Schneider,
van wie hij met 10-8 won. Tegen deDuitser Brinkmann werd het een 2-10
nederlaag. Oscar behaalde de 1515151515eeeee plaats.

Degen Dames 60+Degen Dames 60+Degen Dames 60+Degen Dames 60+Degen Dames 60+

DinieMeijer-Evers won in de voorronde helaas maar 1 partij en kwam als 25e op
het tableau.Omdat er 24 van de 32 doorgingen, ging zij net niet over.Diniewerd 25e.

De tweede dag kwamen onze heren degen op de loper. Het was een heel sterk
toernooi, met deelname van verschillende oud-wereldtoppers zoals deDuitsers
Fischer en Igor Bormann, de Rus Karagyan en de Zweed Barvestad. Totaal 55
deelnemers.

Heren Degen 50-59Heren Degen 50-59Heren Degen 50-59Heren Degen 50-59Heren Degen 50-59

Gerrit Beekhuizenwon in
de voorronde 2 van de 5
Partijen en was daarmee
32e op het tableau. In de
eerste eliminatie zette hij
de BelgOudot opzij.
Daarna kon hij het bij de
laatste 32 niet bolwerken
tegen de nummer 1 van het
tableau, deZweedBerg.
Gerrit eindigde als 28e.
In de voorronde deed Toon

Gerrit Beekhuizen in
        opperste concentratie



Pagina 4 Pagina 29

Van de penningmeesterVan de penningmeesterVan de penningmeesterVan de penningmeesterVan de penningmeester

Op het moment van schrijven is de ledenlijst nagenoeg up-to-date, slechts een klein
aantal leden/donateurs (met name enkele leden van deKOOSwaarvan de adressen

lange tijd onbekend waren) heeft nog niet gereageerd op brieven waarin wordt gevraagd
contact op
te nemen. Alle achterstanden (van voor 2008) in de betaling van contributie zijnwegge-

werkt. Voor 2008 moet van 3 leden de betaling nog binnenkomen. Ruim de
helft van de leden en donateurs heeft inmiddels een automatische incasso gete-
kend.Dit maakt de inning van de contributie/donatie voor mij een stuk gemakke-
lijker.De incasso zal de tweede helft van januari 2009worden geïnd.Degenen die
nog geen toestemming voor automatische incasso hebben gegeven, zullen in de
loop van november van dit jaar een verzoek tot betaling ontvangen. Daarbij zal
ik wederom een vriendelijk doch dringendverzoek doen om de betaling per auto-
matisch incasso te gaan doen.

Opde laatsteALV is besloten tot eenwijzigingvanhetHuishoudelijkReglement.
Elders in dit blad kunt u daar meer over lezen. Ik wil er een onderdeel uitlichten,
namelijk het feit dat de rechten van donateurs zijn uitgebreid.Zo kunnen
donateurs nu aan de onderlingewedstrijden van deKMSVdeelnemen.Dit zijn
de SPKwedstrijden en hetAssaut.Daarvoor dienen zij wel tenminste evenveel
te doneren als het bedrag van de contributie.

Daarnaast kunnen donateurs nu in aanmerking komen voor een erespeldwegens
langdurig ononderbroken lidmaatschap.Om hiervoor in aanmerking te komen is
hetwel nodig dat zij tenminste evenveel betalen als de leden.Voor de donateurs
die minder betalen dan • 32,- bestaat nu demogelijkheid ommet terugwerkende
kracht het verschil met de contributie te herstellen (vanaf 2003). Voor demeeste
donateurs zou dit neerkomen op een correctie van • 4,- of • 5,- per jaar. Diegenen
die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemenmet ondergetekende.

Omdat op het oude email adres van de KMSV heel veel spam binnenkwam is
het email adres vernieuwd.Het nieuwe email adres luidt: k_m_s_v@hetnet.nl.

George vanHeerde

Olympische Spelen 2008 in Beij ingOlympische Spelen 2008 in Beij ingOlympische Spelen 2008 in Beij ingOlympische Spelen 2008 in Beij ingOlympische Spelen 2008 in Beij ing

KMSV lid Bas Verwijlen leverde op de Olympische Spelen in Beijing een bijzondere
prestatie door
bij de laatste

acht te eindigen
na twee mooie
overwinningen.

Zijn eerste tegenstander LeiWang bezorgdeChina vier jaar geleden in
Athene de eerste individuele schermmedaille; hij won daar zilver. In

2006 was deChinees de beste van de wereld. Bas wist LeiWang knap met
15-10 te verslaan en vervolgens won hij van deZwitserMichael Kauter met
15-12.
Uiteindelijkmoest hij zijnmeerdere herkennen in de latereOlympische
kampioen, de ItaliaanMatteo Tagliariol die Basmet 15-11 versloeg.

Bas bereidt zich voor. . . . .

Bas wint zijn eerste partij van Wang met 15-10

Fencing hall Beijing
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In MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn Memoriam

Will NouwensWill NouwensWill NouwensWill NouwensWill Nouwens

Will was een enthousiaste sabelschermer, die op de loper karakteristiek
de linkerhand op de buik, een bepaalde gemoedelijkheid uitstraalde,

maar toch niet was te onderschatten.
Als je dat wel deed had je de partij zo aan je broek.

Zijn wering 4 stond dan ook als een huis!

Hij was één van de schermgroep van het kader van de OCTD op de
Kromhoutkazerne te Utrecht, die daar in de jaren �70

o.l.v. Me Roel van der Weerd werd getraind.
Hij was het prototype van een echte verenigingsman, trouwe bezoeker

van de oefenavonden en gewoon een plezierige vent.
Daar hij in Ede woonde, ging hij op aanraden van zijn maître ook nog

bij collega Me. Kees Veldwijk schermen.

Gezien zijn technische belangstelling, ging de aandacht al gauw naar
het repareren van wapens.

Hij kreeg al snel als zodanig naamsbekendheid in deze.
Natuurlijk werd hij al gauw ontdekt door het bestuur van de KOS en
KOOS en het duurde dan ook niet lang of hij was de hele week van het

Wapenfeest aanwezig als schermer en wapenhersteller.
Ook bij de diverse sportcommissies van de KL, KLu, KM en de BIMS
was hij kind aan huis bij de krijgsmachtkampioenschappen, die toen

nog volop werden georganiseerd.

Na het schermen was hij altijd te vinden aan de bar met z�n traditio-
nele glaasje berenburg en werden de partijen nog eens dunnetjes

overgedaan.

Een goed clubmens is niet meer.

Me. AdMol
Okt. 2008
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Assaut 2008 sluit groots met zinderendeAssaut 2008 sluit groots met zinderendeAssaut 2008 sluit groots met zinderendeAssaut 2008 sluit groots met zinderendeAssaut 2008 sluit groots met zinderende
internationale wedstr i jdinternationale wedstr i jdinternationale wedstr i jdinternationale wedstr i jdinternationale wedstr i jd

Het 110e Assaut van de KoninklijkeMilitaire Schermvereniging (KMSV) besloot op
20maart met de traditionele internationale wedstrijd.Deze had een grote enmondiaal
breed verspreide samenstelling met teams uit Turkije, Venezuela (2 zelfs), Hongarije,

België, Pol-
en,Groot-
Brittannië
enNeder-

land.

Onder dedeelnemers bevonden zich de wereldkampioen bij de vrouwen,
Andrzejuk-Dmowska (Polen), en de nummers 3 en 5 van de wereldranglijst

bij deHeren, respectievelijk deVenezolaan Limardo en onze eigenWachtmeester
BasVerwijlen, die op deOlympischeSpelen inBeijing een schitterende prestatie
heeft geleverd.

Bas schermde in een team van JongOranje, terwijl de KMSV ook zelf een team
op de loper bracht. Dat team, bestaande uit res Elnt b.d.George vanHeerde, Sgt
b.d. Joop Breedvelt enKpl b.d. VernonThomas, wist na een intensievewedstrijd-
dag een verdienstelijke 6e plaats (van de 10) te bereiken.Het leek even of het team
van Bas de top van het klassement kon bereiken, maar zij moesten het uiteinde-
lijk toch afleggen tegen de cracks uit Hongarije, Deak, Samu en Hodosi. Dit
teammoest op zijn beurt de buitengewoon sterke Polen (Andrzejuk, Sadowy en
Baczer) voor laten gaan. JongOranje eindigde tenslotte als vierde, na een gede-
cideerde nederlaag tegenVenezuela 2. Turkije, dat voor het eerstmeedeed, wist
zich tussenOranje en deKMSVte dringen.

Dewedstrijdleiding berustte in de vertrouwde handen vanGerrit Beekhuizen.
De plaatsvervangend commandant van deKMS, Lkol VanHeeswijk, reikte de
teamprijzen uit, erelidVadmb.d.VanRijn de individuele prijzen.Die gingen naar
Andrzejuk (Polen) goud, Limardo (Venezulea) zilver en Sadowy (Polen) brons.
Eerder die week was de KMS, één van de drie roulatielocaties van hetAssaut, al
getuige van het gecombineerdeNationaalMilitair Kampioenschap schermen en
het degentoernooi van de KMSV.Was deze combinatie vorig jaar nog formeel
een experiment, nu is besloten deze succesvolle samenwerking voort te zetten, ten
voordele van zowel BIMSalsKMSV.NadatMajoor JohanGroen, plvHBIMS,
en Elnt Rob van der Pijl, vice-vz KMSV, op 18 maart het Assaut/NMKhadden
geopend streden de schermers om de prijzen. Uit de totaaluitslag konden een
NMK- en eenKMSV-uitslagwordengedestilleerd.Kampioenbij beidewerdover-
tuigend defensietopsporterWmrBasVerwijlen.Het zilver ging bij beide naar
KltzeMichael van der Klip. Voor het NMK werd Majmarns Stefan Blaas 3e,
voor de KMSVwas dat Thomas Vernon, oud-korporaal van de KL. Bijzondere
indruk maakte de jeugdige Cadetkorporaal Castenmiller, die 7e werd bij het
NMK (14e bij deKMSV). Bij afwezigheid van defensietopsportster Ltz2 Sonja
TolwerdTlntTitiaMannessen overtuigend eerste dame en 9e in het totaalklasse-
ment.Was Sonja er wel geweest dan had zij het moeilijk tegen haar gekregen.
Een belangrijk onderdeel is altijd de ontmoeting tussen 4 veteranen en 4 adspiran-
ten omdeVan deWall wisselschaal.Omdat de adspiranten buitengewoon goed

Uit de vorige eeuw �Uit de vorige eeuw �Uit de vorige eeuw �Uit de vorige eeuw �Uit de vorige eeuw �

Bijgaand een brief van J.M.Gerverdinck aanmaître J.L. Peeks betreffende schermtechnische
zaken.

Ouderwets gepresenteerd,maar nog steedswaardevolle informatie.
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hadden geschermd bij de degen-
wedstrijd hadden ze een goede
kans de hegemonie van de
veteranen te compenseren.Dat
lukte tochweer niet.Met 9-3
verwezen Lkol b.d Van der
Grinten,Vadmb.d.VanRijn,
Adjmb b.d. De Vos en Sgt b.d.
Dekkers de adspiranten (Hillen en
Petegem van het KIM en
Castenmiller enVan derMeij van
de KMA). naar de afwachtings-
positie voor volgend jaar. De
wisselschaal blijft bij de veteranen.

Op floret gingen de prijzen naar
Maj Alain Castermans (goud), Kpl b.d. Thomas Vernon (zilver) en Sgt b.d.
Joop Breedvelt (brons), bij sabel was de volgorde Ktz b.d. Gerard Burema
(terug van lange afwezigheid, maar in topvorm), Vadm b.d. Egmond van Rijn
en de onvermoeibare Sgt b.d.CeesDekkers.Op veteranen degenwaren het
respectievelijk res. Elnt b.d.George vanHeerde, Sgt b.d. JoopBreedvelt en
MajAntoon Splinter. Beste schermer op alle wapenswas de al genoemdeCees
Dekkers.

Een spectaculair onderdeel tenslottewas, en blijft hopelijk, het geweerschermen.
Misschien is hetKMSV-Assaut de laatste plek ter wereldwaar dit nogwordt
beoefend.Na veel wapengekletter en listigmanipuleren van de zware geweren
wistMajAlainCastermans iedereen te verslaan, zelfs de formidabel scher-
mendeAdj Klu Erik Bel. De KMSVwil deze sport nog verder revitaliseren en
zoekt daartoe gelegenheden, bijvoorbeeld enmarge van symposia of andere
gebeurtenissenmet een hoog luistergehalte en behoefte aan iets dat demonoto-
nie breekt.

Opwoensdag tijdens deALV,mocht voorzitter KMSVKolonelM.H.G. van
Zeijts, spelden uitreiken aan leden die 25, 40 of zelfs 50 jaar lid zijn. Dat laatste
overkwamAdj b.d. Leo Rutten, die nog zo vitaal is dat hij weer schermlessen
wil gaan geven aan de KMS.Het bestuur nam afscheid van Ltz 1 b.d. Dick
Slooten, Sm b.d. FreekeHilligehekken, SmiMike Becker enAdj Klu Erik Bel,
die zich allen vele jaren buitengewoon actief voor deKMSVhadden ingezet.
HetAssaut was een groot succesmet dank aan het bestuur van de KMSV,
maar nietminder aan deBIMSdie de hele ondersteuning voortreffelijk heeft
geregeld. Beiden kijken al uit naar de KMAwaar volgens plan de volgende
combiNMK-Assaut zal plaatsvinden, vermoedelijk rond dezelfde periode in
2009.

W.J.E. van Rijn

Winnaars Van der Wall schaal,
de veteranen Cees, Henk, Toon en Egmond

De wapens van maître Cock Peeks.De wapens van maître Cock Peeks.De wapens van maître Cock Peeks.De wapens van maître Cock Peeks.De wapens van maître Cock Peeks.

De Spin ... een lopende verzameling die in zo�n 40 jaar door Cock is opgebouwd en de
muur van zijn huiskamer siert.

In het midden boven hangt eenmansaur sabel welke gebruikt werd op deuniversiteit inDuitsland; ditwapen is voorzien van interessante namen.De
overige zijn 18e/19e eeuwse degens, sabels, floretten uit ondermeer Frankrijk,
Italië,Duitsland enGroot-Brittannië.

Verder staan her en der fraaie bronzen beelden, met oog voor detail gemaakt, o.a.
eenmaître met plastron, gesigneerd L. Raphraël, een vol brons beeld voorstel-
lende een schermer in een perfecte floret stelling, gesigneerdHenryBouisseren uit
het jaar 1903 en een groot beeld met floret onder de arm dat is gesigneerd met
Raphanel.

De spin, de mooiste wapens uit
de collectie van Cock

De floretschermer is een markant
beeld uit Cock’s verzameling
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Uitslagen Assaut 2008 te WeertUitslagen Assaut 2008 te WeertUitslagen Assaut 2008 te WeertUitslagen Assaut 2008 te WeertUitslagen Assaut 2008 te Weert

Degenwedstri jd dinsdag 18 maart 2008Degenwedstri jd dinsdag 18 maart 2008Degenwedstri jd dinsdag 18 maart 2008Degenwedstri jd dinsdag 18 maart 2008Degenwedstri jd dinsdag 18 maart 2008
1. VerwijlenB. Kmar WMR
2. Klip van derM. KM KLTZ
3. Thomas V. Civ
4. Blaas S. KM SMJRMARNS
5. Roelse S. KM SMJRMARNS
6. Konigslow von B. Civ
7. Breedveld J. Civ
8. SplinterA. KL RITM
9. MannessenT. KL TLNT
10. Dekkers C. Civ
11. HeikoopM. KL MAJ.
12. Grinten van deT KL BD
13. Heerde vanG. Civ.
14. Castenmiller P. Klu CKPL
15. Berg van de P. Civ
16. Eis van R. KM LTZ 2 OC
17. Bel E. Klu AOO
18. Monch F. Klu Maj
19. Oosthof J. KMar AOO
20. Hertenberg E.J. KL LKOL-arts
21. MazierH. Klu AOOI
22. Knape I. Civ
23. Sanders J. KM KPL
24. Oost L. Civ. opgave

B- pouleB- pouleB- pouleB- pouleB- poule
25. Meij van de K KL CKPL
26. GrendelM. KL CSGT
27. Baan A. KL CSGT
28. Rijn van E. KM BD
29. Blaauw T Civ
30. Vos deH. KM BD
31. Leyzer A KL AOO
32. HillenW. KM SADB
33. Meijer-EversD. Civ.
34. Petegem vanC. KM ADBZ
35. Hout van B. KL RDR 1
36. Krzeminski J. KL CKPL
37. GelukM. KM SGT
38. Leeuwen vanK. KM BD

Willem aan het werk

De dames in conclaaf

Actie tijdens het NMK

· jurylid nationale en internationalewedstrijden
· gastdocent in Frankrijk enDuitsland.
· gedurende ongeveer 40 jaarmaître vanMSV.Zeemacht,DenHelder
· gedurende ongeveer 12 jaarmaître bij schermverenigingCasgogne
· lid examencommissieKNAS-NAS
· schermexamens afgenomen op hetCIOS

Namijn actieve diensttijd heb ik twee cursussen voor schermleraren in
Indonesië gegeven.De eerste keer samenmet maîtres J. Vandervoodt, R. van
Oeveren enW.Monshouwer.
De tweede keer samen met maîtreW.Monshouwer. Eén van de cursisten was
de prins vanBrunei.

Wie is opgeleid door wie? (Na de WO2Wie is opgeleid door wie? (Na de WO2Wie is opgeleid door wie? (Na de WO2Wie is opgeleid door wie? (Na de WO2Wie is opgeleid door wie? (Na de WO2)

Maître d�escrime (C-leraar) Leerling
P. Abrahams IJzendoorn,Abelsberg
Abelsberg A.Menting, O. Krause, J. deWijn, W.

deWijn, K.Zonneville, J. Snijders
IJzendoorn A. Bos, C.J. van Tol
C.J. van Tol R. Spiekerman vanWeezelenburg,W.

van derHeijden, J. denHollander, R.
Tensen,W. Pen, J. vanNimwegen

J. Snijders A. de Haan, J.L. Peeks
J.L. Peeks L. Oost, A. v.d. Kuit, T. Dijk, J. Muller

en D. Keus.
W. Pen R. Zwart, F.Wijnants

De laatste twee opgeleideC-leraren,C.Heemskerk enW. de Lange, zijn
zowel doorW. Pen als vanW. van der Heijden opgeleid.
Tegenwoordig worden er geen schermlerarenmeer opgeleid bij demarine!
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FotoAssaut 2000
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39. SlingerA. KM SGT
40. Dijkstra R Civ
41. Hak G. KM BD
42. Kipp A. KM ADB
43. BartenT. KM LTZ 1

Floret woensdag 19 maartFloret woensdag 19 maartFloret woensdag 19 maartFloret woensdag 19 maartFloret woensdag 19 maart
1. CastermansA.
2. Thomas V.
3. Breedvelt J.
4. Heerde vanG.
5. Vos deH.
6. Dekkers C.
7. Knape I.
8. Bel E.
9. Rijn van E.
10. Meijer-EversD.
11. Hak G.
12. Dijkstra R.

Veteranen Degen woensdag 19 maartVeteranen Degen woensdag 19 maartVeteranen Degen woensdag 19 maartVeteranen Degen woensdag 19 maartVeteranen Degen woensdag 19 maart
1. Heerde vanG.
2. Breedvelt J.
3. SplinterA.
4. Dekkers C.
5. Grinten van der T.
6. Blaas S.
7. Konigslow von B.
8. SnijdewintF.
9. Meijer-EversD.
10. LeeuwenK.
11. Knape I.
12. Dijkstra R.
13. SlootenD.

Geweer woensdag 19 maartGeweer woensdag 19 maartGeweer woensdag 19 maartGeweer woensdag 19 maartGeweer woensdag 19 maart
1. CastermansA.
2. Bel E.
3. HeikoopM.
4. Schijndel vanA.
5. Vos deH.

Wil noteert de uitslag

Wedstrijdbureau
met Freeke en Martin

Winnaars NMK:
Bas, Michael en Stephan

schermen, ook degenschermenwerd beoefend.
Daarna ging men één jaar of langer de praktijk in, bij de troep of inrichting. Op
eigen verzoek kon je in aanmerking komen voor de specialisaties zwemmen en/of
boksen, schermen, judo, karate en gymnastiek.Ook deze opleiding duurde één
jaar. Het examenwerd afgenomen bij de burger beroepsorganisaties! In de scherm-
specialisatie werd lesgegeven op alle vier de wapens. Eerst werd men mili-
tair scherminstructeur, getalenteerden gingen door voor opleiding totMaître
d�escrime.
Hospiteren, het volgen van cursussen van binnen- en buitenlandse leraren zaten in
dit pakket. Daarna volgde het examen bij deN.A.S.

Het begin van mijn sport- en schermcarrièreHet begin van mijn sport- en schermcarrièreHet begin van mijn sport- en schermcarrièreHet begin van mijn sport- en schermcarrièreHet begin van mijn sport- en schermcarrière
In 1960 kwam ik inDenHelder bij de marinesportschool in opleiding voor
hulpsportinstructeur. Laterwerd dat hetCentrumFysiekeTraining enSport
(C.F.T.S.) genoemd. Eén jaar later slaagde ik voor sportinstructeur.
Zie hieronder een overzicht vanmijn behaalde diploma�s.

DatumDatumDatumDatumDatum SoortSoortSoortSoortSoort
16 oktober �62 Boksleraar
16 oktober �63 Zwemleraar
16 oktober �65 Schermleraar

Indertijd zaten op het �C.F.T.S� demaîtres IJzendoorn, Aalbersberg, J. deWijn,
O. Krause, J. Snijders enC.J van Tol. Zij allen hebben bijgedragen aanmijn
schermkennis en -kunde.
Eerst diende ik ca. 3 jaar als boksleraar op het Koninklijk Instituut voor de
Marine (KIM), daarna 4 jaar als Schermleraar.

Het vervolg vanmijn scherm- en sportcarrière
Er volgde een uitzending van 3 jaar naar Curaçao. Daar werd ik trainer/coach
van deNederlandseAntillen enDiplomaConsul van deKoninklijkeNeder-
landse Zwembond (K.N.Z.B).

Op 20 Juli �75 kwam ik terug inNederland.
Ik werd als Boks- Schermleraar op het ��C.F.T.S.�� geplaatst.
Ik loste daar maître C.J. van Tol af. In die tijd heb ik enkele jaren in de TC van
deK.N.A.S. en deN.A.S. gezeten.

Na de splitsingN.A.S.-N.V.S.werd ik voorzitter TCvan deN.V.S. (Neder-
landseVereniging vanSchermleraren).
Verderewerkzaamheden als schermleraar:
· trainer van de nationale degenploeg (KNAS)
· trainer van de nationalemilitaire schermploeg (CIMS)
· medeorganisator van deWK jeugdmoderne vijfkamp (StichtingMo

derneVijfkamp)
· medeorganisatorNAS van hetWKSchermleraren (AAI) in Rotterdam
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Van der WallschaalVan der WallschaalVan der WallschaalVan der WallschaalVan der Wallschaal
(veteranen tegen adspi ranten)(veteranen tegen adspi ranten)(veteranen tegen adspi ranten)(veteranen tegen adspi ranten)(veteranen tegen adspi ranten)
Gewonnen door de veteranen van Egmond vanRijn,Cees
Dekkers, Toon van derGrinten enHenk de Vos
AdspirantenwarenAdelborstenWanderHillen enCederic van
Petegem en cadetten PelleCastenmiller enKoen van derMeij.

 

Sabel; Senioren en VeteranenSabel; Senioren en VeteranenSabel; Senioren en VeteranenSabel; Senioren en VeteranenSabel; Senioren en Veteranen
tvs. 12e Grenadiers toernooitvs. 12e Grenadiers toernooitvs. 12e Grenadiers toernooitvs. 12e Grenadiers toernooitvs. 12e Grenadiers toernooi

1 Gerard Burema
2 Egmond van Rijn
3 CeesDekkers.

Internationale wedstrijd donderdag 20Internationale wedstrijd donderdag 20Internationale wedstrijd donderdag 20Internationale wedstrijd donderdag 20Internationale wedstrijd donderdag 20
maartmaartmaartmaartmaart

Equ ipesEqu ipesEqu ipesEqu ipesEqu ipes

1. Poland
2. Hungary
3. Venezuela 2
4. Netherlands
5. Turkey
6. KMSV
7. UnitedKingdom
8. Venezuela 1
9. Mix Team
10. Belgium

I nd iv iduee lInd iv iduee lInd iv iduee lInd iv iduee lInd iv iduee l
1. Andrzejuk Poland 16 V
2. GascónVenezuela 15 V+52
3. Sadowy Poland 15 V +40
4. Gudino Venezuela 14V
5. Baczer Poland 13 V+34
6. Liston United kingdom 13 V+22
7. Deák Hungary 13 V +8
8. HolsteegeNetherlands 12V
9. Dmowska-Andrzejuk Hungery 11 V+20

Winnaars Van der Wallschaal
de veteranen Cees, Toon,

Henk en Egmond

Gerard Burema heeft de
Grenadierssabel veroverd

De internationale wedstrijd
in volle gang

De winnende équipes van
het internationale tournooi

Een stukje mil i taireEen stukje mil i taireEen stukje mil i taireEen stukje mil i taireEen stukje mil i taire
schermgeschiedenis bi j deschermgeschiedenis bi j deschermgeschiedenis bi j deschermgeschiedenis bi j deschermgeschiedenis bi j de
Koninkl i jke MarineKoninkl i jke MarineKoninkl i jke MarineKoninkl i jke MarineKoninkl i jke Marine

Nadat in de vorige Redoublement een interview is opgeno-
menmet Roel van deWeerd heeft maître AdMol in septem-
ber 2008 verslag gedaan van zijn gesprekkenmetCockyPeeks.

Opverzoek van deKoninklijkeMilitaire Schermvereniging (KMSV) ver-
telt Maître Cock PMaître Cock PMaître Cock PMaître Cock PMaître Cock Peekseekseekseekseeks over de opkomst en de bloeitijd van de

schermsport bij de KoninklijkeMarine na de 2e wereldoorlog.

Vóór de 2ewereldoorlogwerd de sport en het schermen doormarine-instructeurs
gegeven, dus niet door het KorpsMariniers.De laatste twee schermleraren van
demarinewaren indertijd de twee onderofficierenMatse en Stam.

Na de 2e wereldoorlogwerd in opdracht van deMinister vanOorlog enMarine,
de sport en schermlessen verzorgd door het KorpsMariniers. De opleiding
werd gegeven op deMarinesportschool in Den Helder. Later werd dit het
C.F.T.S. genoemd (CentrumFysiekeTraining en Sport).

De 1e schermleraar na de oorlog bij de KM was de Zeemilicien PPPPPiet Abra-iet Abra-iet Abra-iet Abra-iet Abra-
hams.hams.hams.hams.hams. Piet was de zoon van Me. J.B.A. (Bram) Abrahams, voormalig scherm-
leraar aan de KoninklijkeMilitaireAcademie in Breda, na de oorlog gevestigd
inDenHaagmet zijn schermzaal aan deGroothertoginnelaan, waar menig
bekende burger- enmilitaire schermer regelmatig te vindenwas.

PietAbrahams leidde twee onderofficieren derMariniers op tot schermleraar
(maître d�escrime) te weten: de heren IJzendoornIJzendoornIJzendoornIJzendoornIJzendoorn en Abelsberg.Abelsberg.Abelsberg.Abelsberg.Abelsberg. Voor deze
gelegenheid werd hem verzocht, om de opleiding te voltooien, nog 1 jaar bij te
tekenen.Het examenwerd afgenomen door de technische commissie van de
N.A.S. (NederlandseAkademie van Schermleraren), een en ander volgens de
Franse school.Dit was dus het begin van de naoorlogse schermleraren bij het
KorpsMariniers.

Organisatie schermsport bij de KMOrganisatie schermsport bij de KMOrganisatie schermsport bij de KMOrganisatie schermsport bij de KMOrganisatie schermsport bij de KM
Omsportinstructeur te wordenmoestmen eerst naar de cursus voor hulpsport-
instructeur.Om sergeant tewordenwas elke korporaal dermariniers verplicht
deze cursus te volgen!Deze cursus duurde 6maanden.De inhoudwas fysieke
training (militaire), lesgeven in sport en spel, E.H.B.O enmenskunde en van-
zelfsprekend geweerschermen. Bij geschiktheid kon je in de jaarcursus komen
voor sportinstructeur. Een uitgebreid pakket lesstofwaarin, buiten het geweer-
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10. HodosiHungery 11 V+19
11. Karagôl Turkey 10 V
12. SamuHungery 9 V
13. Gûney Turkey 8 V -4
14. Thomas KMSV 8 V -7
15. Heerde van KMSV 8V -13
16. De Biolley Belgium 7 V+0
17. Chirino Venezuela 7 V -16
18. Suarez Venezuela 5 V
19. NádHungary 4 V -23
20. Tayler United Kingdom 4V -31
21. Breedvelt KMSV4V -38
22. NeveDaveUnited Kingdom 3V
23. Duynslaegher Belgium 2V
24. D�Hondt Belgium 1 V -39
25. Chambers United Kingdom 1 V -5

De winnaars individueel van
het internationale tournooi

Toechouwers bij de
wedstrijden op de
woensdag

o - o - o - o - o - o

KMSV beheert Defensie SchermmateriaalKMSV beheert Defensie SchermmateriaalKMSV beheert Defensie SchermmateriaalKMSV beheert Defensie SchermmateriaalKMSV beheert Defensie Schermmateriaal

Sinds medio 2008 beheert de TechnischeCommissie van de KMSV schermmateriaal
vanDefensie.Hiermeewordt voorkomen dat op die plaatsenwaar demaître is verdwe-
nen en niet regelmatig meer wordt geschermd, het materiaal in het ongerede raakt - of
erger nog -
verdwijnt. Door tussenkomst van Majoor Alain Castermans en de inzet van onze

voorzitter is het gelukt om het schermmateriaal op te slaan te Lettele bij
hetAlgemeenGoederenbedrijf (AGB).Het is de bedoeling dat het schermmate-
riaal dat in het verleden door een der krijgsmachtdelen is aangeschaft, door deTC
KMSV te allen tijdewordt ingezet als er binnenDefensie een beroep op ditmate-
riaal wordt gedaan.

Inmiddels hebben we onder andere lopers van de KLU als ook van de KL in be-
heermet aanwijsapparatuur, tevens schermmateriaal dat voorheen door deVlie-
gervijfkamp atletenwerd gebruikt. Een convenant tussenBIMS, deKMSVen
het AGB is in de maak waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd en voor de
toekomst worden gewaarborgd. Bijkomend voordeel is dat transport van bv. lo-
pers en overige apparatuur door hetAGBworden verzorgd. Al deze regelingen
passen in het streven van het KMSVbestuur om facilitair op te treden ten behoe-
ve van de krijgsmachtdelen als het om demilitaire schermsport gaat.

Iedere vorm van schermondersteuning ten behoeve vanDefensie zal in principe
door de KMSVworden verzorgd. Recent hebbenwe bijvoorbeeld voor BIMS de
schermdemonstraties tijdens deNationale Taptoe in deAhoy teRotterdam ver-
zorgd en hebbenwe voorDefensie lopersteun geleverd ten behoeve van deNOC-
NSF op Papendal. Eerder dit jaar verzorgdeMaître Cock Peeks met KMSV le-
den een flitsendeKlewang-demonstratie ten behoeve van deOnderofficiersvere-
niging 12de Infanterie Bataljon Luchtmobiel �RegimentVanHeutz�.

Heden ten dagen is het noodzakelijk demilitaire �scherm-kennis� vast te leggen
en te borgen zodat de rijke historie van de KOS en de KOOS door de KMSV
overeindwordt gehouden.Nieuwe initiatieven als hierboven genoemd zijn essen-
tieel om dit te bereiken.U, KMSV leden, kunt ervan op aan dat we niet stil zit-
ten en zoveelmogelijk initiatieven ontplooien omdeKMSVspringlevend te hou-
den.Heeft u goede ideeën die de boven genoemde doelstellingen ondersteunen,
schroom dan niet met de TC contact op de nemen.Wij zijn ervoor om er invul-
ling aan te geven.

A.W.M. van derGrinten
Voorzitter TC



Pagina 12

Concept programma Assaut 2009 op de KMAConcept programma Assaut 2009 op de KMAConcept programma Assaut 2009 op de KMAConcept programma Assaut 2009 op de KMAConcept programma Assaut 2009 op de KMA

Zondag 22 maart: opbouwen

Maandag 23 maart: Floret individueel / équipe floret indien van
toepassing
Sabel individueel / équipe sabel indien van
toepassing
Na avondmaaltijdGeweerschermen en de van der
Wall schaal
Aspiranten tegen de veteranen équipe (équipes
van 4 pers)

Dinsdag 24 maart: NMKen SPK degen / degen équipe

Woensdag 25 maart: DegenVeteranen / Sabelwedstrijd omde
Grenadierssabel
13.30ALV / 15.30 Ereprijzenvergadering /
17.00Sluiting /
Borrel en gemeenschappelijkemaaltijdKMSV
leden

Donderdag 26 maart: International TournamentCISMéquipe formule
poule unique
Deelname 8 tot 10 nationale / internationale
équipes

Vrijdag 27 maart: Vervolg competitie tot 12.00 uur / prijsuitreiking /
afsluitenddiner
Informele bestuursactiviteit op vrijdagavond
mogelijk

Zaterdag 28 maart: afbreken en opleveren voor 12.00 uur

Alle wedstrijden per wapenworden na elkaar verschermd, zodatmaximale deel-
name door KMSV leden gewaarborgd wordt.

Toon van derGrinten
Voorzitter TC
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komen.

OPROEPOPROEPOPROEPOPROEPOPROEP
aan de donateurs die in aanmerking willen komen voor een speld wegensaan de donateurs die in aanmerking willen komen voor een speld wegensaan de donateurs die in aanmerking willen komen voor een speld wegensaan de donateurs die in aanmerking willen komen voor een speld wegensaan de donateurs die in aanmerking willen komen voor een speld wegens

langdurig donateurschap.langdurig donateurschap.langdurig donateurschap.langdurig donateurschap.langdurig donateurschap.

Indien u in de toekomst als donateur in aanmerking wil komen voor een speld
voor langdurig lidmaatschap en uw donatie per jaar lager is dan • 32 wordt u
gevraagd contact op te nemenmet de penningmeester. Dan wordt met u be-
sprokenwat umoet doen. Voor de contactgegevens verwijs ik naar de binnen-
kant van de omslag.

InekeKnape
secretaris

Foto�s SPK-tournooiFoto�s SPK-tournooiFoto�s SPK-tournooiFoto�s SPK-tournooiFoto�s SPK-tournooi

SPK Doorn, een sierlijke
spagaat van de voorzitter

TC in zijn partij tegen
Gerrit Hak

Toon en Gerrit
voorafgaand aan

hun partij
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Nieuwe puntentell ing SPK vanaf 2008Nieuwe puntentell ing SPK vanaf 2008Nieuwe puntentell ing SPK vanaf 2008Nieuwe puntentell ing SPK vanaf 2008Nieuwe puntentell ing SPK vanaf 2008

Het bestuur heeft de puntentelling voor de SPK gewijzigd met terugwer-
kende kracht tot 1 januari 2008. De reden is dat er klachten waren over de on-

evenwich-
tigheid van
het oude
systeem.

Hetbestuur heeft thans als uitgangspunten genomen:

·Niet-ledenmogen deelnemen enworden geklasseerd perwedstrijd,maar niet
voor het SPK klassement;
· De zwaarte van de wedstrijd wordt door het aantal deelnemers bepaald,
ongeacht of zij lid zijn van de KMSV;
· Vaak deelnemenwordt beloond.

REGELING ZOALS WORDT TOEGEPASTREGELING ZOALS WORDT TOEGEPASTREGELING ZOALS WORDT TOEGEPASTREGELING ZOALS WORDT TOEGEPASTREGELING ZOALS WORDT TOEGEPAST

1. Per wedstrijd is hetmaximum aantal te behalen punten gelijk aan het aantal
deelnemers n+ 10.
Hier dus in dit voorbeeld maximaal 31 punten, vervolgens vanaf 7de plaats af-
trekpunten.

Voorbeeld (21 deelnemers):
plaats punten plaats punten
1 n+10 1 31
2 n+8 2 29
3 n+6 3 27
4 n+4 4 25
5 n+2 5 23
6 n 6 21
7 n-2 7 19
8 n-4 8 17
9 n-6 9 15
10 n-8 10 13
11 n-10 11 11
12 n-11 12 10
13 n-12 13 9
14 n-13 14 8

plaats punten plaats punten
15 n-14 15 7
16 n-15 16 6
17 n-16 17 5
18 n-17 18 4
19 n-18 19 3
20 n-19 20 2
21 n-20 21 1
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Belangri jke wijz igingen in het Huishoudel i jkBelangri jke wijz igingen in het Huishoudel i jkBelangri jke wijz igingen in het Huishoudel i jkBelangri jke wijz igingen in het Huishoudel i jkBelangri jke wijz igingen in het Huishoudel i jk
Reg lementReg lementReg lementReg lementReg lement

Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 maart 2008 op de KMS teWeert is een
aantal besluiten genomen dat ik hier kort wil samenvatten. Een uitvoerige toelichting
is opgeno-
men in het

vorige
nummer
van de

Redouble-
ment, num-
mer 18 uit

2008.

Hethuishoudelijk reglement is vernieuwd en de tekst zoals die is gepubli-
ceerd inRedoublement nummer 18, is vastgesteld door de algemene leden-

vergadering.Het huishoudelijk reglement ismet name toegankelijker geworden
omdat het oude huishoudelijk reglement en de overgangsregeling diewas opge-
steld in het kader van de oprichting van deKMSVzijn samengevoegd.

Welke nieuwe regels zijn er?Welke nieuwe regels zijn er?Welke nieuwe regels zijn er?Welke nieuwe regels zijn er?Welke nieuwe regels zijn er?

1. Donateurs mogen aan SPKwedstrijden deelnemen
De algemene ledenvergadering heeft ingestemdmet het voorstel dat donateurs
deel mogen nemen aan SPKwedstrijdenmits zij eenzelfde bedrag als donatie
betalen als leden.Het bestuur hoopt dat de deelname aan de SPKwedstrijden
door deze regel zal toenemen.

2. De schermuitrusting moet voldoen aan de KNAS eisen
Veiligheid is belangrijk.Ook op een SPK ofAssaut moet de veiligheid in acht
worden genomen.Het kan niet genoeg benadruktworden dat dit betekent dat de
schermuitrusting aan deKNASeisenmoet voldoen.Het is in een ieders belang!
Indien de schermuitrusting niet voldoet aan deze eisen, kan het bestuur de
schermer de deelname aan dewedstrijden ontzeggen.

3. Toekenning van spelden aan donateurs die hetzelfde bedrag betalen
als een lid
De algemene ledenvergadering heeft ermee ingestemd dat niet alleen ledenmaar
ook donateurs die hetzelfde bedrag betalen als een lid in aanmerking komen voor
een speld. Sommige donateurs betalen een lager bedrag dan een lid. Indien ook
deze donateurs in aanmerkingwillen komen voor een speld heeft de algemene le-
denvergadering bepaald dat zij met terugwerkende kracht tot enmet het jaar 2003
een extra bedrag betalen boven dat van hun donatie. De hoogte daarvan is gelijk
aan het bedrag dat een lid in elk van die jaren heeft betaald verminderdmet de
donatie. De bedoeling is dat het bedrag tot enmet 2003 uitkomt op hetzelfde be-
drag als een lid in die jaren heeft betaald. Een voorbeeld. De hoogte van het lid-
maatschap in 2007 was •  32. Stel dat een donateur in 2007 een bedrag heeft be-
taald van •  28. Dan moet deze donateur over het jaar 2007 een bedrag ter hoogte
van •  32 min • 28, ofwel • 4 betalen indien hij voor een speld in aanmerking wil
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2. NietKMSV ledenworden in de einduitslag van eenwedstrijd opgeno-
men, inclusief de behaalde punten, maar komen niet voor in het klassement.
Personen die gedurende het kalenderjaar lidworden van deKMSVkomen in het
klassement voor met de punten behaaldnadat zij zich als lid hebben aangemeld.

3. Het aantalwedstrijden datmeetelt voor het klassement is afhankelijk
van het aantal SPK-wedstrijden dat in een jaar plaatsvindt.
Bij een aantal wedstrijden per jaarN vanminder dan 8 tellenmeeN -1 wedstrij-
den; bij een aantal van 8 of meer wedstrijden per jaar tellenmeeN-2wedstrijden.
De beste resultaten van een schermer tellenmee.

Dit houdt in:
Aantalwedstrijden per jaar Aantalwedstrijden dat telt voor het klassement

4 3
5 4
6 5
7 6
8 6
9 7
10 8

Toon van derGrinten
Voorzitter TC
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�Schermen achter de schermen��Schermen achter de schermen��Schermen achter de schermen��Schermen achter de schermen��Schermen achter de schermen�

Enkele weken geleden kreeg ik van onze TC een opvallend bericht: �Schermers
gevraagd voor demowedstrijden tijdens deTaptoe inRotterdam�.Nou datwas
duidelijk, inschrijven dus! Samen met Bas Verwijlen mocht ik de demonstratie

schermen
tijdens de
middag- en

avond-
voorstelling
van zater-

dag 27
september.

Aangekomen bij Ahoy zag ik al bussen met bezoekers het terrein oprijden.
Samenmet de sporters van deDefensie Topsport Selectie werdenwewel-

kom geheten en kregenwe een rondleiding achter de schermen van de Taptoe.
Zo maakten we een rondgang langs de regiekamer, waar vandaan alles wordt
geregeld.Het licht, geluid, alle effecten tot vuurwerk aan toe.Ook hebbenwe
de man, wiens stem heelNederland kent, ontmoet. Deman van de voice-over,
diemenig omvangrijke televisie productie inspreekt.Ookwerd ons alles uitge-
legd over de functionaris die, als een soortmenselijkemetronoom, gedurende de
hele voorstellingmeeteltmet demuziek.

Daarna konden we even wennen aan de �arena�, daar waar het allemaal moest
gaan gebeuren en hebben ook de coulissen verkend. Alles werd door de begelei-
dend projectofficier doorgenomen om niets aan het toeval over te laten.

Toen kwam het moment van de show. Even snel een warming-up achter de
schermen. De zaal zat bijna helemaal vol (�s avonds helemaal). Het signaal 30
sec werd gegeven. Tijd om in het donker de enrouleur op te zoeken en aan te kop-
pelen.Hetmuziekkorps naast ons speelde de intro. Sporterswerden aangekon-
digd.Daar was de volgspot. Verblindend kan ikwel zeggen. Veel wapengeklet-
ter.Daarna stonden afwisselend de judoka�s en de taekwondoka�s in het licht.
Na enkele series van 45 seconden ging de volgspot die op ons gericht was, uit.
Dan is het inAhoy even echt pikkedonker.Dat leverdemij uiteindelijk verrekte
enkelbanden op.Volgende keer tochmaar een knijpkatmeenemen. Snelheid bij
het afkoppelen was nodig want het �floormanagement� trok in een oogwenk de
loper onder onze voeten vandaan.Het volgendemuziekkorps stond aan de an-
dere kant al te wachten. Terwijl het licht op demuzikantenwas gericht, verza-
meldenwe op linie bij demiddenlijn. Evenwerdenwe verblind door al het licht
en vuurwerk en kondenwe genieten van het applaus.Vervolgens verlietenwe
marcherendmet de muzikanten de arena. De begeleidend officier was dik te-
vreden.Hetwas een leuk spektakel.Ook achter de schermen trouwens. Een
bont geheel van tamboers, pipers, danseressen, gymnasten en sporters, iedereen
bereidde zich achter de coulissen op eigenwijze voor op het optreden.Onder-
weg naar de kleedkamer struikeldenwe over yogaoefenende danseressen, ont-
dektenwe dat de doedelzakspelers gewoonNederlands spraken, streken de
skaters hun shirt nog even strak en bleek de vaandeldraagster vanTurkije een
medewerkster van de douane te zijn.

Ik kijk uit naar deDVDregistratie omhet allemaal nog eens �in het echt� te zien.

JohnWertenbroek
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Super Prestige Klassement data 2009Super Prestige Klassement data 2009Super Prestige Klassement data 2009Super Prestige Klassement data 2009Super Prestige Klassement data 2009
Hieronder de planning voor de SPKwedstrijden in 2009.

SPK 1 op 23 jan loc ntb (Arnhem ?),
SPK 2 op 20 feb loc ntb (Doorn ?)
SPK 3 op 24 mrt tijdensNMK te Breda,
SPK 4 op 17 april te Amersfoort,
SPK 5 op 29 mei te Amsterdam,
SPK 6 op 26 juni loc ntb (Doorn ?),
SPK 7 op 25 sept loc ntb (Huis ter Heide ?),
SPK 8 op 30 okt de vrijdag voorafgaande aan de ZilverenWapen wedstrijden

te Amersfoort op 31 en 1 nov en tenslotte
SPK 9 op vrijdag 20 november loc ntb (Doorn?)
SPK 10 op 18 dec 2009 loc ntb. (Oirschot ?)
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Status websiteStatus websiteStatus websiteStatus websiteStatus website

Het is jammer genoeg nog niet gelukt om de website te actualiseren. De huidige
website is gebaseerd op wat verouderde software en is moeilijk te onderhouden.

Het bestuur is daarom op zoek gegaan naar een oplossing hiervoor.Meer
dere opties zijn bekeken. Zo is er gezocht naar leden met wat ervaring op

dit gebied die het bestuurwillen helpenmet het opzetten van een nieuwewebsite.
Helaas zijn die niet gevonden.Aangezien het bestuur niet de bekwaamheid bezit
om zelf een website op te zetten is hulp gevraagd aan Jan van Zeijts, de zoon
van onze voorzitter.

Via hem kregen we een offerte van een bedrijf dat dit zou kunnen doen. De
voorbeelden vanwebsites van dit bedrijf, gebaseerd op het pakketDreamweaver,
ogen echter vrij beperkt.We hebben ook inzicht gekregen in het gebruik van de
software van Joomla. Dit lijkt erg toegankelijk. Deze optie wordt nu verder
onderzocht voordat een definitieve beslissingwordt genomen over de toekomstige
website.

Het bestuur doet zijn best om dewebsite ruim voor deALV vernieuwd enweer
volledig bijgewerkt te hebben.
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Plaats Oirschot Amersfoort Weert Doorn Amsterdam Doorn Arnhem Tussenstand na
Datum 25-jan 22-feb 18-mrt 25-apr 20-jun 12-sep 10-okt 7 wedstijden
Aantal deelnemers 21 19 43 12 28 17 11

pnt (plaats) pnt (plaats) pnt (plaats) pnt (plaats) pnt (plaats) pnt (plaats) pnt (plaats) punten totaal
N rN rN rN rN r NaamNaamNaamNaamNaam RRRRR an ga n ga n ga n ga n g KM deelKM deelKM deelKM deelKM deel SPK 1SPK 1SPK 1SPK 1SPK 1 SPK 2SPK 2SPK 2SPK 2SPK 2 SPK 3SPK 3SPK 3SPK 3SPK 3 SPK 4SPK 4SPK 4SPK 4SPK 4 SPK 5SPK 5SPK 5SPK 5SPK 5 SPK 6SPK 6SPK 6SPK 6SPK 6 SPK 7SPK 7SPK 7SPK 7SPK 7

1 Breedvelt, Joop Sgt b.d. KL 29 (02) 29 (01) 41 (07) 0 34 (3) 25 (2) 17 (3) 175
2 van Heerde, George Res Elnt b.d. KL / Inf 25 (04) 27 (02) 31 (13) 22 (01) 0 27 (1) 19 (2) 151
3 van der Grinten, Antoon Lkol b.d KL / Inf 17 (08) 25 (03) 32 (12) 16 (04) 20 (10) 15 (7) 11 (6) 136
4 von Königslow, Bas Res Elnt b.d. KL / Inf 0 19 (06) 43 (06) 8 (08) 38 (1) 0 0 108
5 Blaas, Stephan MajMarns KMarns 10 (12) 23 (04) 47 (04) 18 (03) 0 0 0 98
6 Splinter, Antoon Res Ritm KL / Cav 11 (11) 13 (09) 39 (08) 14 (05) 0 0 9 (7) 86
7 van de Berg, Paul Civiel 0 0 29 (15) 0 36 (2) 0 21 (1) 86
8 Castenmiller, Pelle CSgt KMA (Klu) 0 0 30 (14) 0 28 (6) 21 (4) 0 79
9 Roelse, Sjaak SMJMarns KMarns 31 (01) 0 45 (05) 0 0 0 0 76
10 Thomas, Vernon Kpl b.d. KL / TD 21 (21) 0 49 (03) 0 0 0 0 70
11 Dekkers, Cees SM b.d. KM 13 (10) 21 (05) 35 (10) 0 0 0 0 69
12 van Petegem, Cederic KplAdb KIM 0 0 10 (34) 10 (07) 15 (14) 17 (6) 7 (8) 59
13 Verwijlen, Bas Wmr1 KMar 0 0 53 (01) 0 0 0 0 53
14 van der Klip, Michael KLTZ KM 0 0 51 (02) 0 0 0 0 51
15 Oosthof, Jeroen AOOI KMar 0 0 25 (19) 0 22 (9) 0 0 4 7
16 van der Vloedt, Tony KM 0 0 0 0 26 (7) 19 (5) 0 45
17 Knape, Ineke Civiel 8 (14) 11 (10) 22 (22) 0 0 0 0 41
18 Tegel, Rob 0 17 (07) 0 0 24 (8) 0 0 41
19 Beekhuizen, Gerrit AOOI b.d. KMar 0 0 0 0 0 23 (3) 15 (4) 38
20 Mannessen, Titia Elnt KL/GnkTrn 0 0 37 (09) 0 0 0 0 37
21 Mazier, Hans AOOI Klu 0 8 (12) 23 (21) 0 0 0 5 (9) 36
22 Meijer-Evers, Dinie Civiel 7 (15) 0 11 (33) 4 (10) 5 (24) 7 (11) 0 34
23 de Vos, Henk Adj b.d. KM 9 (13) 0 14 (30) 0 11 (18) 0 0 34
24 van Rijn, Egmond Vice-Adm b.d. KM 0 0 16 (28) 0 17 (12) 0 0 33
25 Heikoop, Mark Maj KL / Inf 0 0 33 (11) 0 0 0 0 33
26 Baan, Andor CVdg KMA (KL) 0 0 17 (27) 0 13 (16) 0 0 30
27 Bel, Eric AOOI Klu 0 0 27 (17) 0 0 0 0 27
28 Sannen, Leo Kap KL / Inf 27 (03) 0 0 0 0 0 0 27
29 Mönch, Frans Maj Klu 0 0 26 (18) 0 0 0 0 26
30 Krom, Erik Res Lkol Cav KL / Cav 0 0 0 0 12 (17) 0 13 (5) 25
31 Slooten, Dick LTZ1 b.d. KM 0 0 0 6 (09) 18 (11) 0 0 24
32 Hertenberg, Eef Jan Maj Arts KL/Gnk Trn 0 0 24 (20) 0 0 0 0 24
33 van Leeuwen, Karel Adj b.d. KM 5 (17) 5 (15) 6 (38) 1 (12) 0 6 (12) 0 23
34 Kipp, Amanda KplAdb KIM 0 0 (42) 2 (11) 14 (15) 5 (13) 0 23
35 van Vught, Mike Sgt b.d. KL KM 23 (05) 0 0 0 0 0 0 23
36 Kamp, Siem Adj b.d. KM 0 6 (14) 0 12 (06) 0 0 3 (10) 21
37 Hak, Gerrit SMJMarns KMarns 2 (20) 7 (13) 3 (41) 0 6 (23) 2 (16) 0 20
38 Oost, Louis SMJMarns KMarns 0 0 20 (24) 0 0 0 0 20
39 Leyzer, Arnold AOOI KL 6 (16) 0 13 (31) 0 0 0 0 19
40 van de Meij, Koen CKpl KMA (KL) 0 0 19 (25) 0 0 0 0 19
41 Grendel, Maarten CSgt KMA (KL) 0 0 18 (26) 0 0 0 0 18
42 van Hulst, Anne-Marieke SMJ Klu 4 (18) 0 0 0 0 13 (8) 0 17
43 Burema, Gerard KTZ b.d. KM 0 0 0 0 16 (13) 0 0 16
44 Hillen, Wander SADB KIM (KM) 0 0 12 (32) 0 0 0 0 12
45 Krzeminski, Janoe CKpl KMA (Klu) 0 0 8 (36) 0 0 3 (15) 0 11
46 Snijdewint, Frits Aooi b.d. KL / Int 0 0 0 0 10 (19) 0 1 (11) 11
4 7 van Hout, Bob RDR1 KL 0 0 9 (35) 0 0 0 0 9
48 Polderman, Rob LTZ1 b.d. KM 0 9 (11) 0 0 0 0 0 9
49 Dijkstra, Ricky Civiel 0 0 4 (40) 0 0 0 0 4
50 van Loon, Bud Aooi b.d. KMarns 0 0 0 0 4 (25) 0 0 4
51 Kiefte, Rick 0 3 (17) 0 0 0 0 0 3
52 Urlings, Louis Res Maj KL 0 2 (18) 0 0 0 0 0 2
53 Barten, Toine LTZ1 b.d. KM 0 0 1 (43) 0 0 0 0 1
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