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Recentelijk heeft de degenselectie
meegedaan aan de Militaire
Wereldspelen in Beijing. Elders in dit
blad leest u een verslag. De eerste
zinnen van dat verslag geven aan
waar het om gaat, het team had zich
vier jaar geleden het doel gesteld als
militaire selectie mee te mogen doen
aan de MWS. En dat doel hebben ze
gehaald door hard te trainen, door wedstrijden te schermen en te
winnen en door prioriteiten te stellen, zowel militair als privé. Met als
uiteindelijk resultaat de deelname in Beijing aan een fantastisch
sportevenement met meer dan 8000 militaire sporters. Een prestatie
die een compliment waard is. Het resultaat in China telt dan
nauwelijks, juist hierbij is meedoen het allerbelangrijkste. Het is
prachtig dat ondanks alle spanningen in de wereld een dergelijk
evenement georganiseerd wordt.

Vorige week heeft de KMSV weer het Zilveren Wapens toernooi
georganiseerd. Prachtige wedstrijden mogelijk gemaakt door een
aantal vrijwilligers van onze verenging. Dank voor jullie inzet. Ook jullie
hebben prioriteiten gesteld en dingen gelaten om dit te kunnen doen.
En daarmee de KMSV weer even op de kaart gezet. Het is mooi dat
ondanks de drukte in ons dagelijks bestaan dit traditionele toernooi
weer georganiseerd is.

Voorwoord van onze voorzitter
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Ik had me voorgenomen om hier nog meer positief KMSV nieuws te
brengen, maar helaas heb ik dat niet. Een aantal SPK wedstrijden is
niet doorgegaan. Maar ook de Bronbeek Klewang en de SaDe combi
hebben niet de aandacht gekregen die ze verdienen en zijn
geannuleerd wegens onvoldoende belangstelling. Het is jammer dat
door een gebrek aan aanmeldingen langzaam aan een aantal tradities
verloren gaan.

Hans Folmer
Voorzitter KMSV
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Anne- Marieke van Hulst

Ons doel vier jaar geleden was: “als Militair Schermteam deel te
mogen nemen aan de MWS” hebben we begin van dit jaar gehaald.
Door als team goed te presteren op het Militair Wereld
Kampioenschap schermen 2018 en het NK equipe 2019, kregen we
toestemming om te gaan.

Mooie beloning voor alles wat we hebben gedaan hiervoor. Ieder op
zijn manier en niveau.

Ons team bestond uit Chef d’ Equipe Jeroen Oosthof, schermers Jasper
Schout, Björn Blaas Joris Bontes en ik als trainer. Twee schermers die
gekwalificeerd waren om mee te gaan waren afwezig. Maurice
Verburgh had zijn trouwdag gepland in deze weken en Melvin

Jongenelis wilde graag bij de bruiloft aanwezig zijn plus hij had een
moter ongeluk gehad waardoor hij zijn hand nog niet optimaal kon
gebruiken. Graag wil ik hen wel noemen omdat zij zeker hebben
bijgedragen om ons doel te kunnen halen. We zijn een individuele
sport maar we hebben als team ons doel gehaald. Iedereen was daarin
een belangrijke schakel. Verder was er voor deze spelen Anne Bavelaar
toegevoegd aan het team. (als moderne 5 kampster).

Maandag/dinsdag 14/15 oktober 2019

Was de heenreis naar
de MWS. Eerst met de
trein naar Schiphol,
waar we als tweede
groep vertrokken naar
China. De andere twee
groepen vertrokken op
de zondag en dinsdag.
Totaal gingen er 150
Nederlandse militairen
naar Wuhan.

We vlogen eerst naar
Beijing. Op dit vliegveld hadden we verschillende controles en veel
meters gelopen. Je kunt merken dat ze echt van de werkverschaffing
zijn. Voordat we de koffer weer konden inleveren voor het verdere
transport moesten we 4 verschillende loketten langs. Uiteindelijk
kwamen we dinsdagmiddag aan in Wuhan. Waar we opgewacht
werden door vrijwilligers van de organisatie.

Het hele vliegveld en de stad waren versierd met posters en
aanplakbiljetten van de spelen. Op beeldschermen zag je reclame over

Militaire wereldspelen (MWS)
17-29 okt 2019 Wuhan, China
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de MWS en een leger propaganda .

We werden met bussen vervoerd naar een nieuw aangelegde wijk van
wolkenkrabbers. Grote woonflats van 25 etages, bijpassende
winkelstraatje, looproutes in een park aan een mooi meer,
fitnessruimte en een kleine atletiekbaan. Alles was netjes ingericht,
alles in harmonie met elkaar. Er is zelfs een metrolijn aangelegd, om
deze te kunnen verbinden met het bestaande net. Dit alles hebben ze
binnen 2 jaar gebouwd. Alle sporters van meer dan 100 landen waren
gelegerd op dezelfde plek, we aten, leefden en recreëerden samen.
Alles ademde sport en eenheid. Wij waren de eerste gebruikers, alle
huizen waren al verkocht aan nieuwe bewoners.

Woensdag 16 oktober 2019

Deze dag stond in het teken van acclimatiseren, de omgeving
verkennen en de werkwijzen van China leren kennen, van de
buitenkant lijkt alles goed georganiseerd, maar als het om belangrijke
informatie ging bleef het stil. Dit werd ad hoc of hooguit een dag van
tevoren pas gecommuniceerd. Niemand durft een eigen beslissing te

nemen. Ook hier
moest je langs
verschillende
loketten om
uiteindelijk iets te
kunnen regelen.

Verder hadden we in
de middag een
kleine ceremonie
samen met vier
andere landen.

Donderdag 17 oktober 2019

We reden met bussen voor de eerste keer naar de schermhal. Een
wedstrijd hal (5 lopers) met tribunes en een w-up hal waar 10 lopers
waren opgesteld. Ze hadden voor ieder land een eigen hokje gebouwd
waar we de schermtassen konden neerzetten. Dit vond ik erg slim
bedacht. Je had nu geen grote chaos van allemaal tassen. Leuk om hier
vele schermbekenden tegen te komen van andere wedstrijden. Je
krijgt toch een band. Je ziet elkaar alleen op deze wedstrijden maar de
sfeer is ontspannen. Eigenlijk te vergelijken met het reünie gehalte van
de Nijmeegse 4 daagse in Heumensoord.

Er waren blokuren waarin we konden trainen. Zodat je niet hoefde te
vechten om een beschikbare loper. Na de training en de
wapencontrole gingen we terug naar het dorp.

De middag vrij in beweging en een beetje genieten van de zon.

Vrijdag 18 oktober 2019 In de middag moesten we al vroeg klaarstaan
om naar het stadion te gaan voor de grote opening. Ruim 8000
sporters moesten verplaatst worden en streng gecontroleerd. We
mochten geen fototoestellen, eten en drinken meenemen. De grote
leider van China Xi Jinping zou ook komen dus alles was in verhoogde
staat van paraatheid gebracht.

(Xi Jinping ((Peking, 15 juni 1953) is sinds november 2012 secretaris-
generaal van de Communistische Partij van China en sinds maart
2013 president van de Volksrepubliek China).

We werden naar het zwemstadion gebracht, waar we twee en half uur
hebben moeten wachten voordat we konden opstellen voor de
intocht. Uiteindelijk liepen alle landen het stadion binnen. Het stadion
was helemaal uitverkocht, en er werd hard geapplaudisseerd voor
China, Rusland en Syrië. Dit viel erg op. De dames die de naamborden
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van de landen droegen hadden een kostuum aan dat leek op klokken.
Deze klokken waren een kopie van het klokkenspel van de Huanghelu.
Nadat alle landen binnen waren werden de Chinese en de CISM vlag
gehesen. Daarna moesten we snel plaats nemen op de tribune, waar
we getuigen waren van een mooie 3D show. Kosten noch moeite
waren gespaard. Bekende zangers en een pianist waren uitgenodigd.
Verder veel dans en acrobatiek. Als afsluiting werd de vlam naar
binnengebracht door bekende Chinese topsporters. Echt magnifiek.

20 oktober 2019,

D day, hier hadden we als
team naar uitgekeken. Ons
hoofddoel was maximaal
genieten van het moment,
mooi schermen laten zien, en
vooral je eigen punten
opbouwen. In de aanval of
verdediging, je eigen
schermen laten zien. Hier zijn
we zeker in geslaagd, iedereen
heeft het beste uit zichzelf
gehaald en met het hoofd
geschermd. Dik tevreden.

Na de voorronde schermden
we het tableau van 64.
Jammer genoeg ging niemand
door naar het tableau van 32.
Deze werd geschermd in de

wedstrijdhal. Hier hebben we gekeken naar mooie en spannende
partijen. Tegen de avond reden we voldaan terug naar het
atletendorp. Onze plaatsen waren 40-42 en 47.

De equipe wedstrijd was op de woensdag , we stonden net als zondag

weer vroeg op en reden om zeven uur in de ochtend naar de
schermhal. De uitslag van zondag werd gebruikt voor de poule indeling
van de equipe. We waren als land vijftiende geplaatst, we moesten het
opnemen tegen de nummer twee, Rusland. Deze ontmoeting hebben
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we niet gewonnen, maar wel ruim 23 punten kunnen maken. We
hebben ook hier sterk schermen laten zien. Punten die opgebouwd
waren en over nagedacht. Plus we stonden er als team. Wat jammer
was, was dat de wedstrijd niet uit geschermd werd. Verloren, dan was
je klaar. We hebben toen in de w-up hal, zelf een vriendschappelijke
ontmoeting georganiseerd tegen Zweden en Venezuela. We wonnen
ruim van Zweden met 45 tegen 28. De partij van Venezuela gingen we
veel meer gelijk op. Maar op het einde wonnen we met vijf punten
verschil. We hadden alle vier een heel mooi eindgevoel over de
schermdag. Voor ons waren de schermdagen geslaagd.

Donderdag 24 oktober 2019

We zijn naar de NL volleybalheren en de finale moderne 5 kamp (m5k)
wezen kijken. De donderdag was de finale dag van de Moderne 5
kamp waaraan ook Anne Bavelaar meedeed. Voor deze wereldspelen
was Anne aan ons team toegevoegd., omdat Jeroen ook de Chef d’
equipe was van de m5k. Er waren 39 deelnemers. Na de ½ finale die
op dinsdag werd gehouden, gingen er 36 sporters door. Na 3
onderdelen stond Anne op een mooie 22e plaats. Ze had de
onderdelen schermen en paardrijden heel goed gedaan. Het laatste
onderdeel was schieten en lopen. (vergelijkbaar met de biatlon). Alle
deelnemers lagen dicht bij elkaar. Alle deelnemers waren binnen 1 1/2
minuut gestart. Dit onderdeel gebeurt in een jachtstart. Voordeel
hiervan is dat degene die als eerste over de streep komt ook nummer
één wordt. Uiteindelijk behaalde ze de vijfendertigste plaats. Ze had
wel last van een kleine blessure die haar belemmerde in het lopen.

Vrijdag 25 oktober 2019

Vanaf dat we wisten dat we mochten gaan naar China, spraken we al
over het Terracotta leger. We kwamen er achter dat dit Xi ‘an ruim 800
km van Wuhan lag. Björn en Jasper hebben uitgezocht hoe er te

komen en we konden voor €180 er naar toe vliegen.

Uiteindelijk vertrokken we om vijf uur in de ochtend en we liepen het
museum binnen om half elf. Het was echt magnifiek en
indrukwekkend. Dat één leider zoveel voor elkaar heeft gekregen. Het
terracotta leger bevindt zich tussen de berg Li en het hedendaagse
Xi’an.

Deze overblijfselen bij het graf van de eerste keizer van China, Qin Shi
Huangdi (259 v.Chr.–210 v.Chr.) behoren tot het UNESCO-
werelderfgoed.

Rond één uur reden we met de taxi naar de binnenstad. Daar liepen
we over een Chinese markt. Met veel eettentjes en souvenirs. Leuk om
dit te zien. Je zag ook een grote moslim populatie. De dames droegen
versierde hoofdoeken. Opvallender dan wij gewend waren van de
moslimdames in Nederland. Hier kreeg ik de indruk het echte China te
zien en niet het mooie plaatje dat ze in Wuhan wilden laten zien.
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In Wuhan hebben ze speciaal voor de MWS de industrie vijf weken
stilgelegd. Voor een betere luchtkwaliteit, 1/3 van de bevolking is op
vakantie gestuurd en de bevolking kreeg op bepaalde dagen
rijverboden, en een verbod op het kopen van benzine. De wegen waar
alleen de bussen van de organisatie mochten rijden waren afgezet.
Verder was de stad geschoond van daklozen. Overal zag je
schoonmakers die vuil van de grond haalden. De stad was echt schoon.
Nergens zag je zwerfvuil. Bouwgrond die er niet netjes uitzag werd
bedekt met groen doek.

Wat wel overal in China hetzelfde is, is de controle. Er werden continu
foto’s genomen. Flitspunten op de verkeerslichten, overal camera’s.
Dit merkte je ook met de telefoon. Soms had je geen verbinding of je
hoorde een andere stem. Je merkt gewoon dat je continu wordt
gecontroleerd.

Vrijdag kwamen we midden in de nacht terug. Moe maar zeker
voldaan.

Zaterdag 26 oktober 2019

Verjaardag!!!!!. Tijdens het ontbijt werd er gezongen en kreeg ik een
feestmuts met kleine taartblokjes. Verder kreeg ik een leuke kaart en
mooie sjaal van mijn team. In de middag zijn we taart wezen eten in de
stad en hebben we de beroemde Huanghelou (Gele kraanvogel toren)
bezocht. Deze toren geldt als symbool van de stad Wuhan. De toren is
gebouwd in traditionele Chinese bouwstijl en versierd met beelden
van kraanvogels, staat op Snake Hill, langs de Yangtze aan de oever
van Wuchang District. De oorspronkelijke Huanghelou werd in 223
gebouwd als militaire uitkijktoren. De toren is door de eeuwen heen
meerdere keren verwoest en herbouwd. De huidige toren stamt uit
1981. Om de toren heen was een mooie tuin met planten, bomen en
beelden. Ook een gigantische klok, die je met een halve boomstam

(versierd met velours) moest aanstoten om er geluid uit te krijgen.

In de avond een drankje gedaan in de buiten bar op het atletendorp.
Was een speciale verjaardag die ik niet snel nog eens in deze vorm zal
vieren. Voelde me deze dag speciaal.

Zondag 27 oktober 2019

De laatste wedstrijddag en sluitingsceremonie. In de ochtend werd de
Marathon nog gelopen. In de middag weer verzamelen voor de
sluitingsceremonie. Deze mochten we in trainingspak bijwonen. Ons
trainingspak is fel oranje, we vielen ook zeker op, op de tribune. Ook
deze ceremonie was weer groots opgezet, wel iets kleiner dan de
opening. Maar nog steeds indrukwekkend. Veel dans en muziek,
folklore en modern, een aantal toespraken en uiteindelijk werd de
vlam gedoofd. De spelen waren ten einde.

Daar kregen we te horen dat er in totaal 38000 vrijwilligers hebben
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geholpen met de spelen.

Verder was China koploper met de gouden medailles die te behalen
waren. Nu moet ik wel zeggen dat alles niet echt eerlijk is verlopen.
Daar waar de Chinezen de regels konden manipuleren hebben ze dat
gedaan. Bij Oriëntering viel dit erg op. De wereldtop werd allemaal
maximaal voorbij gelopen door Chinezen die normaal gesproken nooit
zo hoog eindigen op dit onderdeel. Op schietpunten waren er
problemen met een baan. Hier is een protest ingediend, de dag daarna
was het hele schietpunt vervangen. Dus niets meer te bewijzen. Zo
waren er nog meer toevalligheden. Bij het Moderne 5 kamp wapen
waren de stelschroefjes dol gedraaid, terwijl de wapens in Chinees
beheer in opslag stonden. Niemand kon er bij alleen de organisatie.
Erg vreemd allemaal.

Maandag/dinsdag 28/29 oktober 2019

De terugreis naar Nederland. Ook deze reis ging bij de overstap
chaotisch. Alle koffers weer ophalen en weer opnieuw inboeken en
controleren. Dit verliep niet echt vlotjes, totdat we aangaven dat we

nog maar een uur hadden. Toen gingen er opeens meer loketten open.
Ook bij de immigratiedienst grote rijen. Uiteindelijk hadden we 4 uur
nodig om bij ons vliegtuig te komen. Toen we aan kwamen lopen
waren ze al aan het boarden. Laatste vlucht naar huis.

Dinsdagmorgen vroeg kwamen we aan. Waar we opgewacht werden
door Commandant DOSCO. We kregen een korte toespraak en een
mooie roos. Laatste stukje nog met de trein terug naar Breda.

Ik kijk moe en voldaan terug op een geweldige ervaring en tijd. Ben
echt blij dat ik in de gelegenheid ben gesteld om hieraan deel te
mogen nemen. Maar zeker blij om weer thuis in ons vertrouwde
Nederland te zijn.
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Op 6 november 2019 is adjudant onderofficier der Mariniers b.d. Bud
van Loon op 82-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats
Amersfoort.
Van Loon was 31 jaar sportinstructeur bij het Korps Mariniers.
Hier ontwikkelde hij zijn grote liefde voor de schermsport. Hij droeg
zijn enthousiasme voor het schermen actief uit binnen en buiten
defensie. Ook tijdens plaatsingen op Curaçao (72-76 en 82-83) nam hij
meermaals met succes deel aan de Curaçaose
schermkampioenschappen, bij voorkeur op het onderdeel degen.
Bud legde vele malen de Militaire Vijfkamp af, met als vast onderdeel
(elektrisch) schermen. Hij ontving het Nationale Vijfkampkruis, voor
militaire sporters die het hoogste prestatieniveau behalen. In de
Marine kazerne Vlissingen verzorgde hij schermlessen (floret, degen,
sabel), o.a. als voorbereiding voor de moderne Vijfkamp.
Na zijn functioneel leeftijdsontslag in 1987 bleef hij actief als scherm-,
zwem- en badmintonleraar. Zo verzorgde hij met groot enthousiasme
scherm clinics aan leerlingen van middelbare scholen. Hierbij kwamen
ook schermregels, gebruiken en puntentelling aan de orde. Voor veel
jongeren een eerste kennismaking met deze mooie sport.
Daarnaast bleef Bud actief als sportmasseur en reisleider in zijn
geboorteland Indonesië.
We nemen afscheid van een kleurrijk en markant mens en sporter in
hart en nieren, die het schermen tot op het laatst hoog in het vaandel
droeg.

Sandra van Loon (dochter)

Bud van Loon

6 augustus 1937 - 6 november 2019

In memoriam Bud van Loon
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Antoinette Hofman

Waarom ben je ooit begonnen met schermen?
Ik ben begonnen met schermen omdat ik bij een eenheid zat, de
negentiende afdeling, waar een heleboel mensen schermden. Dit
waren onder andere Wim Speth en Wil Kempff. Wij gingen dit doen
met een clubje omdat we allemaal het vaardigheidsdiploma van de
NOC NSF wilden halen, maar ik schermde toen nog niet. Voor de NSF
medaille moest je buiten een aantal atletiek onderdelen ook een
verdedigingssport doen. Boksen en Judo had ik op de KMS al eens
gedaan, maar dat vond ik echt helemaal niks. Onze sport officier was
toevallig ook schermleraar, maître Kraak. Bij hem zijn we toen
schermen gaan leren voor de medaille. Van het NOC-NSF diploma is
het nooit gekomen maar schermen is wel gebleven.

Hoe ben je daarna verder gegaan bij het schermen?
Iedereen werd uiteraard lid van de KOOS. In 1979 heb ik mijn eerste
wapenfeest gehad op de Bernhard kazerne in Amersfoort.

Dat was meteen je eerste wedstrijd?
Ja, dat was mijn eerste wedstrijd. Toen na een jaar of drie, vier, werd
Wim Speth, mijn voormalige scherm vriend, de voorzitter van de
KOOS. Hans Melissant en John Hartings zaten ook al in het bestuur:
allemaal mensen die in de buurt woonden. Na verloop van tijd ben ik
ook het KOOS-bestuur ingegaan als penningmeester. Zo is het in de
loop der jaren gegaan, totdat ik uiteindelijk zelf voorzitter werd, en
ook als voorzitter de KOOS heb moeten opheffen. Dit was samen met
Egmond Van Rijn en Jan de Kleijn. Samen hebben we de KMSV
opgericht.

Ben je ook gelijk sabel gaan schermen?
Ja. Ik ben eerst lid geworden van schermvereniging Valiant, want dat
was hier de plaatselijke vereniging. Die zat ook op de kazerne. Er
werden daar maar twee dingen geschermd: floret door de dames en
sabel door de heren, punt uit, klaar. Meer was er niet. Eén keer per
jaar, zo'n maand voor de KOOS Week, haalde Kraak een paar oude
gammele degens uit de kast. Dan moesten we allemaal leren
schermen op degen en met de dames mee floret schermen. Je moest
natuurlijk wel op drie wapens meedoen met de KOOS week.

Daarna toch niet overgestapt nog naar een ander wapen?
Ik heb een tijdje degen geschermd. Ik had ooit een keer een paar leuke
uitslagen gemaakt bij militaire wedstrijden op degen. Ik dacht dat ik
dat wel kon. Maar dat was het toch niet eigenlijk. Overigens ben ik bij
Scaramouche, om maar iets te noemen, ook begonnen als degen
trainer en niet op sabel.

Hoe is dat zo gekomen?
Ik ben begonnen bij Surtout in Apeldoorn, dat was mijn eerste
schermvereniging waar ik les gaf. Ik had toen echter nog geen
diploma. In Apeldoorn hadden ze heel hard een trainer nodig en mijn
maître Kraak had daar vroeger les gegeven. Hij heeft mij toen
aanbevolen bij Surtout. Daar hadden ze me aangenomen, onder
voorwaarde dat ik mijn schermleraren-diploma zou halen. Dat heb ik
dus gedaan. De opleiding werd gegeven door maître Van Winden en

Interview met Martin Ariaans
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maître Wezowski. Van Winden was de degen trainer van
Scaramouche, en na het diploma werd ik op een gegeven moment
gebeld door Lex Helwes. Of ik wilde komen praten over eventueel
trainer worden bij Scaramouche. Kennelijk had Dick van Winden
aangegeven dat hij daar wilde stoppen, en daarbij had hij mij
aanbevolen als nieuwe trainer voor Scaramouche. Rob van Doorn gaf
daar toen nog de sabel lessen. Na een jaar of twee, drie gaf hij ook aan
dat hij het liever wat rustiger aan ging doen. Degen was op dat
moment eigenlijk helemaal niks bij Scaramouche. Het was heel groot
geweest en toen helemaal in elkaar gestort. Voor Rob was deze groep
ideaal geworden, daarom hebben we onze groepen geruild. Rob van
Doorn gaf weer degen, wat hij van origine ook gedaan had.

Je had het net al over je eerste wedstrijd, wat kun je daar nog van
herinneren, hoe vond je dat toen?
Nou ja, daar kwam ik erachter dat mariniers toch wel heel goed
konden schermen. In die tijd was het nog zo dat op sabel bijvoorbeeld
alleen al zomaar vijftig man meededen. We hadden nog drie
afdelingen toen: de hoofd-, eerste en tweede afdeling. Iedereen moest
beginnen in de tweede afdeling. Daar uitkomen was best wel moeilijk:
daarvoor moest je bij de eerste vier eindigen en die gingen dan over
naar de eerste afdeling. Er degradeerden er natuurlijk ook vier. Dat
was toch best wel opboksen, met name tegen mariniers.
Wel nog veel gewonnen toen?
Nee. Ik denk dat ik bij mijn vierde of vijfde wapenfeest eerste werd op
drie wapens in de tweede afdeling. Toen zou ik dus op sabel en degen
overgaan naar de eerste afdeling, maar vervolgens werd het hele
systeem al afgeschaft omdat de bezoekersaantallen steeds minder
werden. Toen al.

En dit was in?
Ik denk in 1984/’85, rond die periode. Na de afschaffing werd er
gewoon door iedereen samen geschermd.
Wat betekent het schermen voor jou?
(Reactie op de achtergrond: ‘zijn hele leven!’)

Het heeft van mijn dertigste tot mijn zeventigste mijn leven bepaald. Ik
werkte in die tijd nog, gaf twee avonden in de week schermles in
Arnhem, deed van alles en nog wat bij de KNAS. Ik ging met
Nederlandse ploegen naar het buitenland. Ik rolde op een gegeven
ogenblik ook nog het CISM in. Ben een tijdje PTC lid daar geweest. Ik

ben in 2002 met FLO gegaan, toen zat ik nog in het PTC, maar moest ik
eruit. Ik denk dat ik vanaf 1996 daarin gezeten heb.

Hoe was het om met de Nederlandse delegatie naar het buitenland
te gaan?
Dat was soms wel en soms niet leuk. Dat lag een klein beetje aan de
samenstelling van de ploeg. Ik weet nog wel dat wij bijvoorbeeld met
de hele ploeg in een bepaald hotel lagen behalve één schermleraar
met de leden van zijn vereniging die ook meededen. Die wilden dan
niet bij de rest van de Nederlandse ploeg zitten. Dat is best wel een
hoge spanning geweest in die tijd. Aan de andere kant was het met
name ook wel leuk hoor. Ik ben een keer of twaalf mee geweest als
hoofd van de Nederlandse delegatie naar cadetten en junioren
wereldkampioenschappen. Dat vond ik wel leuk omdat daar vaak die
spanningen gewoon niet waren. En als ze er wel waren kon ik ze wel
wat makkelijker beïnvloeden.

Je bent overgestapt als trainer naar Surtout omdat je daar
aangeraden werd.
Ja. Ik trainde toen nog helemaal geen club en was ik ook helemaal niet
van plan. Ik was lid van Valiant, en de maître daar had drie
verenigingen: DSV in Deventer, (dat heette nog anders) Zorro in
Apeldoorn en Valiant hier in ‘t Harde. Hij wilde alleen nog maar Valiant
lesgeven. Vervolgens is Wim Speth DSV gaan trainen. Hij vroeg of ik
naar Apeldoorn wilde. Zo ben ik daar terechtgekomen en daar heb ik
een jaar of vijf gezeten. Daar heb ik ook Eyad, de huidige trainer bij
Scaramouche, overigens ontmoet. Zorro is al snel Surtout gaan heten,
ze vonden Zorro ook zelf wel een beetje oubollige naam. Ik mocht daar
komen op voorwaarde dat ik mijn diploma ging halen, zoals ik eerder
al aangaf.

Ben je daarna zelf gestopt met schermen?
Ja ik denk dat ik rond die koers ook gestopt ben met zelf wedstrijden
schermen. Je merkt al heel snel, dat heeft Floor Verdouw (Martin’s
latere opvolger bij Scaramouche) mij ook wel eens verteld, als je les
gaat geven, dat je eigen vaardigheid, althans je wedstrijdritme, hard
achteruit loopt. Lesgeven doe je op korte afstand van degene aan wie
je les geeft. Automatisch wordt na verloop van toch wel korte tijd die
afstand ook jouw eigen schermafstand. Dat is in een partij veel te kort,
dan kom je te dicht bij. Ik heb dat als moeilijk ervaren. Ik was al niet
zo'n briljante schermer. Tenminste, vergeleken met de mensen met
wie ik schermde.
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Wat is het leukste moment dat je hebt meegemaakt in je
schermcarrière?
Nu hoor ik natuurlijk te zeggen toen ik erelid werd van de KMSV. Dat
was ook wel een heel leuk moment trouwens hoor, daar gaat het niet
om. Dat heb ik zeker wel als een bekroning van heel veel jaren werk
binnen de schermwereld gezien. Niet alleen voor de KMSV maar ook
bij de KNAS. Op de tweede plek zou ik moeten zeggen dat ik lid van
verdienste van de KNAS ben geworden. Ik denk echter dat dat niet de
leukste momenten waren.
Wat ik een heel mooi moment vond, was toen ik geridderd werd bij
CISM, in de orde van verdienste.
Ja en verder een heleboel mooie momenten tijdens wereld- en
Europese kampioenschappen. Als de Nederlandse ploegen het leuk
deden natuurlijk.

Is er ook nog een moment specifiek binnen de KMSV wat je erg leuk
vond?
Wat ik een heel glorieus moment vond was het feit dat wij, de KOS en
de KOOS, samen gingen tot KMSV. Dit ondanks alle weerstand die bij
allebei de bonden intern was. Het moment dat wij, als nieuw bestuur
met Egmond Van Rijn als voorzitter en ik als vicevoorzitter, de nieuwe
vereniging presenteerden aan onze nieuwe leden: de ex-leden van de
KOS en de ex-leden van de KOOS. We waren allebei erg trots op wat
we voor elkaar gekregen hadden. Intern is er altijd heel veel verzet
geweest, met name van de oude garde bij de KOOS. Zij wilden er
helemaal niets van weten. ‘Binnen de kortste keren maken de
officieren dan de dienst uit’ zeiden ze.

Hoe is dat uiteindelijk opgepakt door hen?
Ik denk dat ze na een paar jaar allemaal wel moesten toegeven dat we
er goed over nagedacht hadden, hoe we het beste konden
waarborgen dat iedereen even belangrijk bleef binnen de nieuwe
vereniging De KMSV. Ik denk ook dat het na de fusie meer ging over
schermen zelf, en dan niet alleen op militair niveau maar ook
daarbuiten. Ik denk dat ons contact met de rest van schermend
Nederland beduidend intensiever is geworden dan voor die tijd. Bij de
KOS en de KOOS waren echt een heleboel mensen, maar dan ook echt
heel veel, die alleen maar schermden in militair verband. Er waren ook
heel veel enkel militaire wedstrijden: zoals ik al aangaf had je de
afdelingen in het hele land van de KOS. Dit was weer opgedeeld in
regio’s, zoals KOS Leeuwarden, KOS Den Haag, KOS Veluwe, etc. Dit

gold ook voor de KOOS. Eén van die verenigingen die voortgekomen is
daaruit, is MVO in Den Haag. Dat is van huis uit is ook een militaire
vereniging, net als Valiant. Je kon ook een heleboel wedstrijden
schermen per jaar zonder dat je buiten het militaire wereldje kwam en
dat deden ook heel veel mensen in die tijd. Nadat we de KMSV zijn
geworden is ons contact met de KNAS als het ware veel intensiever
geworden.

Wat zou je graag nog eens willen meemaken?
Om te beginnen heb ik al ontzettend veel meegemaakt. Daar zijn ook
hoogte en dieptepunten geweest. Ik denk dat ik het wel leuk zou
vinden als er een keer een Nederlander of een Nederlandse
wereldkampioen werd, en dan niet militair wereldkampioen, want dat
zijn er wel al een paar geweest, maar gewoon wereldkampioen of
olympisch kampioen.

Is er nog iets wat je zelf kwijt wil?
In 2017 werd ik zeventig, toen ben ik dus gestopt met me actief met
schermen bemoeien. Ik ben bij de KNAS wat minder gaan doen en uit
de scheidsrechterscommissie gestapt. Ik ben gestopt als trainer bij
Scaramouche. Daar heb ik als het ware een heleboel touwtjes
doorgesneden die mij met schermen verbonden. Ik dacht dat ik het
daarmee heel erg moeilijk zou krijgen, maar dat is eigenlijk reuze
meegevallen. Ik ga niet zeggen dat ik het niet mis. Daarom doe ik nog
steeds wel dingen binnen de KMSV. Maar ik heb wel een zinvolle
invulling gevonden voor de tijd die beschikbaar kwam omdat ik niks
meer met schermen deed. Ik had verwacht dat ik schermen meer zou
missen dan dat ik nu daadwerkelijk doe. Ik heb best een hele tijd
gehad dat ik op donderdagavond om vijf uur dacht: ‘Normaal
gesproken zou ik nu in de auto stappen op weg naar Arnhem. Maar
vanavond lekker niet.’ Ik vind het ook fijn dat dat zo is, want ik had ook
in het bekende zwarte gat kunnen vallen: ‘Nu doe ik helemaal niks
meer met schermen en nu heb ik niks meer’, maar dat is gewoon niet
zo. Terwijl ik schermen ook niet helemaal meer losgelaten heb. Ik kom
toch wel een paar keer per jaar bij het schermen, zoals in oktober, bij
de SaDe Combi. Ook dit jaar weer.
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Toon vd Grinten Erelid KMSV

Toon is in 1987 lid geworden van de KOS en heeft vanaf 1990
gedurende 10 jaar een bestuursfunctie vervuld, eerst als secretaris van
de KOS en na de fusie met de KOOS in 1996 als voorzitter TC van de
KMSV. In het jaar 2000 heeft Toon het bestuur verlaten in verband
met uitzending naar het buitenland. In datzelfde jaar stond hij aan
wieg van de eerste Internationale CISM wedstrijd onder auspiciën van
het Bureau Internationale Militaire Sportwedstrijden (BIMS).
Hij is de ‘geestvader van de SPK’ zoals gememoreerd tijdens de ALV
van 18 april 2000.
Vanaf 1997 tot 2000 is Toon opgetreden als coördinator krijgsmacht
en Chef d’équipe van de militaire schermploeg.
Naar aanleiding van het sombere voorwoord gepubliceerd in de
Redoublement van december 2001 stuurde Toon een officiële brief
aan de vereniging getiteld ‘MAŞALLAH ……. Een noodkreet uit het land
van sinterklaas’, waarin hij opriep het tij te keren.
Na zijn FLO treedt Toon in maart 2008 weer toe tot het bestuur als
voorzitter TC en zet zich volledig in voor de KMSV: hij start direct met
het verhogen van de kwaliteit van de schermactiviteiten door onder
meer het introduceren van metalen lopers en wapencontrole bij de
SPK wedstrijden, het uitbouwen van het internationale CISM toernooi
en het opnieuw in het leven roepen van de sabelwedstrijd op
Bronbeek te Arnhem. Hij intensiveert de relatie met de KNAS en met
BIMS en realiseert dat BIMS weer een militaire selectie ondersteunt.
Dit is een van de resultaten van zijn jarenlange inzet als enthousiast
leraar op de KMA waar hij veel leerlingen weet te enthousiasmeren
voor de schermsport wat voor ledenaanwas zorgt.
Daarnaast heeft hij een centrale training in het leven geroepen voor
KMSV leden voorafgaand aan de SPK wedstrijden. Ook heeft hij de
SaDe combi wedstrijd geherintroduceerd met een nieuwe unieke
formule.

Toon geeft belangeloos les op de KMA, en heeft jarenlang als coach de
KMSV equipe begeleid bij de NK voor verenigingsequipes en bij
internationale wedstrijden.
Als bestuurslid heeft hij veelvuldig het bestuur naar buiten toe
vertegenwoordigd en zich zeer ingezet om het militaire schermen te
verankeren binnen defensie.
Hierbij kan gedacht worden aan zijn inzet voor het Meesterbrevet en
zijn pogingen om schermleraren aangesteld te krijgen op de
opleidingsinstituten KIM (gelukt) en KMS (nog niet gelukt). Daarnaast
heeft hij Jasper Schout begeleid bij zijn opleiding tot schermleraar.
Na de afgelopen elf jaar intensief met de KMSV bezig te zijn geweest
geeft hij nu het stokje over aan Maurice Verburgh, door Toon zelf
succesvol met het schermvirus besmet.
Als er iemand zich de laatste tien jaar met tomeloze energie heeft
ingezet voor de KMSV dan is het wel Toon. Toon heeft zich een ware
ambassadeur van de KMSV getoond, zowel binnen als buiten Defensie.

De Algemene Ledenvergadering benoemt Toon van der Grinten tot
erelid van de KMSV.
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Jaarverslag TC 2018 ALV 2019
Toon van der Grinten

1. SPK wedstrijden, 8 geschermd, winnaar Michael van der Klip

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

6. Opleiding en training.

7. Samenvatting, toekomstverwachting en nieuwe voorzitter TC

1. De TC heeft het afgelopen schermjaar van de 10 geplande SPK
wedstrijden er 8 georganiseerd. De wedstrijden in mei en december
werden afgelast door een te klein aantal deelnemers,

bij minder dan 8 deelnemers vindt de wedstrijd niet plaats. De
wedstrijd wordt voorafgegaan door een centrale training die
toegankelijk is voor alle KMSV leden.

De SPK competitie werd in 2018 voor de vierde keer gewonnen door
Michael van der Klip, hij deed aan alle 8 wedstrijden mee en wist
tijdens 5 daarvan als eerste te eindigen. Als tweede eindigde George
van Heerde en de derde plaats werd opgeëist door Jasper Schout. Op
plaats 4 t/m 6 eindigden Emil Helsper, Bas von Konigslow, en Stephan
Blaas. Gemiddeld hebben 13 schermers per wedstrijd aan deze
competitie in 2018 deel genomen, dat waren er over 2017 gemiddeld
10, deze toename is voornamelijk te danken aan een hoge NMK
deelname van NLDA studenten. Van de 40 geklasseerden in het

eindklassement zijn er 25 actief dienend waaronder 13 aspirant
officieren van de NLDA. De reden dat in mei en december de
wedstrijden geen doorgang vonden heeft voor een groot deel te maken
met beschikbaarheid; redenen voor de afmeldingen waren verhindering
door ziekte, dienstverrichtingen (studie, uitzending) of werk. De
terugloop aan SPK deelnemers en het niet beschikbaar zijn, behalve
tijdens het NMK, van de aspirant officieren van de NLDA door
studieverplichtingen op de vrijdag heeft het bestuur vorig jaar doen
besluiten om de deelname aan de SPK competitie te verruimen en de
wedstrijden op Nahouw te plaatsen. In 2018 hebben hier twee dames
en één heer gebruik van gemaakt.

2. De Assaut week werd op de Generaal Spoorkazerne te Ermelo
georganiseerd, het was zoals de laatste jaren een groot succes met een
sterke internationale equipe-competitie. Er deden 9 heren en 8
damesequipes mee. De competitie werd bij de heren gewonnen door
Duitsland (ongeslagen), als tweede eindigde de Polen en de derde
plaats werd door Zwitserland opgeëist. Bij de dames won Polen voor de
Nederlandse KNAS equipe en werd Zweden derde.

Individueel was de Poolse Danuta Dmowska-Andrzejuk de sterkste,
tweede de Poolse Ewa Nelip en derde Kelly Boone, die hiermee een
goede prestatie leverde in dit internationale gezelschap. Bij de heren
ging de eerste plaats naar de Pool Mateusz Nysz na barrage tegen de
Duitser Fabian Herzberg die tweede werd en de Pool Radoslaw
Zawrotniak eindigde op de derde plaats.

Nationaal Militair Kampioen werd tijdens het NMK bij de heren voor de
tweede keer Joris Bontes die Stephan Blaas in de finale versloeg, een
derde plaats was er voor Thimo Dalm en Anne Bavelaar, die als vierde
eindigde mocht zich als best geplaatste dame nationaal militair
kampioen 2018 noemen. Een zilveren medaille was er verrassend voor
Cadet-korporaal Jacqueline Nieuwlaat

die A-M van Hulst van eremetaal afhield.

Op 15 september werd de SaDe-combi wedstrijd tussen 10 gemengde
equipes voor het tweede jaar geschermd. De nieuwe formule waarbij
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de degen en sabelresultaten in een poule-unique samen worden
gevoegd werd wederom een succes en door alle deelnemers zeer
gewaardeerd. De equipe Joris Bontes op degen en Talis Archdeacon
(SV MVO) op sabel wist de wedstrijd te winnen.

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. De uitslagen van
deze schermwedstrijden vindt u op de KMSV website en in het
Nahouw archief.

De op 9 november geplande tweede wedstrijd om de Bronbeek
Klewang moest worden verplaatst naar Huis ter Heide, de resultaten
over twee ontmoetingen leverde een eliminatie op tussen Klootwijk en
Makarawung (10-9) en Breedvelt-van Heerde (10-9), de finale en
Bronbeek-Klewang 2018 werd uiteindelijk door Joop Breedvelt met
10-8 gewonnen van Bart Klootwijk.

3. De Nederlandse Militaire equipe (heren degen) heeft van 11 t/
m 17 december 2018 deelgenomen aan het Militair
Wereldkampioenschap Schermen in Nancy (Frankrijk). De equipe
bestond uit Bjorn Blaas, Jasper Schout, Melvin Jongenelis en Maurice
Verburgh. Op 13 december werd begonnen met de individuele
competitie hier eindigde Bjorn Blaas op een verdienstelijke 24ste
plaats. De equipe begon op 15 december op het tableau van 16 met
als eerste tegenstander China. Helaas werd de eerste ontmoeting
verloren met 34-45 en eindigde de equipe op een 10e plaats van de 12
deelnemende landen. Zoals de laatste jaren gebruikelijk bestond het
deelnemersveld grotendeels uit professionele topschermers die allen
tijdelijk voor hun defensie organisatie uitkomen. Deze schermers
verruilen het schermpak voor een uniform (alleen bij opening en
sluiting) waar onze schermers het uniform tijdelijk vervangen voor het
schermpak. Voor Jasper betekende dit dat hij de poule moest delen
met twee maal een voormalig wereldkampioen, een europees
kampioen en de olympisch kampioen van 2008. Wel een ervaring die
je in de landelijke competitie niet op doet.

De equipe is overigens niet met lege handen naar huis gegaan. Tijdens

het afsluitende gala kreeg Chef de Equipe Jeroen Oosthof uit de
handen van de President CISM de “Sportsmanship Trophy” uitgereikt.

Na vorig jaar bij het NK Equipe 7de te zijn geworden waren de
verwachtingen in 2018 wederom hoog gespannen. De KMSV selectie
trad aan met Björn Blaas, Maurice Verburgh, Jasper Schout en Thimo
Dalm als reserve. De eerste ontmoeting was zoals gewoonlijk de
belangrijkste om hoog te kunnen eindigen, helaas: op het cruciale
moment verloor de KMSV equipe van SV Midden-Nederland met
45-42, bij aanvang van de voorlaatste (8ste) partij hadden de KMSV
schermers nog een voorsprong van 3 punten (36 – 33). Bjorn Blaas en
Maurice Verburgh wisten deze voorsprong helaas niet om te zetten in
een eindoverwinning, beiden verloren de onderlinge resterende twee
partijen met 3 punten verlies. Om te kunnen presteren onder druk en
je als equipe bij de beste 6 van Nederland te plaatsten moet je als
teamlid trainen en lessen om met elkaar zo’n resultaat neer te kunnen
zetten, dat is niet gebeurd het afgelopen jaar. Tenslotte eindigen als
14de van de 17 teams is teleurstellend vooral omdat we de jaren
ervoor steeds een beter resultaat hebben gehaald. Teleurstellend
omdat de (te) hoge verwachting niet is waar gemaakt en we ons eigen
kunnen hebben overschat. Realistisch gezien hebben we, als je alles op
een rijtje zet, naar vermogen gepresteerd, aan inzet heeft het niet
gelegen.

Momenteel staat bij de senioren Maurice Verburgh op de 17de plaats,
Jasper Schout op plaats 22 en Bjorn Blaas op de 41ste plaats, Melvin
Jongenelis op plaats 48, Joris Bontes op de 79ste plaats en Marcel van
Bemmel op plaats 94 en tot slot treffen we Emil Helsper op de 103de
plaats aan van de nationale ranglijst per 1 maart 2019.

Tijdens het NK senioren en veteranen in 2018 waren een aantal KMSV
leden succesvol. Tevens is er door KMSV leden deelgenomen aan het
EK equipe in eigen land en het WK veteranen in Italië, de resultaten
vindt u op de Nahouw-website. Voor de ranglijsten raadpleegt u de
KNAS-website.

4. Van de twee kandidaten die in 2018 op sabel opgegaan zijn
voor het Meesterbrevet examen heeft alleen Antoinette Hofman het
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meesterbrevet na een theoretisch herexamen in december behaald.
Voor 2019 hebben zich opnieuw twee kandidaten op degen gemeld
die op het Assaut in mei deelnemen aan het NMK en tevens het
examen zullen afleggen om voor het brevet te kunnen slagen.

5. Sinds vorig jaar heeft de TC het NMK degen gepland in de
week dat NLDA studenten beschikbaar zijn, dat heeft geleid tot een
aanzienlijke toename van deelnemers met name bij de aspirant
officieren. Ook in 2019 en komende jaren zal deze planning
gehanteerd worden. De TC zal de SaDe-combi wedstrijd en de Zilveren
Wapens competities continueren op de KMA te Breda en de CSV
ondersteunen met de te organiseren wedstrijd in juni. Voor de overige
activiteiten verwijs ik naar de wedstrijdkalender 2019.

6. Er wordt zowel op degen als sabel les gegeven aan de militaire
studenten door de Maîtres Andries Toth op het KIM en Toon van der
Grinten op de KMA samen met A-M van Hulst.

Inmiddels geeft Bjorn Blaas les op Woensdrecht en kunnen KMSV
leden op deze 3 voornoemde locaties terecht tijdens de trainingsuren.
Jasper Schout is van functie veranderd en kan wellicht het lesgeven op
een ander moment en op een andere locatie op termijn weer op
pakken. De ALV heeft wederom in 2018 het geven van 6 Centrale
Trainingen voor KMSV-leden voorafgaande aan de SPK wedstrijden
geaccordeerd.

7. De Technische Commissie kijkt terug op een jaar waarin we
het voorgenomen wedstrijdprogramma met uitzondering van twee
SPK wedstrijden hebben kunnen uitvoeren. Het bestuur heeft naar
aanleiding van de ALV 2018 tussentijds beslissingen genomen
vooruitlopend op ALV 2019 en besloten om de Assautweek terug te
brengen tot twee dagen. Dat betekent dat de internationale
competitie die we tientallen jaren voor de BIMS organiseerden is
geschrapt. De reden om hiertoe te besluiten is de werklast die de
organisatie van zo’n internationale competitie met zich meebrengt in

relatie tot wat het de KMSV oplevert. Jammer dat we deze traditie
voor het internationale militaire schermen niet meer kunnen voort
zetten temeer omdat de competitie de afgelopen jaren landelijk veruit
de sterkste internationale bezetting opleverde met absolute
topschermers en schermsters die graag naar onze Assautweek
kwamen.

De TC zal zich met name richten op eendaagse wedstrijden voor haar
leden die conform de wedstrijdkalender 2019 (gaan) worden
georganiseerd.

Op de komende ALV 2019 zal ik aftreden als voorzitter TC en
terugtreden als KMSV bestuurslid. Het is mooi geweest na 23 jaren
bestuur, 6 jaar als secretaris van de KOS en vervolgens vanaf 1996 met
een korte onderbreking 17 jaren als voorzitter TC. De jeugd heeft de
toekomst en gaat het overnemen, ik heb alle vertrouwen in Maurice
Verburgh die inmiddels aan zijn zesde jaar als bestuurslid is begonnen.
Met de nieuwe jonge leden van de TC moet de toekomst van de KMSV
zijn verzekerd.

Graag dank ik de overige bestuursleden maar vooral de leden van de
TC en KMSV leden voor het in mij gestelde vertrouwen gedurende die
23 jaar, ik heb het altijd met veel plezier gedaan en blijf dat doen als
er een beroep op me wordt gedaan.

Tot slot dank ik alle leden die wederom bereid waren zich het
afgelopen jaar voor de vereniging bij meerdere evenementen in te
zetten.

Semper Paratus,

A.W.M. van der Grinten

Maitre d’ armes

Voorzitter TC KMSV
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19 oktober 2019 zijn Maurice en siska in het huwelijksbootje gestapt.
Bij de voltrekking waren meerdere KMSV leden aanwezig die
vanzelfsprekend voor een ere haag voor het verse bruidspaar
klaarstonden.

De KMSV wensen Maurice en Siska vele gelukkige jaren toe!

Huwelijk Siska en Maurice

Foto's door:
Arjan van der Plaat, The Wedding Story



34 35

31 januari

Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 1 Loc Huis ter
Heide (WS Kamp)

28 februari

Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 2 Loc Huis ter
Heide (WS Kamp)

27 maart

Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 3 Loc Huis ter
Heide (WS Kamp)

15 april

NMK en SPK 4 tijdens de 122ste Assautweek op de Luitenant-Generaal
Best kazerne te vredepeel van 15 t/m 16 april 2020

16 april

Veteranen en ALV tijdens de 122ste Assautweek op de Luitenant-
Generaal Best kazerne te vredepeel van 15 t/m 16 april 2020

29 mei

Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 5 Loc Huis ter
Heide (WS Kamp)

19 juni

Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 6 Loc Huis ter
Heide (WS Kamp)

20 juni

SaDe-combi Equipewedstrijden op invitatie locatie Huis ter Heide (WS
Kamp)

25 september

Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 7 Loc Huis ter
Heide (WS Kamp)

30 oktober

Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 8 Loc KMA

31 oktober & 1 november

Zilveren Floret, Sabel en Degenwedstrijden KNAS Cup Locatie KMA
Breda

9 november

“Bronbeek Klewang”, individuele sabelwedstrijd Locatie Bronbeek,
Arnhem *

20 november

Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 9 Loc Huis ter
Heide (WS Kamp)

18 december

Centrale training 09.00 – 11.00 voorafgaande aan SPK 10 Loc Huis ter
Heide (WS Kamp)

Wedstrijdkalender 2020
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Gehouden KMSV Assaut scherm-
weken sinds fusie KOS-KOOS
1996 99ste Assaut Kromhoutkazerne Utrecht, fusie en 

oprichtingsvergadering KMSV 
1997 100ste Jubileum Assaut, voorafgaande aan CISM MWK Schaarsbergen 
1998 101ste Assaut Soesterberg 
1999 102de Assaut Soesterberg
2000 103de Assaut Legerplaats bij Oldebroek
2001 Geen Assaut i.v.m. MKZ uitbraak 
2002 104de Assaut Wezep
2003 105de Assaut Stroe
2004 106de Assaut Den Helder (KIM)
2005 107de Assaut Weert (KMS)
2006 108ste Assaut Breda (KMA)
2007 109de Assaut Den Helder (KIM)
2008 110de Assaut Weert (KMS)
2009 111de Assaut Breda (KMA)
2010 112de Assaut Den Helder (KIM)
2011 113de Assaut Amsterdam (MEA)
2012 114de Assaut Woensdrecht
2013 115de Assaut Den Helder (KIM)
2014 116de Assaut Breda (KMA)
2015 117de Assaut Oirschot
2016 118de Assaut Stroe
2017 119de Assaut Schaarsbergen
2018 120ste Assaut Ermelo
2019 121ste Assaut Ermelo

Toekomstig:

2021 122ste Assaut tijdens het 25-jarig jubileum van de KMSV
2022 123ste Assaut tijdens 125-jaar militair schermen

Voor 1996 werden het KOS Assaut en het KOOS Wapenfeest al gezamenlijk 
gehouden in dezelfde week, vele jaren hiervoor waren het KOS Assaut en het 
KOOS Wapenfeest twee afzonderlijke schermweken, die onafhankelijk van 
elkaar het jaarlijkse hoogtepunt van de schermbonden vormden.
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Voorzitter 
Ir. J.M. Folmer 
Brigade-generaal  
Marinus de Jongstraat 5
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voorzitter@kmsv.nl 

Vicevoorzitter 
A.M. van Hulst 
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Secretaris 
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Secretaris Technische Commissie 
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Lid Technische Commissie
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