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zijn van de mogelijkheden die de locatie biedt. Dat kan betekenen dat het
Assaut niet meer aan een vaste periode kan worden gekoppeld.
Ook is het Assaut naar 4 dagen teruggebracht. Dit heeft er mee te maken
dat aan de buitenlandse militaire equipes die aan het CISM toernooi mee
doen het eenvoudiger is op vrijdag dan op zaterdag faciliteiten zoals
kantine en vervoer aan te bieden. De organisatie van het toernooi wordt
daarmee overzichtelijker.

Vorig jaar was voor de KMSV ook een droevig jaar. Vier bekende leden
zijn ons ontvallen. Als eerste overleed Cor van Tol, lid van verdienste. Cor
was een zeer bekwame schermleraar. Onverwachts overleed ook Siem
Kamp. Siem was tot het laatst altijd aanwezig op het Assaut. Ook Cees
Dekkers, waarvan iedereen wist dat hij al jaren ziek was, kwam te
overlijden. Ook Cees was tot het moment dat het echt niet meer ging te
vinden op de loper. In 2015 was hij nog op de algemene ledenvergadering.
In november vorig jaar is ons erelid en voormalig voorzitter Egmond van
Rijn overleden. Egmond droeg de verenging een warm hart toe. Ik geloof
dat ik mag zeggen dat iedereen Egmond kende: betrokken, geïnteresseerd
en een drijvende kracht achter de samenvoeging tussen KOS en KOOS tot
KMSV.

We zien elkaar hopelijk op het Assaut.

Hans Folmer
Voorzitter KMSV
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Zondag 14 mei
12.00 uur Opbouwen
16.00 uur Afleggen examens “Meesterbrevet” theorie
07.00 uur Afleggen examens “Meesterbrevet” praktijk

Maandag 15 mei
08.30 uur Opening Assaut week en NMK degen (tevens SPK 5)
14.45 uur prijsuitreiking NMK
15.00 uur degen individueel KMSV
16.00 uur Algemene ledenvergadering met aansluitend ereprijzen

uitreiking
17.30 uur Borrel, om 18.30 gesloten maaltijd KMSV leden
19.30 uur Degen equipe wedstrijd aspiranten tegen de veteranen

(equipes van 4 personen om de Van de
Wallschaal)

Dinsdag 16 mei
08.00 uur Floret individueel
09.30 uur Sabel individueel tevens sabelwedstrijd om de “Bronbeek

Klewang” (eerste deel) / equipe sabel indien van toepassing
11.30 uur Degen Veteranen
12.30 uur Lunch
13.15 uur Degen Veteranen
15.00 uur Geweerschermen
16.00 uur Uitreiking overige KMSV prijzen, die niet na de ALV zijn

uitgereikt
18.00 uur avondmaaltijd
19.30 uur Technical Meeting international competition, vaststellen DT

Woensdag 17 mei
08.30 uur Opening International Tournement Équipe Epée (CISM

formule, poule-unique)
08.45 uur Scheidsrechter meeting
09.00 uur Aanvang 1ste ronde van 11 heren en 1ste ronde van 6 dames
18.00 uur Prijsuitreiking Dames team en individueel

Programma 119de Assaut 2017
Oranjekazerne Schaarsbergen
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Donderdag 18 mei
08.00 uur Aanvang 8ste ronde van 11 heren
12.00 uur Einde competitie en prijsuitreiking
13.00 uur Receptie met individuele prijsuitreiking
13.30 uur Afsluitende gesloten maaltijd.
Vanaf 16.00 uur Vertrek internationale delegaties

Vrijdag 19 mei
Afbreken en opleveren voor 12.00 uur

Vertrek overige internationale delegaties.

Wedstrijdorganisatie

Hoofd Organisatie Toon van der Grinten

Chef du Protocol : Anne-Marieke van Hulst

Technische ondersteuning: Gerrit Beekhuizen,
Anne- Marieke van Hulst,
George van Heerde,
Maurice Verburgh en
Frits Snijdewint

Wedstrijdleider tvs
Hoofd wedstrijdbureau: Martin Ariaans

Ondersteuning wedstrijdbureau: Freeke Hillegehekken &
George van Heerde

Hfd Logistiek legering & vervoer Ineke Knape

Hoofd Financiën tvs
Voeding & dranken George van Heerde

Dit concept programma kan wijzigen in tijd na inventarisatie van
de deelnemersaantallen
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Algemene informatie Assaut
Alle wedstrijden worden per wapen volgtijdelijk geschermd, zodat maximale
deelname door KMSV leden wordt gewaarborgd. Het wedstrijdsysteem wordt op
de dag waarop de wedstrijd plaatsvindt bekend gemaakt. Tijden kunnen hierdoor
worden aangepast.

Aandachtspunten voor de Assaut deelnemer of bezoeker
De wedstrijden, die van 15 maart t/m 18 mei 2017 worden georganiseerd,
kunnen volgens de Defensieregelgeving als dienstverrichting worden aangemerkt.
Neemt u actief dienende militair graag kennis van de voorwaarden daarvoor.
Actief dienende militairen die ook KMSV lid zijn en die aan de NMK willen
deelnemen, kunnen zich via het inschrijfformulier voor het Assaut opgeven. Het
inschrijfformulier is beschikbaar via de website van de KMSV en staat ook
achterin deze Redoublement. Ook de actief dienende militairen die geen KMSV
lid zijn, moeten zich via de KMSV opgeven. Dit is afgesproken met BIMS.

De schermuitrusting van de deelnemers dient te voldoen aan de eisen die gesteld
worden door de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS). Zie
daarvoor de website van de KNAS.
De deelnemers aan de wedstrijden kunnen van rijkswege worden gehuisvest, mits
zij zich van tevoren hiervoor hebben aangemeld.
De militairen die deelnemen aan het NMK verschijnen bij de opening van de
wedstrijd in DT. Bij de prijsuitreiking wordt eveneens DT verwacht.
Men mag niet in sporttenue de eetzaal betreden. Een net trainingspak is wel
toegestaan.

Bezoekersregeling
Ook degenen die uitsluitend als bezoeker aan het Assaut willen deelnemen,
worden gevraagd zich via het inschrijfformulier op de website op te geven. De
reden is dat deze namen aan de dienstdoenden bij de poort kunnen worden
doorgegeven opdat er geen problemen ontstaan bij het binnenkomen.

Bezoekende leden kunnen van rijkswege worden gehuisvest, mits zij zich van
tevoren hiervoor hebben aangemeld. Gelet op krapte in de huisvesting is opgave
van tevoren absoluut noodzakelijk. Indien u zich niet van tevoren heeft
opgegeven, kan legering niet worden gegarandeerd!

Het schoeisel van de bezoekers moet schoon en plat zijn. Uitsteeksels (zoals
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naaldhakken) die excessieve druk op de sportvloer creëren zijn niet toegestaan.

Algemene toegangsregels
Indien u geen geldig identiteitsbewijs heeft en zich niet heeft opgegeven via de
website of, indien dit niet mogelijk is, via het inschrijfformulier, komt u het
terrein niet op. De toegangsregels worden streng toegepast! Op de kazerne moet u
zich kunnen legitimeren met uw identiteitsbewijs en met een door de KMSV
verstrekt bewijs. Op verzoek dient u beide bewijzen te tonen.

Het adres van de Oranjekazerne is Clement van Maasdijklaan 5, 6816TW
Arnhem

Voedingsregeling
Iedereen betaalt zijn eigen voeding. De lunchpakketten die ter beschikking
worden gesteld aan daartoe door de KMSV aangewezen personen, zoals de
deelnemers aan de wedstrijden, behoeven niet te worden betaald. Anderen
kunnen op eigen kosten gebruik maken van de kantinefaciliteiten van de kazerne.
U kunt met contant geld betalen. Bij voorkeur betaalt u door middel van pinnen.
Leden en donateurs van de KMSV betalen voor de KMSV maaltijd op maandag
geen eigen bijdrage. Wel dient u zich hiervoor op te geven. Niet leden/donateurs
kunnen gebruik maken van de maaltijd tegen betaling van € 20,- per persoon.

Plattegrond Oranjekazerne
Legering:
Gebouwen Klein Heidekamp nrs. 29, 26, 24, 22, 19, 17, 15, 13, 07.
Gebouwen Groot Heidekamp nrs. 14, 20, 65, 67, 68, 69, 71, 72 en 73.
Gebouw K: Restaurant, Oranjebar en vergaderruimte
Gebouw N: Bar “Grand Café” (in de avond)
Gebouw S: Bestuursruimte KMSV (1e verdieping)
Gebouw 47: Schermzaal

Maximum snelheid op het terrein is 30 km per uur.
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groot heidekamp

restaurant
schermzaal

klein heidekamp
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Foto verslag Assaut 2016
de voorbereiding

Melvin Jongenelis en Joris
Bontes plakken de loper

Frits Snijdewindt is druk bezi
met de wedstrijdformule 11

ig

de aanwijsapparatuur wordt in werking
gesteld door Joris Bontes en Björn Blaas

Freeke Hilligehekken en George van
Heerde houden het wedstrijdbureau
draaiende
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In Memoriam Drs. Willem Jan Egmond van Rijn

Op 14 november 2016 overleed onze oud voorzitter en erelid Egmond van Rijn na een
kortstondig ziekbed, hij werd 70 jaar oud. In het jubileumboek 100-jaar militair
schermen uit 1997 schrijft Egmond over zichzelf:
“Actief schermer die nooit tot de top wist door te dringen, maar toch een lastige
tegenstander kan zijn. Acht van mijn grootste successen waren het één keer verslaan
van Mol, Speth en van Tol.
Wist de “van de Wall”-wisselprijs zowel als aspirant en als veteraan 2 x te winnen”.
In deze drie zinnen typeert hij zichzelf helemaal. Enthousiast, vasthoudend, humorvol,
realist en vooral trouw verenigingsman.
Lid van de KOS sedert 1965 dus vanaf zijn KIM-tijd als adelborst en tot dit jaar
adviseur van het bestuur van de KMSV als Vice-Admiraal buiten dienst, hij ontving
tijdens de ALV in maart dit jaar de gouden medaille voor 50 jaar trouw lidmaatschap.
Een levenlang geschermd, alle drie de wapens met een duidelijke voorkeur voor de
sabel, en zeker een lastige tegenstander.
Met gevoel voor humor geeft hij aan tenminste één keer van zijn schermleraren te
hebben gewonnen en zowel aan het begin van zijn carrière als ook na afloop hiervan de
wisselprijs van de jaarlijkse ontmoeting tussen aspiranten en veteranen 2x te hebben
gewonnen.
Vooral als bestuurder heeft hij veel voor het militaire schermen betekend, 10 jaar lang
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vice-voorzitter van de KOS vanaf 1990 waarbij hij de laatste jaren mede de fusie tussen
de KOS en de KOOS tot stand bracht. In 1996 werd hij de eerste voorzitter van de
KMSV en toen hij in 1997 aftrad werd hij unaniem door de ALV tot erelid van de
KMSV benoemd. Toen Egmond als Vice-Admiraal de dienst had verlaten en hem in
2004 wederom gevraagd
werd voorzitter te worden
twijfelde hij geen moment
om vervolgens vanaf 2006
nog 10 jaar adviseur van
het bestuur te zijn.
Ik heb hem vanaf 1990 als
bestuurslid mee mogen
maken, het was een
genoegen om met hem
samen te werken, ondanks
zijn drukke
werkzaamheden als
vlagofficier maakte hij
altijd tijd vrij voor het
bestuur en wat daar vooral
bij opviel dat hij zichzelf
was en bleef, een bijzonder prettig mens, die werkelijk geïnteresseerd was in niet alleen
de andere bestuursleden maar in alle leden zowel op als langs de loper.
We zijn Egmond veel dank verschuldigd en zullen hem in herinnering houden als een
geduchte tegenstander maar vooral als een bekwaam bestuurder en een hartelijke, zeer
gewaardeerde collega. De KMSV wenst Puck, Frank, de kinderen en overige
familieleden alle sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies

A.W.M. van der Grinten
Voorzitter TC KMSV
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AGENDA
ALGEMENE LEDENVERGADERING KMSV

D.D. 15 Mei 2017
LOCATIE: Oranje kazerne te Schaarsbergen

1. Opening
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen A.L.V. d.d. 16 maart 2016
5. Verslag Technische Commissie 2016
6. Verslag Secretaris 2016
7. Verslag penningmeester 2016
8. Verslag kascontrolecommissie 2016

Vaststellen balans en de staat van baten en lasten 2016
Vaststellen herziene begroting 2017 ontwerpbegroting 2018

9. Verkiezing kascontrolecommissie 2017
10. Evaluatie centrale training
11. Uitreiking spelden KMSV
12. Bestuursmutaties

Volgens het rooster treedt af de secretaris, Ineke Knape. De
secretaris stelt zich herkiesbaar. Björn Blaas, Korporaal, stelt
zich verkiesbaar als redacteur.
(Tegen)kandidaten worden verzocht zich vóór aanvang van
de vergadering bij de secretaris kenbaar te maken.

13. Rondvraag
14. Sluiting
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
d.d. 16 maart 2016
GenM Kootkazerne te Stroe

Aanwezig: de heren Ariaans (erelid), De Kleyn (erelid), Peeks (erelid), Van Rijn
(erelid), Beekhuizen (lid van verdienste, wedstrijdondersteuning),Melissant (lid van
verdienste), Mol (lid van verdienste), Peeters (lid van verdienste), B. Blaas, S. Blaas,
Breedvelt, Broodbakker,Castenmiller,Castermans, Folmer (nieuwe voorzitter),Van
der Grinten (vz TC), Van Heerde (pen), Van Huijstee, Huysmans, Janssen,
Jongenelis, Kardolus, Klootwijk, Königslöw, Kosmeijer, Van Leeuwen, Maas, van
Rijn, Sannen, Slooten, Snijdewint (lid TC), Verburgh (secr TC), Zeijts (aftredend
voorzitter), Zonligt, en de dames Ariaans, Blaas,Hilligehekken,Hofman, VanHulst
(vicevz), Lucas, Peeks, en Knape (secr.).
Afwezigmetbericht: deherenLeering (lid vanverdienste),Bontes,Dekkers,Hak, van
der Pijl, de Vos enWesker en de dames Bontes, Evers, Koopman, Osinga en van der
Pijl.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 14.30 uur. De voorzitter heet iedereen van
hartewelkom. Inhetbijzonderwordenwelkomgehetende ereledendeherenAriaans,
De Kleijn, Peeks en Van Rijn en de leden van verdienste de heren Beekhuizen,
Leering, Melissant, Mol en Peeters.

2. Mededelingen van de voorzitter

De namen van degenen die met bericht zijn verhinderd worden opgenoemd. De
voorzitter vraagt een minuut stilte ter nagedachtenis aan het overleden lid van
verdienste, Cor van Tol.

Er liggen kaarten op tafel voor de ledenDinie Evers, Marga Koopman, Henk de Vos
en Cees Dekkers, die allen door ziekte afwezig zijn.

Een ieder wordt opgeroepen ideeën en kopij voor de Redoublement aan te dragen.

3. Vaststellen agenda

Er staat een fout in de agenda: de agendanummering is verkeerd gegaanmet als gevolg
dat agendapunt 8 mist. Er had doorgenummerd moeten worden. Aan de agenda
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wordt een punt 10a toegevoegd inzake de Redoublement. Voorts wordt de agenda
vastgesteld zoals vermeld in de Redoublement nummer 31.

4. Vaststellen notulen ALV d.d. 25 maart 2015

Wil Janssen verwondert zich erover dat de NMK’s van heel veel sporten zijn
opengesteld voor veteranen, maar dat dit blijkbaar niet geldt voor het schermen.
Toonmeldt dat het schermen al lang niet op de wedstrijdlijst staat met als gevolg dat
deNMKschermenniet is opengesteld voor veteranen.De reden is dat het BIMSgeen
competitievervalsingwil.Bij het schermenwas erwel sprake van competitievervalsing
in de periode dat het NMK en de SPK samen werden geschermd. De reden was dat
de SPK ook is opengesteld voor leden-niet militairen. het BIMS hechtte eraan dat de
beide wedstrijden uit elkaar werden gehaald. Dit verklaart dat het schermen niet op
de defensielijst staat.
De voorzitter voegt eraan toe dat de relatie met het BIMS nu erg goed is. Het is van
belang dit te koesteren.
Verder zijn er geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld.

5. Verslag technische commissie 2015

De vicevoorzitter geeft het woord aan de voorzitter TC. Laatstgenoemdememoreert
een aantal relevante punten uit zijn jaarverslag.
Het gaat goed met de KMSV. De verjonging binnen de KMSV zet door. De KMSV
ploeg is sterk en dat blijkt ook uit de nationale resultaten.
Jasper Schout heeft de opleiding tot schermleraar afgerond. Jasper is nu verbonden
aan de KMA.
De samenwerking met het BIMS is erg goed.
Naar alle waarschijnlijkheid is volgende week bekend wie de nieuwe chef d’equipe
wordt van de militaire ploeg. We zullen het BIMS verzoeken om de training van de
militaire selectie financieel te faciliteren.

6. Verslag secretaris 2015

De secretaris refereert aan het secretarieel jaarverslag gepubliceerd in de
Redoublement nr 31.

7. Verslag penningmeester 2015

De penningmeester licht zijn stukken toe. Het jaar 2015 was geen bijzonder jaar. De
KMSV heeft verdiend aan de Zilveren Wapens. Er waren veel deelnemers en het
inkoopbeleid ten behoeve van de catering van de scheidsrechters en wedstrijdbureau
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was scherp.
Er zijn veel spelden uitgereikt. De kosten daarvan waren € 1300.
In totaal heeft de KMSV een kleine € 300 verlies gedraaid. Dit is geen reden tot zorg.
Het is evenmin een reden om de contributie te verhogen.
Egmond van Rijn vraagt hoe het kan dat de kosten van de spelden € 1300 bedroegen
maar het Van Kregtenfonds maar met € 200 is afgenomen. De penningmeester licht
toe dat met de heer Van Kregten is afgesproken dat het fonds zelf niet mag worden
aangesproken.Uitsluitendde opbrengsten vanhet fondsmogenworden gebruikt om
de spelden te kopen. De afgelopen jaren is de rente enorm gedaald en de goudprijs
verviervoudigd.

9. Verslag kascontrolecommissie 2015

Pelle Castenmiller en Bas von Königslöw vormen de kascontrolecommissie. Pelle
doet verslag van de kascontrole. De kascontrolecommissie heeft geen
onregelmatigheden aangetroffen en stelt voor het bestuur voor het financieel beheer
over 2015 te dechargeren.
De vergadering verleent het bestuur decharge voor het financieel beheer 2015.

De vergadering stemt in met de herziene begroting 2016 en de ontwerpbegroting
2017. De penningmeester verwacht de komende tijd weinig verandering in
vergelijking met de afgelopen jaren.

10. Verkiezing kascontrolecommissie 2016

Volgens de toegepaste regels schuift het lid Bas vanKönigslöw op enwordt voorzitter
van de kascontrolecommissie 2016. Thijs Martina was reservelid maar is er niet.
Martin Ariaans wordt lid en Björn Blaas wordt reservelid.

10a. Redoublement

Punt 10a is ingelast op verzoek van Björn Blaas. Björn Blaas krijgt het woord om zijn
voorstel toe te lichten. Aangezien de Redoublement een van de hoogste kostenposten
van de KMSV is, stelt hij voor om in de komende Redoublement een formulier op
te nemen waarop alle leden en donateurs kunnen aangeven of ze de Redoublement
op papier willen ontvangen. Er moet dus actief gekozen worden voor een papieren
versie van het blad. Standaard wordt de Redoublement dan digitaal uitgegeven.
Behalve een besparing levert het ook kleurenfoto’s op.
Voorts zoudeRedoublement vaker doormiddel van eennieuwsbrief kunnenworden
uitgegeven. Deze kan vaker worden verstuurd.
Martin ondersteunt het voorstel. Op de vraag van Herman Zonligt of een kleine
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oplage de Redoublement per stuk niet hoger maken, antwoord Björn dat dat niet is
uitgesloten. Dit zou nader onderzoek vergen. Wel denkt Björn dat in totaal het
voorstel een besparing oplevert.
Wim van Huijstee refereert aan de digitale uitgaven van het NMK boekje. Het
uitprinten daarvan is goedkoop. Eenzelfde opzet kan gekozen worden voor de
Redoublement.
Björnhecht aan eennieuwsbrief.Aangezienhij beseft dat dit extrawerk is, is hij bereid
de redactie van de Redoublement daarbij te ondersteunen.
Max vanRijn stelt voor omhet bezoek aan dewebsite te vergroten door het opnemen
van links in de nieuwsbrief.
De voorzitter dankt Björn Blaas voor zijn voorstel en vraagt de vergadering ermee
akkoord te gaan het voorstel nader uit te werken, aangezien er verschillende varianten
bestaan met het oog op de uitvoering van het voorstel. De vergadering gaat hiermee
akkoord.

11. Evaluatie centrale training

Vorig jaar heeft de ledenvergadering ingestemd met het bekostigen van 6 centrale
trainingen (tot het moment van de ledenvergadering 2015) met een maximum aan
budget van € 900. Het afgelopen jaar zijn er van de 6 geplande trainingen er 2 niet
doorgegaan. De reden hiervan was dat niet altijd voldoende schermers beschikbaar
waren door ziekte of werk. De kosten waren € 600 in totaal.
In de loop van 2015 is ervoor gekozen de centrale training te koppelen aan de SPK’s.
Het voordeel daarvan is dat er eerst wordt getraind en dat later het geleerde tijdens
de SPK in praktijk kanworden gebracht. Bovendien spaart het kosten uit.DeKMSV
is voornemens deze formule voort te zetten.
We hopen nog steeds dat BIMS de training uiteindelijk gaat faciliteren.

12. Uitreiking spelden

De voorzitter is verheugd dit jaar weer onderscheidingen voor langdurig
lidmaatschap te mogen uitreiken.

De heer Egmond van Rijn KMSV-speld in goud voor 50 jaar lidmaatschap
De heer Herman Zonligt KMSV-speld in goud voor 50 jaar lidmaatschap

De voorzittermemoreert de sportieve kant vanEgmond.Hij schermt al zeker 50 jaar.
Egmond is ook voorzitter van de KMSV geweest na de fusie van de KOS en KOOS.
Hij heeft zich enorm ingezet voor de KMSV.

Ab Kosmeijer krijgt het woord van de voorzitter. Hij kent Egmond al lang en heeft
19

hem zien beginnen met schermen. Hij weet dat Egmond veel voor de KMSV heeft
gedaan en dus de gouden speld daadwerkelijk heeft verdiend. Ab Kosmeijer heeft na
zijn flo eigenlijk niets meer aan het schermen en aan de KMSV gedaan. Hij vindt dat
hij -anders dan Egmond- de gouden speld niet heeft verdiend. Hij geeft zijn gouden
speld daarom terug aan de KMSV.

Egmond krijgt het woord. Egmond had twee zilveren spelden. Hij heeft er een weer
teruggegeven, namelijk de zilveren speld met het laatste logo. Egmond vertelt op
humoristische wijze over zijn sportieve verleden.
Egmond bedankt het bestuur voor al het werk voor dit Assaut.

Herman Zonligt is vereerd met de gouden speld. Zijn vrouw ontvangt een bos
bloemen.

13. Bestuursmutaties

Volgenshet rooster tredenafde secretaris,MauriceVerburghendevoorzitter,Marius
van Zeijts. De secretaris wordt herkozen.
De voorzitter geeft de nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap, brigadegeneraal
Hans Folmer, het woord om zich voor te stellen aan de algemene ledenvergadering.
Hans Folmer heeft in het verleden een aantal jaren geschermd als sabreur. De
vergadering stemt unaniem in met zijn benoeming tot voorzitter.
NadatMarius is afgetreden spreekt hij de vergadering nog een keer toe.Hij heeft met
veel plezier het voorzitterschap gedaan. Hij geeft aan dat de bestuursleden veel meer
hebben gedaan voor de KMSV dan hijzelf. Zijn rol bestond voornamelijk uit het
aanboren van contacten om vervolgens ruimte te genereren voor nieuwe
scherminitiatieven. Hij heeft als laatste activiteit nog aandacht gevraagd voor de
onduidelijkheden rondom het bestaan van de defensie sportaanwijzing nr 1.Met het
opheffen van de sportraad hangt deze aanwijzing nu enigszins in de lucht. Er wordt
nu gezocht naar een andere ophanging van deze sportaanwijzing mede gelet op het
feit dat de KMSV een officiële taak heeft bij het afnemen van de examens voor het
meesterbrevet.

Nadat Marius van Zeijts door Maurice Verburgh de zaal uit is genomen neemt de
nieuwe voorzitter, Hans Folmer, plaats achter de bestuurstafel. Zijn eerste taak is om
aan de algemene ledenvergadering te vragen of zemet het voorstel van het bestuur om
Marius erelid te maken kan instemmen. Als reden voor dit erelidmaatschap worden
de volgende verdiensten genoemd:

Onder het langdurig voorzitterschap van Marius -van maart 2006 t/m maart 2016-
heeft de KMSV haar bestaansrecht binnen Defensie en daarbuiten meer dan waar
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gemaakt door onder meer:
• Invoering in 2010 van het “Meesterbrevet” voor alle krijgsmachtdelen
• Het jaarlijks organiseren voor Bureau Internationale Militaire Sport van het

NMK Schermen en een hoogstaande internationale teamcompetitie
• Het faciliteren van schermopleidingen enhet organiseren vanwedstrijdenvoor

haar leden en de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond
Bovenstaande feiten zijn onder de bezielende leiding vanMarius van Zeijts tot stand
gebracht

Unaniem wordt het voorstel van het bestuur om Marius van Zeijts erelid te maken
omarmd.
NadatMarius weer doorMaurice is binnengebracht leest de voorzitter demotivering
voor de onderscheiding voor en feliciteert Marius van Zeijts met deze eretitel.

Vervolgens meldt de voorzitter dat Marius van Zeijts de taak van adviseur, die
Egmond van Rijn vervult, op zich neemt. Als dank voor de uitoefening van zijn
adviseurschap ontvangt Egmond een fles wijn.

14. Rondvraag

Bas von Königslöw vraagt of er in de Redoublement kan worden aangegeven hoe je
op de locatie kan komen, aangezien www.9292.nl verkeerde informatie geeft. De
voorzitter zegt toe dat we dit zullen doen in het geval 9292 onjuiste informatie geeft.
Max van Rijn vraagt of hij tijdens de vergadering hetmeesterdegenmoet teruggeven.
Toon geeft aan dat het meesterdegen wordt ingeleverd als de cadet zijn officiersbul
krijgt. Aangezien Max is afgekeurd voor de dienst wordt het meesterdegen nu
overhandigd aan de voorzitter.
Oscar Kardolus meldt dat op de KMSV site een prijzenoverzicht staat. Hij wijst erop
dat het weglaten van de voornamen tot onduidelijkheid over wie het betreft kan
leiden. De voorzitter zegt toe dat voornamen zullen worden toegevoegd.
Toon informeert de vergadering over het feit dat 4 militairen zijn opgegaan voor het
mesterbrevet. Drie van de vier moeten het theoretisch examen overdoen.

15. Sluiting
De vergadering wordt om 15.45 uur gesloten.

21

SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2016

Gedurende het 21e verenigingsjaar van de KMSV is het bestuur zes keer bijeen
geweest. In 2016 is de toenmalige voorzitter, brigade-generaal Marius van Zeijts
opgevolgddoorbrigade-generaalHansFolmer.Aangezienhet einde van zijnmilitaire
loopbaan nadert, is het van belang in de opvolging van de voorzitter te voorzien.
Defensie is bereid gebleken een militaire equipe te faciliteren. De schermprestaties
zijn terug te vinden inhet verslag vande technische commissie. JeroenOosthof is door
de BIMS als chef d’équipe aangesteld. De KMSV faciliteert de militaire equipe door
het verzorgen van schermlessen op de vrijdagen waarop een SPK wordt gehouden.
Deze combinatie die is ingezet in 2015 uit een oogpunt van kostenbesparing is
voortgezet. Voorafgaande aan de SPK wordt door Leo Sannen –bij voldoende
belangstelling- en door Toon van der Grinten les gegeven.

De TC heeft zich enorm ingezet om het schermen voor de leden en donateurs
aantrekkelijk te houden door weer voor SPK’s en het Assaut te zorgen.
Ook het 118e Assaut verliep naar behoren.Het Assaut is gehouden van 14 tot enmet
18 maart 2016 op de Oranje kazerne te Schaarsbergen.
Er zijn 2 gouden speldenuitgereikt dus aan ledendie 50 jaar lid zijn vande vereniging.
Ab Kosmeijer heeft één gouden speld retour gedaan omdat hij vindt dat hij niet veel
voor de vereniging heeft gedaan.

BjörnBlaas heeft zich na de algemene ledenvergadering in 2016 zich bereid verklaard
om nieuwsbrieven te verzorgen. Hij heeft de nieuwsbrieven in een modern concept
gegoten hetgeen de lezenswaardigheid vergroot. Björn is als redacteur ad interim aan
de slag gegaan.
In 2016 is een deel van de Redoublements digitaal verzonden. Aan de leden en
donateurs is gevraagd of ze deRedoublement digitaal, op papier of op beidemanieren
wilden ontvangen. Dit heeft ertoe geleid dat minder Redoublements per post zijn
verstuurd. Dit heeft een kostenbesparing opgeleverd.

Zoals elk jaar zijn ook in 2016 veel bestuurszaken per email besproken.

DeKMSV is de organisator van hetNMK en van eenCISM schermtoernooi. Voorts
fungeert de KMSV als vraagbaak voor de BIMS op het terrein van het militaire
schermen. Ook bewaakt de KMSV de kwaliteit van het schermen door middel van
de uitvoering van de regeling “Meester-brevet”.

De Redoublement is in 2016 weer twee keer uitgekomen.
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Ledenbestand KMSV per 1-1-2016 per 1-1-2017
Ereleden 5 5
Leden van verdienste 6 5
Gewone en buitengewone leden 104 99
Donateurs 22 19
Overige ondersteuners 3 2
totaal 140 130

In 2016 zijn er vier nieuwe leden bijgekomen. Ook hebben er zes leden en één
donateur opgezegd. Eén donateur is lid geworden. Helaas zijn er vier leden dan wel
donateurs overleden: Egmond vanRijn, erelid, Cor vanTol, lid van verdienste, Siem
Kamp en Cees Dekkers.

Foto verslag Assaut 2016
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Foto verslag Assaut 2016

li. boven: Ab bied speld aan

re.boven: Herman Zonlicht krijgt
de gouden KMSV speld
overhandigd

li.midden: Max van Rijn
overhandigt meesterdegen

re.midden: Marius van Zeijts
draagt het stokje over aan Hans
Folmer

li.onder: Egmond van Rijn krijgt
goude KMSV speld

algemene ledenvergadering
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Ere-podia

sabel: Bjorn Blaas, Martin
Broodbakker, Antoinette Hofman

degen: Antoinette Hofman, Ineke
Knape, Anne-Marieke van Hulst

geweer: Eduard Esser, Bart
Klootwijk, John Wertenbroek

floret: Melvin Jongenelis,Bjorn Blaas, Martin
Broodbaker

sabel equipe: Stephan Blaas, Björn Blaas,
Antoinette hofman

degen SPK: Joris Bontes, George van Heerde,
Björn Blaas

degen equipe: Landmacht, Marine, Luchtmacht
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Mijmeringen bij het afscheid
van maître Ad Mol

Wim Speth

Een dag nadat Ad Mol afscheid heeft genomen van de
actieve schermsport wordt ik ‘overvallen’ door
herinneringen aan de tijd dat wij als aankomend
sabelschermer probeerden de voor ons als hindernis
opduikende oude garde het hoofd te bieden.

Eigenlijk had ik acte presence willen geven in het
verre Friesland, maar de winterse omstandigheden in
het noorden van Niedersachsen noopten mij helaas af
te zien van de reis richting de Elf Steden. De reacties
lezend op facebook stroomden de gedachten aan
vroeger het brein binnen, dus dan maar op deze wijze
proberen eer te doen aan de man die voor zovelen op
scherm- en ander gebied van grote waarde is geweest.

Toen wij, de leerlingen van maître Gerard Kraak uit ’t Harde, in de jaren ’70 nog
niet eens aanstormende talenten waren, probeerden wij onze krachten te meten
met de militaire schermers op het jaarlijkse Assaut van wat toen nog heette, de
K.O.O.S..

Er was in die tijd nog sprake van een Hoofdklasse, een eerste en tweede klasse en
om te promoveren moest je aardig aan de bak. Het bereiken van de Hoofdklasse
was sowieso een utopie, want de op dat niveau opererende schermers konden
alleen maar degraderen bij afwezigheid. De godenzonen die daar zetelden waren
voor ons onbereikbaar en de partijen die wij tegen hen schermden een formaliteit.

Nooit zal ik vergeten dat Ad Mol plus enkele van zijn ‘Hoofdklassegenoten’
tijdens een Assaut te laat op de loper verschenen. In die tijd was het gebruikelijk
dat de wedstrijden om 08.00 uur een aanvang namen. Maar ook was het traditie
dat de laatste partijen pas werden geschermd als het laat in de avond of zelfs vroeg
in de ochtend was. De daarna volgende evaluatie in gezellige ambiance duurde tot
in de zeer kleine uren. Maar het bestuur, voor een groot deel bestaande uit leden
van de Koninklijke Marechaussee en dus recht in de leer, wees de verbaasde en
slaperig uit de ogend kijkende Hoofdklasse schermers de deur richting uitgang
Hoofdklasse en legde de protesten hautain naast zich neer. Natuurlijk zagen wij
onze kans om op louche manier de Hoofdklasse binnen te sluipen en ons tussen
de resterende prominenten te nestelen. De vreugde was van korte duur, want Ad
Mol c.s. schermden zich al spoedig weer vaardig naar de hun toekomende rangen.
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Ad Mol was, zonder anderen tekort te doen, in de militaire- en
burgerschermwereld een begrip. Opvallend was en is, hoe hij door autoriteiten
op alle niveaus met alle egards werd en wordt behandeld. Dat respect dwingt hij
niet alleen af door zijn schermtalenten op alle wapens, maar ook en vooral door
zijn aimabele persoonlijkheid.

Nooit zal ik die grijns op zijn gezicht vergeten wanneer hij weer eens een dolle
aanval van zo’n jonge hond met een simpele beweging had gepareerd en hij op
zijn beurt, meestal met een riposte in verloren tijd, zijn gram haalde.

Pas toen Ad last kreeg van zijn heupen en daardoor wat moeizamer op de loper uit
de voeten kon roken wij bloed. Aanvankelijk nog met de nodige eerbied op
afstand, maar al gauw als wolven besprongen wij onze prooi. Ad Mol onderging
het gelaten , af en toe nog eens formidabel uit de hoek komend, waardoor de
aanvaller alsnog met beschaamde kaken moest afdruipen. Het heeft lang geduurd
voordat hij de strijd opgaf en hij bleef altijd een geduchte tegenstander.

Als sabeltrainer bij de militaire ploeg leerde hij ons de fijne kneepjes van het vak,
voor zover ons die nog niet door onze eigen Maître Kraak waren ingeslepen. Het
was plezierig om van Ad les te krijgen ook al moest je diep gaan om hem te
kunnen volgen. En altijd bleef hij rustig en geduldig, ook al moest hij zijn
bedoelingen ettelijke keren duidelijk maken voordat de uitvoering naar zijn zin
was.
En tussendoor werd je toch nog met een van zijn riposten afgestraft, weer gevolgd
door die onvermijdelijke grijns van voldoening.

Samengevat, een heer van stand die door zijn vakmanschap , vaardigheid en
uitstraling de (militaire) schermwereld eer aan gedaan heeft en nu op zijn
welverdiende lauweren kan rusten. Ik hoop dat hij met zijn Anke nog vele jaren
kan blijven terug blikken op zijn imposante schermcarrière die hemzelf en vele
anderen veel plezier bezorgd heeft.
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2 april Dom toernooi Utrecht.

Anne Marieke van Hulst

Zondag 2 april was bijna het voltallige Militaire team aanwezig op het Dom toernooi te
Utrecht. Een mooie generale repetitie voor het NK dat over 2 weken gehouden gaat worden
in Almere.

Als KMSV scheidsrechter was Toon van de Grinten van de partij.

De resultaten in de poule ronden waren voor de verschillende KMSV leden heel wisselend.

Zo won Maurice Verburgh alle wedstrijden maar kon een ander alleen op indices plus een
extra ronde zijn plaats in de eliminatie van 32 schermers zeker stellen. Over de hele linie
genomen won elk van de teamleden de helft van de partijen.
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Gedurende de eliminatiepartij bij de laatste 32 kwam Maurice goed in zijn flow. Hij won
deze partij evenals Thimo Dalm. Samen gingen ze door naar de beste 16.

Björn Blaas, Melvin Jongenelis en Jasper Schout konden niet zoveel partijen winnen dat ze
door konden stoten naar de laatste 16. Dit wil niet zeggen dat het team mooie aanvallende
en verdedigende acties lieten zien die als zodanig de nodige treffers opleverden. Dat belooft
zeker veel voor de het aankomende NK.

Thimo moest zijn meerdere erkennen en verloor van een Belg. Maurice zette zijn winning
mood voort en ging door naar de beste 8. Daar strandde hij op een hele mooie 6e plaats.

Terugkijkend op de dag was deze zeker geslaagd. Veel ervaringen, analyses en
reflectiemomenten rijker. Op naar het NK en NMK. Almere en Schaarsbergen Here we
come.
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Foto verslag Assaut 2016

Joris Bontes tegen Maurice Verburgh

Joop Breedvelt Joris Bontes en Paul van den Berg

de Nederlandse equipes: BIMS, KMSV, KNAS

35

Björn Blaas, Melvin
Jongenelis, Maurice
Verburgh, Pelle Castemiller

Paul van den Berg tegen David
van Nunen (KNAS equipe)




