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Voorwoord 
 

Net als 2009 is het jaar 2010 wederom een jaar waar de KMSV 

veel successen heeft behaald. Het is eindelijk gelukt om de 

regelgeving over het meesterbrevet te formaliseren.  

 

Op 15 maart 2010 is namelijk op de Koninklijke 

Militaire Academie in het bijzijn van de Gouverneur 

van de KMA de eerste Defensie Sportraad aanwijzing 

getekend door de voorzitter van de Defensie 

Sportraad, de commodore Bart Hoitink. Deze aanwijzing betreft het toekennen van 

het meesterbrevet. De oude regeling was meer dan 20 jaar oud en alleen door de 

landmacht uitgegeven. Nu is er een defensiebrede aanwijzing. Wel is het van belang 

dat veel militairen worden geënthousiasmeerd om te trainen voor het brevet. De animo 

is redelijk maar nog niet zo groot als we zouden willen. Intussen is er ook een 

opleidingscode vastgesteld om het meesterbrevet te registreren in Peoplesoft, het 

personeelssysteem van defensie. Degenen die het brevet in het verleden hebben 

behaald, kunnen dit alsnog laten doen.  

 

Op sportief gebied was het Assaut wederom een groot succes. Super gezellig en veel 

schermen, wat willen we nog meer. Het organiseren van het Assaut wordt steeds 

moeilijker maar gelukkig hebben we met hulp van Commandant Marine Etablissement 

Amsterdam de locatie voor 2011 al weer kunnen vastleggen en vindt het Assaut dus op 

de Marinekazerne plaats vanaf 21 maart 2011. 

 

Een zeer kleine afvaardiging van onze vereniging heeft deelgenomen aan de militaire 

Wereldkampioenschappen in Venezuela. Het team behaalde een verdienstelijke zesde 

plaats en individueel werd wmr 1 Bas Verwijlen derde (zie voor een verslag blz 20 in 

deze Redoublement). Formeel heeft defensie geen schermploeg meer maar intussen 

heeft het informele team al twee jaar achtereen hoog gescoord op de internationale 

ladder. Helaas is dit geen garantie dat de genoten faciliteiten de komende jaren ook 

weer beschikbaar zijn. Ook op het gebied van sport zal defensie een bijdrage moeten 

leveren aan de opgelegde bezuinigingen. De Defensie Topsport Selectie zal in omvang 

afnemen en de vraag is natuurlijk of na Bas Verwijlen weer een topschermer wordt 

aangetrokken. De bezuinigingen bij defensie zullen ook een impact hebben op de KMSV 

en de door haar georganiseerde activiteiten. Steeds vaker moet worden betaald voor 

diensten en worden we niet meer gesponsord, al dan niet in natura. Het is een bekend 

verschijnsel waar niet alleen wij mee worden geconfronteerd. Maakt u zich echter niet 

ongerust, voorlopig kunnen we gewoon verder. Het jaar 2010 is bijna ten einde en het 

nieuwe jaar komt er aan. De KMSV gaat verder de ingeslagen weg in. Het bestuur is op 

volle sterkte en we beschikken over veel vrijwilligers waar we een beroep op kunnen 

doen. Ik wens u allen een prettige kerst en alvast de beste wensen voor het nieuwe 

jaar. 

 

Marius van Zeijts 

Voorzitter KMSV 
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Assaut 2010  
 

In maart 2010 vond voor de 112e keer het Assaut plaats. Gedurende een hele week werd er op 

alle wapens geschermd. De succesvolle schermweek werd afgesloten met een eerste plaats voor 

de Nederlandse militaire schermequipe.  

 

Van 22 tot en met 25 maart 2010 heeft het 

Bureau Internationale Militaire Sport in 

samenwerking met de Koninklijke Militaire 

Schermvereniging het Nationaal Militair 

Kampioenschap Schermen en een internationale 

competitie op degen georganiseerd. 

Wachtmeester 1 KMar Bas Verwijlen wist voor 

het vierde achtereenvolgende jaar de titel bij de 

Heren voor zich op te eisen en Sergeant-Majoor 

KLu Anne-Marieke van Hulst werd nationaal 

kampioen bij de dames. 

De schermweek waaraan ook aspirant-officieren 

van het KIM en KMA deelnamen werd succesvol 

afgesloten met een eerste plaats die de militaire 

degen equipe behaalde bestaande uit KLTZE 

Michael van der Klip, Tlnt Rudolph Francis en Cadet Sergeant Pelle Castenmiller.  

Van der Klip wist in het internationale geweld individueel een 3de plaats te bemachtigen, 

Francis een verdienstelijke 5de en Castenmiller een 7de plaats. Ondanks het gemis van 

Wmr1 Bas Verwijlen liet het Nederlandse team zien klaar te zijn voor deelname aan het 

CISM WK Schermen in Venezuela de derde 

week van april a.s.  

Bij de aspirant officieren behaalde Korporaal 

Adelborst Arjen van Kooten een eerste plaats 

bij het geweerschermen en was Sergeant 

Adelborst Cederic van Petegem de best 

geplaatste adelborst tijdens deze schermweek. 

Best geplaatste cadet was evenals vorig jaar 

Cadet Sergeant Pelle Castenmiller. De 

gastvrijheid en voortreffelijke accommodatie 

die geboden werd door het KIM maakte deze 

schermweek mede tot een groot succes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winnaars degen v.l.n.r. George van 

Heerde, Bas Verwijlen en Michael van 

der Klip  

Wim van Huijstee, wapenhersteller 

Opening Assaut 2010 
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Assaut 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Winnaars dames degen: Anne-Marieke 

van Hulst en Ineke Knape 

Karel van Leeuwen en Dinie Evers op de dansvloer 

Onze barman: Wil Janssen

Hoezo pret: Dick van Slooten en Freeke Hilligehekke 

Rechts: Ingrid 

Lucassen, Ineke 

Knape en Greet 

Peeks hebben lol 

Martin Ariaans en Toon van der 

Grinten in heftige discussie 

Innig onderonsjes: Ricky 

Dijkstra en Ad Mol 

Links: Dinie Evers 

en Nan Speth: 

uitreiking Jeanne 

d’Arc 

Onze barman: Wil Janssen 
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Bronbeek klewang uitreiking: Oscar Kardolus 

krijgt deze uitgereikt van Marius van Zeijts 

De trotse winnaar van het SPK klassement Bas von Königslow 

Deelnemers internationaal toernooi: de laatste zes vlnr: Michael van der Klip, Rudolf Francis, Pelle 

Castenmiller, George van Heerde, Joop Breedvelt en Bas von Königslow 

De vaste formatie van het wedstrijdbureau: 

Martin Ariaans en Freeke Hilligehekke 

De podiumwinnaars equipe degen: v.l.n.r. Toon van der Grinten, Mark Heikoop, Bas van Königslow, Rudolph 

Francis, Michael van der Klip, Jacques Roelse, Cheryl de Jong, Tony van der Vloedt en Rob Tegel 
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Van de Wall schaal 

staand v.l.n.r.: Gerrit Beekhuizen, 

Siem Kamp, Toon van der Grinten en 

Joop Breedvelt. 

zittend v.l.n.r.: Floris Lap, Arjen van 

Kooten, Cederic van Petegem en Pelle 

Castenmiller. 

Geweerschermen: Cock Peeks jureert 

Geweerschermers in actie 
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De steek doorgeven aan … 
door Andor Baan 

 

De vorige editie van de Redoublement is Anne-Marieke van Hulst deze nieuwe rubriek gestart 

en heeft de steek doorgegeven aan Andor Baan. Onlangs is Andor officieel lid geworden van de 

KMSV en is dit dus een goede gelegenheid zich voor te stellen aan de rest van de 

verenigingsleden. 

 

Op het moment dat de nieuwe Redoublement bij mij thuis in Laren op de deurmat was 

gevallen, begon ik direct te lezen. Ik was blij verrast te lezen dat onze vicevoorzitter, 

Anne-Marieke van Hulst deze nieuwe rubriek was begonnen. Toen ik in augustus 2005 

in Breda was opgekomen voor de opleiding tot officier logistiek B&T en daar de 

Militair Wetenschappelijke Opleiding volgde, kwam ik voor het eerst in aanraking met 

de schermsport tijdens de sportcarrousel van de Coördinatieperiode. Anne-Marieke is 

tijdens mijn verdere KMA opleiding mijn coach en begeleidster geweest met 

betrekking tot de schermsport. Daarnaast ben ik geïnspireerd door kaderleden, zoals 

Chris Scherpenzeel en andere ouderejaars zoals Toon van de Grinten. 

 

Tijdens mijn periode op de KMA ben ik dus voor het eerst in aanraking gekomen met 

de schermsport. Het curriculum bood toen nog ruimte om aan iedere Cadet een 

kennismakingsles te faciliteren; een must voor de continuïteit van de sport op de KMA. 

Deze lessen zijn namelijk essentieel om de aanwas van potentiële schermleden zeker 

te stellen. Door hen een eerste ervaring te geven wat schermen is, kunnen we ze 

motiveren voor deze fantastische sport. Daarnaast heeft de Cadetten 

Schermvereniging Flash een belangrijke rol bij het begeleiden van geïnteresseerde 

aspirant officieren in het verder ontwikkelen van de schermvaardigheden. Al snel 

kreeg ik een functie als secretaris in het bestuur van  de Cadetten Schermvereniging 

Flash, hetgeen ik altijd met veel plezier heb gedaan. Het doet mij goed te zien dat 

Flash nog steeds een actieve sportvereniging is binnen het Cadettencorps. 

 

Naam: Andor Baan 

Functie: Geen, momenteel volg ik het laatste gedeelte van mijn opleiding tot logistiek 

officier op het OTC Log in Soesterberg. 

 

Werkzaam: Naar alle waarschijnlijkheid zal ik mijn opleiding eind januari afronden en 

vervolgens mijn eerste functie vervullen als PC bij 100 of 200 B&T bataljon in 

Garderen. 

 

Tijdens mijn opleiding op de KMA probeerde ik altijd actief te zijn in het 

Cadettencorps. Naast mijn functie binnen het bestuur van Flash heb ik zitting gehad 

in de besturen van de Assaut Commissie, de Cadetten Duikvereniging Subaquatic en 

ben ik Cadet Chef Staf en Chef du Protocol geweest op de KMA. Gedurende mijn KMA 

periode heb ik deze functies vervult en daardoor veel ervaring opgedaan, die ik 

dagelijks kan toepassen. Daarnaast heb ik de bijzondere mogelijkheid gehad om 

aansluitend aan mijn Bachelor opleiding aan de Faculteit Militaire Wetenschappen  in 

Breda, in één jaar mijn Master te halen aan de Australian Defence Force Academy 

(ADFA). 

naam 

werk 
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Hobby’s: schermen, hockey, zeilen, golfen, voetbal, duiken, skiën, muziek (piano), 

logistiek, organiseren van festivals, lekker eten en reizen. Zoals u zult begrijpen 

verveel ik mij niet snel en ben ik daarom altijd druk bezig mijn aandacht zo goed 

mogelijk te verdelen. Regelmatig kom ik tot de conclusie dat tijd een schaars goed is 

en daarom plan ik mijn tijd altijd strak in want: stil staan is achteruit gaan! 

 

Schermverleden: mijn schermverleden is nog niet zo lang als dat van het gemiddelde 

KMSV lid. Toch wil ik graag met u een aantal hoogtepunten delen uit mijn prille 

schermcarrière. 

 

Met een groepje schermers probeerden wij zoveel mogelijk bij de SPK wedstrijden 

aanwezig te zijn. Helaas liet ons opleidingsprogramma op de KMA dit niet altijd toe. In 

ieder geval werd er door ons altijd, soms na het aanboren van vele informele kanalen, 

een delegatie gestuurd naar het jaarlijkse scherm Assaut. Dit evenement ervaar ik 

altijd als een hoogtepunt van het schermseizoen. 

 

Daarnaast was de internationale schermwedstrijd op de KMS in Brussel een jaarlijks 

terugkerend evenement. Op uitnodiging van onze zuiderburen gingen wij ieder jaar 

maar wat graag in om aldaar onze schermvaardigheden te beproeven tegen militaire 

collega’s. Helaas bleek dat het internationale deelnemersveld zo sterk was, dat het 

beproeven snel veranderde in bijleren. Ondanks deze schermlessen zorgde de 

Nederlandse delegatie altijd voor een onberispelijke indruk. Tevens nodigden wij 

cadetten van de KMS uit tijdens activiteiten op de KMA, zoals bijvoorbeeld het 

jaarlijkse Assaut. Door wederzijdse ontmoetingen is in de loop der jaren een zeer 

hechte band ontstaan, waardoor ik nu nog regelmatig contact heb met een aantal van 

hen. 

 

Zoals eerder aangegeven ben ik in 2009 voor de duur van één jaar in Australië geweest 

om te studeren aan de ADFA. Ook op deze militaire academie staat sport hoog in het 

vaandel en waren er vele sportfaciliteiten beschikbaar, waaronder schermen. Iedere 

donderdagavond werd door Captain Andrew Singers schermles verzorgd aan een clubje 

geïnteresseerde cadetten. Deze instructeur gaf voornamelijk les op het wapen Floret, 

een wapen waarmee ik tot die tijd minder bekend was. Ondanks dat er op 

donderdagavond veelal lessen waren ingepland voor mijn studie, waren de momenten 

dat ik wel kon deelnemen aan de schermles heerlijk. Daarnaast werd er twee keer in 

dat jaar een toernooi georganiseerd, waarbij samen met andere schermverenigingen 

uit de omgeving van Canberra werd gestreden. 

 

Mijn voorkeurswapen: Dit is het wapen Degen. Ondanks dat ze in Australië mij 

geprobeerd hebben op te leiden voor het wapen Floret, ligt mijn voorkeur nog steeds 

bij de Degen. 

 

Graag wil ik de steek doorgeven aan Cederic van Petegem. Hij heeft samen met een 

aantal anderen de afgelopen tijd, nota bene als Adelborst, de Cadetten 

Schermvereniging Flash bestuurd. Hopelijk is hij in de gelegenheid om zich voor te 

stellen aan de overige leden van de KMSV.  

scherm 

verleden 

voorkeurs

wapen 

hobby’s 
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Wedstrijdkalender KMSV najaar 2010 
van de TC  

 

SPK 8  22 oktober  Amersfoort. 

23 en 24 oktober   Zilveren Wapens 

SPK 9  26 november  Doorn 

SPK 10  17 december  Huis ter Heide 

 

KMSV wedstrijdkalender 2011 
 

wedstrijd datum locatie bijzonderheden 

SPK 1 28 januari Huis ter Heide  

SPK 2 25 februari Doorn  

SPK 3 22 maart Amsterdam gelijktijdig met het NMK tijdens het 113de 

KMSV Assaut 

SPK 4 23 april Huis ter Heide  

SPK 5 

 

 

 

3 juni Breda “Jazz Flash” te Breda. Wedstrijd i.s.m. de 

CSV “Flash” georganiseerd op de KMA, 

buitenlandse deelname en gecombineerd 

met het Jazz festival te Breda 

SPK 6 24 juni Doorn  

SPK 7 23 september Huis ter Heide  

SPK 8 

 

28 oktober Amersfoort De vrijdag voorafgaande aan de Zilveren 

Wapen wedstrijden op 29 en 30 oktober 

SPK 9 25 november Doorn  

SPK 10 16 december Huis ter Heide  

 

Een routebeschrijving naar de verschillende locaties staat op www.kmsv.nl. 

 

Assaut 

Het 113de Assaut wordt gehouden van 21 tot en met 25 maart op de Marinekazerne (MEA), 

Kattenburgerstraat 7 te Amsterdam. 

 

Sabel 

De eerste sabelwedstrijd om de “Bronbeek Klewang” wordt op woensdagmorgen 23 maart 

geschermd. 

 

De wedstrijden die in Doorn, in voorkomend geval, geen doorgang kunnen vinden worden in Huis 

ter Heide geschermd. 

De tweede sabelwedstrijd om de “Bronbeek Klewang” wordt in principe in november 2011 

geschermd op Bronbeek, datum en tijd volgen. 

De sabelwedstrijd om de “Grenadiersabel” is door de TC gewijzigd in “Bronbeek Klewang” 

verwijzend naar de ereprijs en de locatie Bronbeek waar de tweede wedstrijd wordt 

geschermd. 

Bezoekers zijn op alle wedstrijden welkom. Aangezien de wedstrijden op een militaire locatie 

worden geschermd, is opgave van tevoren noodzakelijk. 

 

10 
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Uitslagen SPK 6 en 7 

 

12 
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Jazz Flash 
door Cederic van Petegem 

Sergeant-adelborst voor de Zeedienst 

Voorzitter CSV Flash 

 

Op 14 mei jongstleden vond op de Koninklijke Militaire Academie het traditionele Jazz Flash 

plaats. Meer dan 40 schermers maten elkaars krachten op de loper.  

 

 

Het Jazz Flash toernooi is in de jaren 80 ontstaan, destijds onder de auspiciën van 

maître Ad Mol. Het doel van Jazz Flash is om een sportieve ontmoeting te organiseren 

met schermverenigingen van buiten de poorten van het kasteel. De adelborsten en 

cadetten van de Cadetten Schermvereniging Flash (CSV) komen al veelvuldig in 

contact met de KSMV-leden tijdens de maandelijkse SPK-wedstrijden. Uiteraard was 

de KMSV ook bij dit toernooi van de partij, maar wellicht hebben de te behalen SPK 

punten hier een rol in gespeeld: met meer deelnemers zijn immers meer punten te 

behalen! Het hoge deelnemersaantal was echter enkel te danken aan het feit dat er 

niet minder dan drie schermverenigingen de reis naar Breda hadden ondernomen. 

Onder de bezielende leiding van Sjaak Roelse was er, vanuit Vlissingen, een 

vertegenwoordiging van l’Assaillant. Daarnaast had Gerrit Beekhuizen een hele 

jeugddelegatie van Scaramouche weten over te halen (welke leerling durft er nu ‘nee’ 

te zeggen tegen zijn maître?!) om de reis vanuit Arnhem te maken. De schermers van 

de Bredase vereniging Pallas, onder leiding van Ruud van Reij, waren ook van de partij. 

Hiermee werd de hechte band tussen de KMA en de stad Breda nogmaals benadrukt.  

 

Na een lange dag en vele ontmoetingen op de lopers kwam er toch een einde aan een 

geslaagde dag. Hoewel, officieel gezien kwam er een einde aan. Tijdens zijn 

welkomstwoord had de gouverneur van de KMA, generaal-majoor Van Groningen, 

iedereen van harte uitgenodigd voor een concert dat voor het Spanjaardsgat gehouden 

werd, op het water. Dit in verband met het jaarlijkse Bredase Jazz Festival. Hiermee 

wordt ook duidelijk waar het toernooi zijn naam aan te danken heeft. Uiteindelijk 

hebben de adelborsten en cadetten, op een niet nader te noemen tijdstip, een einde 

gemaakt aan het officieuze gedeelte. Hierbij mag opgemerkt worden dat de, tijdens 

het concert, alom aanwezige KMSV (lees hiervoor de heren A. vd. G en W.J.)1 toen al 

sinds geruime tijd op bed lagen. De vele jaren op de lopers gaan een man ook niet in de 

koude kleren zitten …. Volgend jaar wil de CSV Flash wederom Jazz Flash organiseren. 

Hopelijk vind de organisatie dan, net als dit jaar, plaats in een prettige samenwerking 

met de KMSV. 

  

                                                
1 Voor de goede verstaander: de heren Toon van der Grinten en Wil Janssen 
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In onderstaand relaas belicht Joop Texier zijn belevenissen als schermer bij de Koninklijke 

Luchtmacht. Zijn verhaal wordt verspreid over drie Redoublements gepubliceerd. 

 

In Redoublement nummer 21 is het eerste deel van dit relaas opgenomen. In dit nummer het 

tweede deel. Het volgende en laatste deel verschijnt in Redoublement nr 23. 

 

Schermen bij de Koninklijke Luchtmacht in de periode 1960 1980 

door J.J.H. (Joop) Texier, majoor KLu b.d. 

 

Vlieger vijfkamp 

 

Vlieger Vijfkamp: Het degenschermen was een onderdeel van de vlieger vijfkamp. De naam zegt 

het al, een vijfkamp voor het vliegend personeel die door een franse vliegerarts was bedacht. 

De Commissie Internationale Militaire Sportwedstrijden van Defensie(CIMS) had deze 

vijfkamp op de kalender staan weshalve de Sportcommissie KLu een nationaal kampioenschap 

(zonder vliegen) organiseerde waaraan zowel individueel als in team(squadron)verband kon 

worden deelgenomen. Er was een enorme rivaliteit onder de deelnemers die zich vooral op de 

schermloper manifesteerde. Maar ja hoe kwamen de vliegers aan schermlessen. Mossing 

Holsteyn (Woensdrecht en Gilze Rijen) van de Haag (Leeuwarden) en ondergetekende (Ypenburg 

en Soesterberg) stonden daarvoor garant. Op de vliegbasis Volkel en Eindhoven waren een paar 

Klu-schermers bereid om hen de beginselen te leren. De Sportcommissie voorzag de deelnemers 

van elektrische wapens en organiseerde het KLu-kampioenschap. De besten kregen een centrale 

training met van de Haag als coach en namen deel aan de internationale kampioenschappen die op 

de kalender van het Conseil International du Sport Militaire (CISM) stonden. 

 

 
 

In 1960 vonden die in Nederland in Breda (KMA) en Gilze Rijen (Vliegbasis) plaats en ik viel toen 

al voor wat betreft internationale militaire kampioenschappen met mijn neus in de boter. Als 

jonkie mocht ik bij het degenschermen slechts achter de wedstrijdtafel zitten, het 

hoofdseconderen werd overgelaten aan gevestigde militaire namen als van Kregten en Boutmy 

degenwedstrijden vlieger vijfkamp in het Officiers Casino te Soesterberg in 1973 
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alsmede bekende KNAS secondanten als van Uden en Wolthuis. Het toenmalige Klu-team 

bestond uit illustere vliegers als “King” Gravemaker, Pattiselano, Voogt en de Zeeuw. Later 

kwamen daar nog namen bij als Heijns en van Beers die ook veelvuldig mee deden aan de 

individuele Klu-schermkampioenschappen. 

Het Hoofd Sportcommissie, ook wel de Voorzitter Sportcommissie KLu, de verzetsheld uit  

WOII luitenant kolonel Borghouts (later staatssecretaris van Defensie) wist door zijn aanzien 

vele hoogwaardigheidsbekleders waaronder Prins Bernhard en de Minister van Defensie mr. 

Visser tot een bezoek aan het degenschermen op de KMA te verleiden. 

 

Slechts een aantal jaren daarna kon de Sportcommissie de vlieger vijfkamp nog blijven 

organiseren omdat door het opheffen van een aantal vliegende squadrons (hierdoor 

vermindering van het aantal vliegers), de verhoogde werkdruk door oefeningen en opleiding de 

vlieger de veelheid aan tijd die voor training nodig was niet meer kon opbrengen. Niet alleen in 

Nederland maar ook in andere landen. Hierdoor is deze vliegervijfkamp een langzame dood 

gestorven. 

 

 
 

KLU-equipes 

 

KLu- equipes: Behalve deelname aan de nationale militaire equipe kampioenschappen was er 

jaarlijks een internationaal toernooi met de luchtmachten uit Italië, Frankrijk en België. In 

1963 werd ik daar het eerst voor geselecteerd, het toernooi vond plaats op de Base Aériene 

Salon de Provence, thuisbasis van het wereldberoemde vliegende demonstratieteam Patrouille 

de France. Het team was als volgt samengesteld: Los, dpl.vdg Mieras, Plaizier, Kragting, 

Christoffel, Lups, van de Haag en Texier. Later haakten Italië en België af maar bleven 

Aanmoedigingswedstrijden voor beginnende schermers in de sportzaal Vliegbasis Soesterberg in 1977. 
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Frankrijk en Nederland elkaar jaarlijks ontmoeten het ene jaar in Frankrijk, het andere jaar in 

Nederland. Volgens mijn gegevens vond de laatste ontmoeting in 1977 plaats op de vliegbasis 

Eindhoven. 

Wat een luxe om met je “eigen” F-27 (Fokker Friendship) naar de uitwedstrijden te reizen om 

na de wedstrijd op uitnodiging de Folies Bergère in Parijs of een wijnkasteel in Cognac te 

bezoeken. Thuis namen we de Fransen mee naar Volendam om in het traditionele kostuum op de 

foto te gaan of op een skûtsje op de Friese meren een glaasje Berenburger te drinken bij de 

zoute haring. 

 

 
 

Meestal wonnen wij de sabelwedstrijden en de Fransen floret en degen dus trokken wij in het 

eindklassement aan het kortste eind. Eenmaal behaalden wij een “historische overwinning” n.l. op 

16 november 1966 op de vliegbasis Le Bourget bij Parijs.  

Voor de laatste ontmoeting op floret begon was de stand gelijk; op degen 6-3 voor de gastheren 

en op sabel was het 3-6 voor ons. De floretisten hielden het super spannend, tot de laatste 

partij was de stand ook hier gelijk 4-4 !! Petrus schermde de laatste partij; daar we geen 

officiële coach bij ons hadden nam ik de honneurs waar omdat ik niet op floret uit kwam. Ook in 

zijn partij werd de stand 4-4, kan het nog spannender? Ik riep hem toe om op de stereotiepe 

voorbereiding van zijn tegenstander een rechtstreekse contra attaque met een flèche in te 

zetten.  En dat lukte wonderbaarlijk, we hadden voor het eerst (later bleek ook de laatste maal) 

het overall klassement gewonnen. 

 

Twee jaar later vond de ontmoeting weer op Le Bourget plaats. De wedstrijd zou oorspronkelijk 

niet doorgaan, vanwege de  bezuinigingen kregen we n.l. geen (lucht)transport. We wilden wel op 

eigen kosten met onze auto’s gaan mits de wedstrijd het dichts bij Nederland plaats vond. De 

Fransen kozen dus weer voor Parijs en wij kregen toestemming om onze echtgenotes mee te 

nemen mits we zelf voor onderdak zorgden. Ik deed dat als één van de weinigen.  Tijdens de 

ontvangst door de commandant van de Franse vliegbasis, bij het zien van mijn eega, bood hij ons 

KLu schermploeg na de historische overwinning op de Fransen op 16 november 1966 te Parijs. 
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zijn kamer in de officiersmess aan!! Ja en wat doe je dan? We brachten onze bagage naar die 

prachtige kamer, probeerden het bed uit, vielen in slaap en werden te laat wakker. Hierdoor 

miste ik de volksliederen voor aanvang van de 

wedstrijd  tot ergernis van de teamleiding !!! Dus 

moest ik wel al mijn partijen winnen en dat lukte 

ook weer, nooit meer iets gehoord ! 

De ploeg bestond verder uit Plaizier, Lups, Petrus, 

Kragting v.d. Haag en Christoffel. Chef d’équipe 

was Henk Los die inmiddels was gestopt met zijn 

actieve en imposante sabelschermloopbaan; als 

verzorger maar vooral materiaalman was Harry 

Cornelissen present, wie kent hem niet ? 

De reeks ontmoetingen gingen door tot 1977, 

volgens mijn gegevens vond de laatste in 

Nederland op de Vliegbasis Eindhoven plaats. 

 

Nationale Militaire Kampioenschappen 

 

Nationale Militaire Kampioenschappen(NMK): De 

Sportcommissie selecteerde de deelnemers zowel 

voor de individuele als voor de équipe wedstrijden. 

Jaren lang werden  deze door de CIMS 

georganiseerde wedstrijden gehouden in een 

kantine van de Marinekazerne te Amsterdam.  

Mogelijk mede door de goede schermresultaten van 

de KM maar ook vooral van het Korps Mariniers met 

namen als Krause, Zonneville, de Haan, Peeks, van 

Tol, de broertjes de Wijn, de broertjes Krediet en 

Spiekerman van Weezelenburg. Dit Korps had n.l. 

een eigen opleiding tot schermleraar ontwikkeld.  

 

De KL had ook een aantal prominenten als Wilmink, van de Molen, Mol, Karseboom, Haertlein, van 

Doorn, Stoker en Nijkamp. De landmacht kwam ook vaak met gerenommeerde dienstplichtigen 

op de proppen zoals Heidenrijk, Dwinger, Feith, Blokhuis, van Tiggele en Engelbracht. 

De KLu had daarom minder succes vooral omdat Bakker en Los in de loop van die jaren er mee 

stopten. Ik mocht zelf tweemaal de titel op sabel opeisen, het aantal van Petrus op floret is mij 

onbekend maar hij is minstens een keer kampioen geweest. Bij de équipewedstrijden visten we 

meestal achter het net, ik kan me niet herinneren dat de KLu ooit een gouden plak behaald 

heeft. 

Voor zover mijn gegevens juist zijn werden deze NMK-schermen tot in 1978 georganiseerd op 

de Marinekazerne in Amsterdam. 

 

Arie Petrus, diverse keren KLu- en 

nationaal militair kampioen en die de 

alles beslissende partij tegen de 

Fransen op 16 november in Parijs won.  
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Terugloop KLu-schermers 

 

Eind zestiger jaren zag je een terugloop van het aantal schermers. Mijnerzijds lag de oorzaak in 

het niet (meer) opleiden van instructeurs/leraren en het wegvallen van het schermen op de KMA 

en KIM. 

Persoonlijk heb ik vanuit mijn functie getracht bij mijn sportbazen daar iets aan te doen. Uit de 

gesprekken die ik gevoerd heb proefde ik de onwil om hun beleid aan te passen en initiatieven 

voor een plan van aanpak te (laten) ondernemen. Andere sporten hadden meer aandacht en 

derhalve hogere prioriteiten. Een artikel van mij hierover in het KOS-Gebeuren van februari 

1974 schoot de toenmalige Hoofd Sportcommissie KLu in het verkeerde keelgat. De overste, 

zonder enige opleiding in de sport(ja dat kon toen nog), schreef mij een reprimandebrief (ik heb 

de brief nog) waarin hij stelde dat ik onvolledige en/of onjuiste informatie had verstrekt. De 

Sportcommissie (ik weet nog wie daar verder deel van uitmaakten) was van opvatting dat de 

hoofdoorzaak in de terugloop niet gelegen was, ik citeer: “in een gebrek aan jonge, enthousiaste 

scherminstructeurs, de oorzaak was vooral te wijten aan het feit dat de schermsport in de KLu 

helaas weinig populair was“  

 

Mijn eerder uit de gesprekken getrokken conclusie was: “ze willen er niets aan doen“, werd met 

de brief bevestigd. 

Militaire schermploeg voor de Belgische DC-4 (vier propeller motoren en zonder 

hoge druk cabine ) v.l.n.r. van de Weerd, Texier (enige KLU deelnemer), Mol, van 

Tol, Engelbracht, Spiekerman van Wezelenburg, Petrus, Petter, Wilmink, van 

Oosten (voorzitter KNAS tvs. jury president), generaal majoor Lagerwerf (CISM 

gedelegeerde tevens delegatieleider), Handgraaf, van Doorn en van de Molen. 
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Een zoveelste bewijs dat de beleidsbepalers niet luisterden naar de vakmensen op de werkvloer. 

Uit eigen ervaring en uit de verhalen van collegae van KL en Korps Mariniers wist ik dat de 

schermsport bij de krijgsmacht alleen maar populair gemaakt kon worden door (jonge) 

enthousiaste scherminstructeurs/leraren. 

Overigens lag de opleiding van het sport-en schermkader bij de KLu niet op het bordje van de 

Sportcommissie maar bij het Hoofd Livo op de Luchtmachtstaf. Maar ja die was niet vanaf zijn 

bureaustoel weg te branden, zag je nooit op de werkvloer en heb ik nooit in trainingspak gezien. 

Behalve praten en schrijven probeerde ik op mijn vliegbasis, na 1970 op Soesterberg, met 

schermlessen het personeel enthousiast te maken en organiseerde ik z.g. 

aanmoedigingswedstrijden met beginnende schermers van andere Klu-onderdelen. 

 

Wordt vervolgd ………………………. 

 

Indien u naar aanleiding van voornoemd relaas van Joop Texier contact met hem wil opnemen 

dan wordt u daartoe gaarne uitgenodigd. Zijn email is: J.J.H.Texier@hetnet.nl .  

 

 

 
 

 

 

 

 

sabelwedstrijd NMT tegen Israël in de sportzaal op de Vliegbasis Soesterberg op 23 februari 

1973. 
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Brons voor Bas Verwijlen op Militaire WK schermen 
Nederlandse schermequipe behaalt zesde plaats 

door Marius van Zeijts, Kolonel der Logistiek 

 

Bij de Militaire Wereldkampioenschappen Schermen in Venezuela heeft wachtmeester 1 Bas 

Verwijlen een eervolle derde plaats behaald. De Nederlandse schermequipe, naast Bas Verwijlen 

bestaande uit kapitein-luitenant-ter-zee Michael van der Klip en tweede luitenant Rudolph 

Francis, behaalde een onverwacht hoge klassering met een zesde plaats. 

 

Op de marine-uitvalsbasis van Venezuela in La Guaira, op een steenworp afstand van 

Caracas, werd dit jaar het Wereldkampioenschap schermen voor militairen 

georganiseerd. Onder klimatologisch zware omstandigheden streden landen uit diverse 

continenten waaronder het grootste deel van de civiele wereldtop om de ereprijzen. 

Van sommige landen zoals Polen, Roemenië en Italië zijn de militaire teams identiek 

aan de nationale teams.  

De wedstrijdformule is bij een militair WK anders. Normaal wordt een voorronde 

geschermd en dan een tableau. Op dit WK schermde elke schermer tegen elkaar tot 

vijf treffers in plaats van 15. Het gevolg van dit systeem is dat de schermers zich 

amper fouten kunnen permitteren omdat er nauwelijks een mogelijkheid is om dit te 

herstellen. De spanning onder de deelnemers is daardoor groter dan normaal. Na deze 

wedstrijden schermen de hoogst geplaatste vier schermers nog een halve finale en 

een finale.  

 

Op de eerste dag van 

de WK vond een ruim 

drie uur durende 

openingsceremonie 

plaats op de Naval 

Academy. Daarbij was 

een deel van de 

Venezolaanse legertop 

aanwezig en tevens de 

minister van Defensie 

generaal Carlos Jose 

Mata Figueroa. CISM 

werd onder meer 

vertegenwoordigd 

door de Iraanse generaal Ali Sabour.  

Bas Verwijlen won op de eerste 

schermdag 12 van de 16 partijen. Hij 

verloor nipt met 5-4 van twee Polen, 

een Zwitser en een Braziliaan. Na de 

eerste dag stond hij op een gedeelde 

tweede plaats. De tweede dag 

stonden onder meer Korea, Venezuela, Hongarije en Italië op het programma. Tegen 

Hongarije won Bas al zijn partijen. Korea nam deel met het nationale topteam en Bas 

verloor zijn eerste partij; de andere twee tegen Korea won hij. In het Italiaanse team 

De Militaire ploeg, v.l.n.r. Michael van der 

Klip, Bas Verwijlen, Marianne van Zeijts 

(manueel therapeut), Rudolph Francis, Roel 

Verwijlen (trainer) en Marius van Zeijts 

(chief of mission) 
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schermde onder meer wereldkampioen Ferraris mee. Bas won alle drie partijen. De 

laatste drie partijen nam de Nederlandse equipe het op tegen gastland Venezuela. De 

eerste partij van Bas Verwijlen was tegen titelkandidaat Limardo, die een top 10 

notering heeft op de wereldranglijst. Beiden stonden op vijf verliespartijen en beiden 

namen daarom geen risico. Na de reguliere tijd van drie minuten stond het nog steeds 

0-0. In de extra minuut had Limardo voordeel waardoor Bas risico moest nemen. Hij 

koos voor de aanval en ging door zijn enkel. In zijn val raakte Limardo hem. Na veel 

cold-spray tijdens de partijen van zijn teamgenoten ging het weer. Hij moest nu de 

laatste twee partijen winnen om in de halve finale te komen. Na een 4-3 achterstand 

won hij alsnog zijn tweede partij in de extra minuut. De laatste partij won hij ook 

waardoor hij verzekerd was van de eindronde waar om 15 treffers zou worden 

geschermd. 

In de halve finale nam Bas het op tegen Limardo. Na een zwakke start (0-3) kwam hij 

terug maar met een 12-6 achterstand lag er een grote uitdaging. Met nog 20 seconden 

te gaan, kwam Bas nog terug tot 13-11. Helaas verloor hij de partij met 15-11. In de 

finale was het uiteindelijk de Pool Zawrotniak die won van de Venezolaan Limardo. De 

top 6 van het individuele klassement kwam ook in actie tijdens de Olympische Spelen 

in Beijing (2008). 

 

Grote verrassing was dat de Nederlandse equipe uiteindelijk als team 6e is geworden. 

Dat betekende dat ze onder andere de toplanden Hongarije, Canada en Brazilië achter 

zich hebben gelaten. Alleen Polen, Venezuela, Zwitserland, Korea en Italië bleven 

Nederland voor. 

De Nederlandse afvaardiging stond onder leiding van chef de mission kolonel Marius 

van Zeijts. De bondscoach van de KNAS, Roel Verwijlen, trad op als 

gelegenheidscoach. 
 

 

 

 

 

 

Bestuursmededeling deelname SPK wedstrijden 

 

Het bestuur heeft besloten incidenteel de mogelijkheid te bieden aan niet-leden om 

structureel aan SPK wedstrijden deel te nemen tegen betaling van € 60,- per jaar. 

Hiervoor mag betrokkene een geheel seizoen aan de SPK wedstrijden deelnemen, 

echter buiten mededinging wat betreft het klassement. Met deze maatregel wordt 

beoogd een interessant deelnemersveld te realiseren. De TC blijft bevoegd om een 

maximum te stellen aan het aantal deelnemers voor een SPK wedstrijd. 

 

In een volgend nummer zal nader worden ingegaan op de vereisten die aan het 

lidmaatschap en aan het officiële donateurschap worden gesteld. 
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Het ontstaan van de schermsport binnen het Wapen der Koninklijke 

Marechaussee, hierna te noemen "Het Wapen".  
door Daan Ritmeester sr., Kap KMar b.d. 

 

Inleiding 

Ergens op een kaartvierkant in de buurt van Wietzendorf (BRD), ontmoet de schrijver van dit 

epistel zijn oude maître, Ad Mol, die hem na enige ontmoetingen verzoekt een visie te willen 

geven op de schermsport binnen Het Wapen, ten behoeve van het schermblad "Redoublement". 

Na diverse chantagepogingen zijnerzijds, waarbij diverse soorten drank moesten worden 

genuttigd, zwicht uiteindelijk de schrijver. Hij heeft vervolgens zijn uiterste best gedaan om op 

een historisch verantwoorde wijze zijn gedachten over het onderwerp te laten gaan, waarbij de 

lezer zich wel dient te realiseren dat de tand des tijds mogelijk zijn blik ietwat vertroebeld kan 

hebben. Of misschien was het toch de drank! 

 

Citaat 

In het Besluit van de soevereine vorst van 26 oktober 1814 nr. 198, stond in art. 16:  

”De onderofficieren en marechaussees te paard zullen gewapend zijn met een karabijn met 

bajonet, twee pistolen en een sabel; die te voet met een geweer en een korte infanteriesabel". 

 

In het door generaal-majoor mr. W. van den Hoek geschreven boek, "De geschiedenis van Het 

Wapen der Koninklijke Marechaussee", wordt geen gewag gemaakt of naar aanleiding van deze 

o.m. met "sabel" bewapende marechaussees, er misschien ook noodzakelijke schermlessen 

werden gegeven. Mocht dat zo zijn geweest, dan moeten dat beslist conventieloze lessen zijn 

geweest. Immers, te paard met in de hand een sabel, rest de marechaussee niets anders dan 

een houw links of een houw rechts van zijn paard toe te brengen aan het aan de wet 

ongehoorzame gepeupel. De marechaussee te voet kon ook moeilijk tegenover deze onwillige 

lieden in een correcte stelling 

gaan staan, teneinde hen volgens 

een of ander schermreglement te 

gaan corrigeren. Het gevecht met 

de sabel toentertijd moet een vrij 

lompe en het woord zegt het al, 

onbehouwen, bloedige vertoning 

zijn geweest, waarbij de zo 

noodzakelijke hoofdsecondant 

ontbrak. Veel schade moet zijn 

toegebracht aan menig, niet van 

een beschermend masker 

voorzien, uiterlijk.  

 

Ik realiseer mij dat dit een wat 

vreemde inleiding is om te komen op de eigenlijke inhoud van dit artikel: "Schermen binnen Het 

Wapen". Ik heb er echter terdege mijn gedachten over laten gaan. Marechaussees werden later 

(en insiders zullen dit beamen) overwegend degenschermers. Een enkele verdwaalde 

sabelschermer uitgezonderd. Ik denk daarbij direct en met groot respect aan good old Rob van 

Dooren, een prominent sabreur en bijzonder aimabel mens. Voor de rest was de sabel 

overwegend taboe. Een reden daarvoor kan zijn geweest, trauma's opgelopen tijdens het 
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verplicht toedienen van eerder aangehaalde verminkingen. Verminkingen die overigens door de 

overheid van toen, met de mantel der liefde werden bedekt en overigens volkomen legaal waren. 

Maar toch, ook marechaussees hebben een zachte kant.  

 

Een andere, meer aannemelijke reden van de liefde voor de degen binnen Het Wapen, was de 

opkomst in de 60er jaren van de "Moderne Vijfkamp". Zoals u ongetwijfeld weet, is 

degenschermen één van de vijf sporten ervan. Bovendien leverde kiezen voor de Moderne 

Vijfkamp, mits daarvoor geschikt natuurlijk, nog meer van 's-rijkswege verstrekte faciliteiten 

op. Alhoewel er tijdens de KOOS-weken of de KL- en Militiare Schermkampioenschappen, zeker 

ook marechaussees op alle wapens deelnamen, was toch de degen bij de meesten favoriet. Het 

Wapen kende in mijn begintijd zowel letterlijk als ook figuurlijk grote degenschermers. 

Gevreesd waren Wolter Westenbrink, Dick Edenburg, Jan Hartings, Hans Herklots (ex 

marinier) en niet te vergeten Omke Burema. Goede degenschermers met al hun 

eigenaardigheden. Dick Edenburg, die een minutenlange uitval kon maken om vervolgens de punt 

van zijn degen precies onder de kom op je manchet te plaatsen. Na zo'n prachtige treffer stond 

hij dan in hetzelfde tempo overeind, deed zijn masker af en mompelde dan treffend: "Ik had je 

hele arm kunnen raken. Ik ben vast daar begonnen". Vervolgens draaide hij dan z'n snor weer in 

de goede krul, verontschuldigde zich bij de hoofdsecondant voor het zonder toestemming 

afnemen van zijn masker en zette zich weer in hetzelfde tempo in stelling. Omke Burema, die de 

gewoonte had om met een nagenoeg gestrekte arm, wat heet, een boomstam, waarachter zich 

ruim 120 kilo bevond, naar voren te stormen in de hoop dat de tegenstander van schrik z'n 

wapen zou laten zakken. Ontweek je zijn slagijzer tijdens die run met een simpele één-twee, dan 

kon je er gif op innemen, in het bezit te zijn van weliswaar een punt maar ook van een gebroken 

kling. Wolter Westenbrink, schoenmaat 48 (ideaal voor een teensteek), niet omver te krijgen. 

Binnen Het Wapen deed het gerucht de ronde dat Wolter zich in tijd van oorlog voor de 

zekerheid moest laten vergezellen van een klein marechausseetje die hem, wanneer hij dodelijk 

geraakt mocht worden, om moest duwen. Wolters handen waren zo groot, dat hij de grootste 

moeite had om er tenminste één goed in de kom van zijn degen te frommelen. Aan deze, volgens 

de aanname eisen van Het Wapen minimaal 1.75m lange kolossen, een eis waaraan zij ruimschoots 

voldeden, moesten wij beginnelingen, ons optrekken. 

 

Wanneer ik vooral aan die beginfase terugdenk, schiet 

mij als eerste die schermkleding en uitrusting te binnen. 

Ergens bij een militaire antiekzaak moesten die spullen 

wel grootschalig zijn ingekocht. In de schermuitrusting 

van toen transformeerde je jezelf terug naar de 

periode rond de eeuwwisseling. Alleen al in de stelling 

gaan staan met dat verschrikkelijke pak aan was een 

krakerige, moeizame geschiedenis. Eén ding stond voor 

mij in die beginfase vast; geen vrouw zou mij ooit in dat 

pak zien acteren. Later, toen je deel mocht gaan 

uitmaken van zegmaar, de militaire schermelite, werden 

kleding en uitrusting ook aanzienlijk beter. 

Legendarisch voor mij als marechaussee waren de KOOS-weken. Waar ter wereld mocht je een 

hele week lang, al schermend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, je krachten meten met 

militairen van andere krijgsmachtonderdelen in zo'n speciale ambiance, met daarbij een 

professionele bar, in de sporthal. Geweldig die ontmoetingen. Vooral de degenequipe-
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ontmoetingen marechaussee versus mariniers waren spectaculair. Wat hielden we veel van 

elkaar! In die jaren had Het Wapen een zeer goede degenequipe waarvan de harde kern, 

Ritmeester-Stoker was. U leest het goed, de schrijver maakte jarenlang met veel plezier deel 

uit van dit team. Fokke Stoker, mijn schermmaat was behalve een goede degenschermer, 

daarbij ook een prominente florettist en sabreur, die menige prijs heeft gewonnen. Ikzelf heb 

overigens slechts één keer in internationaal verband verplicht moeten optreden als 

sabelschermer. Tijdens een ontmoeting marechaussee versus Polizei Nordrhein-Westphalen. Ik 

heb toen geschermd in de sabelstijl van de oude marechaussee uit de 19e eeuw. Resultaat, één 

Polizist afgevoerd per ambulance. Steek, dwars door z'n masker in zijn helaas openstaande 

mond. Mijn volgende slachtoffer eveneens afgevoerd per ambulance na een flitsende flash 

mijnerzijds, waarbij ik hem, tijdens en na die flash voor de zekerheid nog enige weinig subtiele 

houwen met mijn sabel had gegeven. E.e.a. was echter niet strikt noodzakelijk geweest omdat ik 

beide partijen al had gewonnen, daar mijn tegenstanders de partij wegens hun ongesteldheid 

immers niet konden voortzetten. Toen wij na deze ontmoeting gezamenlijk met die lui van de 

Polizei stonden te douchen, hoorde ik één van hen zeggen (uiteraard in de Duitse taal): "Die 

verdomde Ritmeester heeft mij met zijn degen ook nog in "die Eier" gestoken!" Het moge 

duidelijk zijn dat ik na die ontmoeting een bijzonder voorzichtige gebruiker van Autobahn en B-

wegen in Nordrhein-Westphalen ben geweest. 

 

De moraal van dit verhaal. Heb altijd respect voor je illustere voorgangers, hoe ver terug ook in 

de tijd. 
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Tekst van de Aanwijzing Defensiesportraad 001 

vastgesteld op 15 maart 2010 

 

Toekenning schermbrevet ‘Meester op één of meerdere wapens’ 

 

Artikel 1 

Militairen van de Krijgsmacht zijn gerechtigd tot het verkrijgen van het schermbrevet 

“Meester op één of meerdere wapens” (het ”Meester-brevet”). 

 

Artikel 2 

De Commandant Nederlandse Defensie Academie (NLDA) tevens Gouverneur van de Koninklijke 

Militaire Academie is bevoegd het schermbrevet “Meester op één of meerdere wapens” toe te 

kennen. 

 

Artikel 3 

Voor het verkrijgen van het schermbrevet legt betrokkene met goed gevolg een examen af op 

sabel, floret of degen. 

 

Artikel 4 

1. Het examen wordt afgenomen door of namens het bestuur van de Koninklijke Militaire 

Schermvereniging; 

2. Het bestuur van de Koninklijke Militaire Schermvereniging wijst een examencommissie aan, 

die bestaat uit ten minste drie leden waaronder de voorzitter van de examencommissie; 

3. De aanwijzing heeft betrekking op het afnemen van één of meer examens op eenzelfde 

moment; 

4. De aanwijzing van de leden van de examencommissie wordt gedaan op de voordracht van de 

voorzitter van de technische commissie van de Koninklijke Militaire Schermvereniging; 

5. Ten minste twee leden van de examencommissie zijn actief dienende militairen; 

6. Ten minste twee leden van de examencommissie voldoen aan de vereisten die gesteld worden 

aan het diploma schermtrainer 3 (KNAS diploma sporttechnisch kader niveau 3). 

 

Artikel 5 

1. De voorzitter van de examencommissie bepaalt de plaats en de tijd waarop het examen wordt 

afgenomen. 

2. Het examen kan worden afgenomen tijdens het KMSV Assaut of tijdens het Nationaal 

Militair Kampioenschap. 

 

Artikel 6 

1. Het examen, genoemd in artikel 3, is met goed gevolg afgelegd, indien de kandidaat: 

 a. voldoende kennis heeft van: 

 i. de materialen en de kleding, waaronder basiskennis van de wapens waarin de 

kandidaat geen examen aflegt; 

 ii. het reglement, waaronder het verloop van een wedstrijd met betrekking tot het 

gekozen wapen; 

 iii. de basisbegrippen die gebruikt worden in de schermsport; 

 iv. de veiligheid; 

 v. de aanvallende en verdedigende handelingen. 
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 b. met het gekozen wapen zijn kennis kan demonstreren; 

 c. in staat is de kennis van de aanvallende en verdedigende handelingen toe te passen in 

een partij waarbij hij laat zien inzicht te hebben in de tactische elementen van het gevecht; 

 d. in staat is zelfstandig als scheidsrechter een partij en een poule te leiden; 

 e. in staat is zelfstandig een zaal met de benodigde apparatuur en materialen voor een 

schermwedstrijd effectief in te richten; 

 f. ten minste acht maal aan een officiële wedstrijd van de Koninklijke Militaire 

Schermvereniging of de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond heeft deelgenomen; 

 g. ten minste twee maal heeft deelgenomen aan het Nationaal Militair Kampioenschap 

waarbij hij ten minste één maal is geëindigd op een plaats bij de beste zestien indien er 

tweeëndertig of meer deelnemers zijn en op een plaats bij de beste vijftig procent bij minder 

dan tweeëndertig deelnemers. 

2. In afwijking van het eerste lid, onder g, is voor een vrouwelijke kandidaat vereist dat zij op 

een plaats eindigt bij de laatste vijfenzeventig procent, indien het eindklassement van het 

Nationaal Militair Kampioenschap geen onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen. 

3. Op grond van bijzondere omstandigheden kan de examencommissie besluiten van de norm 

gesteld in het eerste lid, onder g, of tweede lid af te wijken. Daarbij houdt de 

examencommissie rekening met de sterkte van de bezetting van het kampioenschap en met de 

bijzondere vaardigheden die de kandidaat tijdens dit kampioenschap heeft laten zien. 

4. In de bijlage bij deze regeling worden de exameneisen, genoemd in het eerste lid nader 

uitgewerkt (de bijlage maakt onderdeel uit van deze aanwijzing). 

 

Artikel 7 

1. Degene die het examen “Meester op één of meerdere wapens” wil afleggen, doet daartoe een 

aanvraag bij het bestuur van de Koninklijke Militaire Schermvereniging. 

2. Bij de aanvraag worden één of meer bewijzen getoond waaruit blijkt dat de kandidaat heeft 

voldaan aan de eisen gesteld in artikel 1, artikel 6, eerste lid, onder e en f. Indien de kandidaat 

tevens kan aantonen dat hij geheel of gedeeltelijk aan het vereiste gesteld in artikel 6, eerste 

lid, onder g, of artikel 6, tweede lid, heeft voldaan, toont hij daarvan ook een bewijs. 

3. Voor elk van de onderdelen, genoemd in artikel 6, eerste lid, onder a tot en met d, dient de 

kandidaat naar het oordeel van de examencommissie een voldoende resultaat te hebben behaald. 

4. Indien de kandidaat een onvoldoende resultaat heeft behaald voor één van de in het derde lid 

genoemde onderdelen kan de examencommissie besluiten de kandidaat toe te laten tot het doen 

van een herexamen. 

5. Behoudens bijzondere omstandigheden wordt het herexamen afgenomen op de eerstvolgende 

militaire schermwedstrijd. De voorzitter bepaalt dan in overleg met de kandidaat de plaats en 

tijd waarop het herexamen wordt afgenomen. 

 

Artikel 8 

1. Van het examen wordt schriftelijk verslag opgemaakt door een lid van de examencommissie. 

Dit verslag wordt van een dagtekening voorzien. 

2. De leden van de examencommissie ondertekenen dit verslag. 

3. De voorzitter van de examencommissie maakt aantekening van het resultaat en zendt dit 

door aan de Commandant van de kandidaat, waarna aantekening wordt gemaakt in het vigerende 

personeelbeheersysteem. 

4. De oorkonde die het schermbrevet weergeeft, wordt ondertekend door de leden van de 

examencommissie, de voorzitter van de KMSV, alsmede door CNLDA. 
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Artikel 9 

De kandidaat die slaagt voor het examen ter verkrijging van het schermbrevet “Meester op 

degen, floret, sabel of alle wapens” ontvangt naast een oorkonde het daaraan verbonden 

onderscheidingsteken. Hij is vervolgens gerechtigd dit “Meester-embleem“ op het uniform te 

dragen conform het kledingvoorschrift van het betreffende krijgsmachtonderdeel. Gedurende 

zijn initiële officiersopleiding kan een Meester op één of meerdere wapens de “Meesterdegen” 

ontvangen van de Gouverneur KMA of van de VOKIM. Hij is gerechtigd deze te dragen tijdens 

zijn opleiding. 

 

DE PLAATSVERVANGEND COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN, 

voor deze 

DE VOORZITTER VAN DE DEFENSIE SPORTRAAD 

B.H. Hoitink 

Commodore-vlieger 

 

 

Bijlage 1 

Toelichting per artikel (van de eisen voor de toekenning van het schermbrevet Meester op 

één of meerdere wapens) 

 

Artikel 1 

Artikel 1 is ontleend aan onderdeel 1 van de voormalige ministeriële beschikking (KL-order nr. 

75.273B dd 4 juni 1987). Thans wordt duidelijker gesteld dat alle militairen van de krijgsmacht 

in aanmerking kunnen komen voor het schermbrevet. 

 

Artikel 2 

Artikel 2 is ontleend aan onderdeel 2 van de voormalige ministeriële beschikking. Duidelijk 

wordt dat C-NLDA tevens Gouverneur van de KMA bevoegd is het schermbrevet te verlenen. 

 

Artikel 3 

In artikel 3 wordt bepaald dat voor het verkrijgen van het schermbrevet een examen met goed 

gevolg moet worden afgelegd. Om voor dit examen te kunnen slagen, dient de kandidaat veel tijd 

aan het schermen te besteden. Het op een goede wijze uitoefenen van de schermsport vergt 

namelijk zoveel vaardigheden en competenties dat alleen door grote affiniteit met deze sport 

een behoorlijke resultaat haalbaar is. 

 

Artikel 4 

Het bestuur van de KMSV is bevoegd het examen voor het verkrijgen van het schermbrevet af 

te nemen (eerste lid). De expertise die deze vereniging op het terrein van de schermsport 

heeft of kan aanboren, wordt op deze wijze goed benut. Dit draagt bij aan een kwalitatief 

hoogstaand examenniveau. 

Het ligt in de rede dat het bestuur van de KMSV niet zelf het examen afneemt, maar een 

examencommissie aanwijst die het examen daadwerkelijk zal afnemen (tweede lid). In het 

derde lid is bepaald dat deze aanwijzing betrekking heeft op het afnemen van examens op 

eenzelfde moment. De commissie wordt dus aangewezen voor de duur van één examenronde 

waarbij op hetzelfde moment verschillende kandidaten kunnen worden geëxamineerd. Voor elke 
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nieuwe examenronde wordt opnieuw een commissie samengesteld. Deze kan gedurende enige 

jaren uit dezelfde personen bestaan. Telkens dient opnieuw te worden beoordeeld of de 

betreffende personen geschikt zijn voor de functie van examinator. 

Met het oog op het voorgeschreven examenniveau zullen als lid van de examencommissie alleen 

degenen worden aangewezen die over voldoende opleiding, ervaring en vaardigheden beschikken 

om het examen af te nemen. Gelet op de brede kennis van het schermen in het algemeen en van 

namen van potentiële examinatoren in het bijzonder waarover de voorzitter van de technische 

commissie van de KMSV beschikt, wordt in het vierde lid bepaald dat hij een voordracht doet 

van potentiële leden aan het bestuur van de KMSV. Daarbij geeft hij ook aan wie van de leden 

de voorzittersrol kan vervullen. Voorstelbaar is dat de voorzitter van de technische commissie 

zelf deelneemt aan de examencommissie. Neemt hij niet deel aan deze commissie dan spreekt 

het voor zich dat hij nauwe contacten met deze commissie onderhoudt.  

 

De examencommissie bestaat uit minimaal drie leden waaronder twee actief dienende militairen 

(vijfde lid). Voorts voldoen ten minste twee leden van de commissie aan de eisen die gesteld 

worden aan het diploma schermleraar 3 (zesde lid). Het is evident dat één of beide leden ook 

over een hogere kwalificatiegraad mogen beschikken. Bovendien houdt de regeling in dat niet 

vereist is dat de actief dienende militairen aan deze kwalificatiegraad moeten voldoen. Het is 

ook mogelijk dat het lid van de examencommissie dat geen actief dienend militair is over het 

vereiste minimale niveau beschikt. Het gaat erom dat minimaal twee leden over het vereiste 

niveau beschikken. Tevens kan C-NLDA een officier of een onderofficier benoemen die namens 

hem in de examencommissie zitting neemt. 

 

Artikel 5 

In het eerste lid wordt bepaald dat de voorzitter van de examencommissie de plaats en de tijd 

bepaalt waarop het examen wordt afgenomen. Denkbaar is dat dit gebeurt op een wedstrijd die 

mede is georganiseerd door de KMSV, ofwel het Nationaal Militair Kampioenschap (NMK) 

(tweede lid). Het NMK biedt een uitgelezen kans om te examineren gelet op het niveau dat 

daarbij aanwezig is. De kandidaten kunnen daar hun kennis en vaardigheden goed laten zien. Het 

NMK wordt tegenwoordig geschermd tijdens het Assaut van de KMSV. Het spreekt vanzelf dat 

een en ander goed wordt afgestemd met de voorzitter van de technische commissie van de 

KMSV. Indien in een jaar niet op het NMK kan worden geëxamineerd, wordt een andere 

wedstrijd van voldoende wedstrijdniveau aangewezen. 

 

Artikel 6 

In artikel 6 zijn de exameneisen opgenomen die direct betrekking hebben op de 

schermtechnische aspecten. In deze bijlage zijn deze exameneisen in detail opgenomen. 

 

Het examen valt uiteen in een aantal onderdelen. De kandidaat moet aantonen in staat te zijn 

een zaal in te richten met alle benodigde apparatuur voor een schermwedstrijd (eerste lid, 

onder e). De begeleider van de kandidaat kan daartoe een mondelinge of schriftelijke verklaring 

geven. Voorts moet de kandidaat acht maal een officiële wedstrijd van de KMSV of de 

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond hebben geschermd (eerste lid, onder f). De 

beste ervaring doet een schermer op tijdens wedstrijden waarbij de schermer met 

verschillende schermstijlen in aanraking komt. Verder moet de kandidaat aantonen ten minste 

twee maal te hebben deelgenomen aan het NMK waarbij hij ten minste één maal is geëindigd bij 

de beste zestien indien er tweeëndertig of meer deelnemers zijn (eerste lid, onder g). Ten 
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overvloede wordt aangegeven dat dit betekent dat de kandidaat in het eindklassement moet 

eindigen bij de eerste zestien. Bij een kleiner deelnemersaantal is vereist dat de kandidaat 

eindigt bij de beste vijftig procent. 

In het tweede lid wordt een soepeler norm gesteld voor dames indien er geen apart 

kampioenschap voor dames is. De afgelopen jaren is het aantal dames dat deelneemt zo gering 

dat dit geen apart kampioenschap rechtvaardigt. Zij schermen dan met de heren mee in één 

eliminatiesysteem. In het eindklassement wordt geen onderscheid gemaakt tussen dames en 

heren. Gelet op het onderscheid dat bestaat in niveau tussen het heren- en dameschermen, 

betekent dit vaak dat de dames bij een gemengde indeling niet hoog eindigen. Ter compensatie 

hiervan wordt voor dames de norm gesteld dat zij in het eindklassement moeten eindigen bij de 

beste vijfenzeventig procent. Indien er wel een apart dameskampioenschap wordt geschermd, 

wordt de hoofdregel toegepast. Er is dan immers geen reden meer om een versoepeling in deze 

hoofdregel aan te brengen.  

Ondanks het feit dat een kandidaat tijdens het Nationaal Militair Kampioenschap niet eindigt op 

de voorgeschreven plaats kan de examencommissie in bijzondere omstandigheden besluiten dat 

de kandidaat toch voor dit onderdeel is geslaagd (derde lid). Gedacht kan worden aan de 

situatie dat de kandidaat zijn eliminatiepartij met de uiteindelijke winnaar in het 

eindklassement heeft verloren en daardoor op bijvoorbeeld een achttiende plaats is uitgekomen. 

De vaardigheden die de kandidaat tijdens deze eliminatiepartij in het bijzonder en tijdens het 

gehele kampioenschap in het algemeen heeft laten zien in combinatie met de sterkte van het 

deelnemersveld kunnen aanleiding geven om de kandidaat voor dit onderdeel te laten slagen. 

 

De exameneisen genoemd in het eerste lid, onder e, f en g toont de kandidaat aan bij het doen 

van zijn aanvraag om een examen te mogen afleggen (artikel 7, tweede lid). Indien het examen 

wordt afgenomen tijdens het Nationaal Militair Kampioenschap, kan het vereiste in het eerste 

lid, onder g, mogelijk pas na afloop van dit kampioenschap worden aangetoond. 

 

In het vierde lid wordt bepaald dat in de bijlage de reikwijdte van de exameneisen nader wordt 

uitgewerkt. Voor de onderdelen f en g, of wel de deelname aan wedstrijden, behoeft dit geen 

verdere uitwerking. Indien de betrokkene dat kan aantonen, is aan die vereisten voldaan. De 

verklaring van een begeleider dat een zaal kan worden ingericht voor een wedstrijd behoeft ook 

geen uitwerking. De overige vereisten moeten door de examinatoren afzonderlijk worden 

getoetst. Daarbij geldt dat de onderdelen die betrekking hebben op uitsluitend kennis, zoals 

genoemd in artikel 6, eerste lid, onder a, door middel van een theoretisch examen worden 

getest. Naast dit theoretische deel moet de kandidaat in staat zijn de begrippen ook praktisch 

te demonstreren. Het onderdeel in artikel 6, onder b, wordt getoetst door een examinator aan 

de hand van praktijkopdrachten. Daarbij kan gedacht worden aan het nabootsen van een les of 

wedstrijdsituatie met specifieke opdrachten. 

De onderdelen in artikel 6, onder c en d, worden getoetst tijdens een wedstrijd. Dit kan het 

NMK zijn, aangezien het niveau daarvan zo hoog is dat een goede toetsing kan plaatsvinden. 

Denkbaar is echter dat ook andere wedstrijden zich lenen voor een dergelijke toetsing. 

 

Artikel 6, eerste lid, onder a, onderdeel i 

De kandidaat moet voldoende kennis hebben van de materialen en kleding, waaronder 

basiskennis van de wapens waarin de kandidaat niet geoefend is. Dit onderdeel omvat de 

volgende kenniselementen: 

1. een beknopte uiteenzetting kunnen geven van de schermgeschiedenis; 
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2. het kunnen benoemen van de onderdelen waaruit een schermuitrusting bestaat; 

3. het kunnen benoemen van de veiligheidseisen van een schermuitrusting; 

4. kennis hebben van het materiaal waarvan de schermkleding is gemaakt; 

5. kennis hebben van de sterkte en eigenschappen van de schermkleding en het masker; 

6. het kunnen benoemen van de onderdelen van een degen, floret en sabel; 

7. het kunnen uitleggen van de werking van het gekozen wapen, waaronder de werking van de 

punt, de werkafstand en de druk op de punt voor een treffer; 

8. het kunnen benoemen van de verschillen en overeenkomsten tussen het degen-, sabel-, en 

floretschermen; 

9. het benoemen en kunnen verhelpen van vaak voorkomende storingen tijdens een wedstrijd 

op het gekozen wapen. 

 

Artikel 6, eerste lid, onder a, onderdeel ii 

De kandidaat moet voldoende kennis hebben van het reglement, waaronder het verloop van een 

wedstrijd. 

Dit onderdeel omvat de volgende kenniselementen met betrekking tot het gekozen wapen, 

waarvan een beknopte uiteenzetting moet kunnen worden gegeven m.b.t.: 

1. het terrein waar de wedstrijd zich afspeelt; 

2. de indeling van de loper en de betekenis van die indeling; 

3. het trefvlak; 

4. de duur van het gevecht; 

5. de wijze en werking van registratie van de treffers; 

6. de rol en taken van de scheidsrechter; 

7. de betekenis van de gele, rode en zwarte kaarten; 

8. de hoffelijkheid op de loper; 

9. het aantal wapens waarmee de schermer op de loper verschijnt met de daarbij behorende 

uitrusting; 

10. plaats op de loper na oproep; 

11. het verloop van de wedstrijd met de daarbij behorende begrippen in de Nederlandse en 

Franse taal; 

12. de wijze waarop eliminatie- en equipewedstrijden worden geschermd. 

 

Artikel 6, eerste lid, onder a, onderdeel iii 

De kandidaat moet voldoende kennis hebben van de basisbegrippen die gebruikt worden in de 

schermsport. 

Dit onderdeel omvat kenniselementen die aan de hand van de hierna genoemde begrippen 

verklaard en in voorkomend geval gedemonstreerd moeten kunnen worden: 

1. assaut, partij en ontmoeting; 

2. handhoudingen voor het gekozen wapen; 

3. het begrip “recht van de aanval” 

4. sterk; 

5. zwak; 

6. tempo; 

7. offensieve handeling: 

a. aanval en hervattingen; 

b. riposte en contra-riposte; 

c. arrêt; 
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8. defensieve handeling: 

a. ontwijken; 

b. weren (eenvoudig, met kring, boog en diagonaal, slagwering,weren door tegenstellen, 

door toegeven en door de lijn te sluiten); 

9. directe lijn; 

10. indirecte lijn; 

11. enkelvoudig; 

12. samengesteld; 

13. passen voorwaarts en achterwaarts, uitval, patinando, ballestra en flèche; 

14. aansluiten in binnen -en buitenlijn; in hoge -en lage lijn; 

15. schermafstanden; 

16. loper; 

17. stellinglijn; 

18. aanwijsapparaat; 

19. fil de corps; 

20. masker; 

21. enrouleur; 

22. corps à corps; 

23. treffer; 

24. trefvlak; 

25. double; 

26. poule; 

27. eliminatie; 

28. voelermaat en gewicht. 

 

Artikel 6, eerste lid, onder a, onderdeel iv 

De kandidaat moet voldoende kennis hebben van de veiligheid. 

Kunnen vertellen welke (preventieve) maatregelen er genomen moeten worden tijdens trainingen 

en partijen om ongelukken te voorkomen. 

 

Minimaal benoemen: 

1. veiligheidsbewust zijn; 

2. goed materiaal; 

3. deugdelijke kleding; 

4. sterkte van de kleding; 

5. goede schermtechniek. 

6. maatregelen als niet aan de veiligheidseisen wordt voldaan. 

 

Artikel 6, eerste lid, onder a, onderdeel v 

De kandidaat moet voldoende kennis hebben van de aanvallende en verdedigende handelingen. 

Dit onderdeel omvat kenniselementen die aan de hand van de hierna genoemde begrippen 

verklaard en in voorkomend geval gedemonstreerd moeten kunnen worden: 

1. de verschillende soorten aanvallende handelingen: 

a. de aanval; 

b. riposte; 

c. contra-riposte; 

d. direct en indirect; 
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e. enkelvoudig en samengesteld; 

f. tegenaanval/arrêt; 

g. hervattingen (remise, reprise en redoublement); 

2. de verschillende verdedigende handelingen: 

a. ontwijken, parades 4, 6, 7, 8; 

b. enkelvoudig dan wel samengesteld (eenvoudige wering, kring, 

boog en diagonaal); 

3. schijnsteek; 

4. dérobement; 

5. trompement. 

 

Artikel 6, eerste lid, onder b 

De kandidaat moet met het gekozen wapen zijn kennis kunnen demonstreren. 

Dit onderdeel omvat de volgende vaardigheden die in een lessituatie moeten worden 

gedemonstreerd: 

1. voetenwerk (passen voorwaarts en achterwaarts, uitval, pas voorwaart/achterwaarts 

uitval); 

2. patinando, balestra en flèche; 

3. stelling; 

4. balans; 

5. groeten; 

6. “volgen” van de tegenstander; 

7. tempowisselingen; 

8. veranderen van aansluiting; 

9. de aanvalshandelingen: 

a. direct enkelvoudig, zoals: steek rechtuit en steek via het ijzer in dezelfde lijn 

(glijsteek); 

b. indirect enkelvoudig, zoals: steek in een andere lijn; 

c. samengesteld, zoals: 

i. een-twee; 

ii. een-twee-drie; 

iii. ontwijkingen (steek onderdoor, ontwijk de kring); 

iv. slag wapen gevolgd door steek rechtuit/onderdoor; 

v. druk, gevolgd door indirecte of samengestelde aanval; 

10. arrêt; 

11. de verdedigingshandelingen: 

a. weren van de steek in binnen, buiten, hoge en lage lijn gevolgd door riposte; 

b. ontwijken door achterwaarts verplaatsen; 

c. ontwijken door zijwaarts te verplaatsen; 

d. de passata sotto (de ontwijking in de lage lijn). 

 

Artikel 6, eerste lid, onder c 

De kandidaat is in staat de kennis van de aanvallende en verdedigende handelingen toe te passen 

in een partij waarbij de kandidaat laat zien inzicht te hebben in de tactische elementen van het 

gevecht. 

Dit onderdeel omvat: 

1. het kunnen schermen met een plan; 
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2. het inzien dat het gaat om niet geraakt te worden; 

3. het omgaan met afstand; 

4. het op een juiste manier toepassen van schijnhandelingen; 

5. het inzien van het belang van een coup double; 

6. weten wanneer de aanval moet worden ingezet; 

7. weten wat een aanval in tweede intentie is; 

8. weten wanneer een samengestelde aanval moet worden ingezet; 

9. weten wanneer verdedigend moet worden geschermd; 

10. weten hoe te schakelen in de partij; 

11. het goed observeren van de tegenstander; 

12. de leiding nemen in een partij; 

13. weten wat je kunt leren van anderen in een poule; 

14. inzicht in de psychologische kant van het schermen. 

 

Artikel 6, eerste lid, onder d 

De kandidaat moet in staat zijn zelfstandig als scheidsrechter een partij en poule te leiden. 

Dit onderdeel omvat de volgende onderdelen: 

1. het verloop weten van de wedstrijd met de daarbij behorende begrippen in de 

Nederlandse en Franse taal; 

2. het testen van het gekozen wapen en de controle op de daarbij behorende uitrusting; 

3. de betekenis van de lijnen op de loper; 

4. de basisregels met betrekking tot het toekennen van treffers; 

5. handeling bij einde tijd en gelijke stand; 

6. het annuleren van de laatste treffer bij een mankement; 

7. een treffer na halt; 

8. een treffer op de grond; 

9. enkele basisregels van toepassing van de gele, rode en zwarte kaarten: 

a. geen goede kleding; 

b. geen goede wapens; 

c. met slechts één wapen; 

d. geen ondervest; 

e. gebruik ongewapende arm; 

f. weigering om te groeten. 

10. corps à corps; 

11. verbod op omdraaien en gebruik ongewapende arm; 

12. flèche en kruispas bij sabel; 

13. gevolgen passeren tegenstander; 

14. gevolgen bij het van de loper geraken; 

15. gevolgen passeren achterlijn; 

16. het invullen van de poulestaten waaronder de stand waarbij de winnaar geen vijf 

treffers heeft; 

17. het berekenen van een eindklassering aan de hand van een totaaluitslag; 

18. het leiden van een eliminatiepartij. 

 

Artikel 6, eerste lid, onder e 

De kandidaat moet in staat zijn zelfstandig een zaal met de benodigde apparatuur en materialen 

voor een schermwedstrijd effectief in te richten. 
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Dit onderdeel omvat: 

1. het bijhouden van het aantal inschrijvingen; 

2. in staat zijn het aantal benodigde lopers juist in te schatten; 

3. wijze van inzet scheidsrechters kunnen inschatten (wanneer wel/niet); 

4. het deugdelijk neerleggen en opruimen van lopers inclusief toestellen en bekabeling; 

5. het beoordelen van de juiste afstand tussen de lopers; 

6. het deugdelijk aansluiten van de apparatuur; 

7. het zorg dragen voor werkende apparatuur. 

 

Artikel 7 

In artikel 7 wordt de procedure beschreven voor het verkrijgen van een schermbrevet. In het 

eerste lid wordt bepaald dat de kandidaat die een examen wil afleggen voor een schermbrevet 

een aanvraag moet doen bij het KMSV bestuur. In het tweede lid wordt bepaald dat de 

kandidaat bewijzen moet overleggen van die eisen die geen verdere toetsing behoeven. Zie 

daarvoor ook de toelichting bij artikel 6. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het aantal reeds 

afgelegde examens. Indien de kandidaat niet kan aantonen aan de eisen gesteld in het tweede 

lid te hebben voldaan, wordt de kandidaat niet ontvankelijk verklaard. Hij zal dan eerst moeten 

kunnen aantonen aan deze eisen te hebben voldaan alvorens voor het resterende deel van het 

examen in aanmerking te komen. Voor de overige delen waarvoor een theorie- of praktijkexamen 

moet worden afgelegd, dient de kandidaat een voldoende resultaat te hebben behaald. Het gaat 

daarbij om de kennis en vaardigheden genoemd in artikel 6, eerste lid, onder a tot en met d 

(derde lid). 

Indien de kandidaat in één van deze onderdelen een onvoldoende behaalt, kan hij een herexamen 

afleggen (vierde lid). Behaalt hij in meer dan één onderdeel een onvoldoende dan is de kandidaat 

gezakt en moet hij het gehele examen opnieuw doen. 

Een herexamen wordt zo spoedig mogelijk afgenomen. Dat betekent dat de eerstvolgende 

militaire wedstrijd wordt aangegrepen om het herexamen af te nemen (vijfde lid). Daarbij geldt 

dat de examinatoren daartoe in staat moeten zijn. Indien dat niet mogelijk is, zoekt de 

voorzitter van de examencommissie een andere gelegenheid om het herexamen af te nemen. 

Het ligt in de rede dat een en ander met de voorzitter van de technische commissie van de 

KMSV wordt afgestemd. 

 

Artikel 8 

Het resultaat van het examen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de leden van 

de examencommissie (eerste en tweede lid). 

Indien de kandidaat is geslaagd, wordt de oorkonde die het schermbrevet weergeeft, 

ondertekend door de leden van de examencommissie, de voorzitter van de KMSV, alsmede door 

C-NLDA tevens Gouverneur KMA (derde lid). In dit artikel wordt tevens de administratieve 

verantwoording geregeld die de voorzitter van de examencommissie heeft met betrekking tot 

het bekend stellen en het formeel vastleggen van het behaalde resultaat van de kandidaat. 

De uitreiking wordt door C-NLDA tevens Gouverneur KMA gedaan of door het bestuur van de 

KMSV namens hem (vierde lid). 

 

Artikel 9 

Het onderscheidingsteken (Meester-embleem) dat behoort bij het schermbrevet mag door de 

kandidaat die slaagt voor het examen blijvend op het uniform worden gedragen. Hierbij dient 

het kledingvoorschrift van het betreffende krijgsmachtdeel in acht te worden genomen. 
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Van oudsher beschikt de Koninklijke Militaire Academie over een aantal “Meesterdegens”, die 

door de Gouverneur aan aspirant officieren, die het schermbrevet tijdens de opleiding haalden, 

werden uitgereikt. Gedurende de opleiding is een Meester op één of meerdere wapens 

gerechtigd deze eredegen te dragen bij het ceremoniële tenue tijdens officiële gelegenheden. 
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Ingezonden brief van M.C. van der Hoog b.d.2 
 

In memoriam  Daan de Jongh, kolonel der cavalerie b.d. 

Boger-Buitenzorg, 12 februari 1918, ’s-Gravenhage, 30 april 2010 

 

Mijn eerste contact met de overledene was op de schermtraining zaterdagochtend in de 

toenmalige toneel- en danszaal van de Prinses Julianakazerne alwaar ook geregeld het KOS 

Assaut werd gehouden. 

Daan was van de 3e generatie De Jongh, die in Indië werd geboren. In 1934 naar Holland. Na het 

eindexamen HBS naar de KMA. In de Cadetten-almanak 1938-1939 zien we onder meer dat hij 

als cadet-sergeant der infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger voorzitter 

senaat van het corps cadetten en vaandeldrager was. 

In 1939 ging Daan twee weken naar Hongarije, alwaar hij een schermtraining volgde met het oog 

op deelname aan de Olympische spelen in 1940, vervolgens beëdigd, getrouwd met 

schoolvriendin (60 jaar) en daarna zo spoedig mogelijk naar Indië.  

Zoals in Nederland was het ook in Indië rommelig.  

Tankopleiding volgen, doch vanwege gebrek aan tanks niet erbij geplaatst. Na de capitulatie 

afgevoerd naar Singapore, door Siam naar de Birmaspoorweg, graafwerk en in de tweede helft 

van 1944 met een stalen stang op zijn rug afgeranseld, waardoor een permanent letsel ontstond, 

waarvoor morphine bestrijding noodzakelijk was. 

Na de bevrijding deelgenomen aan de eerste en tweede politionele acties. Op 26 juli 1950 werd 

het KNIL opgeheven en werd hij als ritmeester RHPA bij de staf van de Prins geplaatst. Als 

vertrouwensman van de Prins en de Ambonezen heeft hij zich ingespannen hen te laten opnemen 

in het Nederlandse leger, zoals in het Britse leger. Na het volgen van de Hogere Krijgsschool, 

verschillende functies bij de Generale staf. Vervolgens Militaire Attaché in Londen en daarna 

Commandant 41 Tankbataljon in Hohne. Hij was ge”ear”marked de toenmalige Inspecteur der 

Cavalerie op te volgen, doch deze functie werd opgeheven. De toenmalige Minister van Justitie 

zocht hem aan een centraal geleid logistiek orgaan bij het Korps Rijkspolitie op te zetten. Deze 

baan heeft hij tot zijn 65e vijftien jaar lang met plezier gedaan met name het aanschaffen van 

paarden. 

Op zij 84e is hij hertrouwd met een jeugdvriendin. Helaas overleed zij enige jaren later, waarna 

hij opgenomen werd in “Maison Gaspard de Coligny” alwaar ik hem in de week voor zijn overlijden 

twee keer bezocht. 

Na zijn opname bedankte hij onder meer voor zijn lidmaatschap van de sociëteit “De 

Besognekamer”.  

Rest nog onder meer te vertellen zijn rol bij de “generaalstafel” in de sociëteit “de Witte” 

voortgezet door Willem Anthonijse en Carel d’ Engelbronner, die bij de crematie aanwezig 

waren. 

Daan was drager van het Bronzen Kruis en heeft als militair en mens niet altijd een gemakkelijk 

leven gehad, dat hij ruste in vrede. 

Een door vele gewaardeerde vriend en oud-collega is heengegaan. 

 

 

 

                                                
2 De brief van de heer Van der Hoog is door de redactie overgetypt opdat de tekst goed leesbaar in de 

Redoublement geplaatst kon worden. 


