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Voorwoord 
 

Het afgelopen jaar heeft de KMSV weer flink aan de weg 

getimmerd. Bij het Assaut hebben veel KMSV-leden zich als 

vrijwilliger ingezet en met z’n allen ervoor gezorgd dat dit 

jaarlijkse schermfestijn wederom een succes was. Helaas 

heb ik zelf het Assaut gemist vanwege verplichtingen in het 

buitenland.  

De voorzitter TC, Toon van der Grinten, heeft initiatieven 

uitgewerkt om wederom een militaire equipe op de kaart te 

zetten. De KMSV kan zich gelukkig prijzen met een enthou-

siaste groep jonge militairen die de schermsport op hoog 

niveau willen beoefenen en daar veel voor over hebben. Deze 

groep waarvan u verderop in dit blad kennis kunt nemen, neemt deel aan veel wedstrijden. 

Bovendien zorgt de KMSV met een aparte training onder leiding van maître Leo Sannen 

voor extra lesfaciliteiten. Dit enthousiasme vormde de basis om te bezien of er na vele 

jaren van afwezigheid wederom een militaire selectie kon worden gevormd. De voorzitter 

TC heeft dit recentelijk kunnen formaliseren. In tijden van bezuinigingen is dit een heel 

mooi resultaat. Een van de hoogtepunten van de afgelopen maanden was de deelname van 

een schermequipe aan de regionale militaire CISM schermwedstrijd in het Spaanse Malaga. 

Met majoor Chris Scherpenzeel als chef d’equipe behaalde het team een vierde plaats. Het 

is bijzonder goed te vernemen dat de belangstelling voor het militaire schermen weer toe-

neemt en de resultaten, ook internationaal, stijgende zijn. Nu moeten we streven naar ver-

dere uitbouw van het deelnemersveld. De verwachting is dat we het komende NMK al kennis 

kunnen maken met veel schermers die nu tot deze enthousiaste groep behoren. De KMSV 

wil zich hier in ieder geval voor inzetten! 

Als voorzitter heb ik de plicht om niet alleen de bestuursvergaderingen voor te zitten en 

het door de leden vastgestelde beleid uit te voeren, ik moet ook regelmatig aanwezig zijn 

bij wedstrijden om met de leden contact te houden. De laatste jaren lukt dat net in vol-

doende mate. In mijn functie als Directeur Personeel & Organisatie van de Landmacht was 

de werkdruk dermate  hoog dat weinig tijd resteerde voor de KMSV. Daarnaast immers ook 

nog regelmatig verplichtingen als generaal van dienst. De komende tijd zal mijn aanwezig-

heid helaas eerder minder worden dan meer. Vanaf september werk ik namelijk in het Zuid-

Franse Aix-en-Provence bij de NATO Helicopter Management Agency. Naar verwachting 

blijf ik daar minimaal drie jaar, mogelijk langer. Het goede nieuws is echter wel dat ik vol-

gend jaar in de week van het Assaut vrijwel zeker in Nederland ben en onze ledenvergade-

ring kan voorzitten. Ik kijk daar nu al naar uit. De voorbereidingen voor dit Assaut zijn ook 

al weer in volle gang. In 2014 wordt ons schermfeest georganiseerd op de KMA. Zeker voor 

mij als landmachter, die vijf jaar lang op dit instituut heeft mogen studeren (en schermen) 

altijd een feest om daar op bezoek te komen. Ik hoop u allen daar weer te ontmoeten.  

Rest mij om u veel gekleurd leesplezier te wensen.  

 

Met schermgroet, 

Marius van Zeijts 

Brigade-generaal 
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In memoriam Max van der Hoog, erelid van de KMSV 

door Egmond van Rijn, vice-admiraal b.d. 

 

Deze zomer heeft de KMSV afscheid moeten nemen van een van haar meest markante 

leden, ons erelid Max van der Hoog. Max overleed op 17 juni 2013; hij werd 82 jaar.  

Hoewel hij al jaren niet meer zelf schermde liet hij geen gelegenheid voorbij 

gaan aanwezig te zijn bij onze Assauts of andere gebeurtenissen. Op de Algemene Leden-

vergaderingen was hij een geziene spreker. Als oudste erelid vroeg hij steevast het 

woord, hield ons een anekdote voor uit een voor ons ver verleden, geschetst in levendige 

penseelstreken en bedankte hij het bestuur voor de verrichte activiteiten. 

Max was cavalerist. Zo sprak hij ook, soms een beetje staccato met korte vuur-

stoten. Immers, alleen zo kon je boven het geluid van een ratelende tank uitkomen. Zo 

deed Max het als ritmeester, en zo deed hij het nog als erelid. Je kon dus je gehoorappa-

raat gewoon uitzetten als hij aan het woord was. Ook als je een schermzaal binnenkwam 

wist je binnen luttele seconde waar Max was. Hoewel hij geleidelijk aan slechter ter been 

werd boette hij niets aan enthousiasme en verbale strijdlust in. 

Max begon zijn schermcarrière in 1951 als florettist bij maître Van Dijk, op de 

KMA. Dat schept al een band, want die was, negen jaar later, ook mijn eerste schermle-

raar toen ik, als scholier in Breda, op de KMA leerde schermen. Op KOS-wedstrijden wist 

de jonge officier Van der Hoog menig succes te behalen en ook ging hij degen schermen 

voor de vijfkamp. Hij was een gedreven schermer, maar in 1972 werd hij ernstig ziek en 

dat had tot gevolg dat hij met wedstrijdschermen moest stoppen. Hij ging zich daarna 

toeleggen op het begeleiden van schermers, onder meer als Chef d’équipe bij wedstrijden, 

ook in het buitenland. In die hoedanigheid leidde hij de militaire ploeg naar het kampioen-

schap van Nederland.  

In het bestuur van de KOS bekleedde Max al vanaf 1964 bestuursfuncties: 

eerst als commissaris materieel, in de jaren zeventig de functie van voorzitter TC en in de 

jaren tachtig was hij 7 jaar vicevoorzitter. Voor 

zijn vele verdiensten benoemde de KOS hem in 1986 

tot erelid. 

Toen mijn ouders in de jaren zeventig een 

reis maakten naar het Heilige Land, georganiseerd 

door de geestelijke verzorging van de KL, was Max 

ook van de partij. Daarom weet ik dat hij ook de 

kunst verstond een dromedaris te berijden, en ook 

dat zijn belangstelling verder ging dan tanks en 

schermen.  

Max is niet meer bij ons. We zullen hem op 

onze Assauts missen. Niemand die hem kende zal 

hem vergeten. 
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In memoriam Frits Vermeltfort 

door Ad van der Weg, kapitein b.d. 

 

Mijn eerste Maître 

 

De impact die iemand in de loop der jaren kan hebben op de loop van de geschiedenis van 

het schermen hoeft niet altijd direct zichtbaar te zijn. Wat mij betreft was het de grote 

verdienste van Maître Vermelfort dat hij het voor elkaar kreeg om mij en waarschijnlijk 

vele anderen enthousiast te maken voor de schermsport. Ik zie hem nog lopen op de sport-

school in Hooghalen. De weg van zijn bureau naar de sportzaal legde hij altijd druk zwaai-

end met zijn sabel af. Als hij binnenkwam stonden wij al in de uitgangshouding met het 

gezicht naar de deur en maakten de schermgroet. Met zijn bulde-

rende stem wist hij ons allen te inspireren en in mijn geval deden 

deze lessen mij mede doen besluiten om  de cursus voor schermle-

raar te gaan volgen. Het feit dat er nu dus b.v. een brassard sys-

teem is, een jeugdpuntentournooi en een prima georganiseerde en 

gedocumenteerde schermopleiding van de KNAS is dus een feite 

het gevolg van de manier waarop de Maître zijn enthousiasme over 

bracht op zijn leerlingen. 

 

Salut Maître, wij zullen u missen. 

 

Passata di sotto: links maître Leo Sannen met Maurice Verburgh 
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Militaire schermequipe geactiveerd 

door Toon van der Grinten, Lkol b.d. en voorzitter TC 

Op dinsdag 5 november heeft Hfd BIMS LKol Driever besloten de 

militaire schermequipe weer te activeren waarbij Maj Chris Scher-

penzeel Chef d'Equipe wordt en Sm Anne-Marieke van Hulst de 

trainer-coach. Zowaar een goede ontwikkeling omdat we nu verze-

kerd zijn dat de militaire schermers als equipe aan alle CISM 

schermactiviteiten kunnen meedoen m.i.v. 2014.  

Hieronder zijn de afspraken vermeld die met het Hoofd BIMS, LKol R. Driever zijn gemaakt 

met betrekking tot de militaire selectie. 

1. H-BIMS gaat akkoord met het samenstellen van een militaire schermselectie waaruit de 

militaire scherm-equipes worden samengesteld (zowel dames als heren). 

2. Deelname aan de SPK wedstrijden van de KMSV en de daaraan gerelateerde klassements-

plaats wordt één van de criteria die voor de militaire selectie gaan gelden.  

3. H-BIMS zal in de militaire lijn een verzoek doen aan de commandanten van de selectiele-

den om hen "mits de dienst dat toelaat" aan deze SPK wedstrijden deel te laten nemen als 

militaire activiteit (tien dagen op jaarbasis). 

4. De selectie wordt verder bepaald door de individuele resultaten die behaald worden bij 

deelname aan militaire en KMSV (KNAS) wedstrijden zoals aangegeven op het wedstrijd-

programma dat de KMSV heeft aangewezen. 

5. Eigen vaardigheid en training zal zelf minimaal 1x per week onderhouden moeten worden 

bij de KMSV of andere schermvereniging. 

6. Alle individuele schermactiviteiten worden aan de vz TC KMSV doorgegeven. Hij zal de 

resultaten voor H-BIMS voor de militaire selectie gaan bijhouden. 

7. Zowel het wedstrijdprogramma als de resultaten zijn via de KMSV website onder 

"Militaire Selectie" voortdurend toegankelijk, waardoor wijzigingen onmiddellijk bekend 

zijn. 

8. Op initiatief van de KMSV zal een aantal centrale trainingen worden gepland (een half 

dagdeel op zaterdag) waar voor de selectieleden aan individuele technische en tactische 

vaardigheden aandacht zal worden besteed (door een of meer schermleraren).  

9. Centrale trainingen in diensttijd d.z.v. H-BIMS niet eerder dan na evaluatie van deze eer-

ste planmatige aanpak voor een militaire schermselectie. 

10. Indien selectieleden verhinderd zijn tot deelname aan de in het programma genoemde 

activiteiten of in 't geheel afzien van deze selectie worden zij verzocht dit per omgaande 

per e-mail aan de vz TC KMSV kenbaar te maken. 

Op moment van schrijven  bestaat de selectie uit de volgende personen: 

Heren: KLTZE Michel van der Klip , Elnt Pelle Castenmiller ,  Maj Chris Scherpenzeel , Elnt 

Jeroen Oosthof, Tlnt Michel Beverloo, LTZA3 Thimo Dalm, LKol Stephan Blaas, Sgt Jasper 

Schout, KplAdb Willem Santema, Tlnt Maurice Verburgh, CadVdg Max van Rijn, CadSgt Jaap 

van den Berg, Elnt Alain Vermeer, CadKpl Noud Dumoulin en CadKpl Thijs Martina. 

Dames: Elnt Titia Mannessen , Sm Anne-Marieke van Hulst en  LTZA3 Anne van de Laar. 
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Militaire equipe schermt in Malaga 

door Maurice Verburgh, Tlt 

 

Van 22 t/m 25 september 2013 heeft de Nederlandse 

Militaire Equipe deelgenomen aan het CISM toernooi TIM 

Esgrima in Málaga – Spanje. Deelnemende landen waren: 

Spanje (2 equipes), Zwitserland, Zweden en Nederland. 

Gedurende het vriendschappelijke deel op de zondag was 

ook nog de nationale junioren equipe van Spanje aanwezig. 

Voor Nederland kwamen uit: Elt Pelle Castenmiller, LTZ3 

Thimo Dalm en Tlt Maurice Verburgh. Als Chef de Delega-

tion was aanwezig Majoor Chris Scherpenzeel. Als Trai-

ner/coach was mee SM Anne-Marieke van Hulst. Tevens werd de equipe verstrekt met Elt 

Rudolph Francis als scheidsrechter. 

Het toernooi werd gehouden in een onderhoudshangaar op Málaga Air Base. Deze schitte-

rende locatie maakte het mogelijk dat de schermers in de ochtend hun warming-up deden 

op het platform op enkele honderden meters van de opstijgende en landende vliegtuigen 

V.l.n.r: Anne-Marieke van Hulst, Thimo Dalm, Pelle Castenmiller, Rudolph Francis, Mauri-

ce Verbrugh en Chris Scherpenzeel 
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van Málaga Airport. 

De verschillende 

delegaties verbleven 

gedurende het hele 

toernooi ook op de 

Air Base. In een 

bungalowpark met 

een zwembad was 

het uitermate aan-

genaam verblijven 

voor de atleten maar 

ook de staf. Het 

schermen  vond 

plaats in de ochtend 

waarna iedereen de 

rest van de dag vrij 

had om zelf in te 

delen. Het zwembad, bezoekjes aan het strand en een tripje door de stad gaven de nodige 

ontspanning na het schermen.  

Aangezien Spanje met twee equipes deelnam ging de strijd tussen vijf equipes waarbij was 

gekozen voor een Poule Unique systeem gedurende alle dagen. Deze opzet leverde een maxi-

maal aantal van 12 partijen op. Na drie dagen schermen kwam de Zwitserse equipe als win-

naar naar voren. Zwitserland leverde tevens de nummers 1 en 2 uit het individuele klasse-
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ment. De Nederlandse equipe kwam een enkele overwinning tekort voor brons en moest 

genoegen nemen met een vierde plaats.  

 

Spanje 1 ging er uiteindelijk met het zilver vandoor en Zweden met het brons. Hopelijk 

doen alle delegaties ook Breda aan tijdens de Assautweek in maart van volgend jaar.   

Pelle Castenmiller op 

het vliegveld te Malaga 

V.l.n.r Maurice Verburgh, Pelle Castenmiller en Thimo Dalm. 
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Programma 116de Assaut 2014  

op het  

Koninklijke Militaire Academie 
 

 

 

 

Zondag 23 maart  Opbouwen 

Maandag 24 maart 10.00 uur Opening 

 10.30 uur Floret individueel / equipe floret indien van toepassing 

 13.00 uur Sabel individueel / equipe sabel indien van toepassing 

 16.00 uur Geweerschermen 

 18.00 uur avondmaaltijd  

 19.00 uur Degen equipe wedstrijd aspiranten tegen de veteranen  

 (equipes van 4 personen om de Van der Wallschaal) 

Dinsdag 25  maart 08.30 uur Opening NMK degen (tevens SPK 3)  

 16.00 uur prijsuitreiking NMK 

 16.30 uur degen equipe wedstrijden KMSV 

 18.00 uur avondmaaltijd 

 19.00 uur vervolg degen equipe wedstrijden 

Woensdag 26 maart 08.30 uur Degen Veteranen 

 11.00 uur Sabelwedstrijd om de “Bronbeek Klewang” (eerste deel) 

 14.30 uur Algemene ledenvergadering  

 15.45 uur Ereprijzenvergadering 

 17.00 uur Borrel en om 18.00 gesloten maaltijd KMSV leden  

Donderdag 27 maart  08.30 uur Opening International Tournement Équipe Epée  

 (CISM formula, poule-unique) 

 09.00 uur Aanvang 1ste ronde dames en heren  

Vrijdag 28 maart 08.00 uur Aanvang 7de ronde dames en heren 

 11.30 uur Einde competitie en prijsuitreiking heren equipe 

 13.00 uur Receptie met individuele prijsuitreiking  

 13.30 uur Afsluitende gesloten maaltijd. 

 Vanaf 16.00 uur Vertrek internationale delegaties 

Zaterdag 29 maart Afbreken en opleveren voor 12.00 uur 

 Vertrek overige internationale delegaties. 

 

Wedstrijdorganisatie 

Hoofd Toon van der Grinten 

Ondersteuning Gerrit Beekhuizen, Anne-Marieke van Hulst, Mark de  

 Jong en Frits Snijdewint 

Hoofd  wedstrijdbureau Martin Ariaans 

Ondersteuning wedstrijdbureau Freeke Hilligehekken 

Ondersteuning logistiek Ineke Knape en George van Heerde 

Chef du Protocol: Anne-Marieke van Hulst 
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Militaire schermers weer op nationaal 

niveau tijdens het NK Equipe Degen 2013 

in Den Bosch 
door Toon van der Grinten, Lkol b.d. en voorzitter TC 

 

Op zaterdag 6 juli 2013 heeft  na tientallen jaren van 

afwezigheid weer een equipe actiefdienende jonge militairen 

deel genomen aan het Nationale Kampioenschap Degenscher-

men voor teams. 

Het team bestaande uit v.l.n.r.  Korporaal-Adelborst Willem Santema , Eerste-Luitenant 

KLu Pelle Castenmiller (teamcaptain), Tweede Luitenant KLu Michel Beverloo en LTZA3 

Thimo Dalm wist op een verdienstelijke 11e plaats beslag te leggen nadat in de eerste ronde 

van de directe eliminatie met 45-38 was verloren van de Delft Fencing Club. Vervolgens 

werd gewonnen van SV De Drie Musketiers en was SV Rapier uit Tilburg net iets te sterk in 

de derde ronde, tot slot werd de laatste ontmoeting tegen   SV Esprit in winst omgezet. 

Na de volhardende inzet van de Koninklijke Militaire Schermvereniging in nauwe samenwer-

king met BIMS, KIM en KMA is dit een veel belovende start. Het militaire schermen heeft 

zich weer na vele jaren gepresenteerd op de nationale schermloper. Voor de groeiende 

groep actieve militaire schermers een stimulans om zich verder te bekwamen in deze 

ultieme militaire verdedigingsport. De militaire selectie  mag vervolgens de nationale eer  

verdedigen tijdens de internationale CISM degencompetitie in Malaga (Spanje) eind 

september.  
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v.l.n.r.  Thimo Dalm, Willem Santema, Pelle Castenmiller en Michel Beverloo 

Sm Anne-Marieke van Hulst in actie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marieke geeft 

schermles tijdens haar 

uitzending in Turkije. 
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Het verhaal achter de beker 
door Cock Peeks, AooMams b.d. en Ineke Knape  
 

Op 23 maart 2011 heeft Cock Peeks tijdens de algemene ledenver-

gadering waar aan hem de gouden speld wegens 50 jaar lidmaat-

schap werd overhandigd, een wisselbeker ter beschikking gesteld 

aan de KMSV. Deze beker heeft een bijzondere plaats ingenomen in 

het schermverleden van Cock. Cock vertelt het verhaal achter deze 

beker. 

 

In de jaren tussen 1975 en 1980 was Cock verbonden aan de CFTS, het Centrum voor Fy-

sieke Training en Sport. In dit Centrum werden 

sportinstructeurs van de Marine opgeleid. Het 

was gevestigd in Den Helder. In deze functie 

gaf hij de opleiding voor schermleraren en de 

centrale training voor de krijgsmacht in 

Utrecht.   

 

Het was gebruikelijk dat de betere schermers 

van de marine enige dagen voor belangrijke 

wedstrijden naar het CFTS kwamen om daar te 

lessen en partij te trekken. Op het CFTS dien-

de destijds vijf maîtres in diverse functies. Dit 

was een ideale mogelijkheid om te presteren bij 

het NMK en de KOOS-week. Er werden dan ook 

veel prijzen gewonnen door de marinescher-

mers.  

 

In het jaar 1979 stelde de gouverneur van de 

KMA een wisselbeker ter beschikking voor het 

equipe dat het beste was op drie wapens.  

 

Bij de uitreiking van de beker memoreerde de 

Gouverneur van de KMA dat het voetstuk een 

stuk gesteente was van het oude fort van de 

KMA. Het betrof het gedeelte van het fort 

waar de turfschepen in vroeger tijden naar 

binnen kwamen varen. Cock hechtte veel waarde 

aan de prijs vanwege de associatie van het ste-

nen voetstuk en het voetenwerk dat het belang-

rijkste onderdeel van schermen is. Die prijs 

heeft Cock in ontvangst genomen, omdat hij in 

alle drie de equipes deelnam. Hij vond dat deze 

prijs het beste bij hem paste. Het toeval wil 

dat na 1979 nooit meer een soortgelijke wed-
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strijd is geschermd.  Dat betekende dat Cock de wisselprijs nooit heeft hoeven afstaan. 

Nadien heeft Cock op de prijs laten graveren: Toen alles nog ging…………. Daarmee verwij-

zend naar de tijd dat er veel aandacht voor schermen was en de marine voor het laatste 

achtereenvolgende keer bij de hoogste drie plaatsen eindigde. Hij zag ook dat de land- en 

luchtmacht steeds betere schermers voortbracht. Onder andere: Wim Speth, Piet Lee-

ring, Hans Melissant, Roel Verwijlen, Gerrit Beekhuizen, Makerawung en anderen.  

 

De beker heeft altijd een bijzondere plaats in de prijzenkast van Cock ingenomen. Waar 

hij andere van zijn prijzen ter beschikking stelde, behield hij deze prijs. Cock stelt er 

een eer in om deze prijs ter beschikking te stellen als wisselprijs aan de KMSV. Alleen als 

wisselprijs behoudt deze beker zijn bijzondere waarde.  

Een enthousiaste maître Cock Peeks 
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KMSV equipe present in Lex Jongejan toernooi 
door Bas von Königslöw, res Elnt b.d. 

 
Op zaterdag 2 november had ik de eer in een KMSV equipe mee te 

doe aan de equipe-schermwedstrijd van MVO in de Beatrix-

kazerne in Den Haag. 

De equipe bestond verder uit Willem Santema en Jeroen Oosthof. 

Een mooie mix dus van talent en ervaring. 

Een andere equipe telde ook 3 bij de KMSV hele bekende scher-

mers, nl. MVO 1 met Michel vd Klip, Paul vd Berg en Joop Breedvelt. 

Uit Zeeland deed een equipe mee met o.a. (oud-lid) Jacques Roelse.  

KMSV-lid en MVO-voorzitter Rudolph Francis, gehuld in DT, hield alles in de gaten en 

gaf nu en dan een bon mot ten beste. 

Hij haalde het qua woord-productie natuurlijk niet bij Karel van Leeuwen (MVO 3). 

Met Freeke Hilligehekke in het wedstrijdbureau en Wim van Huystee aan de reparatie-

tafel was het palet aan (ex-)militairen compleet.  

Na deze opsomming lijkt het er misschien op dat er vooral veteranen meededen maar 

dat viel mee. Sommige equipes brachten nog jongere talenten mee dan de KMSV-equipe.  

 Onze equipe boekte in de 1e ronde een sensationele 45-28 (!) zege op MVO 1.  

Ook de andere 2 ontmoetingen in de 1e ronde werden gewonnen, tegen Zeeland en MVO 

3. 

Na de pauze volgde de finalepoule van 4. Hierin konden wij helaas geen potten meer 

breken. MVO 1 kon revanche nemen en won uiteindelijk de wedstrijd.  

Het was een leuke dag met veel schermen: iedereen 18 partijen (in equipeverband). 

De Nijmeegse vierdaagse 2013 
door Anne-Marike van Hulst, Sergeant Majoor 

 

Ieder jaar rond maart 

start de inschrijving 

voor de Nijmeegse vier-

daagse. Onder mijn 

wandelmaatjes gaat er 

een berichtencircuit van 

start, over de inschrij-

vingen en de aangekon-

digde veranderingen. Dit 

jaar was het goede be-

richt dat er een veran-

dering was in het regle-

ment. De Nederlandse 

vrouwelijke militair 

hoeft dit jaar niet meer 

met de 10 kg bepakking 
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te lopen. Echt een vooruitgang.  

Scheelt een hoop ongemakkelijke drukpunten in je voeten, schouders, rug en heupen.  

 

Voor mij start de voorbereiding meestal in de maand januari. Op zaterdag wordt het hard-

loopmoment ingewisseld voor een wandelrondje Mastbos. Er wordt dan minimaal 2x per 

maand gewandeld, waarvan 2x een 2 daagse. Maar dit jaar verliep alles anders. Mijn op-

bouw was door mijn uitzending iets veranderd. De oorzaken waren voornamelijk gelegen in 

de weeromstandigheden en de beschikbare tijd. Wat ik wel hetzelfde heb gehouden was 

de regelmaat. De afstand heb ik verkort. Iedere week liep ik een rondje basis met een 

stijgende lijn in de afstand. Sommige detachementsleden verklaarden me voor gek. Maar 

goed, ik weet waarom ik het doe. Als je een leuke vierdaagse wilt hebben moet je kilome-

ters maken. 

 

Regelmatig hoor ik mensen 

zeggen, dat je makkelijk de 

vierdaagse kunt uitlopen zon-

der te trainen. Dat wil ik 

zeker niet ontkennen, er lo-

pen velen de vierdaagse met 

weinig trainingskilometers, 

maar makkelijk? Deze wande-

laars moet je niet vragen hoe 

ze zich voelen als ze na een 

rust opstaan, tijdens de vier-

de dag. Zij leggen dan de 

eerste kilometers strompe-

lend af, omdat hun spieren 

stijf en stram aanvoelen. De 

souplesse is ver te zoeken. 

 

Wat is de reden dat vele wandelaars en ook ik me steeds weer inschrijven? Voor mij is het 

voornamelijk de gezelligheid. Ieder jaar kom je dezelfde wandelaars uit verschillende 

landen tegen. Het is een jaarlijks terugkerende reünie. Tijdens de wandeldagen wordt er 

op grote gedeeltes van de route feestgevierd. Er is overal muziek en gezelligheid.  

Op Heumersoord is het één grote familie. Het leukste is de binnenkomst in de biertent, na 

het wandelen. Tot vijf uur komen de wandelaars binnen die door iedereen begroet wordt 

met applaus, daarna wordt er alleen nog maar gefeest. Om zes uur wordt iedereen ver-

zocht de tent te verlaten. In de avond gaat het feest weer door voor diegene die daar nog 

zin in heeft. 

 

Ook dit jaar was het weer een geslaagde vierdaagse, met vele mooie herinneringen. Regel-

matig kom ik KMSV leden tegen tijdens de vierdaagse. Voor zover ik weet hebben dit jaar, 

onze voorzitter Marius van Zeijts, onze voorzitter technische commissie, Toon van der 

Grinten, Cees Dekker en Gerrit Hak, de vierdaagse goed uitgelopen. Ook zij zijn besmet 

met het vierdaagse virus.  

Anne-Marieke van Hulst prikt blaren door. 
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De steek doorgeven aan … 
door Pelle Castenmiller, Tlnt 

 

 

Het is dit keer in de rubriek “de steek doorgeven aan” aan mij de eer om 

iets meer over mijzelf en mijn scherm carrière te vertellen. 

 

In tegenstelling tot de meeste cadetten en adelborsten die lid zijn van de KMSV schermde 

ik al voordat ik naar de NLDA ging. Mijn eerste kennismaking met de sport was bij een klein 

clubje in een klein zaaltje in Roosendaal, Beau Geste. Ik was 11 jaar oud en ik heb daar 

leren schermen op de traditionele manier door te beginnen op de floret. In mijn tijd bij 

Beau Geste was floret altijd mijn hoofdwapen en heb hier ook vele wedstrijden mee 

geschermd. In de laatste jaren begon ik degen schermen ook wel leuk te vinden. Mijn grote 

voorbeeld op dit wapen was natuurlijk Siem Kamp. Tegen hem heb ik mijn eerste degen 

partijtje gespeeld en….. verloren. 

 

In augustus 2007 ben ik begonnen op de KMA en heb ik kennis gemaakt met het militaire 

schermen. Aangezien er voornamelijk degen werd geschermd ben ik volledig op dit wapen 

overgestapt en dat bevalt me tot op heden prima. In heb begin (en nog steeds af en toe) 

waren daar de nodige floret acties en incasseerde ik het ene punt na de andere op mijn 

bovenarm. De floret heeft mij echter wel leren weren en daar maak ik nog steeds dankbaar 

gebruik van. 

 

Na het eerste half jaar militaire opleiding heb ik het voorzitterschap van CSV Flash op mij 

genomen. In die tijd heb ik er alles aangedaan om zoveel mogelijk cadetten aan het 

schermen te krijgen wat niet eenvoudig bleek. Uiteindelijk hadden we toch een leuk clubje 

van gemiddeld 8 cadetten bij elkaar wat leuk schermen is. 

 

Omdat ik graag officier techniek wilde worden moest ik begin 2009 mijn studie vervolgen 

op het KIM in Den Helder. Hier maakte ik kennis met onder andere Henk de Vos en maître 

Cock Peeks. Met hen heb ik daar de nodige trainingsuren neergezet (er is daar immers niets 

anders te doen). Verder heeft Cock mij voor het grootste gedeelte klaar gestoomd voor 

het examen om het Meesterbrevet te behalen. Ondanks mijn schermervaring was het 

Meesterbrevet nog een behoorlijke uitdaging. Met name het theorie gedeelte bleek niet 

gemakkelijk. Gelukkig had ik een goede leermeester en heb ik tijdens het schermassaut in 

2011 het examen tot een goed einde gebracht. 

 

Ik ben van plan om nog vele jaren te blijven schermen. Volgend jaar is het doel om mijn 

militaire titel op de degen veilig te stellen en wellicht probeer ik de andere wapens ook 

weer eens een keertje. Ik wil de steek graag doorgeven aan Maurice Verburgh. Hij is pas 

laat op de KMA begonnen met schermen. Nadat hij overgestapt is naar de Koninklijke 

Luchtmacht heeft hij het licht gezien en is hij keihard aan het trainen om beter te worden. 
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SPK tussenstand na 8 wedstrijden 
 

Met nog 2 wedstrijden te gaan dit jaar is de spanning er al wat af: Michael van de Klip 

heeft een riante voorsprong opgebouwd van wel liefst 39 punten. 

Voor de huidige nummer twee, Paul van den Berg, is het een nagenoeg onmogelijke opgave 

om die achterstand nog in te lopen. Maar volgend jaar is er weer een nieuwe kans! 
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Een dag Breedte- (of toch TOP-?!) Sport; het NMK Schermen 
door Jasper Schout, Sgt 

 

Op dinsdag 12 maart jongstleden mocht ik mij om 08:00 melden in DT in Den Helder. Door-

dat de enige deelnemer van de GMK zich ziek had afgemeld, kon ik de wereldreis van 2 uur 

richting het Noordwestelijke puntje van Nederland alleen inzetten. Later bleek gelukkig 

dat ik deze reis in meerdere opzichten niet voor niks had gemaakt! 

Waar veel mensen schermen plat gezegd oubollig vinden bleek deze dag wel weer het te-

gendeel. Naast de warme sfeer en tradities is er ook zeer fanatiek geschermd. Met 24 

NMK deelnemers en evenzoveel SPK (schermklassement voor militairen b.d. en verwante 

burgers) waren alle lopers druk bezet.  

Het toernooi verloop was zeer spannend, waar ik mijzelf tot mijn vreugde ook nog kon men-

gen in het geweld om de eerste 10 plaatsen. Top 10 bleek echter individueel ook het hoogst 

haalbare, dit beeld werd bevestigd toen ik het niveau van de Finale mocht aanschouwen. In 

deze finale gingen de Kltze van der Klip en de Tlnt Castenmiller tot het uiterste. Castenmil-

ler wist een achterstand van 13-9 in de laatste minuten terug te brengen tot 14-13 waarna 

hij letterlijk in de laatste seconde op de klok de gelijkmaker wist te maken. Zijn tegenstan-

der was zichtbaar aangeslagen van deze bizarre ontknoping, maar wist in de verlenging voor 

1 punt nog goed partij te bieden. Castenmiller maakte het sprookje echter compleet door 

ook nog de winnende te maken.  

Na het individuele geweld was er nog ruimte voor het schermen van equipes. Dit zijn teams 

van 3 die een onderdeel of krijgsmachtdeel vertegenwoordigen. De nr3 (Maj. Scherpen-

zeel), de nr5. (Cdtvdg Beverloo)  en mijzelf (de nr10.) vormde een zeer mooie vertegen-

woordiging voor de KL. Wij mochten het opnemen tegen equipes van de Marine, Kmar, KMA, 

KIM, en een Civiele. Na in de eerste ronde de cadetten op hun plek gezet te hebben was in 

de halve finale het civiele equipe aan de beurt waar het talent van afdroop. Door de strijd 
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slim op het mentale vlak te spelen wisten we echter een voorsprong van 37-33 op te bou-

wen. Helaas wist onze laatste schermer deze niet over de streep te trekken.  Na een felle 

strijd tegen de Kmar met een mooie comeback van 29-37 door ondergetekende wist de 

Cdtvdg deze met 41-40 over de streep te trekken.  

 

De terugreis met een bronzen plak op zak dus. Na een leuk toernooi met gelukkig al weer 

meer deelnemers dan vorig jaar. Wat niet weg neemt dat de schermsport altijd op zoek is 

naar nieuwe leden of belangstellende! Er kan onder andere geschermd worden in Ermelo, op 

de KMA, het KIM en bij mijzelf op de GMK te Stroe.  

Hoop u allen een keer op of naast de loper te mogen begroeten! 

 

 

 

  

 

 

Het wapen van 

Jasper Schout 

wordt gecontro-

leerd door In-

grid van den 

Heuvel 
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Een unieke partij    

door Noud Dumoulin, Cad-Sgt 

 

Tijdens de SPK wedstrijd op 25 oktober in Amersfoort streed ons jongste lid, Noud 
Dumoulin, 19 jaar oud, tegen ons oudste nog schermende lid, Karel van Leeuwen, 79 jaren 
jong. Aan  Noud vroeg de redactie om zijn ervaring op papier te zetten. 

 
Ik ben begonnen met schermen in september 2012 en neem deel aan toernooien en SPK’s 

sinds het Assaut in Den Helder in maart 2013. Hoewel ik niet mee doe voor de bovenste 

regionen van de ranglijst, zijn deze ontmoetingen zeer leerzaam en soms uniek, zoals de 

partij tegen iemand die welbekend is binnen het militaire schermen: Karel van Leeuwen. 

Het was de negende SPK ontmoeting van het jaar op de Bernhardkazerne in Amersfoort. 

Eén van de partijen was tegen Karel, een gelouterde tegenstander met een techniek die ik 

nooit zal vergeten. Hij wist mij compleet te verrassen door zich voor te doen als een kwets-

bare tegenstander. Ik liep bijvoorbeeld recht in zijn val door te dicht te naderen toen hij 

ingesukkeld leek. Wat mij vooral zal bijblijven de rest van mijn schermcarrière, is Karel die 

als een samurai ging staan om mij vervolgens op mijn borst te prikken met een flash. Ik had 

dit nog nooit gezien en ik denk dat dit door geen enkele maître wordt geleerd. Na de partij, 

die door hem werd gewonnen, hebben we nog even gesproken en hij komt over als een niets 

minder dan een goede vent. 

Ik zou Karel willen beschrijven als een oude vos die in de loop van de jaren veel streken 

heeft geleerd en ze nog lang niet heeft verloren. Een zeer opmerkelijke tegenstander met 

een gemoedelijke persoonlijkheid. 

 

Karel won de partij met 5 – 4. 
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 KMSV wedstrijdkalender 2014  

 

 

wedstrijd datum locatie bijzonderheden 
SPK 1 24 januari Huis ter Heide   
SPK 2 26 februari Huis ter Heide   
SPK 3 25 maart KMA te Breda Gelijktijdig met het NMK tijdens het 

116e KMSV Assaut (24 t/m 28 maart) 
Bronbeek 

Klewang 
26 maart KMA te Breda Tijdens het 116e KMSV Assaut (24 t/

m 28 maart) 
SPK 4 18 april Huis ter Heide   
SPK 5 30 mei KMA te Breda Invitatiewedstrijd “Jazz Flash”  

i.s.m. de CSV “Flash”, buitenlandse 

deelname en gecombineerd met het 

Jazz festival. 
SPK 6 27 juni Huis ter Heide   
SPK 7 26 september Huis ter Heide   
SPK 8 24 oktober Amersfoort De vrijdag voorafgaande aan de Zil-

veren Wapens op 25 en 26 oktober 

( Bernhardkazerne) 
Bronbeek 

Klewang 
Medio 
november 

  Nader te bepalen 

SPK 9 21 november Huis ter Heide   
SPK 10 19 december Huis ter Heide   

Georges Derop jureert een sabelpartij tijdens de Zilveren Wapens 2013 
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Uit de nalatenschap van F.A.L. Stuyver, Lkol b.d. 
door  George van Heerde, res. Elnt b.d.  

 

De kinderen van Frits Stuyver, sinds 1954 lid van de KOS en tot zijn overlijden in 2010 

donateur van de KMSV, hebben zijn schermuitrusting aan de KMSV geschonken. Het 

bestuur van de KMSV waardeert het  

zeer dat aan de KMSV is gedacht.  

 

Onlangs heb ik de spullen opgehaald 

bij zijn dochter in Tilburg, waaronder 

twee wapentassen, twee maskers, een 

aantal prijzen en een materiaaltasje. 

In dat tasje zat o.a. een pijpsleutel, 

een knoop, een armembleem van de 

KOS, 2 degen fils de corps en een 

paar losse grepen. 

 

 

 

Frits schermde op alle wapens en was actief tot in de jaren 80. Tot zijn trofeeën be-

hoorden : 

1e prijs equipe floret, schermkampioenschappen KL 1964;  

2e prijs equipe sabel, schermkampioen-

schappen KL 1965;  

4e prijs degen I, KOS 1967  

2e prijs equipe degen KOS, 1969;  

1e prijs degen I, KOS 1971; 2e prijs 

equipe sabel B, KOS 1971;  

1e prijs sabel II, KOS wapenfeest 

1972; 

3e prijs sabel I, KOS 1975;  

Volgens zijn dochter was hij het meest 

trots op een medaille als beste scher-

mer op drie wapens. Deze is nog niet 

gevonden, maar mocht de medaille nog 

boven water komen dan is toegezegd 

dat de KMSV hem krijgt voor het ar-

chief. 

 

Ik trof nog een elektrisch floretvest 

aan (voor de oudere schermer van een 

bekend adres: A.J. de Kroon, Den Haag) 

en twee degen fils de corps (zie foto) 

die ik niet meer zou durven gebruiken. 
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Op de minst oude wapentas ontwaarde ik ‘ELT F. Stuyver Breda’, wat inhoudt dat de tas 

waarschijnlijk uit de jaren 50 dateert. De andere wapentas zag er nog ouder uit. 

In de wapentassen zaten zijn wapens: 3 mechanische sabels, 1 mechanische degen, 1 elek-

trische degen met verroeste kling, 1 mechanische floret met gebroken kling, 2 elektrische 

floretten en een paar losse klingen. Alle wapens zijn linkshandig. Het geheel is overgedra-

gen aan de TC die gaat uitzoeken wat er nog bruikbaar is voor lesdoeleinden. 

Zilveren Wapens 26 en 27 oktober 2013 
Een fotoverslag 

Freeke Hilligehekken (links) en 

Martin Ariaans zwoegen in het 

wedstrijdbureau 
De punten wijzen alle kanten uit behalve naar de 

tegenstander 

Wie heeft een 

treffer gezet? 

Beide scher-

mers claimen 

de treffer . 

Het oordeel is 

aan de scheids-

rechter, Remco 

Middelveld. 
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Bronbeek 2013 
door George van Heerde, res Elnt b.d.  

 

Dit jaar bestaat Bronbeek 150 jaar en in het 

museumgedeelte werd daar ruim aandacht aan 

geschonken. 

 

Op vrijdag 15 november vond op Bronbeek de 

tweede wedstrijd om de Bronbeek sabeltrofee 

plaats. Diagonaal in de ‘huiskamer’ werd een 

loper uitgelegd en een flink aantal bewoners 

namen plaats op de ‘tribune’. Dit keer deden 7 

schermers mee, van wie twee buiten mededin-

ging vanwege een te jonge leeftijd. In twee uur 

tijd werd een dubbele poule verschermd. 

 

Erik van den Ham won al zijn partijen (12V), 

tweede werd Oskar Kardolus (9V) gevolgd door 

Egmond van Rijn met een derde plaats (7V) en George van Heerde (7V). Bart Klootwijk 

behaalde 5 overwinningen en Joop Pompe en Roeland Marijnissen ieder een. In het totaal-

klassement won Oskar voor de vijfde achtereenvolgende keer de wisseltrofee. 

Na een douche en een drankje werd de middag in restaurant Kumpulan (het voormalige 

hospitaal van het tehuis) afgesloten met een rijsttafel (op eigen kosten) waarna een ieder 

voldaan huiswaarts keerde. 

vlnr boven: 

Oscar Kardolus, Toon van der 

Grinten, Martin Ariaans, Erik 

van den Ham, Joop Pompe, 

Roeland Marijnissen 

Vooraan: Bart Klootwijk, 

George van Heerde en Eg-

mond van Rijn. 


