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In de vorige Redoublement heb ik
de vraag gesteld hoe de KMSV
robuust en wendbaar kan zijn in een
veranderende en onvoorspelbare
wereld? Mijn oproep om hierover
mee te denken heeft helaas niet tot
respons geleid, maar staat nog steeds
open. Ik wil hier nogmaals de
factoren schetsen die invloed hebben
op de toekomst van de KMSV. Dit
is overigens mijn persoonlijke
analyse die ik graag ter discussie stel:

Ten eerste is schermen een kleine sport. Dat komt omdat het geen
populaire televisie of YouTube sport is, het is geen actieve militaire
sport meer, het is een relatief dure sport en er is veel concurrentie.
Door de individualisering van de maatschappij is de belangstelling
om te gaan schermen zowel militair als civiel beperkt. Overigens is
het positief dat er een actieve militaire selectie is en er weer
schermlessen (in de vrije tijd) op KMA en KIM worden gegeven.

Ten tweede daalt het ledenaantal van de KMSV al jaren. Het
merendeel van de leden is 50+. Jonge leden stellen na een aantal
jaren andere prioriteiten en zeggen hun lidmaatschap op. Er zijn
daardoor weinig actieve schermers en een hele kleine groep actieve
vrijwilligers. Wat betekent het voor de KMSV als deze vrijwilligers
stoppen? Zo zal er een opvolger voor Toon van der Grinten
gevonden moeten worden als hij er na vele jaren volgend jaar
waarschijnlijk mee stopt.

Voorwoord van onze voorzitter
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Ten derde hebben we geen eigen locatie en zijn zoals altijd al
afhankelijk van defensielocaties. Echter daar wringt wel de schoen
want door regelgeving en door hogere bezettingsgraad van
sportfaciliteiten en legering is het bijna onmogelijk nog geschikte
locaties voor wedstrijden te vinden.

Ten vierde de wedstrijden. Organisatie is personeelsintensief, zowel
in de voorbereiding als in de organisatie. De KMSV organiseert
wedstrijden voor leden (Assaut, SPK etc), voor militairen (NMK,
CISM) en voor KNAS leden (Zilveren Wapens). Dit trekt een
steeds grotere wissel op een kleine groep vrijwilligers.

Wil de KMSV robuust en wendbaar worden dan zullen alle
bovenstaande uitdagingen aangepakt moeten worden. Met de
eenvoudige opmerking dat we meer leden moeten werven of dat we
moeten verjongen komen we er niet.

Mogelijk moeten we als vereniging fundamentele keuzes maken
zoals bijvoorbeeld:

• Moeten we het aantal wedstrijden reduceren? Dus
bijvoorbeeld geen NMK, CISM en Zilveren wapens meer
organiseren?

• Blijft de KMSV lid van de KNAS? Leden die actief
schermen kunnen ook lid van de KNAS zijn via de
vereniging waar ze trainen.

• Gaan we nog meer inzetten op lessen op de
opleidingscentra? Mogelijk betaald door de KMSV? Ook als
dit betekent dat het lidmaatschapsgeld van de KMSV 5x zo
hoog wordt?

• Is de KMSV een gezelligheidsvereniging met leden die
eenmaal per jaar onderling schermen op het Assaut of is de
KMSV een sportvereniging met leden die topsport
bedrijven.
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Verderop in deze Redoublement staan een aantal aanzetten voor de discussie
die eerder in bestuursvergaderingen zijn besproken. Het bestuur is er nog niet
uit. Graag wil ik het bovenstaande tijdens de ALV met alle aanwezige leden
bespreken. We gaan nog geen besluiten nemen, maar met de uitkomsten van
die discussie gaat het bestuur aan de slag en komt daarna met uitgewerkte
voorstellen waarover gestemd zal worden in een volgende ledenvergadering.

Hans Folmer
Voorzitter KMSV
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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 16 maart t/m 19 april 2018 worden
georganiseerd, kunnen volgens de Defensieregelgeving als
dienstverrichting worden aangemerkt. Neemt u als 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 op
de website voor het Assaut opgeven. Indien u niet beschikt over een
computer kunt u zich ook telefonisch opgeven. Telefoonnummers
van de TC leden staan op de cover van de 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



6

deelnemen, worden gevraagd zich via het inschrijfformulier op de
website of telefonisch 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. Indien u wordt
gebracht door een familielid of kennis geeft u dan zijn of haar
gegevens (ook bv het kenteken van de auto) ook door, aangezien dit
aan de wacht moet worden doorgegeven.

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 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 Generaal Spoorkazerne is Leuvenumseweg 88-90,
3852 AV Ermelo.

Voedingsregeling
Iedereen betaalt zijn eigen voeding. De lunchpakketten die ter
beschikking worden gesteld aan daartoe door de KMSV aangewezen
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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 dinsdag 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.
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Programma 120ste Assaut 2018
Zondag 15 april
12.00 uur Opbouwen
16.00 uur Afleggen examens “Meesterbrevet” theorie
17.00 uur Afleggen examens “Meesterbrevet” praktijk

Maandag 16 april
08.30 uur Opening Assaut week en NMK degen (tevens SPK 5)
14.45 uur prijsuitreiking NMK
15.00 uur degen individueel KMSV
16.30 uur Degen equipe wedstrijd aspiranten tegen de veteranen

(equipes van 4 personen om de Van de
Wallschaal)18.00 uur avondmaaltijd

19.30 uur KMSV equipewedstrijden (minimaal 3 equipes)

Dinsdag 17 april
08.00 uur Floret individueel
09.30 uur Sabel individueel tevens sabelwedstrijd om de “Bronbeek

Klewang” (eerste
deel) / equipe sabel indien van toepassing

10.30 uur Degen Veteranen
12.30 uur Lunch
13.15 uur Degen Veteranen
14.00 uur Geweerschermen
15.00 uur Algemene ledenvergadering met aansluitend ereprijzen

uitreiking
17.30 uur Borrel, om 18.30 gesloten maaltijd KMSV leden
19.00 uur Briefing liaisons
19.30 uur Technical Meeting international competition, vaststellen

DT

Woensdag 18 april
08.30 uur Opening International Tournement Équipe Epée (CISM

formule, poule-unique
08.45 uur Scheidsrechter meeting
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09.00 uur Aanvang 1ste ronde van 7 heren en 1ste ronde van 7
dames

18.00 uur Prijsuitreiking Dames team en individueel

Donderdag 19 april
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.

Vertrek internationale delegaties vanaf 16.00 uur
Afbreken en opleveren voor 20.00 uur

Vrijdag 20 april
Vertrek overige internationale delegaties.

Wedstrijdorganisatie

Hoofd Organisatie: Toon van der Grinten
Chef du Protocol : Anne-Marieke van Hulst
Technische ondersteuning: A-M van Hulst, George van

Heerde, Jasper Schout,
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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Plattegrond gen. Spoor kazerne
Gebouw 35: Restaurant, bar, prijsuitreiking
Gebouw 50: Schermzaal
Gebouw 511: FBD
Gebouw 501 – 512: Legering
Gebouw10: MGD / Eerste hulp

Maximum snelheid op het terrein is 30 km per uur.
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Ingang

Restaurant
Schermzaal

MGD
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AGENDA
ALGEMENE LEDENVERGADERING KMSV

D.D. 17 april 2018
LOCATIE: Generaal Spoorkazerne te Ermelo

1. Opening
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen A.L.V. d.d. 15 mei 2017
5. Verslag Technische Commissie 2017
6. Verslag Secretaris 2017
7. Verslag penningmeester 2017
8. Verslag kascontrolecommissie 2017

Vaststellen balans en de staat van baten en lasten 2017
Vaststellen herziene begroting 2018 ontwerpbegroting 2019

9. Verkiezing kascontrolecommissie 2018
10. Toekomst KMSV (zie voorwoord van de voorzitter)
11. Uitreiking spelden KMSV
12. Bestuursmutaties

Volgens het rooster treden af de vicevoorzitter, adjudant
Anne-Marieke van Hulst en de materiaalbeheerder, Frits
Snijdewint, adjudant b.d.
Kandidaten voor deze functies 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), Mol (lid van verdienste), Peeters
(lid van verdienste), B. Blaas, S. Blaas, Castermans, Folmer
(voorzitter), Van der Grinten (vz TC), Van Heerde (pen), Van
Huijstee, Janssen, Klootwijk, Königslöw, Van Leeuwen, Maas,
Schout, Slooten, Snijdewint (lid TC), Van Tiggele, Verburgh (secr
TC), Walraven, Wertenbroek en de dames Ariaans, Evers,
Hilligehekken, Van Hulst (vicevz), Koopman, Leeuwen, Lucas, Van
Rijn, Van Tiggele en Knape (secr.).
Afwezig met bericht: de heren de Kleyn (erelid), Peeks (erelid), Van
Zeijts (erelid), Kosmeijer, Leering (lid van verdienste), Breedvelt,
Esser, Huysmans, Kardolus en Sannen, en de dames Blaas, Notten, en
Peeks.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 18.34 uur. De voorzitter heet
iedereen van harte welkom. In het bijzonder heet de voorzitter
mevrouwPuck vanRijn, echtgenoot van ons overleden erelid Egmond
van Rijn van harte welkom. Voorts worden welkom geheten het erelid
de heer Ariaans en de leden van verdienste de heren Beekhuizen, 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 de overleden leden de heren Egmond van Rijn, erelid van de
vereniging, Siem Kamp en Cees Dekkers. Het bestuur heeft bij de
uitvaarten de KMSV vertegenwoordigd.

Het bestuur is ook aanwezig geweest bij het afscheid van Ad Mol als
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maître en de 80ste verjaardag van de heer Kardolus.

De voorzitter roept op tot:
- Het tekenen van de presentielijst;
- Het indienen van ideeën en kopij voor de Redoublement.

De voorzitter geeft aan dat de KMSV in de toekomst uitdagingen
wacht gelet op de huidige ontwikkelingen. De verjonging laat te
wensen over. Het bestuur denkt na over de toekomst. Volgend jaar
komt het bestuur met ideeën over hoe het verder moet met de
KMSV. Indien de leden ideeën hebben hierover worden zij
opgeroepen dit aan het bestuur mee te delen.

3. Vaststellen agenda
De voorzitter wil graag als agendapunt toevoegen het verzoek aan de
algemene ledenvergadering om het bestuur de bevoegdheid te geven
om buitengewone leden toe te laten. Dit wordt agendapunt 9a.

4. Vaststellen notulen ALV d.d. 16 maart 2016
Er zijn geen vragen over de notulen. Onder dankzegging aan de
secretaris worden de notulen van de ALV van 16 maart 2016
vastgesteld.

5. Verslag technische commissie 2016
De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter TC. Laatstgenoemde
geeft een toelichting op het afgelopen jaar:

1. SPK wedstrijden, 10 geschermd, winnaar Björn Blaas
2. Overige schermactiviteiten door de KMSV georganiseerd.
3. Deelname aan wedstrijden door KMSV selectieleden en

resultaten die werden behaald
4. Het militaire schermbrevet ”Meester op een of meerdere

wapens”
5. Nieuwe initiatieven door de Technische Commissie

genomen
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6. Opleiding en training.
7. Samenvatting en toekomstverwachting

1. De TC heeft het afgelopen schermjaar de 10 geplande
SPK wedstrijden georganiseerd. De SPK competitie werd
in 2016 voor de tweede keer gewonnen door Björn Blaas,
hij deed aan 9 wedstrijden mee en wist tijdens 4 daarvan
als eerste te eindigen. Als tweede eindigde Michael van der
Klip en de derde plaats werd opgeëist door George van
Heerde. Op plaats 4 t/m 6 eindigden Maurice Verburgh,
Jasper Schout en Thimo Dalm allen behorend tot de
militaire selectie. Gemiddeld hebben 12 schermers per
wedstrijd aan deze competitie in 2016 deel genomen, dat
waren er over 2015 nog gemiddeld 14. De teruglopende
deelname heeft voor het grootste deel te maken met
beschikbaarheid, redenen voor de afmeldingen waren
verhindering door dienstverrichtingen (studie, uitzending)
of werk. Van de 29 geklasseerde in het eindklassement zijn
er 13 actief-dienend waaronder slechts 2 aspirant officieren
van de KMA. Deze cijfers geven duidelijk aan dat we met
een ernstige terugval in het ledenaantal te maken hebben
een tendens die zich bij de opleidingsinstituten ook bij
andere sportverenigingen laat zien. Het bestuur en de TC
zijn dan ook van mening dat we nu maatregelen moeten
treffen die de KMSV van voldoende jonge schermers
voorziet om het tij te keren en het voortbestaan van de
KMSV op termijn te waarborgen.

2. De Assaut week werd op de legerplaats Stroe
georganiseerd, het was wederom een groot succes met een
goede internationale equipe-competitie. Er deden 10 heren
en 5 damesequipes mee. De equipecompetitie werd bij de
heren gewonnen door Zwitserland die de Russen niet
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alleen in de onderlinge ontmoeting maar ook in het
eindklassement versloegen. Bij de dames won de KNAS
selectie, tevens waren er successen voor Kayli Hensen en
Carmel Tulen die individueel op de eerste en tweede plaats
eindigden. Bij de heren ging de eerste en tweede plaats
naar Igor Turchin en Pavel Sukhov beide van Rusland en
de derde plaats naar de Zwitser Alexis Bayard.
Nationaal Militair Kampioen werd tijdens het NMK bij de
dames A-M van Hulst en bij de heren Joris Bontes voor
Pelle Castenmiller en Bjorn Blaas.

De wedstrijden om de “Zilveren Wapens” werden tijdens
het derde weekend van oktober in de sporthal van de KMA
te Breda gehouden en verliepen met goede
deelnemersaantallen vlot. In november waren we weer te
gast op Bronbeek om daar de tweede wedstrijd voor de
Bronbeek Klewang te schermen. De uitslagen van deze
schermwedstrijden vindt u op de KMSV website.

3. Dat 2016 een succesvol jaar was voor het militaire
schermen blijkt uit de behaalde resultaten die u heeft
kunnen volgen via onze website en waarvan ik er een
drietal noem: in februari werd door de militaire selectie
individueel deelgenomen aan de Challenge Cdt ERSO in
Sint-Truiden, resultaat plaats 2 t/m 4 individueel. De
NLDA equipe vertrok in april naar Athene en werd eerste
in de teamcompetitie en legde tevens beslag op de plaatsen
1 t/m 3 individueel. Door de Militaire selectie werd in
oktober ook nog aan de Nordic Cup deelgenomen waar
een verdienstelijke 3de plaats werd behaald. Kortom het
gaat goed met de militaire schermselectie en de effort die in
training en individuele wedstrijddeelname wordt gestopt
betaalt zich uit. Er komt dit jaar in september nog een
MWK aan op Sicilië waar de heren moeten laten zien waar
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we nu staan op het internationale CISM scherm
klassement.

Na vorig jaar bij het NK Equipe 12de te zijn geworden
waren de verwachtingen in 2016 hoog gespannen. De
selectie trad aan met Björn Blaas, Melvin Jongenelis,
Maurice Verburgh en Jasper Schout als reserve. Na de
eerste ontmoeting gewonnen te hebben trad de equipe aan
tegen de Rotterdamse SV Zair, bij winst zouden we verder
gaan voor de eerste 4 plaatsen, de ontmoeting ging met
nog twee partijen te schermen gelijk op maar uiteindelijk
verloren we met 45-43. Uiteindelijk behaalde de equipe
een verdienstelijke 8ste plaats, een aanzienlijke verbetering
ten opzicht van het vorig jaar. Individueel waren de KMSV
schermers het afgelopen jaar goed vertegenwoordigd op de
landelijke KNAS-cup wedstrijden waar Björn Blaas de
beste resultaten neerzette. Tijdens het recent gehouden NK
individueel was de KMSV als vereniging met 6
deelnemende schermers het best van de Nederlandse
verenigingen vertegenwoordigd.

Momenteel staat Bjorn Blaas op de 6de plaats, Maurice
Verburgh op plaats 15 en Thimo Dalm bezet de 24ste plaats
op de nationale ranglijst om de eerste drie van de 7 maar te
noemen. Het beloofd dus weer erg spannend te worden
eind juni bij het NK Equipe dit jaar.

Tijdens het NK senioren en veteranen in 2016 was een
aantal KMSV leden succesvol. Tevens is er door KMSV
leden deelgenomen aan het WK veteranen, de resultaten
zijn via de KMSV site gelinkt aan de Nahouw-website,
waar u alle nationale en internationale wedstrijdresultaten
van onze leden kunt terugvinden. Voor de ranglijsten
raadpleegt u de KNAS-website.
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4. In 2016 zijn drie KMSV leden geslaagd voor hetMeesterbrevet-
examen. Cadet Joris Bontes draagt 4 jaar de meesterdegen en
samen met Kpl Björn Blaas en LTZ 2 Thimo Dalm kregen
zij voor het front van de troep het Meesterbrevet en
Meesterdegen uitgereikt door C-NLDA Generaal-majoor
Nico Geerts. Sinds de nieuwe paarse regeling in 2010 van
kracht is zijn er tot nu 10meesterbrevetten uitgereikt doorC-
NLDA.Voor dit jaar hopenwe tijdens de BronbeekKlewang
weer drie examens te kunnen afnemen.

5. Omdat we dit jaar het Assautweek programma met een dag
hebben ingekort, zijn de equipewedstrijden uit het
programma verdwenen en worden deze wedstrijden separaat
op 26 mei a.s. geschermd op de KMA te Breda. De formule
blijft gehandhaafdmet aanvulling van verenigingsequipes die
op invitatie voor de dag na Hemelvaartsdag zullen worden
uitgenodigd.
Tevens heeft deTCgemeendomde traditionele SaDe-combi
wedstrijden weer nieuw leven in te blazen vanaf 2017, deze
wedstrijd voor KMSV-leden en andere combinaties op
invitatie staat gepland op 9 september eveneens op de KMA
te Breda.

6. Met betrekking tot opleidingen is al genoemd dat zich 3
kandidaten hebben gemeld voor het meesterbrevet, twee op
sabel waarover Maître Martin Ariaans zich zal ontfermen en
één kandidaat op degen waar Prévôt Gerrit Beekhuizen mee
aan de gang gaat. Na een slechte periode van aanmeldingen
bij deCSVFlash achter ons te hebben, redenwaaromde ”van
de Wall-schaal” niet deze week maar later dit jaar zal plaats
vinden, kunnen we ons nu weer verheugen op een groot
aantal nieuwe leden die de lange studie aan deNLDA volgen.
Er wordt zowel op degen als sabel weer les gegeven aan de
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militaire studenten.
Verder hoopt uwvoorzitterTCper 1 juli aanstaande te slagen
voor het schermdiploma niveau 4 waarmee een
opleidingsperiode van meer dan 5 jaar wordt afgesloten en
waaraan Maître Leo Sannen en Maurice Verburgh als
respectievelijk praktijkbegeleider en leidend voorwerp een
belangrijk aandeel hebben gehad.
De ALV heeft wederom in 2016 het geven van 6 Centrale
Trainingen voor de militaire / KMSV selectie
geaccordeerd. Deze trainingen zijn gekoppeld aan de SPK
wedstrijden. Zowel deze CT’s als ook de extra
trainingsfaciliteit de vrijdagmiddag op Vliegbasis Gilze
Rijen worden verzorgd door Maître Leo Sannen en
ondergetekende om de militaire selectie maximale
mogelijkheden te bieden. Een evaluatie over 2016 laat zien
dat de beperkte beschikbaarheid van de gehele selectie
m.b.t. de daaraan verbonden kosten te wensen overlaat als
het de CT betreft in Huis ter Heide, de trainingen op het
DHC gaan onverminderd door.

7. De Technische Commissie kijkt terug op een succesvol
jaar waarin de getrooste inspanningen over de afgelopen
jaren werden beloond. De nieuwe generatie schermers
behaalden goede resultaten zowel als team als individueel.
Het werven van aspirant-leden op de KMA is recent
succesvol verlopen, al is de situatie op het KIM zorgelijk,
zonder adequate schermleraar op dit opleidingsinstituut is
de continuïteit in gevaar. Tenslotte is het van levensbelang
voor de KMSV dat de huidige selectie gevoed blijft worden
door nieuwe jonge schermers van de opleidingen.

Dank is verschuldigd aan de overige bestuursleden maar
vooral aan de leden van de TC en KMSV leden zoals o.m.
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Jasper Schout, Freeke Hilligehekken en Martin Ariaans,
die wederom bereid waren zich het afgelopen jaar voor de
vereniging bij meerdere evenementen in te zetten. Andere
KMSV leden hebben eveneens spontaan ondersteund zoals
tijdens de Zilveren Wapens en in de Assaut week waardoor
de organisatie feilloos verliep. Tot slot wil ik hier mijn
schermmaat door dik en dun Gerrit Beekhuizen noemen
waarvan de TC na 21 jaar formeel afscheid neemt, hij
behoort tot de kleine categorie die zijn sportieve leven
voor het grootste deel in het teken van het schermen heeft
gesteld zowel in goede maar vooral in slechte tijden, Gerrit
bedankt voor jouw inzet over al die jaren, we blijven je
ongetwijfeld zien op alle komende KMSV evenementen.

Stephan Blaasmeldt dat het heel belangrijk is dat we weer eenmilitaire
BIMS equipe hebben. Dat mag niet onvermeld blijven.

Ter aanvulling op het verslag van de TC meldt Anne-Marieke van
Hulst dat Björn Blaas dit jaar schermleraar 3 wordt.

6. Verslag secretaris 2016
E zijn geen vragen over het secretarieel jaarverslag.

7. Verslag penningmeester 2016
De penningmeester licht zijn stukken toe. Het afgelopen jaar is
afgesloten met een positief saldo ondanks dat de ZilverenWapens een
negatief resultaat laat zien vanwege minder deelnemers en omdat de
graveerkosten hoger waren. Laatstgenoemde kosten zijn gemaakt voor
een periode van twee jaar. Het jaar ervoor waren de Zilveren Wapens
winstgevend. Gemiddeld genomen zijn de Zilveren Wapens voor de
KMSV winstgevend.
De KNAS contributie klopt niet helemaal omdat er nog een
contributie open staat.
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De spelden zijn goedkoper geworden. De reden daarvan is dat Ab
Kosmeijer zijn gouden speld heeft ingeleverd. Verder zijn er zilveren
spelden toegevoegd. Volgens het huishoudelijk reglement moeten
degenen die een gouden speld ontvangen hun zilveren inleveren.

Over de jaren 2017 en 2018 wordt een begroting in evenwicht
verwacht. Schermtechnische zaken staan voor € 450 begroot.De reden
daarvan is dat werd verwacht dat de BIMS de kosten van de militaire
selectie zou faciliteren. Dat is echter niet het geval. Begroot blijft
daarom € 450. Dat betekent dat Leo Sannen 5x kan worden
uitgenodigd om een training te verzorgen.
De penningmeester concludeert dat de vereniging financieel gezond is.

De penningmeester schetst een analyse van het ledenbestand. Uit de
leeftijdsopbouw blijkt dat er weinig leden zijn van onder de 25 jaar. De
ouderen overheersen. De gemiddelde leeftijd is 57. Dat is voor een
sportvereniging nogal zorgelijk.DeKMSVheeft redelijk veel leden die
langdurig lid zijn. We hebben dus veel trouwe leden en donateurs.
Echter is er een dalende trend in het ledenbestand te zien. Er is geen
balans tussende aanwas ende afnamevande ledenmeerwaar tenemen.

Pierre Peeters vraagt hoeveel leden er actief lid zijn.Dat is niet goed aan
te geven. De nieuwe leden bestaan voor een groot deel uit leden die al
elders schermen.Maurice meldt dat er ook leden zijn die actief zijn via
andere verenigingen. Verheugend is te zien dat er leden zijn die via het
schermen bij de KMSV een functie bij Defensie zijn gaan vervullen.

Martin Ariaans heeft gezien dat de opleidingen heel veel tijd vergen en
dat dit deelname aan de schermsport en dus ook het lidmaatschap van
de KMSV belemmert.

Wim van Huijstee meldt dat ook degenen die niet op de lopers staan
actieve leden zijn.
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Er ontstaat discussie over de mogelijkheid dat de KMSV de trainingen
van de militaire equipe ondersteunt terwijl de deelnemers aan deze
equipe geen KMSV leden zijn. Hoewel dit theoretisch mogelijk is, is
dat thans niet het geval. Wel wordt erop gewezen dat het vreemd zou
zijn dat deKMSVbetaalt aan een training vandemilitaire schermploeg
als deze niet of niet geheel zou bestaan uit KMSV leden.Nudit niet het
geval is, is dit geenpunt van verdere discussie.Dit betekent dat de leden
niet tegen het financieel faciliteren van de militaire equipe zijn. De
voorzitter geeft aan dat de financiële ondersteuning van de militaire
equipe onderdeel uitmaakt van het ontwikkelen van een toekomst
scenario van de KMSV.

8. Verslag kascontrolecommissie 2016
Bas von Königslöw en Martin Ariaans vormen de
kascontrolecommissie. Bas doet verslag van de kascontrole. De
kascontrolecommissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen en
stelt voor het bestuur voor het financieel beheer over 2016 te
dechargeren.
De vergadering verleent het bestuur decharge voor het financieel
beheer 2016.

De vergadering stemt in met de herziene begroting 2017 en de
ontwerpbegroting 2018.

9. Verkiezing kascontrolecommissie 2017

Volgens de toegepaste regels schuift het lidMartinAriaans op enwordt
voorzitter van de kascontrolecommissie 2017. Björn Blaas is reservelid
maar treedt toe tot het bestuur. Zijn functie voor de
kascontrolecommissie komt daarmee te vervallen. Bart Klootwijk
wordt lid en John Wertenbroek wordt reservelid.

9a Buitengewone leden en donateurs
De vergadering stemt ermee in dat het bestuur bevoegd is om
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buitenstaanders toe te laten tot buitengewoon lid of donateur van de
vereniging. Bas von Königslöw is van mening dat dit niet mag
betekenen dat er teveel buitenstaanders als lid of donateur toegevoegd
mogen worden.

10. Evaluatie centrale training
Vorig jaar heeft de algemene ledenvergadering ingestemd met 6
centrale trainingen met een maximum aan budget van € 900.
Zoals onder punt 7 al is gemeld neemt het BIMS de kosten van de
training van de militaire equipe niet voor zijn rekening. Het bestuur
gaat zich beraden hoe met deze financiering om te gaan en betrekt dit
bij de visievorming van de vereniging. Vooralsnog betekent dit dat er
komend jaarmaximaal 6 trainingen zullenworden gegeven die door de
KMSV zullen worden betaald.
In de discussie wordt aangehaald dat het meelopen van de militaire
ploeg met de training wordt gezien als dienstverrichting. Dit betekent
dat het een defensieaangelegenheid is.
Omscherp te krijgenwat de relatie tussen demilitaire ploeg en defensie
is,meldtMauricedatde chefd’equipe endeBIMSgezamenlijkbepalen
wat de militaire ploeg gaat doen. Daarentegen staan de trainingen die
door de KMSV worden verzorgd ook open voor alle leden van de
KMSV.
Martin Ariaans benadrukt dat de KMSV een vereniging is en dat de
militaire ploeg een onderdeel is vanDefensie en niet van de vereniging.
Anne-Marieke van Hulst vult aan dat de BIMS wel akkoord is met 5
trainingen die door de BIMS zullen worden betaald. Björn Blaas wijst
erop dat er via de KMSV aandacht is voor het militaire schermen.
De voorzittermeldt dat het bestuur bij het vormgeven van een voorstel
voor een toekomstvisie rekening houdt met de opmerkingen van de
leden.

Aanvullende gedachten van deChef d’ Equipe, JeroenOosthof, van de
Nationale Militaire Equipe Schermen op agendapunt 10 over de
centrale training:
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Het doel van zowel de KMSV als de NME Schermen is gelijk. Het
militaire schermen behouden en op een hoger niveau brengen.
Naar aanleiding van de afspraken in de ALV van de KMSV in 2016 is
besloten ommet ingang van april 2017 te stoppen met het gelijk laten
lopen van de Centrale Trainingen van de NME Schermen en de
Centrale Trainingen van de KMSV. Deze liepen gelijk omdat er geen
faciliteiten voor deNME Schermen waren. Nu deze in overleg metH-
BIMS er wel weer zijn is het niet meer noodzakelijk dat de CT van de
KMSV en van de NME samenvallen. De NME Schermen heeft zijn
eigen Centrale Trainingen. Natuurlijk maken de leden van de NME
Schermen dankbaar gebruik van de eventuele geboden
trainingsmogelijkheden van de KMSV voorafgaande aan de SPK’s.
In aanvulling op punt 7 betreffende het lidmaatschap van deKMSV in
relatie tot deNME Schermen. Een lid van deNME Schermen behoeft
geen lid te zijn van de KMSV.Dit staat los van elkaar. Voor een lid van
de NME Schermen is het dan echter niet mogelijk deel te nemen aan
het NK equipe of andere equipewedstrijden in de KMSV-equipe.

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

De heer Karel van Leeuwen KMSV-speld in goud voor 50 jaar
lidmaatschap
Mevrouw Annenies Notten KMSV-speld in goud voor 50 jaar
lidmaatschap
De heer Frits Snijdewint KMSV-speld in brons voor 25 jaar
lidmaatschap
De heer Dick Slooten KMSV-speld in brons voor 25 jaar
lidmaatschap
Mevrouw Annenies Notten is verhinderd wegens vakantie. Zij zal
volgend jaar worden uitgenodigd om de gouden speld in ontvangst te
nemen.
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Het bestuur heeft gemeend dit jaar de Maître Siebrandbeker uit te
reiken aan Maurice Verburgh. Daartoe memoreert de voorzitter:

“Maurice is op de KMA in 2012 in aanraking gekomen met en
enthousiast geraakt voorhet schermen.Al vanaf het begin viel zijn grote
inzet en gedrevenheid op, niet alleen technisch bij het beoefenen van
de schermsport maar ook organisatorisch. Sinds 2014 is hij secretaris
TC. In die functie ontpopte Maurice zich in korte tijd als een
enthousiast bestuurslid die voortdurend nieuwe ideeën inbracht, niet
alleen bepekt tot technische zaken maar ook in breder verband gericht
op het militaire schermen inNederland en de KMSV in het bijzonder.
Hij heeft een actieve en constructieve rol bij zowel
bestuursvergaderingen als in de uitvoering.
Voorts heeftMaurice eraanbijgedragendatDefensieweer eenmilitaire
schermploeg heeft die door BIMS wordt gefaciliteerd. Dat Maurice
onderdeel uitmaakt van deze ploeg spreekt voor zich gelet op zijn inzet
en prestaties tijdens de militaire en burger wedstrijden.
Uit bovenstaande blijkt dat Maurice een prima ambassadeur is, niet
alleen voor de KMSV maar ook voor het militaire schermen en de
schermsport in het algemeen. Hij weet als geen ander schermers te
enthousiasmeren deel te nemen aan wedstrijden maar ook om een
helpende hand uit te steken bij het opbouwen en afbreken van de
schermzaal.”

12. Bestuursmutaties
Volgens het rooster treedt af de secretaris Ineke Knape. De secretaris
wordt herkozen. Het bestuur prijst zich gelukkig dat de redacteur a.i.
bereid is de vacature redacteur te vullen. Björn Blaas wordt gekozen als
redacteur.
Gerrit Beekhuizen stelt zijn functie als lid TC ter beschikking. De
voorzitter bedankt Gerrit voor zijn jarenlange trouwe inzet voor de
KMSV.
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De vergadering stemt in met de benoeming van Jasper Schout tot lid
TC.

13. Rondvraag
Pierre Peeters vond de wijziging in het programma van vandaag niet
goed en zeker ook niet goed gecommuniceerd. Pierre heeft hierdoor
wedstrijden gemist. Voorts viel het op dat het aantal deelnemers aan de
degenwedstrijden niet hoog was.

Martin Ariaans bedankt als vertegenwoordiger van de ereleden het
bestuur voor zijn jarenlange inzet.

14. Sluiting
De vergadering wordt om 15.45 uur gesloten.

Uitreiking spelden

li.boven: Frits Snijdewint
re.boven: Dick Slooten
re.onder: K.P.C van Leeuwen
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SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2016

Gedurendehet22everenigingsjaar vandeKMSVishetbestuur zes keer
bijeen geweest. De bestuursbijeenkomsten hebben voor een belangrijk
deel in het teken gestaan van de toekomst van de KMSV. Tijdens de
ALV vorig jaar was aangekondigd dat het bestuur hiermee aan de slag
zou gaan. De leden zijn toen opgeroepen hun ideeën hierover aan het
bestuur mee te geven. In de vorige Redoublement heeft de voorzitter
deze oproep herhaald. Hierop is geen enkele reactie gekomen.

Ook dit jaar heeft de KMSV de militaire equipe gefaciliteerd door het
verzorgen van schermlessenopde vrijdagen voorafgaande aan eenSPK.
Deze centrale training waaraan elk KMSV lid mag meedoen, wordt
verzorgd door Leo Sannen en Toon van der Grinten.

Doordat de deelname aan de SPK’s terugliep heeft het bestuur besloten
om met ingang van 1 januari 2018 de SPK’s tegen betaling open te
stellen voor buitenstaanders buiten mededinging. Daarmee hoopt het
bestuur het competitieve element van de SPK te verhogen.

Ook het 119eAssaut verliep naar behoren.Het Assaut is gehouden van
14 tot en met 18 mei 2017 op de Oranje kazerne te Schaarsbergen.
Er is 1 gouden spelden uitgereikt aan Karel van Leeuwen.

Na lange tijd is de Maître Siebrandbeker uitgereikt aan Maurice
Verburgh wegens zijn bijzondere verdiensten voor de KMSV en het
militaire schermen.

Björn Blaas is als redacteur toegetreden tot het bestuur. Daarmee heeft
het bestuur na veel jaren weer de vacature van redacteur kunnen
opvullen. Jasper Schout is gekozen als lid van de technische commissie.
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De KMSV is de organisator van het NMK en van een CISM
schermtoernooi.Daarnaast verzorgt deKMSVeen landelijkewedstijd,
te weten de Zilveren Wapens. Voor de andere activiteiten wordt
verwezen naar het verslag van de technische commissie. 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 2017 twee keer uitgekomen.

Ledenbestand KMSV per 1-1-2017 per 1-1-2018
Ereleden 5 5
Leden van verdienste 5 5
Gewone en buitengewone leden 99 96
Donateurs 19 18
Overige ondersteuners 2 2

totaal 130 126

In 2016 zijn er drie nieuwe leden en een donateur bijgekomen. Er
hebben vijf leden opgezegd. In 2017 is helaas één lid, Oscar Kardolus,
ons ontvallen.
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Anne Bavelaar traint met de
internationale vijfkamp-top

29 januari 2018

Buongiorno tutti!

Vanuit Rome wil ik jullie
laten weten hoe het is om
hier in Italië op het
Olympische
trainingscentrum te
trainen. Ik heb van mijn
sponsor de kans gekregen
twee maanden fulltime te
trainen met het Italiaanse
vijfkampteam en het
vijfkampteam van de
Italiaanse politie. Ik heb nu
4 trainingsweken achter
me en ik kan concluderen
dat het hier fantastisch is!

Het niveau is hoog en er is
enorm veel kennis. Terwijl ik me opwarm voor mijn schermles met
mijn trainer, geeft mijn trainer de wereldkampioen Paolo Pizzo les!
Ja, jullie lezen het goed ;). Ik leer elke dag zo veel, en het is geweldig
de tijd en de focus te hebben om kwalitatief te kunnen trainen.
Uiteraard ben ik hier voor de moderne vijfkamp, en ook in deze
sport bevind ik me tussen de wereldtop. Vorige week was ook het
Britse team hier een week op trainingskamp, en een Argentijnse
atlete traint hier tot Tokyo 2020.
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Ik heb een
geweldige trainer
en
trainingsmaatjes.
Ik heb nog geen
enkele training
alleen gedaan (wat
in Nederland de
norm is voor mij)
en door samen te
trainen pushen we
elkaar om beter te
worden. Eerlijk
gezegd was ik
verbaasd dat ik veel persoonlijke aandacht en begeleiding krijg, in
tegenstelling tot mijn verwachting dat ik maar met de rest van het
team mee moet doen. Het leven van de atleten hier is eigenlijk niet
te vergelijken met mijn leven in Nederland, en ik ben ontzettend
dankbaar dat ik dit mag meemaken en hier kan leren.

Afgelopen weekend heb ik deelgenomen aan een Italiaans
kampioenschap, wat heel goed ging. Wat een fantastisch gevoel! De
trainingen zijn fysiek en mentaal zwaar, maar om te voelen dat ik
elke dag sneller en sterker word en dat mijn lichaam dit aan kan….
Ik kan het niet omschrijven, ik ben alleen maar blij. Gelukkig mag
ik nog een paar weken blijven! :)

Zonnige groeten uit Rome!
Arrivederci,

Anne
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Olympische vijfkamp 2018
Inschrijving NK Moderne Vijfkamp nu open

De inschrijving voor de Dutch Open Coubertin Cup / NK
Olympische Moderne Vijfkamp 2018 is nu open. De wedstrijd
wordt op zaterdag 30 juni georganiseerd in Arnhem.
De moderne vijfkamp bestaat uit:

1: lopen: 800m veldloop (4 rondes; 3 voor 30+) (in combinatie
met schieten)

2: zwemmen: 200m vrije slag (100m voor 30+)
3: schieten: 5 schoten met laserpistool op 10m (4 rondes; 3 voor

30+)
4: schermen: ca. 30 partijen op degen, steeds om 1 treffer
5: paardrijden: 9 hindernissen op ≥90 cm op een geloot

springpaard.

De moderne vijfkamp werd in 1912 ingesteld door Pierre de
Coubertin, de initiator van de moderne Olympische Spelen, en
is sindsdien een echte olympische discipline onder auspiciën van
de UIPM.
Deze wedstrijd is de gelegenheid om deel te nemen aan een
complete moderne vijfkamp. Het is tevens het Nederlands
Kampioenschap en de enige wedstrijd waarop het Nationale
Vijfkampkruis NOC*NSF in deze tak van sport kan worden
behaald. Militairen kunnen ook het Militair Ruiterbewijs in
Zilver verwerven.
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Deelnemers kunnen kiezen uit:
A: NK Olympische Moderne Vijfkamp: alle vijf onderdelen
B: Dutch Open Coubertin Cup: alle vijf onderdelen (ook
internationale deelnemers)
C: vierkamp: schermen, zwemmen en combined event (schieten
+ lopen)
D: combined event (schieten + lopen).
Alle vijfkampers, ook zij die geen lid zijn van een bij de KNSA
aangesloten vereniging, komen uit in de Dutch Open Coubertin
Cup. Alleen vijfkampers die lid zijn van een bij de KNSA
aangesloten vereniging kwalificeren voor het Nederlands
Kampioenschap.

Neem voor informatie contact op de wedstrijdleider namens de
KNSA, Luitenant-kolonel der Mariniers bd Stephan Blaas
(sa.blaas@me.com).

mailto:sa.blaas@me.com
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Van het bestuur: de toekomst
van de KMSV
Om de discussie over de toekomst van de KMSV op gang te helpen
worden enige gedachten hierover in deze Redoublement met u gedeeld.
Allereerst is er het voorwoord van de voorzitter. Ook vindt u de SWOT
analyse verderop in dit blad. Hieronder vindt u nog nadere informatie die
u kan helpen bij de verdere discussie over de toekomst van de KMSV
tijdens de algemene ledenvergadering. Alle stukken beogen geen
compleetheid maar vormen de aanjagers voor de discussie.

Doelstelling KMSV
De KMSV heeft tijdens de oprichting in 1997 als doelstelling opgenomen
in de statuten:
“De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen alsmede bevorderen
van de schermsport in al zijn verschijningsvormen, onder de militairen van
de Krijgsmacht, alsmede onder leerlingen van de opleidingscentra van de
Krijgsmacht”.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. Lid te zijn van de Koninklijke Algemene Schermbond (KNAS);
b. Deel te nemen aan de door de KNAS georganiseerde of goedgekeurde
wedstrijden;
c. Zelf wedstrijden op het gebied van de schermsport te organiseren;
d. De benodigde accommodatie te (doen) verzorgen.

Door als vereniging lid te zijn van de KNAS dient ook de missie van de
KNAS te worden nagestreefd, welke luidt: “Nederland laten schermen;
veel, vaak, lang, goed en met plezier”.
Het coördinerend orgaan binnen Defensie ten aanzien van militaire
topsport is het Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS). Het BIMS
hanteert voor de militaire sport twee belangrijke uitgangspunten, ten
eerste dat het dient te gaan om topsport (kwalitatief hoog, kwantitatief
beperkt) en ten tweede dat het CISM motto “Friendship through Sport”
wordt uitgedragen.
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Vooralsnog kan de KMSV aan deze doelstelling voldoen. De KMSV biedt
de volgende activiteiten aan:

Daarnaast nemen KMSV leden regelmatig deel aan binnen- en
buitenlandse toernooien. Met name de KMSV leden die deel uitmaken
van de militaire selectie nemen ook deel aan buitenlandse toernooien. Dit
zijn zowel militaire als civiele toernooien. Daarnaast worden buiten de
KMSV om, maar wel met medewerking van de KMSV, de C&A
wedstrijden georganiseerd.

Er worden relatief veel activiteiten aangeboden. Echter wordt de deelname
aan de schermactiviteiten steeds minder. Wegens de scheve
leeftijdsopbouw waarbij ouderen zijn oververtegenwoordigd, is een groot
deel niet meer actief schermend. Die leden kiezen voor het
gezelligheidsaspect van de vereniging. De aangroei van jonge leden die
kiezen voor het schermen loopt niet gelijk op. Dat betekent dat het aantal
actieve schermers daalt. Dit is waarneembaar op de SPK’s. Om het plezier
en de uitdaging te behouden is ervoor gekozen de SPK’s open te stellen
voor buitenstaanders.
De scheefgroei brengt ook met zich dat de activiteiten die worden
georganiseerd op steeds dezelfde jonge schouders terecht komen. Dit legt
een zware last op degenen die aan het begin van hun carrière staan en ook
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nog willen genieten van de andere dingen die het leven biedt.
Om alle taken te kunnen blijven uitvoeren is spreiding van de
vrijwilligerstaken noodzakelijk met als gevolg dat er meer leden nodig zijn
die (ook het zware) werk kunnen verzetten. Daarbij moet ook nog bedacht
worden dat anders dan in het verleden de inzet voor de KMSV niet meer
in diensttijd kan worden verricht.
Een terugval in deelname aan de wedstrijden brengt ook een terugval in
leden die voor de gezelligheid komen met zich. Een zaal waar weinig
schermers aanwezig zijn, motiveert degenen die niet meer op de loper
staan minder om voor de gezelligheid langs te komen.

Positief is dat er op dit moment weer enige enthousiaste schermers op de
KMA en het KIM zijn. Mogelijk lukt het om Björn Blaas op de KMS les
te laten geven. Dit zijn positieve ontwikkelingen die vooralsnog geen
vruchten hebben afgeworpen.

Laat ook het bovenstaande stukje u uitdagen om met het bestuur mee te
denken over de toekomst. Immers is de KMSV ook uw vereniging.
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In bovenstaande confrontatiematrix worden de zwakten en sterkten
én de bedreigingen en kansen uit het KMSV beleidsplan met elkaar
verbonden. Hierbij wordt er van binnen naar buiten gekeken, wat is
de werking van de sterkten en zwakten op de kansen en
bedreigingen. De gedachte hierbij is dat er geen directe invloed
uitgeoefend kan worden op de situatie en ontwikkelingen om ons
heen, maar dat we wel kunnen aangeven welke effecten deze
ontwikkelingen hebben op onze interne omgeving.
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De confrontatiematrix moet duidelijkheid bieden ten aanzien van de
volgende 4 vragen. Hoe kunnen:
...sterke punten ingeschakeld worden om op kansen in te spelen?;
...sterke punten ingeschakeld worden om bedreigingen af te weren?;
...zwakke punten dusdanig versterkt worden om op kansen in te
spelen?;
...zwakke punten dusdanig versterkt worden om bedreigingen
weerstand te bieden?

Na afloop van het beantwoorden van de 4 bovenstaande vragen is
het mogelijk om een lijst van vragen op te stellen waarop een
antwoord moet worden gegeven. Een leidraad hiervoor is een lijst
van drie tot vijf hoofdaandachtspunten. De formulering van deze
punten dient ten alle tijd van 'binnen naar buiten' verwoord te
worden. De vragen 'hoe kan ik' of 'hoe kunnen we' worden als
startpunt gebruikt. Tijdens het formuleren van deze punten worden
aspecten uit de interne omgeving gekoppeld aan de bedreigingen of
kansen uit de externe omgeving. Na het formuleren van de
hoofdaandachtspunten kunnen we deelplannen maken die in
volgende actiepunten worden omgezet.
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KMSV wedstrijdkalender 2018
23 maart
Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 3 Loc Huis ter
Heide
16 april
NMK en SPK 4 tijdens de 120ste Assautweek op de Generaal
Spoorkazerne te Ermelo van 16 t/m 19 april 2018. Deze SPK is alleen voor
KMSV leden toegankelijk.
18 en 19 april
Internationale Open CISM Degencompetitie voor landenteams
19 mei
Individuele degenwedstrijd tevens SPK 5 georganiseerd door CSV
“Flash” i.s.m. KMSV Locatie KMA Breda
N.t.b. *
KMSV degenequipewedstrijden op invitatie i.s.m. CSV “Flash” , locatie
KMA Breda
15 juni
Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 6 Loc Huis ter
Heide
15 sept
SaDe-combi Equipewedstrijden op invitatie locatie KMA Breda *
21 september
Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 7 Loc Huis ter
Heide
19 oktober
Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 8 Loc Huis ter
Heide **
20 & 21 oktober
Zilveren Floret, Sabel en Degenwedstrijden KNAS Cup Locatie KMA
Breda ***
9 november
“Bronbeek Klewang”, individuele sabelwedstrijd Locatie Bronbeek,
Arnhem *
16 november
Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 9 Loc Huis ter
Heide
14 december
Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 10 Loc Huis ter
Heide

* onder voorbehoud van de datum ** onder voorbehoud van locatie ***
onder voorbehoud van datum en locatie
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