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De eerste week van januari was niet prettig. Nog maar net bekomen van de crematie van onze vaan-
deldrager Bert Maijers,  kwam het bericht van de ziekenhuisopname en uiteindelijk de dood van ons 
erelid Lou Schotanus. Van beiden is waardig afscheid genomen. 

Het verenigingsleven gaat echter op een normale wijze verder ondanks het gemis van ons ontvallen 
leden. Eind maart vindt wederom onze Algemene Leden Vergadering plaats. Het bestuur hoopt op een 
grote opkomst, zodat er ruim gelegenheid is om de landelijke contacten weer te kunnen onderhouden. 
Voor de overige data verwijs ik naar de agenda en de afdelingsactiviteiten.

In het vorige INFO had ik plaats te kort (of juist over) waardoor ik op de binnenzijde van de kaft 
voor en achter tekst heb geplaatst in plaats van de gebruikelijke informatie over de (afdelings)bestuurs-
leden. Deze keer weer de 'normale' uitgave.

Op het laatste moment kreeg ik de mededeling dat het Officiersdiner KNR voor de geplande datum geen 
doorgang vindt. Aangezien zo'n 75 OVV-leden in een officiersrang bij ons korps dien(d)en, is dit een onder-
werp dat ik hier toch ter sprake breng. Het is namelijk zo dat het diner niet doorgaat omdat er meerdere Ko-
nings- en/of Oranjebals zijn gepland. Mede daardoor en het feit dat de verjaardag van onze Koning dichter 
bij de oprichtingsdatum van de Nationale Reserve (15 april 1948) ligt dan die van zijn moeder, zal dit een 
structureel probleem worden en daarmee een onderwerp op de agenda van de Korps Traditie Raad (KTR). 
Zo wordt ons althans meegedeeld. Ik snap niet waarom die paar dagen verschil tussen 27 en 30 april een zo 
grote impact hebben. Ook Pasen valt regelmatig 'vroeg'. De oprichtingsdatum is een vast gegeven dat juist 
een onwankelbaar deel is van de traditie van de Nationale Reserve. Het is aan de officieren van het korps om 
een keuze te maken voor het bijwonen van een Oranjebal of een korpsdiner. En als een organiserend comité 
de datum vastlegt, neem ik aan dat die door een facilitaire dienst niet gewijzigd wordt omdat een andere or-
ganisatie voorrang krijgt. De huidige tendens binnen het korps om alles te relateren aan de Vrijwillige Land-
storm, zal er wel toe leiden dat het korpsdiner rond de datum van 4 augustus gesitueerd gaat worden, maar 
daarmee gaat juist een traditie (een van oudsher bestaand gebruik) verloren die in 1985 (weliswaar op 15 
maart) door de toenmalige KC lkol N.H. van Batenburg is gestart. Ook hoop dat ik hiermee een mening ver-
tolk die door anderen gedeeld wordt en die dan ook ter harte zal worden genomen in de KTR-vergadering 
die er over zal debatteren. 
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IN MEMORIAM 
LOUWERENS SCHOTANUS 

Wijckel 6 januari 1934    Sneek 7 januari 2017 

Ridder in de orde van Oranje Nassau 
met de zwaarden 

Erelid Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve 

Ons erelid Lou belde mij vlak voor Kerst. Hij was weer thuis, na een 
operatie (darmkanker) en een periode van revalidatie. Opgetogen vertelde hij dat hij 'schoon' was verk-
laard en langzaam maar zeker weer de oude werd; wel ouder maar met goede moed. De pacemaker deed 
nu ook prima z'n werk. Onze afspraak was om na zijn verjaardag op Driekoningen, naar Friesland af te 
reizen en hem daar te bezoeken. Hij zag uit naar het voorjaar omdat er dan weer aardbeien zouden zijn, 
daar hield hij van. Op die zesde januari kreeg ik een mailbericht van zijn dochter Annie; het ging niet goed 
met 'heit' (vader). Een delirium speelde hem parten en hij was weer in het ziekenhuis opgenomen. Je ver-
jaardag vier je liever op een andere plaats! Van een toegediend slaapmiddel is hij uiteindelijk niet meer 
bijgekomen.  
Lou was graag militair. Zijn diensttijd begon hij 1954 in Breda in de Kloosterkazerne voor een opleiding 
tot wachtmeester der artillerie. In de functie van wachtmeester vuurleiding diende hij bij de B batterij van 
de 41Afdva in Wezep. Zijn commandant was de 1e luit Cohen, de latere genmaj, C-NTC. Hij overwoog na 
het afzwaaien om beroeps te worden, maar een gezin stichten bleek belangrijker. 
Zijn NATRES-tijd ving aan in Balk, dicht bij zijn woonplaats Wijckel. Twee officieren 
vroegen hem om groepscommandant te worden in het peloton 306. Dus niet langer 
wachtmeester, maar sergeant. Na een aantal jaren werd hij daar pelotonscommandant 
en werd in 1981 bevorderd (door genmaj Cohen) tot 1e luitenant. In 1985 verruilde hij 
Balk voor peloton 319 Franeker. Commandant in de rang van kapitein. Tijdens het 40 
jarig bestaan van het KNR, april 1988, kreeg hij op de Vlasakkers door de Minister van 
Defensie Van Eekelen zijn "Oranje Nassau" opgespeld. Een kers op de taart, niet alleen 
voor zijn verdiensten als reservist, maar ook voor het overige bestuurlijke werk dat hij 
in het Friese verenigingsleven heeft verricht. 
Ooit als timmerman begonnen en opgewerkt tot en uiteindelijk geëindigd als 'hoofd calculatie en inkoop' 
bij een architectenbureau. De crisisjaren '80 voorkwamen dat hij zijn eigen bouwbedrijf kon voortzetten; 
met zes kinderen werd het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Altijd heeft hij naast zijn drukke 
werk ook tijd gevonden om voor verenigingen iets te betekenen. Voorzitter van een dorpsbelang, de be-
grafenisvereniging, een federatie van uitvaartondernemingen, de ijsclub, de korfbalclub, diaken en ouder-
ling in de Gereformeerde kerk en ga zo maar voort. Zijn kinderen vroegen weleens "waar is heit?" waarop 
'mem' antwoordde “Die is soldaatje aan het spelen” of: “Hij is vandaag bij de dodenboel.”  
Een van de taken waaraan hij veel plezier beleefde was het (ere)voorzitterschap van de VVV in Wymbrit-
seradiel; zijn woonplaats IJlst lag in die gemeente. Voor het VVV ging hij, voor PR, ook naar Duitsland. In 
diverse plaatsen stond hij met VVV-medewerkers op een Messe. Op de terugreis werd altijd ter afsluiting 
een Chinees-Indisch restaurant (ik dacht) in Emmeloord aangedaan. Hij heeft mij daar ook een keer naar 
toe laten rijden na een ALV vanuit Amersfoort op weg naar een volgende OVV-vergadering in Leeuwar-
den. Met een "Meneer? Net als altijd? Iets moois van maken?", werd hij herkend en begroet. Hij hield van 
de 'uitgebreide eenvoud tegen een schappelijke prijs' om het zo maar eens uit te drukken.  
Tijdens mijn eerste OVV HB-vergadering in 1999 was Lou al penningmeester. Ondanks zijn vele be-  
stuursfuncties bij andere instanties, was hij niet een echte 'vergadertijger' die vergadert om te vergaderen. 
Hij was het type 'er moet iets besloten worden en daarna aan de slag'.



De begrafenisdienst voor Lou Schotanus vond plaats in de Mauritiuskerk aan de Eegracht in IJlst. Een aantal 
Friese OVV-ers, erelid Freek van der Stijl en bestuursleden woonden zowel de dienst als de begrafenis bij. 
Lou had aangegeven dat er geen 'toeters en bellen' hoefden te zijn en die wens hebben we gerespecteerd. De 
begrafenis geschiedde op het kerkhof in Wijckel, zijn geboorteplaats. Aan de voet van de toren van de vaste 
burchtkerk ligt hij voortaan samen met zijn echtgenote. 
De kerk is bijzonder omdat erin ook het praalgraf van Menno van Coehoorn een plaats heeft gekregen. 
Menno van Coehoorn (Britsum 1641 - Den Haag 1704) was militair 
en vestingbouwkundige. Hij was derde inspecteur-generaal van de 
Dienst der Fortificatiën en meester-generaal der artillerie. 
Als generaal-majoor van de infanterie trok hij ten strijde in de Ne-
genjarige Oorlog.  Hier  paste  hij  zijn  kennis  van de verdedigings-
kunst toe bij de belegeringen van Keizersveer en Bonn in 1689. Hij 
maakte vooral naam bij de verdediging van Namen in 1692 en Hoei 
in 1694. De herovering van de Citadel van Namen in 1695 bezorgde 
hem nog meer naam. De laatste oorlog waarin de Republiek tijdens 
Van  Coehoorns  leven  betrokken  raakte,  was  de  Spaanse  Suc-
cessieoorlog.  Van  Coehoorn  gaf  leiding  aan  de  verdediging  van 
Zeeuws-Vlaanderen, Venlo, Roermond en Luik in 1702. In 1703 was hij nog actief bij de verovering van 
Bonn. Vanwege zijn successen werd hij door de koningen van Spanje en Engeland in de adelstand verheven 
en kreeg hij van de Staten-Generaal talloze opdrachten voor ontwerpen van fortificaties: Groningen, Zwolle, 
Nijmegen, Breda, Bergen op Zoom. Hij was verantwoordelijk voor de planning van een serie linies die de 
'frontieren' van de Republiek moesten beschermen tegen invasies. De bekendste hiervan is de IJssellinie, die 
van Zwolle tot Arnhem strekt.
Behalve nieuwe methoden in de vestingbouw heeft Van Coehoorn het naar hem vernoemde mortier uit-
gevonden (1674); een klein door twee mannen draagbaar mortier voor belegeringen. Het Coehoornmortier 
(13cm) is nog tot ver in de 20e eeuw gebruikt door de marine als 
middel om bevoorradingskabels van een schip naar een ander 

schip te schieten en voor het werpen van 
licht kogels. Het aantal schoten per min-
uut bedroeg 4. Projectielen konden 500m 
ver worden geschoten. 

Van  Coehoorn  stierf  in  1704  aan  een 
beroerte en werd begraven in de kerk te 
Wijckel,  nabij  zijn  'state'  Meerenstein. 
Hij is nu met Lou (voormalig artillerist en in infanterist) in goed gezelschap.
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Lange besprekingen waren eigenlijk 'niet zijn ding'. Als het hem te lang duurde, 
zag  je  en  hoorde  je  hem denken,  daarna  kwam hij  meestal  met  een  "Tjeukes 
Mina", gaf zijn mening en dwong daarmee een besluit af. Hij ergerde zich aan 
bestuursleden die slechts aanwezig zijn, zijn non-verbale communicatie sprak dan 
boekdelen. 
Zijn 14 jaar als penningmeester en de volledige inzet voor de gehele vereniging 
heeft hem in 2004 het predikaat erelid opgeleverd.
Deelname aan de ereafzetting tijdens Prinsjesdag, het eerbetoon aan ZKH Prins 
Bernhard die 90 jaar werd, maar ook het defilé in Wageningen en alle ALV's, hij 
gaf altijd acte de présence. 
We zullen zijn aanwezigheid, vergaderen hoefde hij niet meer, node missen.

HANS SCHOENMAKERS
"VERGADERING GESLOTEN"



AGENDA 

LEDENADMINISTRATEUR
HENK VAN LEEUWEN

Vooralsnog hebben we als vereniging een goede start van het nieuwe jaar. Inmiddels zijn 
11 nieuwe leden bijgeschreven. Voor de afdeling Noord vijf, vier voor de afdeling Zuid en 

voor afdelingen Utrecht en Noord-Holland elk één. Als deze trend doorzet ben ik aan het eind van het jaar 
uiterst tevreden. Ik heb in de wandelgangen vernomen dat er nog nieuwe leden aan staan te komen. Chapeau 
voor de inzet van onze leden die nieuwe leden werven!  
Ik wil bij de leden onder de aandacht brengen, dat als zij besluiten OVV te willen verlaten, zich te houden 
aan de regels. Opzeggingen horen te gebeuren bij de landelijke administrateur ondergetekende dus. Uiterlijk 
één maand voor het einde van het jaar, dus vóór 30 November. Zodra u zich bij mij heeft afgemeld, krijgt u 
direct een bevestiging dat alles in goede orde ontvangen en dat u dan per 1 januari van het daarop volgende 
jaar bent uitgeschreven. Natuurlijk is het dan wel zo dat u eventuele financiële verplichtingen reeds voldaan 
moet hebben. Ondanks dat dit allemaal omschreven staat in ons Huishoudelijk Reglement komt het ieder 
jaar weer voor dat ik telkens maar weer het één en ander moet uitleggen aan een vertrekkend lid/donateur. 
Henk van Leeuwen, Ledenadministrateur OVV-KNR e-mail: ledenadmovvknr@natres.nl  

25 maart Korpsconcert FKNR Theater De Flint Amersfoort

1 april Beëdiging 20 Natresbataljon Nieuwegein

gecanceld Korpsdiner officieren uitgesteld; datum wordt nog bekend gesteld
4 mei Dodenherdenking Grebbeberg en regionale herdenkingen 

activiteiten5 mei Bevrijdingsdefilé Wageningen

1 juni Kranslegging bij OVV KNR adoptiegraven Margraten

17 juni Beëdiging 10 Natresbataljon Borculo 
24 juni Nationale Veteranendag Den Haag

1 juli Beëdiging 30 Natresbataljon Valkenswaard

17-21 juli Internationale Vierdaagse Nijmegen

4 augustus Herdenking gevallenen KNR Grebbeberg
9 september Beëdiging 10 Natresbataljon nog niet bekend

16 september Beëdiging 20 Natresbataljon nog niet bekend

19 september Prinsjesdag Den Haag

7 oktober Beëdiging 30 Natresbataljon nog niet bekend
7 oktober Landelijke korpsdag / Overdracht fie KA nog niet bekend

17 november Korpsdiner onderofficieren nog niet bekend
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Nieuwe leden donateurs  
C.A. Hikspoors ASTEN Zuid
T.A.M. Thielen HELMOND Zuid
J.W. Visser LIER (B) Zuid
M.P.M. Coenen VENLO Zuid
C.M. de Pijper PURMEREND N-H
G.F. Visser GRIJPSKERK Noord

B.K. de Wit ASSEN Noord
A. Hofland-Verhoef MAARSSEN Utrecht
H. Loois BLIJHAM Noord
F. Smidt BLIJHAM Noord
G. Kragt-Bulder MEPPEL Noord 

Overleden
A. Nijk uit Steggerda op 12 december in de leeftijd van 90 jaar.  
B. Maijers uit Goirle op 17 december op de leeftijd van 66 jaar.
L. Schotanus uit IJlst op 7 januari, 83 jaar oud. 
H.I. Olde Hanter uit Overdinkel op 22 januari op 74 jarige leeftijd. 

Eregalerij der senioren 
De volgen leden worden binnenkort 80 jaar: C.M. Brand uit Rotterdam op 20 maart en H.A.G. Wientjes uit Enschede 
op 24 april. 

Stand van ledenzaken
Per 24 februari heeft OVV KNR 557 leden en donateurs. 
Van de 46 donateurs zijn er inmiddels 9 die als "donateur plus" aangemerkt worden omdat ze het hetzelfde 
contributiebedrag als de leden betalen; 35 betalen €18 of meer, maar die genieten dan niet de voorrechten 
van het toezenden van het INFO; de deelname aan landelijk georganiseerde activiteiten (zoals battle field 
tours en excursies) en toegang tot het interne gedeelte van de KNR-site. Ook kan het zijn dat aan hen bij 
afdelingsactiviteiten een extra bijdrage wordt gevraagd.
Inmiddels hebben 509 leden en donateurs een e-mailadres opgegeven, waardoor met name de afdelingen de 
kosten voor verzending van post zien slinken. 
Als de verstokte niet-gebruikers van e-mail, toch een e-mailadres, bijvoorbeeld van een zoon of dochter, 
doorgeven, dan kan informatieve post toch geleverd worden, maar dan met zo min mogelijke kosten.    

JOHN BRINCKMAN 
PENNINGMEESTER

Het  nieuwe  verenigingsjaar  is  (vuur)pijl  snel  begonnen.  Elf  nieuwe  leden  hebben  zich 
aangemeld! Allemaal hartelijk welkom. De contributie inning is in volle gang, de eerste 
bestuursvergadering is al weer achter de rug, veel overleg met de ledenadministrateur, ont-

brekende e-mail adressen van leden stromen binnen, kortom druk druk druk. De eerste twee maanden zijn 
omgevlogen. 
Dit jaar is het 30 jaar geleden dat ik mij voor mijn dienstplicht op de Johannes Post Kazerne in Havelte 
moest melden. Wat gaat de tijd toch snel. Ik zie de wachtmeester nog bij de poort staan om ons te ver-
welkomen bij de artillerie. Na mijn diensttijd niet kunnen vermoeden dat ik 4 jaar later weer door dezelfde 
poort zou lopen, maar dan als lid van het Korps Nationale Reserve.
Als lid van OVVKNR blijft u de onderlinge binding, met elkaar en het korps houden. Het is daarom belangrijk 
dat de vereniging blijft groeien. Het wervingsteam heeft voor dit jaar weer een aantal acties uitstaan om 
nieuwe leden te  werven.  Ook u kunt  er  voor  zorgen dat  er  nieuwe leden bij  komen.  Op onze website 
www.ovvknr.nl staat het aanmeldingsformulier. Spreek je (oud-)pelotonsleden eens aan of ze lid willen wor-
den. Als er een schaap over de dam is, volgen er meer.  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PETER MENSINK
SECRETARIS 

WAGENINGEN
De eerste contacten met de organisatie van het Defilé in Wageningen zijn inmiddels ge-
legd. We zijn weer uitgenodigd en aangemeld om er met een detachement aan deel te ne-
men. Ook de plaats in de 'stoet' is ter sprake gekomen. Afgelopen jaar waren we als hek-
kensluiter ingedeeld. Menigeen was daar niet blij mee, vooral ook omdat we nà de KO-
VOM-leden liepen. Over die club heeft eenieder een (voor)oordeel die indertijd ook niet 
onder stoelen of banken werd gehouden. Jammer, want we leven gelukkig in een democratie en de organisa-
tie vindt het blijkbaar een vereniging waarvan de doelstellingen (zoals verwoord in de KOVOM-statuten) aan-
sluiten bij de opzet van het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de viering van de 
bevrijding in 1945.
Waar we dit jaar meelopen in de optocht is afhankelijk van de inzichten van het comité; we moeten dus af-
wachten. 
De leden die deel willen nemen aan het defilé, verzoek ik zich bij mij op te geven mail (natres@planet.nl) 
heeft de voorkeur, dan heb ik automatisch het juiste adres. Deelname kan in het OVV-tenue met model op-
gemaakte onderscheidingen en de verdere bepalingen opgenomen in onze "Richtlijnen Tenue OVVKNR". 
Als je (nog) niet in het bezit bent van het OVV-tenue dan kan ook het 'groene' NATRES-DT gedragen worden.
Na opgave zullen ter zijner tijd de verdere bijzonderheden (parkeren; tijden; logistiek) aan de deelnemers 
worden toegezonden. 

PRINSJESDAG
Het duurt nog een hele tijd, maar ook voor het eredetachement voor Prinsjesdag kunt u zich al opgeven. 
De deelnemers zullen zich er wel bewust van moeten zijn dat elke deelnemer zich als zijnde militair dient te 
gedragen. Dat houdt in dat men zijn mond houdt en de houding staat. Gedurende bepaalde perioden geeft de 
commandant aan dat er een 'losser gedrag' is toegestaan: je mag dan wel eens iets tegen een ander zeggen of 
antwoord geven aan het publiek achter je, maar dat dient tot het minimum beperkt te worden dus geen hele 
gesprekken of naar de overkant lopen om 'gezellig te 
klessebessen. Telefoneren en foto's maken is niet toe-
gestaan. We gaan weer bij de organisatie aankaarten 
dat we niet bij Defensie zijn aangesloten, dus zelf een 
fotograaf in onze gelederen willen hebben, keurig in 
tenue, maar 'vrij in bewegen'. Na klachten over ons 
gedrag van het afgelopen jaar, zal er vanuit de organi-
satie strenger opgetreden worden. Individuen kunnen 
na een klacht door de commandant verzocht worden 
om zich uit de opstelling te verwijderen. We zijn een 

gezelligheidsvereniging  gestoeld 
op  een  militaire  basis  omdat  we 
allen met 'tucht en discipline' zijn 
opgeleid, dienen we ons ook aan richtlijnen te conformeren. 
Voor wat betreft het tenue: lees er nog eens onze "Richtlijnen Tenue OVVKNR" op na en 
trek conclusies. Een donker grijze pantalon en niet hetzelfde als een lichte grijze broek. 
Een lichtblauw overhemd is effen dus zonder ruitje. Broekspijpen zijn op de juiste lengte, 
knopen zijn dicht, geen spencer omdat het koud kan zijn en nog meer om op te noemen. 
Uiteraard kan de commandant mensen uitsluiten omdat het tenue niet in orde is, maar het 
is eigenlijk te gek voor woorden dat we een medelid met die opgave belasten en hem (of 
haar) terwijl de beschuldigende vinger eigenlijk naar jezelf zou kunnen wijzen. We heb-

ben de mond vol over eenheid van tenue, maar zelf veranderen is blijkbaar erg moeilijk. Mocht je kleding-
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stukken van je tenue willen vervangen, of een tenue willen aan-
schaffen dan zie je op pagina 12 enkele mogelijkheden voor een 
prijsbewuste aanschaf, die rekening houdt met onze richtlijnen.

Big commander is watching you 

Cor Meere, hiernaast als commandant met zijn precariospiegels, 
heeft aangegeven het commando over het eredetachement neer 
te leggen. Peter Mensink zal het voorlopig (?) voortzetten.

UITNODIGING 
ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene Leden Vergadering van OVV wordt op 
30  maart  2017  gehouden  op  de  Du  Moulinkazerne, 
Zeisterspoor 19, 3769 AP Soesterberg.
Het Theater  aan de grote parkeerplaats is de locatie 
voor deze ALV.  
Deelnemers  dienen  een  geldig  paspoort  of  rijbewijs 
mee te nemen en zo nodig bij aankomst te tonen aan de 
beveiligingsbeambte aan de poort.

Het programma ziet er als volgt uit:  
Ontvangst van de leden 09.30 – 10.15 uur  
Start vergadering 10.15 uur  
Lunch 12.00 – 13.00 uur  
Einde vergadering 15.15 uur  
Nazit met een drankje 16.00 uur

AGENDA

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen notulen van 31 maart 2016
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Uitreiking ere-koorden
5. Jaarverslag van de secretaris (wordt voorge-

lezen)
6. Verslag van de kascontrolecommissie
7. Financiële verantwoording over 2016 door de 

penningmeester
8. Uitreiking (4x) speld 30 jaar lidmaatschap

9. Benoeming nieuwe leden voor de kascontro-
lecommissie

10. Conceptbegroting 2017
11. Vaststellen contributie 2017 en afdrachten
12. Uitreiking (7x) speld 25 jaar lidmaatschap
13. Activiteiten 2017 waaronder BFT 2017
14. Uitreiking speld (15x) 20 en (7x) 15 jaar lid-

maatschap
15. Rondvraag en w.v.t.t.k.
16. Sluiting door de voorzitter  

Aan- en afmelding voor het al dan niet bijwonen van de ALV kunnen worden gemaild naar 
natres@planet.nl
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Verslag van de Algemene Leden Vergadering van het OVV 2016 
Du Moulin kazerne Soesterberg 31 maart 2016. 

Notulen (concept) 
1.Opening door Ron Roos, voorzitter.  
De Vz heet iedereen van harte welkom. 102 leden zijn aanwezig bij deze ALV. Er is een bericht van verhin-
dering ontvangen van de KC en de BC van 20 Natresbataljon. Verder hebben zich 42 leden op correcte wijze 
afgemeld.  
Als eerste verzoekt hij de leden om te gaan staan. Hij leest de namen voor van de leden die vanaf de LV in 
2015 tot heden zijn overleden; de heer T. Roos, de heer C.G. Scholtens, de here W.G .Adema, de heer C.M. 
Schoen, de heer J.M.A. ten Broek, de heer J. van de Veur, de heer P.A. van Dijk.  
Hij vraagt om een minuut stilte.  
Daarna feliciteert hij Joop Saarloos die ter gelegenheid van Koningsdag 2015 door zijne Majesteit is be-
noemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Als laatste leest hij de aanhankelijkheidsbetuiging van het OVV aan de Koning voor. Daarna de reactie hier-
op van de chef staf van het Militaire Huis, de generaal majoor Van der Louw. 
2. Vaststellen notulen van de LV van 19 maart 2015.  
Onder punt 4 staat dat de voorzitter van de afdeling Joop Saarloos aanwezig was, dit wordt gecorrigeerd; het 
was Joop Nahon. Verder was het voltallige afdelingsbestuur aanwezig bij deze uitreiking.  
Er zijn verder geen opmerkingen, het verslag wordt door de ALV goedgekeurd en ondertekend door de Vz 
en de secretaris. 
De agenda wordt even opgeschort. De Vz verzoekt Koos Nieuwenhuizen om naar voren te komen. De Vz 
deelt mee dat het bestuur unaniem heeft besloten om Koos te benoemen tot erelid van de vereniging, dit 
vanwege jarenlange betrokkenheid bij de vereniging als penningmeester, bij de ledenadministratie en onder-
steuning van het afdelingsbestuur. Het applaus is voor het nieuwe erelid, die op zijn beurt een afscheids-
praatje houdt. 
3. Mededelingen en ingekomen stukken.  
De Vz meldt dat in 2018 het dertig jarig bestaan van de vereniging gevierd wordt. De oprichtingsdatum was 
in 1988. Hij geeft aan dat hij dan stopt als voorzitter van de vereniging. Ook de secretaris zal dan stoppen. 
Het geeft de vereniging de ruimte om uit te kijken naar een nieuwe voorzitter en secretaris.  
De Vz gaat kort in op het vertrek van het erelid Leo Moleveld. Verschillende leden reageren op de reactie 
van de Vz. Het blijkt dat de werkwijze van de leden van het BFT de schoonheidsprijs niet heeft verdiend. De 
Vz geeft aan dat er nog gediscussieerd kan worden maar schorst de vergadering even. 
Hij verzoekt Kees Dobben om naar voren te komen. De Vz meldt dat het bestuur heeft besloten om Kees te 
benoemen tot Lid van Verdienste. De secretaris ontvangt in het verlengde daarvan de voordracht van de af-
deling, ondersteund door 37 leden. Kees verwoordt in zijn reactie de verbazing voor de benoeming tot Lid 
van Verdienste. 
Hij vraagt aan de Vz of hij nog iets mag vertellen over het tot stand komen van wat nu de BFT is. In een fel 
en emotioneel betoog vertelt hij dat hij samen met Piet van Dijk in het verleden is begonnen met het organi-
seren van excursies die er uiteindelijk toe hebben geleid dat de BFT ontstond. Nooit was er een probleem 
voor wat betreft deelname, er zijn genoeg programma’s geweest waar ook vrouwen aan deel konden nemen. 
Hij spreekt de hoop uit dat er ondanks alles iemand is die het over wil nemen. De Vz meldt dat dit nog aan 
de orde komt. 
De heer T.L.J. Adams wordt naar voren geroepen. Hij krijgt als eerste lid de speld voor 30 Jaar lidmaatschap 
van de vereniging opgespeld door de Vz. Gemeld moet worden dat het vooraf niet zeker was dat hij inder-
daad aanwezig zou zijn vanwege zijn gezondheid, maar dat hij ook had aangegeven graag aanwezig te wil-
len zijn. 
Na dit gebeuren neemt de Vz het woord over de BFT. Er is een lid uit de afdeling Noord die de nodige erva-
ring heeft in het verzorgen en opzetten van excursies zoals die ook door Leo Moleveld en Co gebeurde. Het 
is Eeuwe Geertsma, die de presentatie van de BFT voor 2016 op ludieke manier verzorgt. In november van 
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dit jaar wordt er een meerdaagse excursie georganiseerd naar Berlijn. In korte lijnen vertelt hij over de in-
houd van deze excursie. Vol is vol, men kan zich nu al aanmelden. Belangrijk is dat hij de boodschap van 
het bestuur goed heeft begrepen; de prijs voor deze meerdaagse reis is €350,00.  
 
De secretaris geeft een korte opsomming van de post die het afgelopen jaar is binnengekomen. Hij meldt 
ook nog dat op een afdeling na alle afdelingen op tijd hun stukken hebben ingediend. Vervolgens de mede-
deling dat er nog ruimte is voor deelname aan Wageningen op 5 mei en Prinsjesdag.  
4. Jaarverslag secretaris over 2015.  
Het bestuur is in 2015 vier keer in vergadering bij elkaar gekomen; op 27 januari, op 11 juni samen met de 
voorzitter en/of secretaris van de afdelingen, op 8 september en op 12 november opnieuw met de voorzitter 
en/of secretaris van de afdelingen.  
In de eerste helft van dit jaar zijn ook beëdigingen doorgevoerd bij de bataljons. De data die gepland stonden 
voor de tweede helft van het jaar zijn vanwege vergaande bezuinigingen bij Defensie opgeschort. Inmiddels 
zijn data voor 2016 gedeeltelijk bekend, zo zal door 10 en 30 Natresbat dit voorjaar beëdigd worden, terwijl 
20 Natresbat 1 oktober heeft vastgesteld om in een keer iedereen te beëdigen. Op 28 maart werd het jaarlijk-
se concert van het FKNR gehouden in theater de Flint in Amersfoort.  
17 april is het Korpsdiner officieren gehouden. Hiervoor worden alle actieve en oud-officieren uitgenodigd 
met dien verstande dat de laatste groep wel lid dient te zijn van het OVV.  
Op 4 mei is in het gehele land Dodenherdenking gehouden, bij diverse plaatsen is ook door leden van het 
OVV deelgenomen.  
Op 5 mei heeft het ere detachement van het OVV deelgenomen aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen. 
Het detachement bestond voor de eerste keer uit leden in OVV tenue en leden in DT. De grootte van het de-
tachement was 44. Wij hadden het geluk dat het detachement in een later cluster was geplaatst, dat voor-
kwam dat iedereen kletsnat regende. Het was een prachtig defilé, met ontzettend veel belangstelling van de 
bevolking. Er zijn schitterende foto’s gemaakt door Klaas Hartman van Noord.  
Op 12 en 13 mei hebben leden van het OVV ondersteuning verleend bij de TMPT die op de Harskamp werd 
gehouden.  
Op 27 juni was de jaarlijkse Veteranen dag in Den Haag. Hier hebben ook leden van het OVV aan deelge-
nomen. 
In de derde week van juli hebben leden van het OVV deelgenomen aan de 4-daagse van Nijmegen, al dan 
niet succesvol.  
Op 4 augustus werd 100 jaar Nationale Reserve afgesloten. Helaas zonder vertegenwoordiging van het 
OVV. De voorzitter is op persoonlijke titel aanwezig geweest.  
Op 15 september heeft het OVV met een groot ere-detachement deelgenomen aan Prinsjesdag. Met af en toe 
een korte. Doch felle regenbui is het ook dit jaar weer een mooie dag geweest. De foto’s werden ook nu 
weer gemaakt door Klaas Hartman, waarvoor dank.  
Op 13 november werd het Korpsdiner voor onderofficieren gehouden op de legerplaats Harskamp. Dit jaar 
was het OVV met meer leden vertegenwoordigd. De KA heeft verzocht om volgend jaar met een grotere af-
vaardiging deel te nemen aan dit diner.  
Zoals al eerder vermeld zijn in het kader van de vergaande bezuinigingen geen activiteiten door het Korps 
geweest, dus ook geen beëdigingen. 
Vervolgens is het woord aan de leden die verslag doen van de controle van de financiën van de vereniging. 
Dit zijn Rob Cohen en Frans Verhees. De laatste is afwezig i.v.m. een mooie cruise. Ook Dolf Koning is af-
wezig. Rob Cohen prijst de manier waarop de penningmeester zijn zaken voor elkaar heeft. Hij stelt de ALV 
dan ook voor om decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid. De ALV beloont dit met een 
applaus. Rob meldt ook nog dat het niet meer bestaande BFT team een correcte stakingsbalans heeft afgege-
ven.  
Omdat Frans Verhees aftredend is wordt gevraagd wie er als reserve wil functioneren voor de financiële kas-
controle in 2017. Hein Groen meldt zich als reserve. De heren Cohen en Koning verzorgen de controle in 
2017. Hierna legt de penningmeester verantwoording af over 2015. 
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Hierna gaat de Vz over tot het uitreiken van de jaarspelden voor 15 jaar lidmaatschap aan G.J. den Besten, 
A.M.J.C. Heesakkers, J.J. Kimmel en M. Nieuwenhuizen. 
5.Conceptbegroting.  
De penningmeester vertelt in het kort over de conceptbegroting van 2017.  
Gevraagd wordt waarom deze begroting een tekort kent van een kleine €500. De penningmeester geeft hier-
op een correct antwoord. 
6. Uitreiking jaarspeld voor 20 jaar.  
Deze wordt uitgereikt aan J. Beens, P. van Dijk, K. Dobben, L.A.H. Herman, J.T.G. Nellen, C.J.A. Quaed-
vlieg, H. Rass, A. van Seters, A.A.J. Stans en A.H. Stans. 
Uitreiking jaarspeld voor 25 jaar.  
Deze wordt uitgereikt aan E.G. Huizinga. De secretaris meldt nog dat de heet J.A.M. Vaes de jaarspeld heeft 
ontvangen tijdens het jaarconcert van het FKNR in Amersfoort. 
Als laatste wordt de heer H.W. Risseeuw naar voren geroepen. Hij ontvangt van de secretaris het erekoord 
dat wordt uitgereikt (in bruikleen) aan die leden die 5 keer hebben deelgenomen aan Wageningen en Prins-
jesdag. 
7. Herbenoeming van 3 leden van het landelijk bestuur.  
Peter Mensink, Hans Engeldorp Gastelaars en Hans Schoenmakers zijn aftredend en herkiesbaar. Waarbij 
aangetekend wordt dat Peter Mensink in 2018 zijn werkzaamheden als secretaris beëindigt. De ALV gaat 
akkoord met de herbenoemingen. 
8. Behandeling (concept) huishoudelijk reglement.  
Hans Schoenmakers geeft een duidelijke uitleg over de doorgevoerde wijzigingen in het HH reglement. De 
ALV gaat akkoord met de wijzigingen, zodat dit HH reglement leidend is. 
9. Activiteiten in 2016.  
De afdeling Zuid meldt dat er ook dit jaar weer een herdenking in Margraten plaatsvindt. Hij verzoekt de 
secretaris de uitnodiging door te sturen naar de afdelingen.  
Rob Cohen nodigt de leden van harte uit om aanwezig te zijn bij de heropening van het Natres museum op 
15 april 2016. Ons erelid Harry Verweij overhandigt nog een paar memorabilia aan Rob Cohen voor het mu-
seum, dat in dank wordt aanvaard.  
Koos van Nieuwenhuizen vraagt en krijgt het woord. In een korte reactie gaat hij terug in de tijd vanaf het 
moment van militaire dienst tot aan het uiteindelijke afscheid van het landelijk bestuur. 
10. Rondvraag.  
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
11. Sluiting.  
Voorzitter Ron bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage aan deze ALV. Na afloop is er gelegenheid voor het 
gebruiken van een drankje. Hij wenst iedereen een goede thuisreis en sluit de ALV. 

Het hiernaast afgebeelde fleece jack is een verenigingsartikel geworden dat gretig aftrek vindt. De uitste-
kende kwaliteit garandeert een perfecte winddichtheid. Het jack is voorzien van een stevige 

grove rits, die niet snel zal slijten.  
Kortom:  
gezien de qua prijs-kwaliteit-verhouding is de aanschaf ervan niet te weer-
staan. 

Tijdens de ALV zal een pas-set aanwezig zijn in de maten XS tot 
en met 4XL. Voor alle 'figuren' zal een geschikt exemplaar te proberen 
zijn. Voor de prijs €39,95 hoef je het niet te laten! Uiteraard zijn er 
ook andere artikelen: stropdassen; caps en emblemen te koop.
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om de ALV te bezoeken, neem 

dan contact op met Hans van Engeldorp Gastelaars (zie binnenblad).
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IN MEMORIAM
BERT MAIJERS

VAANDELDRAGER EREDETACHEMENT

's-Hertogenbosch 5 november 1951 Tilburg 17 december 2017

  In het crematorium van Tilburg heeft op 27 de-
cember de afscheidsdienst voor Bert plaatsgevonden. Ruim 
150 mensen waren getuige van een waardige dienst, waarin 
familie, vrienden, collega's en kennissen hem een laatste 
groet konden brengen.  
De kist met zijn stoffelijk overschot werd begeleid door zijn 
kameraden van '93-11'. Daarna werden zowel de Neder-
landse vlag als de onderscheidingsvlag van OVV KNR door 
het erelid Koos Nieuwenhuizen en secretaris Henk Mensink 
op het podium geplaatst. 

'93-11', is een hechte vriendenclub van het oude "Efteling-
peloton" NATRES van Kaatsheuvel. Bert was al zo'n vijf jaar 
voorzitter daarvan. In deze gezelligheidsclub bestookte hij 
iedereen met grappige maar soms ook scherpe opmerkingen. 
Hij is altijd, 'duidelijk aanwezig', open en eerlijk', opgewekt 
en punctueel geweest. Zelfs bij de voor hem laatste 'bind-
ingsavond' (deze term blijft gebruikt worden) in november 
wilde hij aanwezig zijn ondanks het feit dat hij er erg slecht 
aan toe was.  
Over zijn NATRES-tijd is tijdens de dienst door zijn vriend 
Hein Wouters ruim aandacht besteed. Ook hier is ter sprake 
gekomen: "Bert zijn mond staat nooit stil, maar zo nu en dan 
komt er toch iets verstandigs uit". Hij is een prima chauffeur 
geweest met alle militaire rijbewijzen en was daar terecht 
trots op.  

Bert is nog als actieve NATRES-militair lid van OVV afdeling Zuid geworden. Toen Peter Koumans niet 
langer vlaggendrager kon zijn, werd Bert gevraagd om hem op te volgen. Als harmoniemuzikant kon 
hij uitstekend in de pas lopen. Dat hij niet groot van stuk was maakte niet uit, hij liep immers voorop 
en de langste in het detachement liep achteraan! Die taak heeft hij een vijftal jaren met volle overgave 
uitgevoerd met name in Wageningen en tijdens de herdenkingen in Tilburg. Ook Prinsjesdag is voor 
hem en zijn vaste compagnon Johan een telkens terugkerend uitje geweest.  

Bert heeft zijn strijd tegen de ziekte moedig gestreden. We zullen hem blijven herinneren als een blij-
moedige persoonlijkheid.  

Hans Schoenmakers (met dank aan Johan, Koos en Hein) 



BFT TSJECHIË 2017
Woensdag 27 september 2017 tot en met zondag 1 oktober 2017

Hierbij een hernieuwde oproep voor “onze” Battle Field Tour 2017. We hebben een mix gemaakt van histo-
rische slagvelden, het duistere "WO-II"-verleden van individuen, het verzet en indrukwekkende plaatsen in 
Tsjechië waar je letterlijk de sfeer uit die tijd kunt voelen.Voor diegenen die de ALV niet kunnen bijwonen 
maken we ook attent op onze site www.ovvknr.nl voor verdere informatie.
Inschrijven: Stuur een mail naar bft@ovvknr.nl Of

stuur een briefje naar: BFT-OVVKNR, Waterlelie 27, 9207 AN Drachten
Vermeld in de correspondentie per persoon: naam, adres, woonplaats, lidmaatschapsnummer 
(zie contributiefactuur), telefoonnummer en of u in één of twee keer betaalt. 

Prijs: €350,-
Overmaken op NL 94 RABO 03 00 59 96 17 t.n.v. OVV-KNR onder vermelding:BFT 2017

Voorwaarden:
Het minimale aantal deelnemers is 40 personen.  
De inschrijving van de BFT staat ook open voor donateurs+ (= zij die minimaal €36/jaar do-
neren). De volgorde van betaling is bepalend bij opname in de deelnemerslijst.  
Bij onvoldoende deelname wordt de BFT geannuleerd. 

Programma:
Dag 1
opstapplaats Darp bij Havelte om 06.00 uur,
opstapplaats Schaarsbergen bij Arnhem om 07.30 uur.
Hierna de reis naar Praag / ***Hotel Golf / gezamenlijk diner / vrij in beweging.
Dag 2
Ontbijtbuffet / historische centrum Praag met gids (Burcht, Keizer Karelsbrug en andere bezienswaardighe-
den) / middag 'vrij' / diner in traditioneel Praags restaurant
Dag 3
Ontbijtbuffet / busreis naar  Austerlitz (voorheen Slavkov u Brna) / Praag diner in een traditioneel restaurant.
Dag 4
Ontbijtbuffet / bezoek aan het concentratiekamp en getto Theresiënstadt. Hierna bent u vrij in beweging. De 
gezamenlijke maaltijd is in ons eigen hotel.
Dag 5: Ontbijtbuffet / terugreis Nederland / gezamenlijk diner / opstapplaats Schaarsbergen / Darp.

�
 

Colbert €79,90 donkerblauw

Je DT-schoenen (zwart) of
Schoenen met veters €29,90 (afgeronde punt, glad)

Het OVV-tenue is eigenlijk eenvoudig samen te stellen. Das en embleem bij Hans Engeldorp 
aanschaffen. In menige herenkledingzaak zijn bijna alle overige items te koop. Ik heb zelf mijn 
eerste tenue aangeschaft bij C&A, later gedeeltelijk bij de Bijenkorf. Echt duur is het niet te 
noemen. Grijze sokken en een zwarte riem heeft iedereen zelf wel, neem ik aan. Ik neem nu de 
C&A opties even door: HANS SCHOENMAKERS
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Hemd Regular Fit licht blauw €19,90 Split suit–broek donkergrijs €24,90 
of Businessbroek grijs mix €24,90

http://www.ovvknr.nl
mailto:bft@ovvknr.nl


NOORD  
 

Roel Zevenhuizen

SIMKKW 3 DECEMBER 2016 TE ASSEN
Op zaterdag 03 december 2016 was weer een SIMKKW-schietdag georganiseerd door de afdeling Noord op 
de JWF kazerne te Assen. Friesland was hierbij ook uitgenodigd maar helaas was hier niemand van die 
afdeling aanwezig. De opkomst was om 09.15 uur bij gebouw 123 waarin de SIMKKW gehuisvest is. Na de 
koffie vertelde de secretaris aan de deelnemers wat men kon gaan verwachten, schieten in de SIM en een les 
autotheorie. Tevens werden de SIM-instructeurs voorgesteld, de SGT1 R. Koorn en de SGT P van der Sleen, 
beiden afkomstig van 10 Natresbat. De les autotheorie nam de heer W. Neehoff voor z’n rekening, deze 
heeft een eigen rijschool dus heeft uit-
stekende  kennis  van  zaken.  Overigens 
waren er vandaag weer 33 enthousiaste 
schutters/deelnemers  aanwezig.  In  de 
SIMKKW kregen we nog enige uitleg van 
de instructeurs van het wapen ‘Colt C7’. 
Hierna  werden  de  schutters  in  drie 
groepen  opgesplitst  en  werd  er  uitleg 
gegeven over de te schieten oefening. Er 
was een roulatieschema gemaakt om de 
vele  deelnemers  elk  aan  de  beurt  te 
kunnen laten komen.  Groep 1 ging de 
SIM in, groep 2 naar de les autotheorie 
en groep 3 kon nog even naar de koffie. 
Om het schieten een beetje spannender en aantrekkelijker te maken zit er altijd een wedstrijdelement in. Zo 
zijn er na afloop een paar kleine prijsjes te verdelen: voor de beste schutter van de dag en dit keer ook voor 
diegene die de les autotheorie het beste heeft gemaakt. Bij deze les moest men namelijk aan de hand van 
beelden die men zag een vragenlijst invullen, precies zo als het nu gaat bij het echte rijexamen. Voor deze 
dag zijn de prijzen wederom door de werving 10Natresbat geschonken. Na een aantal oefeningen te hebben 
geschoten was het al weer tijd voor de lunch; lekkere broodjes en eigen gemaakte groentesoep stond op het 

menu. De lunch was weer geweldig 
goed verzorgd door onze vaste vrij-
willigster. Ook was er al een tussen-
stand bekend van het wedstrijdschi-
eten, maar die werd nog even geheim 
gehouden.  Na  de  lunch  omstreeks 
13.00 uur is  er  weer begonnen met 
de  te  volgen  lessen.  Voor  het  wed-
strijdschieten bleven er vijf schutters 
over. Één vrouw moest het gaan op-
nemen  tegen  de  andere  vier  man-
nelijke finalisten. Uiteindelijk bleven 
er  drie  over  die  gingen strijden om 
beste schutter van de dag te worden. 

De te schieten oefeningen voor deze finalisten werd steeds moeilijker gemaakt zodat er uiteindelijk één ie-
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mand over bleef en beste schutter van de dag werd. Voordat bekend gemaakt werd wie de beste schutter was 
geworden was er nog de Fun-oefening als afsluiting. Na de laatste oefening te hebben geschoten konden we 
over gaan naar de prijsuitreiking. De beste schutter van de dag is Marieke Peerdeman, 
2e de heer Rook en 3e is de heer H. Rijnvis geworden. Hierna volgde de uitslag van de 
autotheorie,  hier  was  één  prijs  te  vergeven.  Diegene  die  de  theorie  het  beste  heeft 
gemaakt was de heer R den Rooijen. Zo tegen 15.00 uur waren we dan echt aan het 
einde van deze mooie maar ook leerzame dag gekomen. Hierna bedankte de secretaris 
de uitstekende schietinstructeurs, de instructeur autotheorie en de jongedame van de 
catering en wenste een ieder wel thuis. Ook kon men nog een lekkere chocoladeletter 
mee naar huis nemen.

NIEUWJAARSRECEPTIE 
OVVKNR AFDELING NOORD 12 JAN. 2017

Donderdagavond 12 januari 2017 heeft de afdeling Noord weer hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden.  
De receptie werd zoals altijd gehouden op de Johan Willem Friso kazerne te Assen. De weergoden waren 
ons deze keer beter gezind dan vorig jaar, toen moesten we de receptie uit noodzaak een week uitstellen 
vanwege de spekgladde wegen door ijzel. Zo rondom 19.00 uur druppelden de eerste gasten binnen en zo 
tegen 19.30 uur waren alle genodigden wel zo’n beetje binnen. Er hadden zich voor de receptie 35 mensen 
aangemeld, maar door omstandigheden (griep en werk) moesten er zich een paar jammer genoeg afmelden. 
Toch bleven we desondanks de afmeldingen met nog 31 gasten over, verder werd het een geweldig leuke 
avond. Het was weer zo’n avond om eens gezellig met elkaar bij te kletsen. Het was voor mij een genoegen 
om de leden/donateurs te mogen begroeten op de receptie. Na de koffie vroeg de secretaris of hij even de 
aandacht mocht om zijn nieuwjaarstoespraak te houden. Vorig jaar werd voorafgaand aan de toespraak stil-
gestaan bij de bloedige terroristische aanslagen o.a. bij de concertzaal Bataclan in Parijs. Nu een jaar later 
werd er wederom even stilgestaan bij weer een jaar met terroristische aanslagen. Zoals altijd werd er eerst 
nog even teruggekeken naar het afgelopen jaar 2016. Tot nu toe was het jaar 2015 het succesvolste jaar voor 
onze vereniging, maar 2016 overtreft alles, het kan haast niet beter. Afgelopen jaar zijn er 16 nieuwe leden/
donateurs bijgekomen, onze afdeling geeft flink gas en gaat met volle vaart vooruit. Ook werd het donateur 
plus nog even onder de aandacht gebracht, net zoals het ‘lid van verdienste’ en het voor de eerste keer uit-
reiken van de speld voor 30 jaar trouw lid. Ook werd natuurlijk de Landelijke ‘BFT 2016’ nog even bespro-
ken. De heer Eeuwe Geertsma heeft er alles aan gedaan wat maar mogelijk was om het door te laten gaan, 
maar helaas het mocht niet baten. Zoals altijd worden we door de Bcie van 10NB ondersteund door twee 

gecertificeerde  instructeurs  om 
ons bij te staan bij het schieten in 
de  SIMKKW.  Doordat  de  Natres 
dit  jaar  aanzienlijk  meer  oefen-
uren krijgt,  hopen we natuurlijk 
dat men ons kan blijven helpen. 
De werving van 10NB onder lei-
ding van Richard Bakker wil ik 
ook nog even noemen, deze on-
dersteunt ons altijd met een paar 
mooie prijzen voor het  schieten 
in de SIMKKW. Ook zijn we het 
afgelopen  jaar  voor  de  eerste 
keer uitgenodigd om bij de her-
denking  op  de  Grebbeberg  bij 
het beeldje van de Natres “Als ’t 
Moet” aanwezig te zijn.  Nu we 
2016 achter ons gaan laten wil ik 

toch nog twee mensen in het bijzonder bedanken voor hun geweldige inzet in het afgelopen jaar. Elke vere-
niging heeft wel een paar vrijwilligers die er bovenuit steken zo ook bij ons. Wij hebben twee vrijwilligers 
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Anneke Hopman en Klaas Hartman die het afgelopen jaar belangeloos hun ding hebben gedaan voor onze 
vereniging. Aan Anneke is een bloemetje overhandigd en aan Klaas een schoudertas met het logo van de KL 
erop. Vooruitkijkend naar het jaar 2017 en verder, ondanks dat we het succesvolste jaar achter ons hebben 
gelaten riep de secretaris de leden op om eens te kijken binnen de familie, vrienden of kennissenkring of 
daar nog mensen bij zijn die lid of donateur willen worden van onze mooie vereniging. Er zat natuurlijk een 
bedoeling achter deze oproep. De secretaris wil even verder kijken dan 2017, over vijf jaar bestaat onze af-
deling 10 jaar en dat willen we natuurlijk vieren met onze leden/donateurs. Wat zou het, nu het zo goed gaat 
met steeds maar meer leden, mooi zijn als we dan kunnen zeggen we zijn de grootste afdeling geworden van 
het OVV KNR. Het is nog ver weg maar als we met z’n allen er vol voor gaan moet het mogelijk zijn, ik 
weet zeker dat het gaat lukken. Nu weer terug naar 2017, ook zijn er in het nieuwe jaar weer veel activitei-
ten. Een bezoek aan het museum ‘Collectie ’40-‘45’ in Schaarsbergen waar we ook de lunch nuttigen, daar-
na stappen we in oude auto’s uit die tijd om met een gids langs historische plaatsen uit WWII te rijden en 
ook om even te stoppen. En de klapper van het jaar is de Landelijke Battlefieldtour die gehouden gaat wor-
den van 27 september t/m 01 oktober. De reis gaat naar Tsjechië, er wordt onder meer een bezoek gebracht 
aan het concentratiekamp Theresiënstadt, ook gaan we naar Austerlitz bekent van de ‘slag bij Austerlitz’. 
Voor meer informatie kijk even in het INFO blad 2016.4. Er zijn natuurlijk nog veel meer activiteiten maar 
de secretaris wil het hier maar even bij laten. Rest mij om het glas met jullie te heffen en iedereen het aller-
beste te wensen voor 2017 en hopend op een mooi verenigingsjaar. Zoals eerder gezegd werd het nog een 
erg  gezellige avond waar men de tijd had om weer even bij te praten met elkaar. Tussen de bedrijven door 
werden de gasten met allerlei lekkere hapjes en drankjes getrakteerd. Maar net als altijd, als het gezellig is 
dan vliegt de tijd voorbij. Inmiddels is het 23.00 uur geworden en zijn we aangekomen bij de afsluiting van 
de receptie. De secretaris bedankte iedereen voor hun komst en wenst een ieder wel thuis.

OVERIJSSEL 

JAN MANENSCHIJN 
Bestuurswisseling 

De jaarvergadering op 23 januari in de Klokstee in Hengelo resulteerde in een bestuurswisseling. Voorzitter 
Cor Meere is opgevolgd door Bert Bijkerk en J. Weber was niet herkiesbaar is opgevolgd door J. Hulsink die 
de functie van vice-voorzitter op zich heeft genomen. 
J. Maneschijn blijft secretaris; J. Webbink zet voort als penningmeester en G. Voortman is algemeen 
bestuurslid. H. Wilmink draagt zorg voor "Lief en Leed beheer en verzorging".
De nieuwe voorzitter heeft als eerste de vraag gesteld:
“Wat voor vereniging willen wij zijn!” Hij is van mening 'dat als we achterover blijven le-
unen we bezig zijn met het dood laten bloeden van de vereniging'. Hij betoogt dat de leefti-
jdsopbouw de afgelopen jaren immers niet erg is verbeterd. De aanwas van NATRES- mili-
tairen die met FLO gaan is minimaal en de nog actieve militairen verlaten de verenging. 
'Als we hier niet iets doen hebben we over 10 jaar een club van hoofdzakelijk 80 plussers. 
Dit is niet iets wat alleen het bestuur aan gaat, dit gaat de hele vereniging aan. Al onze 
leden moeten gaan beseffen dat ze in hun eigen netwerk mensen enthousiast moeten maken 
voor het OVV'. Hij verwoordt het in de zin van John F. Kennedy: "Vraag niet, 'wat doet de 
vereniging voor mij', maar 'wat kan ik voor de vereniging doen'!
Het bestuur draagt daar toe bij met een programma voor een zo breed mogelijk publiek. 
De leden zullen door een zo groot mogelijke opkomst moeten laten zien dat ze hier ook achter staan. Hij 
roept op om contact met elkaar te zoeken, elkaar te steunen en 'trek elkaar mee, en vooral: laat je horen'. Hij 
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vindt dat er samen gewerkt moet worden aan een gezonde vereniging. Waarin leden vooral laten horen wat 
er wel of wat er niet goed gaat.
Het eerste halfjaar wordt het volgende programma aangeboden:

ovvoverijsse.nl 

FONDS 1815 
Fonds 1815 heeft ten doel "Het verlenen van financiële steun aan militairen en oud-militairen en 
aan hun nagelaten betrekkingen die in behoeftige omstandigheden verkeren. Onder militairen zijn 
te dezen tevens te verstaan zij, die zich in tijden van oorlog erkend daadwerkelijk hebben verzet 
tegen de vijand, dan wel onder oorlogsomstandigheden zijn ingezet". 
Deze weliswaar gedateerde tekst is nog steeds van toepassing, dat wil zeggen dat ook OVV-ers als 
voormalig NATRES-militairen aanspraak kunnen maken op een bijdrage uit het fonds als overige so-
ciale voorzieningen tekort schieten.  
De Nederlandse bevolking leeft al sinds de Tweede Wereldoorlog in vrijheid. Dat is ook te danken aan 
landgenoten, die bereid zijn zich voor het handhaven van deze vrijheid in te zetten: de Nederlandse 
militairen te land, ter zee en in de lucht. Het spreekt dan ook vanzelf dat zij op steun van de Neder-
landse samenleving kunnen rekenen wanneer zij bij het vervullen van hun taak in oorlogs- en in vre-
destijd, in problemen zijn gekomen. 
Door de huidige sociale voorzieningen en nazorg van de krijgsmacht lijkt aanvullende financiële steun 
op het eerste gezicht minder noodzakelijk. In de praktijk blijkt dat het vangnet van sociale voorzienin-
gen nog wel eens tekortschiet. Daar waar dat het geval is kunnen actief dienende militairen, oud-mili-
tairen en zij, die zich in tijden van oorlog erkend daadwerkelijk hebben verzet tegen de vijand dan wel 
onder oorlogsomstandigheden zijn ingezet en hun nagelaten betrekkingen een beroep doen op Fonds 
1815. 
Voor nadere inlichtingen (en zonodig een "voorcheck") kan men een e-mail sturen aan oud 
Korpscommandant mr. D. van Zuidam die verbonden is aan het Fonds. 

dvanzuidam@gmail.com

 

17 maart Jahresempfang te Haren Dld, Kreisgruppe 
Emsland / Grafschaft Bentheim

18 mei Bindingsavond

27 maart bezoek/ rondleiding  Synagoge Enschede met 
expositie “Getuigen langs het spoor”

27 mei Forelvissen bij de Broekbeke, 
Geesteren

10 april Bezoek Kerncentrale Lingen Dld 10 juni Beëdiging 10 Natres bat

14 april Schieten Winterswijk 17 juni Fietstocht met BBQ

15 april Battlefield Tour Arnhem Oosterbeek door Joop 
de Lange

30 juni/1juli kinderweekend   Borne

20 april bezoek aan Bundespolizei Bentheim 4 augustus Kranslegging Grebbeberg

4 mei Dodenherdenking bij provinciaal monument  
Markelo

14 augustus Indië herdenking Almelo

5 mei Bevrijdings defilé Wageningen 15 augustus Indië herdenking Enschede
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ZUID-HOLLAND 

Joop Saarloos
In de vorige editie van ons blad stond tweemaal een ‘In Memoriam’. Daar hoeft bij ons deze keer gelukkig 
geen ruimte voor gereserveerd te worden, dus kunnen we het ergens anders over hebben.
Op het moment dat de leden dit lezen is onze jaarlijkse ledenvergadering alweer voorbij. Het bestuur is 
vooraf druk met alle voorbereidingen. Wie treedt er af volgens rooster? Is hij herkiesbaar of hebben we een 
vervanger? Weten de leden van de kascontrolecommissie nog dat zij een aandeel in de vergadering hebben? 
Zijn de verschillende verslagen correct? Waar gaan we vergaderen en met hoeveel personen zijn we dan? Na 
zaterdag 11 maart weten we hoe het is afgelopen. Daar tussendoor is er nog informatie, die verspreid moet 
worden. 
Onze eerste bestuursvergadering van 2017 stond gepland begin februari. We hebben ondermeer gesproken 
over alle activiteiten die we willen organiseren in 2017. Bijvoorbeeld een bezoek in het najaar aan de Biber-
stelling in Oostvoorne. Zou dat interessant zijn? Of hebben onze leden goede ideeën? Bedenk bij alles wat 
we organiseren,  dat  de belangrijkste doelstelling,  namelijk dat  onze leden elkaar kunnen ontmoeten,  de 
grondgedachte is. Als daar geen belangstelling voor is, heeft de vereniging weinig reden van bestaan. 
Onze middagen in Rotterdam worden door gemiddeld 10 tot 15 mensen bezocht. Over het algemeen wel al-
tijd dezelfde mensen. We weten dat aardig wat leden nog werkzaam zijn, maar beduidend minder dan de 70 
leden die we nergens zien. Ook is ons tijdens het tweede voorzittersoverleg afgelopen jaar verteld, dat in 
Zuid-Holland de gemiddelde leeftijd van de leden/donateurs het hoogste ligt (68 jaar) van alle afdelingen. 
Dat is dan ook een gegeven waar rekening mee gehouden moet worden. De middagen in de Van Ghentka-
zerne  sluiten  daarbij  aan.  Hierbij  moet  opgemerkt  worden  dat  het  samen  optrekken  met  de  Bond  van 

Wapenbroeders  het  be-
zoekers  aantal  behoorlijk 
omhoog  tilt  op  die  mid-
dagen.  Als  afdeling  van 
OVV KNR  zou  het  met 
10-15 bezoekers toch wat 
beperkt zijn.

Die middagen op de Van 
Ghentkazerne  in  het 
Echos Home ‘Het Anker’ 
zijn  door  de  uitbreiding 
met  verschillende  ge-
bouwen  op  het  kazer-
neterrein soms wat moei-
lijker  te  bereiken.  Het 
betekent  meer  mensen, 

dus meer auto’s. Als u goed kunt lopen is het verstandig direct op de grote parkeerplaats aan de overkant te 
gaan staan. Ook de controle aan de ingang is soms wat intensiever. Bedenk daarbij dat u een militaire locatie 
binnengaat en er dus altijd naar uw legitimatie gevraagd wordt. De secretaris heeft weer een actuele lijst met 
namen van onze leden/donateurs afgegeven. Echter, bij de bewaking is niet iedereen direct bekend met het 
bestaan van deze lijst. 
De secretaris heeft ook nog een keer duidelijk aangegeven wat de datums zijn van onze bijeenkomsten. Het 
bestuur blijft het allemaal nauwlettend volgen.

17 OVV KNR INFO

Echo's Home "Het Anker"



Bedenk in ieder geval dat het toegangsbeleid in Rotterdam nog steeds soepel is te noemen. Vergaderingen of 
bijeenkomsten in Den Haag of Amersfoort kunnen nooit bezocht worden voordat bij de bewaking een toe-
gangspas is opgehaald. En zij worden echt niet zenuwachtig als er 10 man staan te wachten.

Tijdens onze ledenvergadering zal ook het afnemende ledenbestand aan de orde komen. Daarop vooruit-
lopend hierbij een oproep: we weten dat Natresmilitairen na hun FLO allerlei activiteiten blijven doen, zoals 
de schietsport of trainen voor de Vierdaagse (Nijmegen). Daarbij ontmoeten ze ook diverse oude maten. Het 
zou leuk zijn als we die als lid van ons OVV KNR zouden kunnen verwelkomen.

 
ZUID

HANS SCHOENMAKERS
De Algemene leden Vergadering van de afdeling ZUID heeft een nieuwe samenstelling van het afdelings-
bestuur opgeleverd. De vacante voorzittersstoel na het vertrek van Jan Nellen is opgevuld door Toon van 
Bussel. Die gaf zijn secretariszetel af aan Lex Faesen. Voorlopig blijft Frans Verhees zijn functie als pen-
ningmeester vervullen, maar als er zich een geschikte kandidaat meldt, is hij bereid om die in te werken. De 
drie 'belangrijkste' functies zijn daarmee bezet,. Maar daarmee run je weliswaar een vereniging, maar ac-
tiviteiten waar  de leden en donateurs  op af  komen,  zijn  nou eenmaal  essentieel  voor  het  voortbestaan. 
Daarom zijn er ook een drietal leden bereid gevonden om daarin een belangrijke rol te gaan spelen. Winie 
Scheepers gaat als 'adviseur' ("Ik wil vooral niet in het bestuur!") zijn bijdrage leveren. Willem van der Stek 
heeft veel connecties en heeft met het uitstapje naar Antwerpen (juni vorig jaar) bewezen dat hij de juiste 
capaciteiten bezit. Ook Sjef Pluijmen treedt toe tot het bestuur, zodat we als afdeling weer een 'breed' forum 
hebben dat het gepresenteerde programma ten uitvoer zal brengen.
De 26 aanwezige leden discussieerden over het jaarprogramma. Er werd overeengekomen om per activiteit 
een minimaal aantal deelnemers vast te stellen. 
De jaarlijkse 'kranslegging' (het zijn eigenlijk bloemstukjes) in Margraten is verplaatst naar donderdag 1 
juni. Voor de geplande barbecue van 8 juli wordt het minimum aantal deelnemers op 15 gesteld (incl. part-
ners).  Mocht dat  aantal  (net)  niet  gehaald worden, dan wordt per mail  (niet  per post,  vanwege de por-
tokosten) een herinnering gestuurd. Voortaan zal er zo veel waar mogelijk getracht worden om postverzend-
ing te voorkomen. Leden zonder e-mail zullen door andere leden worden geïnformeerd. 
Veteranenhuizen in Eindhoven en Oirschot zijn goede alternatieve locaties voor een BBQ; een Indische tafel 
wordt  overigens  als  culinair  alternatief  gezien om te  voorkomen dat  dezelfde  groepjes  leden boven de 
gloeiende kooltjes staan te bakken. Winnie Scheepers pakt dit verder op.
Lex is bezig om een bezoek aan Luitenant-generaal Bestkazerne (Vredepeel) te organiseren (KKWSIM en be-
zoek luchtmachtmuseum). Getracht wordt om dit eind augustus te plannen. De vergadering heeft belang-
stelling hiervoor. Lex gaat verder met het organiseren daarvan.
De definitieve invulling van de activiteiten zullen tijdig bekend gesteld worden; nieuwe bezems vegen im-
mers anders.

TOON LEX FRANS WIM SJEF WINIE
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Vorig jaar tijdens ons uitstapje naar Antwerpen kwam ik uitgebreider in gesprek met Wim/Willem/Bill van 
der Stek. Het bleek dat we nogal wat gemeenschappelijke contacten hadden, omdat ik ooit als AAT-officier 
ook lid ben geweest van de NDTA. Ik heb hem gevraagd een en ander op (digitaal) papier te zetten, wellicht 
een item voor ons INFO. 
Een manager in de transportwereld met een militaire inslag heeft altijd wel iets te vertellen. Vandaar dat ik 
zijn relaas maar OVV-kundig maak in een profiel van een vers aangetreden bestuurslid van onze afdeling.

Profiel van: 
WILLEM VAN DER STEK 

In de eerste plaats was ik vanaf de middelbare school defensie “minded”, wilde graag naar de KMA, maar 
dat was door allerlei oorzaken binnen mijn familie niet aan de orde, er moest geld verdiend worden en vanaf 
mijn 17de verjaardag in september 1957 ging ik in de scheepvaart op kantoor werken en werd tegelijkertijd 
naar vele avondscholen gestuurd om naast de praktijk het vak te leren omdat daar indertijd alleen in de prak-
tijk voor geleerd kon worden en er zeker nog geen HBO opleiding voor bestond.
In juni 1960 moest ik in dienst, ik had geopteerd voor de cavalerie, met in het achterhoofd 
dat als ik niet voor een opleiding tot OO. of Off in aanmerking zou komen, ik dan wellicht 
in het Trompetterkorps zou kunnen spelen, want die hadden van de prachtige ceremoniële 
uniformen. Dat liep natuurlijk anders, ik kwam op bij het Korps Luchtdoelartillerie, wat in 
die tijd een nogal omvangrijk legeronderdeel was. Ik werd geselecteerd voor de kader-
school,  echter een ongeluk met een munitiekist  bracht mij >2 weken in het hospitaal, 
waardoor ik onvoldoende basistraining kreeg. Terwijl ik verwachtte de basistraining op-
nieuw  te  moeten  doen,  werd  ik  tot  mijn  teleurstelling  toch  in  de  vervolgopleiding 
geplaatst,  daar ging mijn opleiding (8 maanden verbindingsschool, radiotelegrafist/spe-
cialist). Daarna parate plaatsing bij de 15de afd LtLuaMob, waar ik tot 29 maart 1962 zou 
dienen. Overigens werd ik voor de oefening in Frankrijk (La Courtine) uitgeleend als 
Vaste-Kamp-staffer in Bourges, één van de overnachtingsplaatsen op weg naar La Cour-
tine en runde ik (omdat dat mijn vak was) het MT Bureau, dus ook toen al in het transport. 
Ternauwernood ontliep ik uitzending naar Nieuw Guinea en mocht afzwaaien. Toen stond 
ik daar niet bij stil, in later jaren heb ik het altijd jammer gevonden dat dit toen niet is doorgegaan. Ingedeeld 
bij een ABT in Haarlem, hoor ik 2 jaar later dat mijn mob bestemming is vervallen en ik mij gereed moet 
houden om tot de BB toe te treden. Gouw met Militaire Zaken van de Gemeente Rotterdam gebeld of daar 
niet wat aan te doen was en die jongens verwezen mij naar de Natres, waar ik deel van heb uitgemaakt van 
1963 t/m 1971, en vrijwel binnen een jaar werd bevorderd tot Sergeant.
Ik werd politiek actief in de VVD (afkomstig van huis uit van een Chr. Partij) gebruikte mijn verbale ver-
mogen blijkbaar dusdanig dat ik naar de topkadercursus werd gestuurd en uiteindelijk een eindeloze rij 
bestuursfuncties en lidmaatschappen van gemeenteraden, provinciale staten en hoofdbestuur vervulde. Vanu-
it het HB werd ik geplaatst als toezichthouder in een partijcommissie, ter voorkoming dat dit soort com-
missies eigen leven   gingen leiden, kreeg elk HB lid een commissie. Omdat de Intern. Secr. en ik collega 
Statenlid ZH waren kon ik regelen dat ik in de Defensiecommissie kwam. Overigens zat daar de toenmalige 
majoor Theo vd Doel ook in, later kolonel en jarenlang kamerlid, we zijn nog altijd bevriend. Dat was een 
prachtige tijd, omdat bovendien, als de VVD die leverde, er ook de minister of staatssecretaris van defensie 
bij  aanwezig waren,  bezoeken aan onderdelen,  oefeningen in Duitsland en waar dan ook en bovendien 
leerde ik iedereen van laag tot zeer hoog kennen. Feestjes voor Ridders MWO, bezoek aan demonstraties F-
16 vliegen voor Prins Bernard op Soesterberg en ik had een hele bucket list van voer- en vliegtuigen waar ik 
wel in wilde rondgereden worden. Ook maakte ik kennis met de toenmalige Insp. Gen., later Chef Mil. Huis 
van Kon. Beatrix, dit werd zo’n vriendschap dat ik regelmatig op de Zwaluwenberg kwam op uitnodiging en 
daar weer andere hotemetoten tegenkwam, die mij in die dagen vroegen of ik nog wat overtollige officieren 
in mijn bedrijven wilde opnemen. Dat heb ik ook gedaan en als dank heb ik eens een hele dag in een Leo-
pard2 tank als chauffeur rondgereden (na op de simulator getest te zijn, maar ja, ik had gezien mijn vak alle 
rijbewijzen) met de Cdt (latere Generaal-Majoor Reitsma) als tankcommandant. Ik kan je wel zeggen dat ik 
mij als een vis in het water voelde in deze periode. Ook toen ik geen HB lid meer was (8jaar maximum) 
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bleef de voorzitter van de Defensiecommissie, Schout bij Nacht Lindner mij 
keer  op keer  vragen om lid  te  blijven,  dus  uiteindelijk  heb ik  dat  13 jaar 
gedaan.
Ondertussen bouwde ik dus verder aan mijn civiele carrière,  van manager, 
general manager, divisie directeur, uiteindelijk president directeur(CEO) van 
de grootste groep voedsel distributiebedrijven in de Benelux, 9 bedrijven in 
NL en B, 500 trucks, 300.000 M2 automatische warehouse opslag, gem. 1.500 
man personeel.
NationalDefenseTransportationAssociation In 1979 word ik benaderd door 

een aantal bestuursleden van de NDTA Benelux Chapter, collega’s overigens uit de Rotterdamse Haven. Ik 
had er nog nooit van gehoord, maar er was iets mee aan de hand. Omdat dit een Amerikaanse organisatie 
was, mochten er alleen bedrijven lid worden die de NATO-gedachte aanhingen. Midden 70-er jaren, vond 
het  Benelux  bestuur  dat  dit  overdreven  was  want  nu  kon  niet  iedereen  toetreden.  Tot  uiteindelijk  ook 
Transworld Marine Agency lid werd, nou ja, dat was een USSR dekmantel die agent was voor alle Russische 
schepen (uiteindelijk kreeg ik later ledenlijsten uitgedraaid op de computer van TWMA). Het gevolg was dat 
alle Amerikanen als een speer waren vertrokken en er dus een lege chapter in Rotterdam en Antwerpen zat. 
Mij werd gevraagd de chapter te revitaliseren, waarop ik de eis heb gesteld dat we weer volledig onder 
Washington zouden vallen en alle andersdenkenden zouden vertrekken. Zonder het te weten werd ik blijk-

baar  de  held  van  de  Amerikanen.  De  brigade-
commandant Col. Bob Lawson, helaas vorig jaar 
overleden, in Rotterdam werd een zeer persoon-
lijke vriend van mij, en ik was overal te gast waar 
Amerikanen waren,  kreeg het  ene certificate of 
appreciation na het andere, ik heb er een hele “I 
love me”-muur  mee volhangen.  Via  deze  route 
ontmoette  ik  Guus  Hes,  toen  nog  majoor  en 

verder een hele serie AAT officieren waarmee ik nog alti-
jd bevriend ben vooral met Guus, waarmee we ook nog 
eens  4  weken  mee  zijn  geweest  naar  Indonesië.  De 
Amerikanen hadden er totaal geen probleem mee dat ik, 
als niet-Amerikaan, chapter president werd en na <35 jaar 
ben ik daar één van hen zoals ze zelf zeggen en bovendi-
en lid van de Transport Regimental Assiociation ('nothing 
happens untill  something moves').  De eerste golfoorlog, 
verliep  nogal  surrealistisch,  de  Benelux  NDTA board, 
gepokt en gemazzeld in het havenwerk kon de Amerika-
nen bijstaan met hun problemen, en ik werd ervoor onder-
scheiden,  overigens  tot  mijn  grote  genoegen  en  later 
kreeg ik toen ik 65 werd The Honorable Order of Saint 
Christoffel  van  de  Regimental  Association.  Kortom  de 
NDTA heeft mij veel vreugde gegeven, ik heb er overi-
gens altijd hard voor gewerkt, maar ik heb daardoor ook 
intensieve contacten gekregen en voort kunnen zetten met 
de mannen waartussen ik altijd al had willen werken.
Tenslotte, mijn bedrijven waren dermate modern, dat ook 
de KMA mij wist te vinden (Prof. Roos en Guus Hes), hele jaargangen cadetten kwamen op bezoek in het 
kader van hun opleiding. FOTO'S:      HANS SCHOENMAKERS 

20 OVV KNR INFO



21 OVV KNR INFO



22 OVV KNR INFO



 

23 OVV KNR INFO



24 OVV KNR INFO

Gespecialiseerd in het opmaken, bijplaatsen en 
repareren van onderscheidingen, medailles en 
miniatuurmedailles voor militairen van alle 
Defensieonderdelen

Postactieven en andere uniformberoeps-
krachten, uw wensen worden eveneens in 
behandeling genomen. 
Wij bieden u kwaliteit en snelle levering 
binnen 3 à 4 weken na ontvangst van de 
medailles.
Spoedgevallen, grote aantallen in overleg.

Medailles

Om uw medaille te mogen dragen moet deze worden opgemaakt volgens de geldende voorschriften van de 
diverse Defensieonderdelen. De volgorde van opmaak gebeurt volgens de richtlijnen vastgesteld door de 
Kanselarij der Nederlandse Orden.
De medailles, batons en miniatuurmedailles worden op één plaat, in de juiste volgorde bevestigd en aan de 
achterzijde voorzien van hoogwaardige push pins welke gemakkelijk op uw uniform kunnen worden bevestigd 
of losgemaakt. Tevens worden de eventuele cijfers, letters of gespen na opmaak gemonteerd. 

Batons en miniatuur medailles (klein model)

Batons worden gedragen ter vervanging van de medailles op het (militaire) tenue naast elkaar in één of 
meerdere rijen boven de linker borstzak.
Bij de Koninklijk Landmacht en Koninklijke Luchtmacht in rijen van vier. Bij de Koninklijke Marine en Koninklijke 
Marechaussee in rijen van drie. Miniatuurmedailles worden gedragen op het galatenue, avondkleding en bij de 
leden van de militaire orkesten op het concerttenue.
Zowel de batons als miniatuurmedailles worden opgemaakt in de zelfde draagvolgorde als de grootmodel 
medailles.
Ook deze worden waar nodig of mogelijk, na de opmaak voorzien van eventuele cijfers,letters ,kronen of 
gespen.

Medaillebox

Met de hand gemaakte massief houten doosjes in vier tinten 
en verschillende formaten.
Speciaal op maat gemaakt voor het correct opbergen van 
uw kostbare medailles, batons en miniatuurmedailles. Met 
een vast interieur zodat het geheel in goede staat blijft.
Zeer mooi afgewerkt met een solide sluiting en scharnieren.

Indien u besluit tot het opmaken van uw onderscheidingen 
verzoeken wij u uw medailles en batons naar ons op te 
sturen. Gaarne volledige NAAM-ADRES-WOONPLAATS-gegevens, telefonische bereikbaarheid en eventueel e-
mailadres. Voor militairen is vermelding van het onderdeel en hun ID-nummer noodzakelijk
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