
INFO OVV 
2018.1 

Onze Vrijwilligers Vereniging  

Korps Nationale Reserve

Koninklijke Landmacht



OVV KNR stelt zich ten doel: "Het bevorderen  van de vriendschap en saamhorigheid onder de leden 
van de vereniging; het onderhouden van de contacten met het KNR in welke vorm dan ook ; en het 
organiseren van activiteiten binnen het verenigingsverband of in samenwerking met de actief 
dienende militairen van het KNR."

ONZE VRIJWILLIGERS VERENIGING KORPS NATIONALE RESERVE

Dagelijks bestuur 

Voorzitter	 	 	 	 Secretaris	 	 	 	 	 Penningmeester

R. Roos [Ron]		 	 	 P.C.J. Mensink [Peter]		 	 	 J.A. Brinckman [John]

Oleanderpark 20	 	 	 Grebbestraat 26	 	 	 	 Noordwijk 26

3142 NK  MAASSLUIS	 	 7461 MB  RIJSSEN	 	 	 	 7751 AJ  DALEN

010 59 90 310		 	 	 054 85 40 244		 	 	 	 06 53 93 08 15

voorzitter@ovvknr.nl secretaris@ovvknr.nl penningmeester@ovvknr.nl

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 REKENINGNUMMER

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 NL63RABO0153222255

Overige bestuursleden 

Ledenadministatie Verkoop OVV-artikelen Redacteur INFO 
H.C.D. van Leeuwen [Henk]	 	 J. van Engeldorp Gastelaars [Hans]	 	 J.P.M. Schoenmakers [Hans]

Biesbongerd 19	 	 	 A. van de Horstlaan 28	 	 	 Onderste Molenweg 87

4041 RC  KESTEREN		 	 3752 VN BUNSCHOTEN SPAKENBURG	 5912 TW  VENLO

06 16 07 47 91	 	 	 033 29 83 822		 	 	 	 077 35 21 495

ledenadministratie@ovvknr.nl j.van.engeldorp@ovvknr.nl redactie@ovvknr.nl


Organisator 
Battle field tours 
E.A. Geertsma [Eeuwe]

Waterlelie 27

9207 AN  DRACHTEN

051 25 47 380

bft@ovvknr.nl

Werving 
R.J. Zevenhuizen [Roel]

052 28 55 611 / 06 13 05 85 26

werving@ovvknr.nl

COLOFON

INFOBLAD OVV KNR verschijnt vier maal 
per jaar en wordt toegezonden aan leden 
en donateurs+.

Het OVV-lidmaatschap bedraagt €36,- 
per jaar. 

Donateurs+ schenken minimaal €36,- 
per jaar en genieten daarmee nagenoeg 
dezelfde rechten als leden. 

Overige donateurs dragen minimaal 
€18,- per jaar bij, zonder verdere voor-
rechten. 

Lidmaatschap en donateurschap worden 
elk jaar stilzwijgend verlengd. 
Opzeggingen dienen vóór 1 december 
van het lopende verenigingsjaar te ge-
schieden.


Druk: GRAFILINE Hout-Blerick

www.grafiline.nl


Oplage 650 stuks;

Lezersbereik digitaal 10.000.

Advertentieprijzen:

A4 €100,-

A5   €50,-


A6   €25,-


www.ovvknr.nl

Inlichtingen redactie INFO

ERELEDEN 
H.H.M. Declemy (♱ 8 juni 2010)

F.J. van der Stijl

L. Schotanus (♱ 7 januari 2017)

L. van Vliet (♱ 12 september 2014)

H.A. Verweij

J. Nieuwenhuizen

C. Meere

LID VAN VERDIENSTE 
K. Dobben

Ingezonden brieven en artikelen worden zeer 
gewaardeerd. De redactie behoudt zich echter het 
recht voor om die in te korten of niet te plaatsen.

mailto:voorzitter@ovvknr.nl
mailto:secretaris@ovvknr.nl
mailto:penningmeester@ovvknr.nl
mailto:voorzitter@ovvknr.nl
mailto:secretaris@ovvknr.nl
mailto:penningmeester@ovvknr.nl
mailto:werving@ovvknr.nl
mailto:ledenadministratie@ovvknr.nl
mailto:j.van.engeldorp@ovvknr.nl
mailto:redactie@ovvknr.nl
mailto:bft@ovvknr.nl
mailto:werving@ovvknr.nl
http://www.grafiline.nl
mailto:ledenadministratie@ovvknr.nl
mailto:j.van.engeldorp@ovvknr.nl
mailto:redactie@ovvknr.nl
mailto:bft@ovvknr.nl
http://www.grafiline.nl


Redactioneel
Hans Schoenmakers
Redacteur

In dit INFO de meest noodzakelijke informatie over de komende Algemene 
Leden Vergadering op 18 mei in Soesterberg. De late datum, in vergelijk met 

andere jaren, houdt verband met de zoektocht naar een nieuwe voorzitter en secretaris. Die hopen we zo snel 
mogelijk gevonden te hebben zodat hen al een inwerkperiode gegund wordt. Uiteindelijk kan dan tijdens de 
lustrumviering in november van dit jaar de voorzitter in elk geval zijn hamer overdragen aan een kersverse 
opvolger.
Een ander item dat in de ALV ter sprake zal komen is de toekomstvisie. Die is afgedrukt opdat eenieder er 
kennis van kan nemen en de vergadering er met een breedgedragen goedkeuring kan instemmen.
De liefhebbers van BFT's komen goed aan hun trekken dit jaar! Maar liefst twee interessante tours met een 
prachtig programma. Ze worden ons door Eeuwe Geertsma (en zijn mede kornuiten) voorgeschoteld. De één 
met een 'oefeningenkarakter', de ander iets luxer. Maak zelf een keuze. Hopelijk wordt het deze keer een 
succes met voldoende aanmeldingen zonder gezeur over de kwaliteiten van het vorige team! Voor actieve 
NATRES-militairen is het al aanleiding geweest om zich aan te melden!
Onze drukker, lid en munitie- en wapenexpert brengt ons weer op de hoogte van hulzen en projectielen.

Tot slot: Ik ben door ons medelid Frits Stapel 'op de vingers getikt', omdat ik heb vermeld dat de Nationale 
Reserve 70 jaar wordt. Op bladzijde 9 maakt hij zijn standpunt duidelijk. Daar is geen speld tussen te krij-
gen. De Nationale Reserve is opgeheven en wordt voorgezet door het Korps Nationale Reserve. Iets dat niet 
bestaat kan ook niet iets vieren.

!!!! Volgende kopij voor het
INFO 2018.2

Vóór 3 juni 2018  !!!!

1 OVV KNR INFO

INFOBLAD 
2018 nummer 1 

Afbeelding op omslag met dank aan:



Op deze plaats de nodig informatie over de komende landelijke ALV.

Datum : 18 mei 2018 
Locatie : Theater Du Moulin kazerne Soesterberg.  
Theater open : vanaf 09.30 uur

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. De voorzitter leest het verzonden blijk van aanhankelijkheid aan de Koning voor en het antwoord van de 

chef staf van het Militaire Huis van de Koning. Daarna wordt stil gestaan bij de leden die in het laatste 
verenigingsjaar zijn overleden.

3. Vaststellen notulen ALV van 30 maart 2018(zie INFO 2018-1))
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Jaarverslag van de secretaris 
6. Verslag van de kascontrole commissie over jaarcijfers 2017  

Kascommissie:Dolf Koning en Hein Groen. Reserve is Fred van der Zwan
7. Verantwoording financiën over 2017 door de penningmeester
8. Concept begroting 2018
9. Benoeming nieuwe leden kascontrole commissie
10. Presentatie Eeuwe Geertsema over BFT 2018.
11. Toekomstvisie OVV
12. Uitreiking jaarspeld 15 jaar
13. Uitreiking jaarspeld 20 jaar
14. Uitreiking jaarspeld 25 jaar
15. Uitreiking jaarspeld 30 jaar
16. Uitreiking erekoorden
17. Activiteiten in 2018
18. Rondvraag
19. Sluiting

OVV Jaarverslag secretaris over 2017 
Het bestuur is in 2016 5 keer bij elkaar geweest, in tegenstelling tot 2016 slechts 1 keer samen met de afdelingen. 
Oorzaak hiervan was de voorbereiding van de visie OVV 2018-2020. Het concept was aan de afdelingen ge-
stuurd met het verzoek om hierop te reageren. Uiteindelijk is na de laatste gecombineerde vergadering het stuk 
opgesteld en kan het voorgelegd worden aan de ALV. 
In 2017 zijn er weer beëdigingen bij de bataljons doorgevoerd, alle bataljons hebben in 2 sessies de nieuwe leden 
de eed of de belofte afgelegd. Bij elke beëdiging was waar mogelijk de KC, overste Berding aanwezig, bij zijn 
afwezigheid werd de KC vertegenwoordigd door de Inspecteur Reserve personeel de kolonel Stalman. 
Op 25 maart werd het jaarconcert van het Fanfare Korps Nationale Reserve gehouden. Locatie voor dit fantasti-
sche concert was ook dit jaar De Flint in Amersfoort. De aanwezigen hebben genoten van een fantastisch con-
cert! 
Het korpsdiner officieren werd geplaagd door een wisseling van de datum. Ondanks dat was er veel belangstel-
ling voor dit diner. De leden van OVV, die reserve officier b.d. zijn kregen een uitnodiging. Alle actief dienende 
officieren ontvingen via de HOT een uitnodiging. 
Op 4 mei zijn er in het hele Land weer de dodenherdenkingen gehouden, op verschillende plaatsen is hier- 
aan ook door OVV leden deelgenomen. 
Op 5 mei heeft een detachement van OVV deelgenomen aan het bevrijdingsdefilé in Wageningen. Ondanks het 
feit dat we ook dit jaar weer in cluster 5 waren geplaatst hebben er 40+ leden deelgenomen aan het defilé. De 
weersomstandigheden waren perfect, het publiek was in groten getale aanwezig. Er zijn ook dit jaar weer mooie 
foto’s gemaakt. 
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Op 22, 23 en 24 mei hebben leden van OVV ondersteuning verleend aan de TMPT. De organisatie was blij met 
onze leden omdat het elk jaar weer moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te krijgen. Chapeau voor de le-
den uit het zuiden van het land, zij maken al jaren deel uit van de ondersteuningsgroep. 
Bij de veteranen dag op 24 juni in Den Haag was OVV ook aanwezig. Verschillende veteranen waren present. 
Ook aan de vierdaagse van Nijmegen is door een aantal leden deelgenomen, met goed resultaat. 
4 augustus was de jaarlijks terugkerende herdenking op de Grebbeberg. Hieraan konden 5 leden deelnemen. Er 
was de nodige commotie over het gegeven dat er slechts 5 leden aanwezig mochten zijn. Reden was dat er niet 
zoveel ruimte was om meer mensen bij de herdenking een plaats te kunnen geven. Het Korps was met een sa-
mengesteld peloton aanwezig. Een en ander laat onverlet dat er voor en na de herdenking ruimte was om het mo-
nument te bezoeken. 
Op 19 september hebben we met een detachement deelgenomen aan Prinsjesdag 2017. Ook hier waren de weers-
omstandigheden goed. Het verschil met voorgaande jaren was dat het niet langer mogelijk was om met eigen 
vervoer naar het ADO stadion te reizen, maar vanaf een centrale plaats met een bus naar Den Haag te rijden. 
Vanuit de Bernhardkazerne reed een bus. De mooie foto’s werden gemaakt door Klaas Hartman. Chapeau! Het 
detachement stond als een huis! 
Op 17 november werd het Korpsdiner onderofficieren gehouden. OVV was redelijk vertegenwoordigd. De KC 
hoopt dat in 2018 meer leden deelnemen. In tegenstelling tot een eerdere reactie van de KA dat 2016 zijn laatste 
diner zou worden was hij ook in 2017 present als KA. Er is nog niets bekend over zijn opvolger. 
De secretaris is namens OVV aanwezig geweest bij de voorbespreking voor Wageningen en Prinsjesdag.  

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van OVV 2017 
Locatie: Du Moulinkazerne, Zeisterspoor 19, 3769 AP Soesterberg.  
Datum: 30 maart 2017.
De agenda voor deze ALV zal niet verlopen zoals gepland, al komen alle punten aan de orde.
1. Opening. 
Ron Roos, voorzitter (Vz) opent de ALV, hij heet iedereen van harte welkom. In totaal zijn er 196 leden en 
donateurs aanwezig bij deze ALV.  
Ron verzoekt iedereen om op te staan, hij leest vervolgens de namen voor van de leden die zijn overleden na 
de ALV in 2016 tot vandaag.
J. Faber J.H. Kiers G. Tirro C. Priems W.van der Heul A. Stevinga
J. Brouwer W. KoenB. A. Nijk L. Schotanus H.I. Olde Hanter Maijers (vaandeldrager)
De ALV houdt 2 minuten stilte.
Daarna leest de Vz de aanhankelijkheidsbetuiging aan Zijne Majesteit voor, gevolgd door het antwoord van 
de Chef van het Militaire Huis.
Dan volgt een kort voorstelrondje van de afdelingsbesturen van Overijssel en Zuid. In beide afdelingen is 
een nieuw bestuur aangetreden.
2. Verslag van de ALV van 31 maart 2016.  
Er is tekstueel een correctie, het moet zijn de heer J.A.M. Vaes in plaats van de heer Vaes. Het verslag van 
de ALV 2016 wordt zonder verdere opmerkingen geaccordeerd.
3. Presentatie BFT 2017.  
In verband met zijn werkzaamheden verzoekt Eeuwe Geertsma om zijn presentatie eerder te mogen houden. 
Hij verzorgt een uitstekende presentatie van deze tour, maar geeft ook aan dat er nog te weinig aanmeldin-
gen zijn om de tour door te laten gaan. Staande de ALV melden zich spontaan leden aan. Echter, er zijn een 
week later nog te weinig leden om de tour door te laten gaan.  
De Vz neemt het woord en meldt dat het bestuur heeft besloten om Eeuwe Geertsma voor te dragen voor een 
bestuursfunctie. Hij vraagt de ALV om met het voorstel in te stemmen. Eeuwe Geertsma wordt met acclama-
tie benoemd tot lid van het bestuur.  
Henk van Leeuwen heeft zijn eerste termijn als lid van het bestuur er op zitten. Het bestuur draagt hem voor 
een tweede termijn voor en verzoekt de ALV akkoord te gaan met herbenoeming. De ALV gaat akkoord met 
herbenoeming.
In het eerstvolgende INFO al een oproep geplaatst worden waarin leden die een bestuursfunctie ambiëren 
gevraagd wordt om hun ambitie kenbaar te maken.
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4. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Zoals eerder al aangegeven legt Ron Roos zijn functie als voorzitter neer tijdens het lustrum in 2018. Ook 
Peter Mensink stopt dan als secretaris. Lolle Schakel stopt na de ALV als bestuurslid van OVV. Ook Cor 
Meere stopt als vice-voorzitter van OVV en als detco van het detachement. Peter Mensink zal de laatste 
functie overnemen. Henk van Leeuwen zal in Wageningen de vaandeldrager zijn, terwijl John Brinckman als 
plv detco zal functioneren.  
Ingekomen stukken:  
* alle jaarstukken van de afdelingen  
* correspondentie over de bestuurswisseling in Zuid  
* diverse mailtjes over activiteiten binnen de verschillende afdelingen  
* kaarten en berichtgeving van overleden leden  
* BFT 2016 die helaas geen doorgang vond  
* uitnodigingen om beëdigingen bij te wonen  
* concept meer-jaren-plan OVV 2017-2022 
* correspondentie van externe bedrijven  
* mailtjes van leden voor uitreiking jaarspeld en/of erekoord.
5. Jaarverslag secretaris.  
Het bestuur is in 2016 vier keer in vergadering bij elkaar gekomen, al dan niet in combinatie met de voorzit-
ters van de afdelingen, en/of hun vervangers.  
In de eerste helft van dit jaar zijn ook beëdigingen gedeeltelijk doorgevoerd bij de bataljons, in mei werd de 
beëdiging van 10 Natresbat doorgevoerd in Hardenberg, en de beëdiging van 30 Natresbat vond plaats in 
Goes. De geplande beëdiging van 20 Natresbat voor 4 juni werd gecanceld en doorgeschoven naar de twee-
de helft van 2016. Uiteindelijk vond naast de beëdiging in oktober ook de wisseling van BC plaats, de lkol 
den Hollander gaf het stokje over aan de lkol Rick van der Sluis. Dit vond plaats op de Bernhardkazerne in 
Amersfoort. Op 15 april is het Korpsdiner officieren gehouden. Hiervoor worden alle actieve en oud-officie-
ren uitgenodigd met dien verstande dat de laatste groep wel lid dient te zijn van OVV. Op 4 mei is in het ge-
hele land Dodenherdenking gehouden, op diverse plaatsen is ook door leden van OVV deelgenomen. Op 5 
mei heeft het ere detachement van OVV deelgenomen aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen. Het deta-
chement bestond voor de eerste keer uit leden in OVV tenue en leden in DT. Het detachement werd gevuld 
door 40 leden. Wij hadden de pech dat het detachement in een later cluster was geplaatst, samen met de 
KOVOM. Wij hebben aan de organisatie gevraagd om in 2017 weer in cluster 3 geplaatst te worden. Het 
was een prachtig defilé, met ontzettend veel belangstelling van de bevolking. Er zijn schitterende foto’s ge-
maakt door Klaas Hartman van Noord. Op 3 en 4 mei hebben leden van OVV ondersteuning verleend bij de 
TMPT die op de Harskamp werd gehouden. Door afdeling Zuid werd de herdenking op de begraafplaats in 
Margraten georganiseerd. Lkol Koos Vaes was commandant van de afvaardiging. Zoals bekend heeft het 
OVV drie graven geadopteerd op dat kerkhof. Op 25 juni was de jaarlijkse Veteranendag in Den Haag. Hier 
hebben ook leden van OVV aan deelgenomen. In de derde week van juli hebben leden van OVV deelgeno-
men aan de 4-daagse van Nijmegen, al dan niet succesvol. Op 4 augustus is de jaarlijkse herdenking op de 
Grebbeberg geweest. Hier is door een vertegenwoordiging van het OVV aan deelgenomen. De voorzitter is 
op persoonlijke titel aanwezig geweest. In de tweede helft van dit jaar vond ook de wisseling in de top van 
het Korps plaats. Kolonel van der Thiel nam afscheid, en lkol Hans Berding werd benoemd als nieuwe KC. 
Ook kolonel Stalmann werd benoemd als plaatsvervangend Inspecteur Reserve personeel. Dit vond plaats 
op de KMA, en OVV was met 10 leden aanwezig. Op 20 september heeft OVV met een groot ere-detache-
ment deelgenomen aan Prinsjesdag. De weergoden waren dit jaar milder voor alle deelnemers, het was een 
zonnige dag. Helaas kregen we een paar weken later een minder prettig bericht van de organisatie, er waren 
de nodige opmerkingen gemaakt over de interpretatie van de eerste en tweede rust. Waarop het dringende 
verzoek kwam om in 2017 conform de regelgeving als afzetting te staan. De foto’s werden voor zover mo-
gelijk ook nu weer gemaakt door Klaas Hartman, waarvoor dank. Op 30 september verzorgde de FKNR het 
jaarlijkse concert, dit keer in het Chassé theater in Breda. Ook dit concert was fantastisch! Op 18 november 
werd het Korpsdiner voor onderofficieren gehouden op de legerplaats Harskamp. Dit jaar was OVV met 
meer leden vertegenwoordigd. De KA heeft verzocht om volgend jaar met een grotere afvaardiging deel te 
nemen aan dit diner. Hij kondigde aan dat dit diner zijn laatste zou zijn als KA. Bij verschillende begrafenis-
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sen en crematies van leden zijn afvaardigingen aanwezig geweest. De secretaris is namens OVV aanwezig 
geweest bij de voorbespreking voor Wageningen en Prinsjesdag.
6. Verslag bevindingen kascontrolecommissie.  
De kascontrolecommissie, bestaande uit Rob Cohen en Dolf Koning hebben alle onderhavige stukken door-
genomen. Hierbij zijn geen onvolkomenheden geconstateerd, de administratie ziet er perfect uit. Op basis 
daarvan verzoekt de kascontrolecommissie om het bestuur van OVV decharge te verlenen over het gevoerde 
beleid over het verenigings- en boekjaar 2017. De ALV gaat akkoord met het verlenen van decharge.
7. Benoeming nieuwe leden voor de kascontrolecommissie.  
Aftredend is Rob Cohen. Dolf Koning blijft nog een jaar, Hein Groen komt in de plaats van Rob. Fred van 
der Zwan is reserve.
8. Uitreiking erekoord.  
De volgende leden krijgen het erekoord van de vereniging;  
J.J. van de Hurk, G.K. Lever, G.J. Pauw en C. de Graaf. S. Rijpstra is afwezig.
9. Financiële verantwoording over 2016 door de penningmeester.  
John geeft een duidelijke toelichting op de jaarstukken, er zijn geen verdere opmerkingen
10. Uitreiking speld voor 30 jaar lidmaatschap. 
De heren A.A. van Achterberg en H.A. Verweij zijn aanwezig, zij ontvangen hun speld. De heren V.W.J. 
Beerens en F.J. van der Stijl hebben zich afgemeld en krijgen hun speld bij de volgende ALV.
11. Concept begroting over 2018 door de penningmeester. 
John geeft een toelichting op deze begroting. Vanuit de ALV zijn er geen vragen.
12. Vaststellen contributie en afdrachten aan de afdelingen.  
Dit blijft gelijk aan vorig jaar.
13. Voordracht door de KC lkol H. Berding. 
De KC geeft een duidelijke kijk op zaken die spelen binnen het Korps. Hij meldt ook dat men in gesprek is 
om te komen tot een magazine voor zowel het Korps, de FKNR, en OVV. Wanneer er binnen Defensie groen 
licht wordt gegeven, wordt dit gemeld. De ALV is content met de nieuwe KC.  
Hij meldt nog dat het museum vanaf 1 mei tot 1 oktober geopend is, elke woensdag en zaterdag. De FKNR 
neemt dit jaar deel aan de Taptoe Rotterdam, een absolute aanrader!!  
14. Uitreiking speld voor 25 jaar lidmaatschap. 
De volgende leden krijgen hun jaarspeld voor 25 
jaar; 
K.A.W. Helmantel, E.J.J. Kok, J.M. Schox en J.J. 
van der Vecht. De heren H.W. van de Raaij, A.J.G. 
Schenkelaars  en P.  Weber  zijn  niet  aanwezig,  zij 
krijgen hun speld op de volgende ALV.

15.  Uitreiking jaarspeld  voor 20 jaar lidmaat-
schap. 
De heren H. Blomvliet,  J.M.C. Dielis,  L.C. Kok, 
F.O.C.E.E. Kwakkernaat,  R.A. Laterveer,  P.W. de 
Leeuw krijgen hun speld voor 20 jaar. De heren R. 
Goosen, K. Haas, H.B. Hut, G.J de Man, M.J.M. 
van  der  Meijden,  A.  Stuive,  A.C.  Toet  en  B.O. 
Zegveld zijn afwezig.  

16. Uitreiking speld voor 15 jaar lidmaatschap. 
De heren A.F. van der Dussen, M.C. Gasse, J.J. van den Hurk, A.R.de Moor en P. van der Spek krijgen hun 
speld voor 15 jaar lidmaatschap. De heer R.W.H. de Jong heeft zich afgemeld, hij krijgt zijn speld de vol-
gende ALV.
17. W.v.t.t.k.  
De secretaris van Noord-Holland vraagt naar de mogelijkheid tot aanschaf zilveren knopen voor het DT. Re-
actie; die kunnen besteld worden bij Dolf Koning van de Historische collectie (museum)  
Gevraagd wordt hoe te handelen bij een voordracht voor een Lid van Verdienste. Verwezen wordt naar het 
huishoudelijk reglement. Echter, aanvullend wordt aangegeven dat elke afdeling op afdelingsniveau iemand 
kan benoemen tot Lid van Verdienste of erelid binnen de eigen afdeling.  
Dan nog een vraag over achterstand bij betaling van de contributie. Gevraagd wordt of, voordat de aanma-
ning met verhoging wordt verstuurd eerst nog contact met de afdeling op te nemen, zodat deze eerst kan kij-
ken of dat resultaat heeft. Dit is akkoord.
18. Sluiting. 
Ron dankt iedereen voor zijn aanwezigheid, wenst iedereen een goede thuisreis en sluit de ALV.
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Toekomstvisie 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VISIE 2017-2023 OVVKNR 

Het is van essentieel belang dat het voortbestaan van Onze Vrijwilligers Vereniging KNR, wil zij 
voor de leden en donateurs een plaats behouden in de verbintenis met het KNR, voor het komende 
decennium gewaarborgd wordt. In deze visie wordt vooralsnog uitgegaan van het feit dat het 
overgrote deel van de leden niet meer in actieve dienst is bij het korps. Dat laat niet onverlet dat in 
de toekomst een 'algemene Korpsvereniging' met zowel een gezelligheidskarakter als een taak in 
belangenbehartiging gerealiseerd kan worden. 
De continuïteit van OVV KNR (in de huidige vorm) is van een aantal factoren, of combinatie van 
factoren afhankelijk, zoals daar zijn: 

een onophoudelijke aanwas van leden en donateurs; 
het voorkomen dat leden en donateurs bedanken; 
de 'oude-mannen-club' uitstraling; 
een gevarieerd aanbod van activiteiten op zowel landelijk als afdelingsniveau; 
bekendheid van die activiteiten binnen het KNR; 
(pro)actieve afdelingsbestuursleden; 
medewerking van functionarissen (in de staven) van de NR-eenheden; 
co-creatie tussen NR-eenheden en OVV KNR, op basis van dialoog, `raakvlakken`, 
enthousiasme, daadkracht en de focus op een gemeenschappelijk eindresultaat; 
creëren van win-winsituaties voor NR-eenheden en OVV KNR. 

OVV KNR verwoordt in haar doelstelling "de vriendschap en saamhorigheid in onderlinge 
contacten" en in "contacten met het Korps Nationale Reserve" te willen onderhouden. Dat wordt 
grotendeels gerealiseerd door de activiteiten die op landelijk en regionaal niveau (in de afdelingen 
en bataljons) worden georganiseerd, door zowel de vereniging als het Korps. 
Daarnaast is het de bedoeling dat ook de deeldoelstelling "...... in samenwerking met het KNR" 
verwerkelijkt wordt. Daarvoor zijn we afhankelijk van de opstelling van functionarissen op diverse 
niveaus in het KNR.  

Als we het bovenstaande integraal beschouwen, kunnen we we een aantal korte- en langetermijn-
doelen stellen om de positie van onze vereniging richting te kunnen geven. Die zullen hieronder 
worden weergegeven. Bij elk worden al een of meerdere oplossingsmogelijkheden aangegeven. 

Korte termijn (binnen één à anderhalf jaar): 
1. Betere bekendheid van OVV bij de KNR-eenheden bewerkstelligen. 

a. Voorlichting geven op 'strategisch niveau' in korpsberaad en KTR (korpstraditieraad); 
b. Voorlichting geven 'operationeel niveau' in bataljons- en compagniesoverleg.  

2. Omgekeerd zal de informatie over ontwikkelingen binnen het korps ook uitgedragen moeten 
worden naar OVV KNR. Dat voorkomt 'vervreemding' van post-actieven met de actuele 
ontplooiing in de diverse militaire functiegebieden. Gebruik van sociale media kan daartoe een 
uitkomst bieden. 

3. Samenwerking/afstemming/overleg/tweerichting-verkeer tussen KNR-functionarissen en OVV-
bestuursleden.  
Koppeling tussen: 
a. Landelijk VZ - KC;  

SECR - HOT;  
b. AFD VZ - BC; etc. 
c. 'activiteitencommissies' van afdelingen/BFT-team - Sie3 bat 
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4. Leden en donateurs voor de vereniging behouden. 
a. Bij administratieve binnenkomst van een nieuw lid of donateur zou de afdelingssecretaris 

een medelid (uit de buurt, of van ongeveer hetzelfde 'bouwjaar') kunnen benaderen om hem 
of haar 'op sleeptouw' te nemen naar een eerste activiteit. Buddy-vorming voorkomt 
mogelijke drempelvrees, daarna vervreemding van OVV en uiteindelijk opzegging 
lidmaatschap. 

b. Contacten in het KNR van de nieuwe leden 'gebruiken' om nieuwe leden te werven en/of 
OVV in het KNR verder te kunnen propageren. (Betrokkenheid bij de vereniging 
aanwakkeren. / Nuttige invulling aan lidmaatschap van OVV geven.) 

5. Een gevarieerder aanbod van activiteiten. 
a. Afdelingen kunnen van elkaar excursies/uitstapjes/BFT's/ideeën overnemen inclusief de 

'draaiboeken', contactpersonen en 'tips en tools'.  
("Het wiel hoeft niet telkens opnieuw uitgevonden worden.") 

b. Het BFT-team zal een breder aanbod van 'korte' excursies met een militair karakter moeten 
gaan aanbieden.  
In de communicatie zal duidelijk worden aangegeven welke 'zwaarte' gekoppeld kan worden 
aan deelname. [Onverharde paden; modder; weilanden; bosrijke omgeving; geen horeca 
etc.]   

c. Een meerdaagse excursie eens in de twee of drie jaar.  
d. Het gebeurt al, maar afdelingen kunnen elkaars leden uitnodigen voor activiteiten, waardoor 

besturen worden ontlast en het niet altijd dezelfde deelnemers zijn die afdelingsactiviteiten 
bezoeken.  

e. Sport is veelal een bindend element dat binnen de vereniging verdere invulling kan worden 
gegeven. Deelname aan KNR-sportevenementen [denk aan de Korpsdag] kan dan wellicht 
ook een onderdeel van activiteiten worden. 

6. Vooralsnog zal het 'post-actieve'-karakter van de vereniging beter moeten worden uitgedragen 
niet slechts binnen het korps, maar ook bij andere organisaties.  

Lange termijn (vijf à tien jaar): 
1. De 'oude-mannen-club' uitstraling verontzijdigen. 

a. Het 'oude mannen imago' kan mogelijk teniet gedaan worden door het huidige OVV-tenue 
voortaan als gelijkstaand aan het militaire DT van de vereniging te bestempelen.  
Daarnaast kunnen we een 'OVV GVT' in het leven roepen civiele kleding die makkelijk 
draagbaar is en tegen een stootje kan. We voorkomen daarmee ook dat het militaire GVT 
gedragen blijft worden (hetgeen weerstand oproept bij actieve militairen en leden) en 
verouderd raakt.  

b. Als de militairen van het KNR de leden van OVV KNR voortaan als post-actieven 
beschouwen en hetzelfde respect tonen, (zoals ook militairen van regimenten, wapens of 
andere militaire eenheden dat hun oudgedienden, veteranen of oud-strijders toekennen) dan 
zou eigenlijk het toetreden als lid van OVV KNR een vanzelfsprekendheid zijn na het 
bereiken van de FLO-leeftijd.  
De KTR kan hier invloed op uitoefenen door een duidelijke stellingname en ontwikkeling 
van een traditiebesef bij de NATRES-militairen die hun initiële, primaire, secundaire of 
tertiaire opleiding, training en vorming (OTV) krijgen. [OVV-ers zouden daadwerkelijk een 
bijdrage kunnen leveren in die OTV.] 

2. Als de beoogde samenwerking tussen KNR- en OVV-functionarissen zijn beslag heeft gekregen 
en bestendigd wordt, kunnen diverse acties worden geïnitieerd: 
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Toelichting op deze Visie 
Teneinde een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de inhoud van de hierboven weergegeven VISIE is 
deze in een eerder stadium voorgelegd aan de afdelingsbesturen. Die konden vervolgen op hun eigen wijze 
de leden raadplegen en daarna aangeven welke algemene indruk zij van het document hebben en waar zij 
mogelijk bezwaren zagen en welke denkbare punten ze misten in het geheel. Een groot aantal op- en aan-
merkingen zijn ter harte genomen en (enigszins anders) verwoord in de voorliggende VISIE.
Met name het OVV GVT wordt over het algemeen als positief ervaren. Het zou gedragen kunnen worden bij 
de Vierdaagse of andere (wandel)evenementen, de Korpsdag, afdelingsbijeenkomsten of anderszins. het is 
ook de bedoeling dat actieve NATRES-militairen onze casual outfit (vaker) te zien gaan krijgen in plaats van 
ons huidige tenue. Dat kan bij steunverleningen zoals we die nu al af en toe doen; waarvan we van plan zijn 
die in overleg met het korps uit te breiden. Het bestuur zal tijdens de ALV een voorbeeldtenue tonen 
en dat ter stemming brengen.
Dat niet alle afdelingen dezelfde gedachten hebben moge duidelijk zijn. Zelfs het OVV-logo wordt ter sprake 
gebracht. Het tenue blijft een heet hangijzer, de een vindt het oubollig, de ander vindt het 'er bij horen zoals 
ook de oud-commando's, oud-stoters etc in zich in een blazer met grijze broek vertonen.
Het wordt ook belangrijk gevonden dat het Korps, OVV gaat zien als een vereniging met een groot aantal 
post-actieve NATRES-militairen die nog steeds belangstelling hebben in het wel en we van de Nationale Re-
serve. Informatie uit het Korps moet met OVV gedeeld worden en omgekeerd zal ook kennis over OVV KNR 
bij de gemiddelde NATRES-militair moeten belanden. Ook bij het 'thuisfront' van de NATRES-militair dient 
onze vereniging bekent de worden om aan te geven dat er na de NATRES ook nog mogelijkheden zijn om de 
vrije tijd (gezamenlijk) nuttig te besteden.
In de VISIE wordt grotendeels getracht om de wederzijdse band tussen het Korps en OVV KNR zo hecht mo-
gelijk te maken. Nu is het nog zo dat het gros van de leden van onze vereniging post-actief is en vanuit die 
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1.Het in 1.a. (lange termijn) genoemde 'OVV GVT' wordt over het algemeen als positief  ervaren, maar de aanduiding GVT 
schept verwarring (beter:casual outfit). Een voorstel van het hoofdbestuur daartoe zal in de ALV aan de leden voorgelegd wor-
den.

a. OVV-leden kunnen ingezet worden als 'role players' tijdens oefeningen en trainingssituaties. 
[Zaken als 'aanspakelijkheid' en 'verzekering' zullen geconcretiseerd moeten zijn.] 

b. Oudere NATRES-militairen kunnen voortijdig gedetecteerd en gepolst worden om een 
bestuursfunctie te willen innemen ter vervanging van aftredende OVV-bestuursleden. 

c. Oudere NATRES-militairen kunnen bekend raken met de OVV-cultuur en overgehaald 
worden om (aspirant) OVV-lid te worden waardoor de overgang soepeler kan verlopen. 

d. Openstellen van OVV-activiteiten voor actieve NATRES-militairen. 
e. BFT-activiteiten als onderdeel van oefening en training van NATRES-militairen. 
f. Expertise (in brede zin) van OVV-leden beschikbaar stellen voor NATRES opleiding en 

training. 

Hoe nu verder? 
Het gestelde in deze visie zal, na algehele goedkeuring door de ALV, verdere uitwerking behoeven. 
De bijdragen vanuit de afdelingen voor de inhoud van deze visie geven veelal concrete voorbeelden 
en mogelijkheden om de diverse aangehaalde doelstellingen vorm te geven.  Die bijdragen zijn niet 1

verwoord in de inhoud, om de leesbaarheid te bevorderen, maar mogen ook niet in de vergetelheid 
raken. Het is daarom raadzaam om voor een breed gedragen visie een speciaal daartoe aangewezen 
bestuurslid in het hoofdbestuur te belasten met de uitvoering en concretisering van de gestelde 
doelen. 

		Het in 1.a. (lange termijn) genoemde 'OVV GVT' wordt over het algemeen als positief  ervaren, maar de aanduiding 1

GVT schept verwarring (beter:casual outfit). Een voorstel van het hoofdbestuur daartoe zal in de ALV aan de leden 
voorgelegd worden.
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insteek worden met name lange termijn onderwerpen over het voetlicht gebracht. dat neemt niet weg dat nu 
al wordt nagedacht over een vereniging met een andere grondslag die naast de vertrouwde activiteiten ook in 
het belang van de leden kan gaan opereren bijvoorbeeld op juridisch vlak.De invulling daarvan gaat een lan-
gere tijd in beslag nemen. 

LUSTRUMNIEUWS
De aanmelding voor het lustrum op 17 
november 2018 is gestart. 
Ga naar 
http://www.ovvknr.nl/reunie-lustrum/ 
en meld je aan. Er zijn nu al 33 van de 
250 beschikbare tickets besteld.
De code om je aan te kunnen melden 
is NATRESCOIN
Voor leden zonder internet: inschrij-
ven kan ook bij de penningmeester 
tijdens de ALV, tegen contante beta-
ling.

De afbeelding hiernaast  is  in de toe-
komst een vlag die gebruikt zal gaan worden tijdens werving en PR. Wellicht dat ook tijdens beëdigingen 
aan één van de vlaggenmasten onze vlag zal wapperen. De vlag is van een prima stevige vrijwel onverslijt-
bare kwaliteit en zou ook door leden besteld kunnen worden Bij voldoende animo zou dan tot druk overge-
gaan kunnen worden. 

INGEZONDEN 70 JAAR NATIONALE RESERVE

"In je column in het jongste blad (2017, nr 4) meen ik echter een feitelijke misvatting/misverstand te be-
speuren. Je spreekt van het 70-jarig bestaan van ons Korps het komende jaar, inmiddels dit jaar, 2018. 
Ons Korps is opgericht bij KB van 14 oktober 1982, nr 48. Het is in werking getreden bij KB van 28 maart 
1983, nr 27, waarin wordt bepaald dat het oprichtings-KB met terugwerkende kracht in werking treedt per 1 
januari 1983. Dit is daarmee de (uitsluitend formele) oprichtingsdatum. 
Bij de bepaling van de ouderdom van een eenheid van onze krijgsmacht wordt niet uitgegaan van de formele 
oprichtingsdatum, maar van de oprichtingsdatum van het zg oudste stamonderdeel. Voor ons Korps ligt dat 
vast in het thans geldende traditie-KB van 2 juni 2016, nr 258, waarin wordt bepaald dat het Korps de 
voortzetting is van de Vrijwillige Landstorm, opgericht op 4 augustus 1914. Dat is daarmee (officieel) de 
datum waarmee gerekend moet worden. Zo konden wij ook in 2014 het 100-jarig bestaan vieren. 
Een en ander is geheel in overeenstemming met de geschiedenis van onze afstamming. In het oprichtings-KB 
van 1982 wordt bepaald, dat het Korps de voortzetting is van de Nationale Reserve (van 15 april 1948) dat 
daarmee wordt opgeheven. Het is dus niet zo dat de Nationale Reserve "de korpsstatus krijgt", zoals vaak 
wordt gezegd. Het Korps komt in de plaats van de (opgeheven) Nationale Reserve. Ook dit was al de 
voortzetting van de Vrijwillige Landstorm van 1914; zo stond dat in het oude traditie-KB van 12 maart 
1977, nr 101. Bij de oprichting van het Korps per 1 januari 1983 heeft het Korps de afstamming en de "ge-
boortedatum" 4 augustus 1914 als het ware "geërfd" van zijn directe (en opgeheven) voorganger, de Na-
tionale Reserve. 
Er zijn dus maar twee mogelijkheden. Of je constateert dat per 1 januari ons Korps als zodanig 35 jaar be-
stond, of je rekent uit dat het Korps op 4 augustus aanstaande zijn 104de verjaardag mag vieren. Dit laatste 
is het officiële beleid, niet alleen van de KL, maar van de gehele krijgsmacht. 
Wel is het natuurlijk zo dat dit jaar de Nationale Reserve (van 1948) op 15 april 70 jaar zou zijn geworden. 
Maar die bestaat niet meer, al leeft de mooie en dierbare herinnering voort. Gelukkig wordt dit verleden lev-
end gehouden in jouw beide boeken en meer recente publicaties. Maar dat ons Korps dit jaar 70 jaar zou 
worden is een misvatting."     Frits Stapel 

9 OVV KNR INFO

http://www.ovvknr.nl/reunie-lustrum/


HENK VAN LEEUWEN 
LEDENADMINISTRATEUR

Nieuwe leden en donateurs
J.F. Kuipers Blokker Noord
E. Snoeijink Meppel Noord
E. Palland Sappemeer Noord
C. van der Veen Groningen Noord
A. Seinen Weesp Noord-Holland

donateur L. van Huissteden De Bilt Utrecht
M.A.E.M. van de Reek Nuenen Zuid

Overleden
Mr. J.P. Schouten lid van de Landstormcommissie
F.G.M. Paapen uit Kaatsheuvel op 68-jarige leeftijd.

UIT DE OUDE DOOS 
Op verzoek van ons Lid van verdienste Kees Dobben, toch weer iets uit de oude doos. 
Het blad UNIFORM heeft in de provincie Utrecht, eerst in de periode van de toenmalige 
Provinciaal Militair  Commandant Utrecht en later tijdens 50 Natresbataljon voor de 
NATRES-militairen gefungeerd als informatieblad. Het blad heeft 25 jaar bestaan.Eén 
van de artikelen wilde Kees toch weer eens onder onze aandacht brengen. De afbeel-
ding hiernaast is helaas van minimale kwaliteit, maar het verhaaltje is er niet minder 
leuk door.
EEN OPMERKELIJKE BEVORDERING 
Op dinsdagavond 10 november jl. vond op de Bernhardkazerne te Amersfoort bij de A-CIE van de natres 
een opmerkelijke bevordering plaats. Voor het front van de troep verzocht de CC van de A-CIE, de kap Pol, 
de kpl titulair Brechtjen met haar begeleider Aoo bd Van Raalte voor hem plaats te nemen. De kap Pol las 
een voordracht tot bevordering voor en wel van de kpl titulair Brechtjen. 
Uit de Voordracht bleek dat de kpl Brechtjen met goed gevolg de Hogere Algemene Hondenopleidings-
school (HAHO) in Leusden had voltooid en daarna met succes de opleiding tot GpCdt bij de "Hut van 
Klaas" op de Leusderhei had gevolgd. De CC kap Pol noemde met name, dat de kpl Brechtjen als voorbeeld 

van de CIE genoemd mag worden. Altijd onberispelijk gekleed in uitgaanstenue, voor-
zien van kplstrepen, het Natresembleem en het Honden Vierdaagse kruisje, gehaald op 
het terrein van de Vlasakkers. Menig Natres Militair kan hier een voorbeeld aan nemen. 
De voordracht mondde uit tot de bevordering van Sergeant titulair m.i.v. 1 oktober jl. 
De  kap  bd  Dobben  mocht  de  sergeantstrepen  op  het  tenue  van  de  pas  bevorderde 
Brechtjen spelden. Een enthousiast applaus volgde hierop door de CIE voor de mascotte 
van de A-CIE.
 

“Hallo maten/veteranen. Zojuist aanwezig geweest in Doetinchem. Het Rijdend 
unifil museum. Misschien heb je het afgelopen donderdag in het nieuws bij SBS 
6 meegekregen. ECHT alles in de fik. Mogelijk brandstichting. Tis echt n ravage 
daar... verdriet is groot...10 jaar werk en emotioneel onbetaalbare collectie 
volledig verwoest...Echt kut..Zowel regionale als veteranen van heinde en ver 
zijn hun vertrouwde honk in 1 klap kwijt. Ondanks verdriet is de weerbaarheid 
en flexibiliteit groot en gaan we er toch met z'n allen weer tegenaan.....Want 
"Waar anderen stoppen, gaan wij militairen en veteranen verder!" Vele missies, 
1 veteraan! Dus hopelijk heb je het hart op de juiste plek en doneer je. Al is het 
maar €1 ! Samen zijn we sterk! 115.000 veteranen......moet lukken toch.!? 
Er is ook al een crowdfunding opgestart....donaties via FB rijdendunifilmuseum/
dorstigetypes of direct op NL90 INGB 0003338692 tnv rijdendunifilmuseum stuur deze app aub zoveel mo-
gelijk door. Namens alle veteranen en mijzelf, majoor Marco Kroon RMWO.  
"TANX MATES !! " !  "  ”
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WERELDOORLOG II      GAIT LEFERINK

DE BROERS JAN, GERARD EN HARRIE LEFERINK
VERVOLG

5. Bezettingsjaren
De Duitsers hadden in de 1e helft van December 1944 een Razzia gehouden in de Noordoostpolder. Dat 
kwam omdat er in de polder veel verzet tegen de Duitsers was, waaraan de bezetter zo een eind wilde 
maken. Daarbij werden in één keer zowat alle arbeiders van de daar gelegen Staatsboerderijen opgepakt, 
waar dus ook al veel onderduikers zaten. Degenen die gepakt waren werden naar Zwolle gebracht, en 
daar in een Protestantse kerk opgesloten. Maar Bergsma, iemand die werkte voor de Duitse landbouwor-
ganisatie de Landstand, heeft toen de sleutel opgehaald bij de koster van die kerk en de deur geopend. 
Onderduikers weg! 
De opgepakte arbeiders werden op transport gezet naar kampen in Duitsland. Daardoor kwam de produk-
tie van voedsel hier stil  te liggen. Maar omdat de Nazi-oorlogsmachine ook niet kon draaien zonder 
voedsel hadden de Duitsers samen met de NSB een plan uitgedacht om aan nieuwe werkkrachten te 
komen: alle plattelandsdorpen in Overijssel moesten verplicht arbeiders leveren voor de Noordoostpold-
er. 
Uit Reutum en Haarle waren er tenslotte 25 man "vrijwilligers" voor de polder. Als ze niet zouden gaan 
zouden er willekeurig mannen worden aangewezen, waarbij niet gelet zou worden op onmisbaarheid of 
dat ze een gezin met kleine kinderen hadden.  
De tewerkstelling zou voor drie maanden zijn, daarna zouden ze worden afgelost. Ze gingen erheen op 15 
December, op de fiets, en het doel werd in twee dagen bereikt. Die polder was toen een ideaal gebied 
voor onderduikers, omdat ze heel dun bevolkt was. En bomen weren er nog niet, zodat onderduikers 
iedereen al van heel ver konden zien aankomen en maken dat ze wegkwamen of zich verstoppen. Nog 
een voordeel was dat aan de horizon maar één andere boerderij te zien was, wat ook weer een minimum 
aan camouflage betekende voor Duitse patrouilles. Harrie was in de Noordoostpolder tewerkgesteld bij 
een boer die Noorden heette. Andere uit Reutum en Haarle waren ondergebracht bij Oomen, Meindersma 
en Leur. Harrie zat op Noordens bedrijf samen met twee andere Reutummers, Harrie Ikink en Harrie 
Lammerink (van de Rötger en van Vroonk). 
Harrie heeft soms de Duitsers te slim af kunnen zijn, door van een boerenwagen met zakken rogge, 
bestemd voor Naziduitsland, een aantal zakken weg te pakken en te verbergen. Die werden dan gegeven 
aan mensen die vanuit het Westen van het land kwamen en daar in de Noordoostpolder eten zochten.  
Hun eigen rantsoen was meer dan toen op de bonnnen te krijgen was, maar minder dan ze thuis gewend 
waren. Er is toen ook twee keer vanuit Reutum een transport met voedsel naar de polder geweest. Dat 
werd toen gedaan met paard en wa-
gen. 
Tenslotte zijn de drie Harrie’s hem 
gesmeerd.  Via  Kuinre  en  Ommen 
weer  op  Reutum aan.  De  anderen 
werd op 15 Maart toegestaan naar 
huis terug te gaan. 

6. De bezettingsjaren, vervolg  
De  broers  Jan,  Gerard  en  Harrie 
Leferink  besloten  om  niet  bij  het 
"officiële"  verzet  te  gaan.  Daarin 
zaten teveel lui die vonden dat "ze 
het waren" en daarover gingen op-
scheppen. En teveel geklets betek-
ende ook een veel te grote kans op 
verraad!  
Van de  drie  was  Jan  de  uitdenker 
van veel dingen, vaak ook de denker op langere termijn. Het overleg 
werd gehouden in de achterkamer van de keuken, een plek waar bijna nooit iemand kwam. Harrie kreeg 
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een baan bij de bonnendistributie. Op een dag kwam er een Nederlandse S.S.- vrijwilliger uit Almelo 
tegenover Harrie achter een bureau te zitten. Dat had tot gevolg dat de twee 6 maanden lang geen woord 
tegen elkaar hebben gezegd. 
In 1941 werd Harrie door het hoofd van de politie van Tubbergen, Padberg, gevangen genomen. Padberg 
wilde wel anders maar kon ook geen kant meer op. Hij moest wel zijn orders opvolgen, anders was hij 
zelf aan de beurt. De reden dat Harrie werd gearresteerd was dat hij door de S.D. werd verdacht van spi-
onage. Daarop zat hij 6 weken lang vast. 
Gevangen maar onschuldig
Hendrik Pouwel die bakker was en Harrie kwamen eens terug van een bruiloft in Lemselo. Aaan de 
Weerselose kant van het kanaal Almelo-Nordhorn lag dichtbij de weg Reutum-Weerselo een stelling van 
Duitse zoeklichten. De commandant van die stelling had zich geërgerd aan een groep Nederlanders die 
kort daarvoor langsgefietst waren. Die jongelui hadden vaderlandse liederen, waarschijnlijk het Wilhel-
mus, gezongen.  
Deze muis zou voor Hendrik en Harrie nog een staart krijgen, want de N.S.B.-burgemeester van Tubber-
gen, von Bönninghausen, mocht Harrie niet. Hij had Harrie al eens gevraagd om vrijwilliger bij de Waf-
fen SS te worden. Hij zou dan als beloning later in Polen een boerderij krijgen. Daarop had Harrie hem 
gevraagd waarom hij zelf geen dienst nam......Von Bönninghausen zag zijn kans schoon nadat op Hemel-
vaartsdag in Vasse bij Tante Sien door de "Grüne Polizei" een razzia was gehouden. Harrie en Hendrik 
werden aangehouden en moesten achter slot en grendel. De aanklacht was dat er sabotage had plaats-
gevonden aan de zoeklichten, maar dat was alleen een uitvlucht van von Bönninghausen om hen beiden 
vast te zetten.  
Harrie werd opgesloten in de Marechausseekazerne in Glanerbrug zonder dat zijn familie wist waar hij 
gevangen gehouden werd. Maar de werkster die de cel moest schoonmaken smokkelde potlood en papier 
naar binnen, zodat Harrie een brief kon schrijven. Daarin vertelde hij waar hij zat en wat de aanklacht 
was. De brief werd daarna door de werkster meegenomen en bereikte zijn vader, Gerard Leferink, in de 
wandeling "Huuskesgerrad" genoemd, zodat die eindelijk wist waar zijn zoon zat en wat er gaande was.  
Nu was er bij een van die zoeklichten een Oostenrijker ingedeeld die goed bevriend was met de Reu-
tumse zadelmaker Klaas Bakker. Klaas woonde toen op de plek waar nu het huis staat van autohandelaar 
Fons Kleijsen. Hij kreeg daar wel eens koffie, waarbij Klaas de gelegenheid aangreep om hem uit te 
horen. Hij vertelde Klaas wat er werkelijk gebeurd was, nl.  dat niet Pouwel en Leferink last hadden 
gegeven maar de groep die voor hen was langsgekomen, en dat de klacht van de commandant dus totaal 
ongegrond  was.  Hiervan  werd  werk  gemaakt  door  twee  wethouders  van  de  gemeente  Tubbergen, 
Broekhuis uit Albergen en Harmelink uit Geesteren De feiten werden doorgegeven aan de officier van 
Justitie en zo kwamen Harrie en Hendrik na 41 dagen weer op vrije voeten. 

7. Tweede oorlogsjaar 
Jan Leferink heeft nog eens, in de buurt van Pouwel, een dag in een hol in een wal doorgebracht. De
grond was hem te heet onder de voeten geworden. Hij stonk volgens Mien verschrikkelijk naar grond 
toen hij terug kwam.  
Een Duitser genaamd Weidlich was Beauftragter en ging over de Ausweise. Hij werd soms in de kamer 
achter café Leferink gefeëteerd. Daarbij waren dan ook Kruimer en Elferink aanwezig, zogenaamd als 
vrienden van de familie. Met die beiden was dan al vooroverleg gepleegd. 
Als Weidlich voldoende jenever op had, waarbij een van de Leferinks echt meedronk en de anderen water 
in het glaasje hadden, werden de Ausweise die in zijn auto lagen gestolen. Die werden dan voorzien van 
stempels, waarover Elferink als ambtenaar van de Burgerlijke Stand de beschikking had en op naam 
gesteld van onderduikers of jongemannen die anders naar Duitsland moesten en daar dan tewerkgesteld 
werden in de Arbeitseinsatz voor de oorlogsmachine van de Nazi’s. 
Harrie was niet bij die "gezellige bijeenkomsten", omdat was afgesproken dat als er wat mis ging hij alle 
schuld op zich zou nemen en zou onderduiken. Harrie heeft, net als de Reutummers Jan Holsink en Jan 
Lansink (Fietsen Laansink), daarvoor ook Duitse stempels nagemaakt.  
Iedereen moest zich toen overal en te allen tijde kunnen legitimeren, met een door de bezetter verstrekte 
"Ausweis". Dus laat het zich begrijpen dat zulke Ausweise begeerde papieren waren, je kon er b.v. de Ar-
beitseinsatz in Duitsland mee ontlopen of over straat gaan zonder door een Duitse "Kontrolle" te worden 
opgepakt. Die gestolen Ausweise kwamen ook ten goede aan mensen die vastzaten. 
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Ook werden aan Weidlich heel echt lijkende maar volkomen verzonnen verhalen verteld om een of an-
dere vastgelopen zaak nog weer recht te breien, een aantal keren met positieve afloop.  
In de loop van de oorlog kregen wij  inkwartiering.  Eerst  van een Fallschirmjäger die Heinz Becker 
heette. Later van een Feldwebel met de naam Wilhelm Weidlich, afkomstig uit Mecklenburg en ook van 
de Fallschirmjäger. Beiden waren eerder o.a. in Dieppe in Frankrijk gelegerd geweest. Het betekende dat 
onze  huiskamer  en  de  voorkamer  gevorderd  werden.  Op  een  goede  dag  werden  er  grote  crapauds, 
gestolen uit een kasteel bij Voorst, de huiskamer binnengebracht. Dat gebeurde door een soldaat die uit 
het Oosten van Duitsland kwam. Hij zei daarna tegen mijn vader: "Jah, jah, das haben die Herren sich 
nun zusammengeklaut. Und damit denken sie sich den Krieg zu gewinnen." Vader bood hem daarop een 
sigaret aan, hoewel daar toen heel moeilijk aan te komen was......! 
Van onze garage was ook een deel gevorderd door de Duitsers, voor de opslag van levensmiddelen. 
Ook werden de school en van het huis van Gerard Leferink het cafégedeelte gevorderd om er soldaten in 
onder te brengen. Ze sliepen in de klaslokalen en in de cafézaal, op stro op de grond. Heinz Becker sliep 
daar later ook. Mijn jongere broertje Herman zag hem eens op straat en riep: "Moin Heinz!" Wat beant-
woord werd met: "Moin Hermännchen!" Heinz heeft eens, toen hij bij ons was ingekwartierd, een lev-
ende eend meegebracht. Op de vraag hoe hij daaraan kwam hing hij een verhaal op van een stel eenden 
waarvan "einer nicht mitkommen konnte". Waarop hij die maar meegenomen had, met het doel dat ma 
dat beest in de pot zou stoppen. Pa heeeft hem toen de wacht aangezegd, en hem gedreigd dat hij het aan 
de "Leutnant" zou vertellen als Heinz die eend niet onmiddellijk terugbracht. Waarop Heinz meteen in-
bond en deed wat pa Leferink verlangde.  

Wat ik als kind ook vaag mee-kreeg was dat er dingen "op de bon waren", d.w.z. veel artikelen waren 
gerantsoeneerd en konden alleen gekocht worden als er ook bonnen werden ingeleverd. Ook hoorde je 
opvallend vaak Duitsers het woord "Schweinhund" luid uitspreken.  
Twee onderduikers werden bij Harry Groothuis, "Teusink Harry", ondergebracht. Dat gebeurde door Har-
ry Olde Loohuis, lid van de officiële verzetsgroep. Enkele uren later was Harry's vrouw, Marie, al bij café 
Leferink: "Ze konden ze niet houden, want het hele huis zat onder de luizen van die twee".  
Jan Leferinks broer, Gerard Leferink, verstuurde eieren naar Amsterdam, die daar vervolgens bij de on-
dergrondse terechtkwamen. Maar Gerard werd betrapt en opgesloten. Maar het lukte om hem weer vrij te 
krijgen via van der Walle. Die was Officier van Justitie in Almelo en ook nog hoofd van de ondergrondse 
in Twente. Ook werkte zijn rechterhand Wienbelt daaraan mee, die ook lid van het verzet was.  
Wienbelt kwam eens advies inwinnen over het arresteren van Loose, die bij Havezathe Backenhagen 
woonde. Die was N.S.B.-er en bracht mensen aan. Ook slachtte hij clandestien. Maar dit arresteren werd 
hem afgeraden door Jan en Gerard Leferink. Want het clandestiene vlees ging o.a. naar Rauter en Feen-
stra. Laatste was hoofd van de politie, afdeling Arnhem en ook N.S.B.-er. Daar kon Wienbelt zijn handen 
beter niet aan branden! 

8. Derde oorlogsjaar en verder
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Een man die Bergsma heette was het hoofd van de Landstand, een door de Duitsers opgerichte land-
bouworganisatie  waarvan  alle  boeren 
verplicht  lid  waren.  Van  weerskanten 
vertrouwden  Bergsma  en  de  broers 
Leferink  in  het  begin  elkaar  niet!  Later 
hadden  Kruimer,  de  broers  Leferink, 
Elferink, die ambtenaar voor de Burger-
lijke Stand op het gemeentehuis was en 
Bergsma allengs betere kontakten en die 
werden in de loop van de tijd zelfs heel 
goed.
Harrie's  ex-commandant  Kruimer,  weer 
in dienst bij de PTT, wilde voor de Duit-
sers  geen  telefoonlijn  aanleggen,  omdat 
zoiets  onverenigbaar  was  met  zijn  of-
ficierseed. En Kruimer wilde die eed niet 
breken door voor de Wehrmacht te gaan 
werken.  De  Moffen  wilden  dat  hij  een 
verbinding zou maken van de zoeklicht-
batterij  in  het  Agelerbroek  naar  de 
telefooncentrale.  Hij  had  al  een  af-
spraak gemaakt met de broers Leferink om onder te duiken als de Duitsers hem wilden dwingen, waarbij 
dan ook gezorgd zou worden dat zijn vrouw vanuit Reutum te eten zou krijgen als hij als kostwinner zou 
uitvallen. Maar op de een of andere manier is het er niet van gekomen. 
Geregeld moesten wij de kelder in als er ’s nachts geallieerde bommenwerpers overvlogen. Vader was 
bang dat er een bom op ons huis zou vallen. Die kans was miniem, ook al hadden de piloten de gewoonte 
om op de terugweg te proberen de bommen die in het bommenrek waren blijven hangen toch nog kwijt te 
worden. Dus probeerden ze dat boven dun bevolkt gebied. Ma zorgde dan altijd dat wij wat konden eten 
uit een of andere weckfles, zodat we afgeleid waren en we de angst zouden vergeten. Het meest opval-
lend was het monotoon dreunende geluid van de vliegtuigen als ze overkwamen. Met af en toe ver weg 
een klap, waarvan je als kind niet wist wat het was, een bom of een neerstortend vliegtuig. 
Intussen was ons schuurtje, dat na de oorlog pas als garage in gebruik genomen werd, deels door de Duit-
sers gevorderd. Met hun etensblikken stonden de soldaten daarvoor ’s avonds voor ons huis in de rij, 
want in de schuur werd hun eten uitgedeeld. Wat ik me nog vaag herinner is dat er eens een grote berg 
appels lag, waar je niet aan mocht komen.

Een ander voorval is dat van een paard en 
wagen. De wagen was beladen met hooi en 
was omgekieperd voor de winkel van Ger-
ard  Vrerink (Olbers  Gait).  Ik  herinner  me 
nog  dat  zijn  zoon  Jan  zich  enorm  in  het 
zweet werkte om het hooi er weer op te kri-
jgen. Blijkbaar had hij angst de kogel te kri-
jgen als hij te weinig deed. De vracht hooi 
was  waarschijnlijk  door  de  Duitsers 
"gevorderd",  of  in  normaal  Nederlands: 
gestolen. 
Madeleine, die 1½ jaar jonger was dan mij, 
zei eens "Rotmoffen" toen wij tweeën voor 
het huis stonden. Dat hadden we thuis vaak 
horen zeggen.  Thuis was ons vaak op het 

hart  gedrukt  om  dat  woord  nooit  te  gebruiken,  want  dan 
"kwam  vader  in  't  hok".  Dus  ik  had  enorm  de  schrik  te 

pakken, ook al was er geen Duitse soldaat zo dichtbij dat hij het had kunnen horen.
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VRIJSTELLING VAN BESLAGLEGGING VOOR JAN LEFERINK

PERSOONSBEWIJS VAN OPA GERARD LEFERINK



 

Battle Field Tour 2018 
Beste collega's, 
In collegiale samenwerking met de AVRM, OVV-KNR en de Dienst Vervoer & Ondersteuning van het Min-
isterie van Justitie organiseren wij een Battlefield-tour in Normandië, Frankrijk.  
Samen met de lokale autoriteiten en het functionarissen van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene zijn 
wij in overleg om het tijdelijke militaire kamp in Arromanches als uitvalbasis te gebruiken.  
Het overnachten zal plaats vinden in tenten op veldbedden, maaltijden en sanitaire voorzieningen zijn een-
voudig. Gelet op het programma is deelname van mindervaliden ongeschikt. Deze BFT is alleen voor (oud) 
militairen en reservisten aangesloten bij de AVRM, Natres of OVV-KNR vanwege bovenstaande.  
Op 6 juni zal er een kranslegging plaatsvinden. Om hieraan te kunnen deelnemen is een correct DT of –offi-
cieel OVV-tenue, eventueel groot opgemaakt, noodzakelijk. Tijdens de heenreis en het verblijf in Normandië 
hebben wij een druk programma samengesteld. Onder leiding van onze eigen BFT Gids Cornelis Reijntjes 
gaan we dit uitvoeren. Bekijk het volledige programma hieronder!  
Gelet op de verwachte belangstelling voor deze BFT en het beperkt aantal plaatsen is de sluitingsdatum voor 
inschrijven vastgesteld op 1 mei 2018.  
Tenslotte:  
De prijs voor de volledige reis, inclusief eenvoudige maaltijden, koffie, thee en frisdranken bedraagt €175. 
Voorwaarden voor deelname:  
Deelname geschiedt op eigen risico, de deelnemer zorgt zelf voor een (annulering)verzekering.  
Na 1 mei vindt geen restitutie van inschrijfgeld meer plaats.  
De organisatie bepaalt definitieve deelname.  
Wil je deelnemen aan deze prachtige Battlefield Tour?  
Stuur direct een email met de gevraagde gegevens ("personalia deelnemer" zie verderop) als bijlage naar: 
penningmeester-noord-oost@avrm.nl.  
Je ontvangt een bevestiging van deelname, via de mail, met hierin de wijze van betaling. Na betaling is je 
deelname pas definitief!  

De Organisatie:  
Eeuwe Geertsma, Cornelis Reijntjes en Jan Hut 
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Inleiding: 6 juni 1944 gaat de geschiedenisboeken in als de dag waarop een begin is gemaakt met de 
bevrijding van Europa. 
De landingen in Normandië was de grootste amfibische operatie in de geschiedenis. Op één dag landden to-
taal 175.000 manschappen op de kust van Normandië, waaronder 73.000 Amerikanen, 61.715 Britse en 
21.400 Canadezen, met de hulp van meer dan 5.000 schepen, door 195.000 man personeel uit de geallieerde 
marines en koopvaardij.  
De amfibische landingen werden voorafgegaan door een uitgebreide lucht- en marine-bombardement en van 
de landing van 24.000 Britse, Amerikaanse en Canadese luchtlandingstroepen kort na middernacht. Voor 
Geallieerde infanterie en gepantserde divisies begon de landing op de kust van Frankrijk vanaf 06:30 uur.  
De doelstelling van 6 juni was om 50 mijl (80 km) van de Normandische kust, welke verdeeld was in vijf 
sectoren: Utah, Omaha, Gold, Juno en Sword Beach te bezetten  
Om 6:30 uur gingen Amerikaanse militairen aan wal vanuit landingsvaartuigen op de stranden Utah en Om-
aha. Toevalligerwijs landen de troepen op Utah per ongeluk twee kilometer van hun doel, op een vrijwel on-
bewaakt strand.  
De Britse en Canadese troepen landen om 7.30 uur op de stranden Gold, Juno en Sword en daarbij onderste-
und door DD-tanks. Door het getijde verschil was hier het tij hoog, waardoor de afstand over het strand kor-
ter werd.  
Deze Battlefieldtour brengt ons langs een aantal plaatsen en gedenkwaardige plekken van deze 6 de juni 
1944. Dit om een ogenblik stil te staan bij de feiten die hier 74 jaar geleden plaatsvonden en als eerbetoon 
aan de moedige mannen die het mogelijk hebben gemaakt dat wij in een vrije wereld mogen leven.  
We vertrouwen erop een verantwoorde en gedenkwaardige Battlefieldtour te hebben samengesteld. We 
hopen dat jullie aan deze Battlefieldtour nog eens terugdenken; aan de vele slachtoffers onder de geallieer-
den, het verzet en de burgers in de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder die in Normandië tijdens D-
Day en de dagen en weken die hierop volgden.  

AVRM/DV&O/NATRES/OVV-KNR 
"BFT D-Day 1944"  
4 t/m 8 Juni 2018 

Programma 

Dag 1	 maandag [4 juni] Verplaatsing Nederland – Normandië  
Dag 2	 dinsdag [5 juni] Juno en Sword gebied  

- Descanneville : Merville Battery 
- Breville-les-Monts: Monument Prinses Irene Brigade  
- kranslegging (optie)  
- Benouville: Pegasus Bridge  
- Bernieres-sur-Mer : Canadian Memorial 

Dag 3	 woensdag [6 juni] Gold gebied 
- Arromanches: Mulberry Harbor/360 graden 
- Kranslegging (optie) plaquette landing geallieerde troepen 
- Incl. Nederlandse troepen 
- Bayeux: museum Battle of Normandy en Britse begraafplaats 

Dag 4	 donderdag 7 juni Omaha en Utah gebied 
- Colleville sur Mer: Amerikaanse begraafplaats  
- La Cambe: Duitse begraafplaats  
- Pointe du Hoc – Rangers 
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- Iron Mike – 82 Airborne 
- St Mere Eglise – 101 Airborne  
- Terugreis naar Nederland 

Dag 5	vrijdag 8 juni  Terugreis naar en aankomst in Nederland  
 

Nb: Programma is onder voorbehoud ! 

 

 
Personalia deelnemer (conform jouw gegevens in het Gemeentelijke Basisadministratie) 

Achternaam: 
Voornaam(en): 
Roepnaam : 
Geboortedatum: 
Geboorteplaats: 
Woonplaats: 
Adres+postcode: 
GSM.nr: 

E-Mailadres: 
Werkt(e) bij legeronderdeel: 
Rang: 
Werknemer nr. Defensie: 
Telefoonnummer thuisfront: 

(Bij eventuele calamiteiten) 
Akkoord met voorwaarden deelname: JA/NEE 

Via de mail ontvang je een bevestiging van deelname met hierin de wijze van betaling  
Na betaling is je deelname pas definitief! 

 

Er hebben zich inmiddels ook actieve NATRES-militairen ingeschreven, dus de onderlinge banden worden 
weer verstevigd. 
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"mini" Battle Field Tour 2018 
Exclusief voor de leden van het OVV-KNR organiseren we een schitterende gelimiteerde mini Battle-
field tour op het wonderschone Waddeneiland Terschelling! 

Onder de leden van het OVV-KNR leefde de wens om een korte Battlefield Tour te organiseren met een mi-
litair karakter. Die hebben we samengesteld, lees maar! 
Inleiding: De tweede wereldoorlog is aan Terschelling niet ongemerkt voorbijgegaan. Het eiland werd, 
evenals de rest van Nederland, bezet. Eerst door enkele militairen en medio 1940 werd een hele compagnie 
op Terschelling gestationeerd. Het strand werd “Sperrgebiet” en de niet-eilanders moesten van het eiland af. 
In de zomer van 1940 werden de eilandbewoners geconfronteerd met de verschrikkingen van de oorlog. Be-
gin augustus spoelden er acht lichamen van militairen op het eiland aan en even later nog eens zeven. Zoiets 
was nog nooit voorgekomen, zoveel lichamen tegelijk. Er moesten maatregelen genomen worden om deze te 
begraven, maar waar? Inderhaast werd door de bezetter een terrein aangewezen en daar werden op 2 augus-
tus de Franse soldaten begraven die de hel van Duinkerken niet hadden overleefd. (bron: http://www.long-
way-terschelling.nl) 
Intussen waren de Duitsers begonnen op Terschelling een radarpost te bouwen om de geallieerde vliegtui-
gen, die naar Duitsland vlogen voor het uitvoeren van bombardementen, te onderscheppen. De gegevens 
over de vliegtuigen werden doorgeseind naar de vliegbasis Leeuwarden waar nachtjagers klaar stonden om 
in actie te komen. De geallieerde vliegers werden letterlijk opgewacht. Het was voor de Duitse jagers duide-
lijk waarheen ze moesten vliegen. 
Dat er zoveel vliegverkeer bij de Waddeneilanden was kwam door het feit dat een van de aanvliegroutes 
vanuit Engeland naar het Duitse industriegebied ten noorden van Terschelling naar het zuiden afboog. Toen 
de radarpost in werking werd genomen nam het aantal neergeschoten vliegtuigen sterk toe. ….. 

Terschelling. 
De Waddeneilanden vormden tijdens de Tweede Wereldoorlog een onderdeel van de Atlantikwall, een ver-
dedigingslinie met een lengte van 5300 km, die door de Duitsers werd aangelegd van de Noordkaap in 
Noorwegen tot de Frans-Spaanse grens bij de Golf van Biskaje. Een strikt toegepaste standaardisatie maakte 
het mogelijk om in een relatief korte tijd vele tienduizenden verdedigingswerken aan te leggen.  
Omdat de eilanden tot verboden gebied (Sperrgebiet) werden verklaard, zorgde dit voor een vrij unieke situ-
atie, waarbij volledig geïsoleerde gemeenschappen te maken kregen met een forse bezettingsmacht, die bo-
vendien allerlei verdedigingswerken ging aanleggen. Op Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog zijn de 
meeste verdedigingswerken zichtbaar.  
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De voormalige Duitse radarstelling Tiger. 
Dit is een van de weinige stellingen in Nederland die nog bijna compleet aanwezig is. Het totale complex 
van 7 hectare bestaat uit meer dan 100 bunkers, waarin tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 200 Duitse 
soldaten woonden en werkten. De commandobunker Bertha is door zijn imposante omvang uniek in Neder-
land.(bron: stichting bunkerbehoud Terschelling). 

DE DUITSE RADARSTELLING TIGER SPEELT EEN CENTRALE ROL IN DEZE TOUR! 
Wie?  OVV-KNR-leden mogen inschrijven tot een maximum van 30 personen. 
Wat? Battlefield Tour Terschelling 
Waarom? Saamhorigheid, kennisverrijking. 
Wanneer? 21 en 22 september 2018.  
Hoe? Op eigen gelegenheid naar Harlingen (NS station aanwezig), daarna met snelle veerboot van Doeksen 
en bus van 'eigen' organisatie op locatie. 
Programma

21 september 2018  
• Vertrek vanaf Harlingen met de sneldienst om 17.20 uur. Aankomst Terschelling om 18.05 uur.  
• Lopend (circa 5minuten) naar Hotel Oepkes, De Ruyterstraat 3 te West-Terschelling. 
• Inchecken en daarna een warm buffet.  
• ’s Avonds om 20.00 uur lezing en film in Hotel Oepkes.  
• Na afloop van de lezing gezellig naborrelen (op eigen rekening). 
22 september 2018 
• Na het ontbijt verzamelen op de Haven voor de terminal van Rederij Doeksen om 9.00 uur.  
• Met onze “eigen” bus naar bezoek Tigerstelling met een rondleiding door ervaren gidsen 
• Om 12.00 uur een heerlijke lunch in de Rustende Jager te Formerum. 
• Na de lunch bezoek aan stelling Formerum aan Zee. 
• Daarna nog een spannende strandrit! 
• Hierna gaan we de tassen en koffers afhalen in het hotel en lopen we naar de boot.  
• Vertrek om 16.15 met de snelle veerdienst naar Harlingen, aankomst om 17.05 uur.  

Hierna gaat iedereen op eigen gelegenheid huiswaarts. 

De kosten: 
Omdat we met een groep komen, hebben we op de meeste plaatsen stevige kortingen kunnen krijgen. Je be-
grijpt dat dit desalniettemin een redelijk kostbaar uitstapje is. Toch zijn de uitgaven voor dit alles slechts 
€160 euro, inclusief retour met de snelboot. 
Hoe verder? 
Wanneer je mee wilt, schrijf je dan vóór 1 mei 2018 in per mail, "die het eerst komt die het eerst maalt". 
Voorwaarde voor deze reis is dat zich 30 leden aanmelden (daarop is de prijs gebaseerd). Na 1 mei 2018 
ontvang je een mail met daarin een betalingsverzoek. Sluit eventueel zelf een annuleringsverzekering af. 

Diegenen die niet in staat zijn zich digitaal aan te melden, maar toch interesse hebben, kunnen zich 
opgeven via de afdelingssecretarissen. 

Organisator en contactpersoon: Eeuwe A Geertsma 
OVV-KNR Battlefield Tours 

Waterlelie 27 
9207 AN Drachten 

GSM : 06-15035860 
e.a.geertsma@gmail.com  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Roel Zevenhuizen

NOORD
NIEUWJAARSRECEPTIE

Donderdagavond 11 januari 2018 heeft de afdeling Noord weer haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden.  
De receptie werd zoals altijd gehouden op de Johan Willem Friso kazerne te Assen. 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 58 mensen aangemeld, maar door omstandigheden (griep en werk) moesten er 
zich een aantal jammer genoeg afmelden. Toch bleven er desondanks de afmeldingen toch nog 52 gasten 
over, waaronder een aantal nieuwe leden, leden uit Friesland en leden van de staf Bcie 10NB. Het was dan 
ook een waar genoegen om al deze leden/donateurs te mogen begroeten op de receptie. 
Na de koffie vroeg de secretaris [voorzitter] of hij even de aandacht mocht om zijn nieuwjaarstoespraak te 
houden. Zoals altijd werd er eerst nog even teruggekeken naar het afgelopen jaar 2017. Om te beginnen 
heette de secretaris ook namens het bestuur iedereen van harte welkom. Tot nu toe was het jaar 2016 het 
succesvolste jaar voor onze vereniging, maar 2017 overtreft alles, het kan haast niet beter zou je zo zeggen. 
Afgelopen jaar zijn er 16 nieuwe leden/donateurs bijgekomen, onze afdeling geeft flink gas en gaat met 
volle vaart vooruit. Momenteel heeft onze afdeling 112 leden/donateurs. Een stem uit de zaal zei, volgens 
mij heeft de secretaris eens een keer gezegd dat er bij het behalen van 100 leden de snor van de secretaris er 
af zou gaan, waarop de secretaris 
antwoordde met, het is waar wat 
je zegt maar dat was eenmalig en 
het was twee jaar geleden, helaas.
De landelijke Battlefieldtour van 
2017  kon  helaas  niet  doorgaan 
door  te  weinig  aanmeldingen, 
Eeuwe.  Geertsma  heeft  er  alles 
aan  gedaan  wat  maar  mogelijk 
was  om het  door  te  laten  gaan, 
maar helaas het mocht niet baten, 
maar  de  moed  wordt  nog  niet 
opgegeven.  Zoals  altijd  worden 
we door de Bcie van 10NB on-
der-steund  door  gecertificeerde 
instructeurs om ons bij te staan bij het schieten in de SIMKKW. Jammer genoeg moesten we het schietmo-
ment in de SIMKKW van december aan ons voorbij laten gaan. De kazernecommandant heeft dit tegenge-
houden omdat hij in het weekend geen burgers (OVV ers) op de kazerne wil hebben. Alhoewel de kaz-
ernecommandant de kazerne in het weekend wil vrijwaren van zogenaamde burgers kijk ik hier toch met 
gemengde gevoelens naar, temeer omdat dezelfde kazernecommandant een ex Natresser is en ik hem goed 
ken. Maar er waren in het afgelopen jaar ook een paar hoogtepunten, zoals de excursie naar de Emsland-
kampen onder leiding van de schrijver Pieter Alberts; de excursie met voertuigen uit de WWII langs his-
torische plaatsen in Beekbergen en omgeving met de stichting ’40-’45; en niet te vergeten de grandioze 
bindingsdag.  Ook  is  er  door  leden  van  onze  afdeling  steun  geleverd  voor  de  TMPT in  de  Harskamp. 
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Wederom was ook OVV weer uitgenodigd om bij de herdenking op de Grebbeberg bij het beeldje van de 
Natres “Als ’t Moet” aanwezig te zijn, helaas een minder aantal dan de vorige keer. De OVV toekomstvisie 
2017-2022 werd ook nog even aangehaald. Tevens werd verteld dat de mensen de datum van 17 november 
alvast moesten noteren in de agenda, dit voor de lustrumviering. Nu we 2017 achter ons hebben gelaten wil 
ik toch even kort vooruit kijken naar het jaar 2018. Er zijn natuurlijk weer veel activiteiten in het nieuwe 
jaar zoals, schieten bij de schietsport-vereniging in Leeuwarden, bij de schietsportvereniging in Drachten en 
niet te vergeten bij de schietsport-vereniging van Peter Koster “de Rotterdamsehoek”in Creil. Ook gaan we 
een bezoek brengen aan het vernieuwde Natres museum, dat geweldig mooi is geworden, velen van ons zijn 
hier nog niet geweest; het is beslist een aanrader. Er zijn natuurlijk nog veel meer activiteiten maar het is 
teveel om dat allemaal op te noemen. Rest mij om het glas met jullie te heffen en iedereen het allerbeste te 
wensen voor 2018 en hopend op een mooi verenigingsjaar. Zoals eerder gezegd werd het nog een erg  gezel-
lige 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.
Met de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar, Het bestuur OVV KNR afdeling Noord

NOORD-HOLLAND 
HENK JAN BOSWIJK

De activiteiten van OVV-KNR Afdeling Noord-Holland in 2017
Ook 2017 was voor veel, maar nog steeds te weinig leden, een interessant en op een aantal momenten zelfs 
heel interessant jaar. De bindingsavonden werden wisselend in de MEA Amsterdam (Charlie Cie) en op het 
complex Bergen (Bravo Cie) drukker bezocht dan in voorgaande jaren. Dit kan nadrukkelijk ook worden 
toegeschreven aan de interessante onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten werden aangeboden. Zo wa-
ren er sprekers met onderwerpen als persoonlijke ervaringen bij uitzending naar Irak, activiteiten en ervarin-
gen bij de lichte luchtvaart als privé vlieger, een inkijkje in het vrijwilligerswerk bij het Louwman museum 
en de uitnodiging voor een bezoek aan dit bijzondere automuseum. Ook de moeite waard werd de lezing 
over de interessante historie van de NDSM werf. Het was spijtig dat de laatste bijeenkomst in Amsterdam 
moest worden afgelast vanwege een niet eerder verwachte oefening van de Charlie Cie.
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Het is nadrukkelijk een zeer positieve stap van het huidige bestuur om een zo gevarieerd programma aan 
sprekers uit eigen kring bereid te vinden om hun verhaal te vertellen en een inzicht te geven in hun ervarin-
gen en specifieke kennis.
Het afgelopen jaar werd de jaarlijkse barbecue vooraf gegaan door een kaartleesoefening ‘op de fiets’. Deze 
tocht werd uitgezet door verschillende Noord-Hollandse polders met hun bijzondere en gevarieerde natuur. 
Ook dit konden we gerust bijschrijven in de rij van hoogtepunten.
Inmiddels is het een traditie geworden. Het Klein Kaliber schieten voor de leden.  In het voorjaar (25 februa-
ri) was OVV-KNatres, Noord-Holland te gast op de schietbaan van S.V. De Vrijheid in Zwaag en in het na-
jaar (15 oktober) bij de S.V. de Vrijheid in Bussum. Beide schietmiddagen waren ruim bezocht en er is door 
alle leden gedisciplineerd opgetreden op de schietbanen, gevolgd door gezellig, bijna feestelijk samenzijn na 
afloop en bij de prijsuitreiking. Ook voor 2018 staan deze schietseries weer op de agenda. 
De landelijk georganiseerde Korpsdiners voor officieren en voor de onderofficieren werden goed bezocht. 
Alleen waren er slechts enkele leden van OVV-KNatres, Noord-Holland bij aanwezig. Dat zou beter kun-
nen. Gezien de stijgende belangstelling voor de provinciale activiteiten wordt voor het komende jaar gere-
kend op een groei van de interesse onder de leden van Noord-Holland voor deze zeer goed georganiseerde 
Korpsdiners.
Jammer was dat we geen toestemming konden krijgen om op Schiphol achter de schermen te kijken. Dit 
vanwege extra beveiliging en terreurdreiging. Het Korps Natres dat zelf in tijden van spanning Schiphol 
moet beveiligen wordt blijkbaar gezien als een veiligheidsrisico. ;-)
Wel hebben we een dag het Louwman Museum in Den Haag bezocht met rondleiding door ons lid Roy Oos-
terom. Dat was uitstekend verzorgd met een prima lunch. Ook hier blijkt de KNatres een geweldige club 
vrijwilligers te hebben waar kameraadschap nog heel lang na de parate dienst blijft doorsudderen. 
Aan het einden van het jaar organiseerde de Charlie Cie een ‘eindejaarsfeest’ in de Amsterdamse Warmoe-
straat waar een ieder in burger per bus werd aangevoerd. Gelukkig zaten er genoeg Amsterdammers in de 
bus om de chauffeur, na wat omzwervingen, enigszins in de buurt van de Warmoestraat te krijgen. Het feest 
was goed bezocht door de parate KNatres leden en oud leden. Jammer was dat de accommodatie moeilijk te 
bereiken en te verlaten was. Nog niet geheel duidelijk werd wanneer de locatie van de Charlie op de MEA 
verlaten gaat worden.
Het nieuwe jaar werd ingeluid bij de Bravo Cie op haar eigen locatie. Dat was een warm en gezellig feest 
met een groot aantal bezoekers en zonder transport problemen.
Voor 2018 staan nog een aantal interessante onderwerpen en activiteiten op de agenda. Na de ALV op 21 
februari volgen de bindingsavonden op Bergen en voorlopig nog de MEA in Amsterdam, een bezoek aan het 
NMM te Soesterberg De jaarlijkse Barbecue voorafgegaan door een activiteit, een dagactiviteit in het najaar 
en natuurlijk het klein kaliber schieten in voor- en najaar. Dit jaar wordt wederom een KNatres lustrum ge-
vierd op 17 november a.s. Dit maal in Bronbeek.

ZUID-HOLLAND 

HANS JANSEN 

Wat was de Nieuwjaarsreceptie op dinsdagmiddag 9 januari jl. in Echo’s Home “Het Anker” op de Van 
Ghentkazerne weer goed bezocht. Een flink aantal leden van OVV KNR was daar aanwezig. Ook onze Lan-
delijk voorzitter Ron Roos met zijn echtgenote was aanwezig. Hij is tevens lid van onze afdeling Zuid-Hol-
land. 
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Uiteraard bedanken we ook alle leden van de Bond van Wapenbroeders afdeling Zuid-Holland voor hun gro-
te aanwezigheid. Hartelijk dank iedereen voor jullie komst. Als dit blad bij u in de bus valt zijn er inmiddels 
al weer drie bijeenkomsten in Rotterdam geweest. Ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze af-
deling heeft dan plaats gevonden in Zwijndrecht. Hierover meer in ons volgende INFO blad.
Er staan ook dit jaar weer een aantal activiteiten gepland op het jaarrooster van OVV KNR afdeling Zuid-
Holland. We hopen dit jaar naast onze gebruikelijke activiteiten, meer leuke evenementen te kunnen bieden. 
Hieraan wordt gewerkt maar kunnen alleen slagen met deelname en hulp van onze leden en donateurs. 
Tijdens de Landelijke voorzitters vergadering (op 1 februari jl.) werd bekend gemaakt dat er weer een mooie 
Battlefield Tour (BFT) zal worden georganiseerd. Dit keer staat een bezoek aan Normandië in Frankrijk ge-
pland. Deze zal tijdens de herdenking van D-Day plaats vinden, van 4 t/m 7 juni 2018. Verdere informatie 
hierover volgt nog vanuit het landelijk bestuur. 
Laten we er met zijn allen een fijn en goed verenigingsjaar van maken.

Daar ik een echte geboren Dordtenaar ben, zijn er in je geboorteplaats ook altijd nog niet ontdekte locaties 
met een geschiedenis. Daar kom je pas achter als je eens een monumentenweekend bezoekt. Als inwoner 
van Zuid-Holland zal u bekend zijn dat Dordrecht de oudste stad van (Noord- en Zuid-)Holland is. 
PONTONNIERSSTAD 
Ook is er in Dordrecht militai-
re  geschiedenis  geschreven. 
Dordrecht bezat tot een aantal 
jaar  geleden een grote kazer-
ne. Dit was de Pontonnierska-
zerne.  Wie  vanaf  de  Nieuwe 
Haven de Lange IJzerenbrugs-
traat  in-loopt  ziet  voor  zich 
een groot wit gebouw, gelegen 
langs  de  Binnen  Walevest. 
Vanouds  her  wordt  dit  ‘de 
pontonnierskazerne’ genoemd.
Tot  1699  liep  hier  de  stads-
muur die in dat jaar werd af-
gebroken  vanwege  de  aanleg 
van de Buiten Walevest. Door 
het rijk werd er in 1720 grond 
aangekocht voor de bouw van 
een  magazijn  voor  handwa-
pens, het Groot Geweermaga-
zijn.  In  de  daarop  volgende 
eeuwen deed het gebouw dienst als hospitaal en kazerne voor de pontonniers. Daar de behuizing als kazerne 
omstreeks 1882 te klein was geworden, werd enkele tientallen meters veder een nieuwe kazerne gebouwd.

De nieuwe kazerne kreeg de naam Benthienkazerne, genoemd naar kapitein G.D. Benthien, de man die een 
belangrijke rol heeft gespeeld bij de overtocht van het verslagen en uitgeputte Franse leger over de Russi-
sche rivier de Berezina.
Bruggen leggen  
Al eeuwenlang is het de taak van de pontonniers om tijdelijke bruggen te leggen waardoor de legers een ri-
vier kunnen oversteken. De pontonniers en Dordrecht zijn ongeveer 350 jaar – zij het met onderbrekingen - 
met elkaar verbonden. De ligging van de stad aan het water was gunstig en een uitgebreide houthandel zorg-
de in korte tijd voor het benodigde materiaal. Na een veldtocht werd het brugmateriaal weer opgeborgen in 
daarvoor gebouwde Landsmagazijnen en werden de meeste pontgasten (vaak stoere schippers) afgedankt.  
In de loop van de 18de eeuw vormde de pontonniers meer en meer een militaire eenheid. In 1822 werden zij 
ingedeeld bij het Wapen van de Artillerie tot zij in 1927 overgingen naar het Wapen de Genie. 
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Pontonniers zijn militaire technici en vormden geen strijdbaar onderdeel. Toch moesten zij tijdens de lan-
ding van de Duitse parachutisten op het eiland van Dordrecht, in mei 1940, aan de strijd deelnemen. Som-
mige wisten niet of nauwelijks hoe ze met een karabijn moesten omgaan. Toch hebben zij zich als uitsteken-
de vechtersbazen doen kennen. Percentsgewijs zijn zelfs bij geen enkel legeronderdeel zoveel onderschei-
dingen uitgereikt als aan de pontonniers. 

Een van deze helden was adjudant H.P. Koster die het aan Krispijnse- en Dubbeldamseweg met enkele man-
schappen tegen de Duitsers opnam. Geheel alleen wist hij Duitse bezetters van het clubhuis van voetbalver-
eniging DFC in handen te drijven van een ander Hollands legeronderdeel. Vanachter de joodse begraafplaats 
nam hij een op de Achterweg naderende auto met Duitse parachutisten onder vuur, waardoor de auto kantel-
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de en in de sloot terechtkwam. Van de acht parachutisten werden er enkele gewond en gedood, terwijl de rest 
gevangen werd genomen.
Geen wonder dat hij, naast vele onderscheidingen, ook de bijnaam “de Leeuw van Dordt” kreeg en er een 
straat naar hem werd vernoemd, de Adjudant H.P. Kosterstraat. Op 5 augustus 1963 vond met veel militaire 
eer zijn begrafenis plaats op de Dordtse begraafplaats. 
Honderd ongewapende pontonniers, 24 man vuurpeloton en het tamboer- en pijperkorps van het regiment  
Van Heutsz uit Schoonhoven begeleiden de “Leeuw van Dordt” gedragen door twaalf onderofficieren, naar  
zijn laatste rustplaats.
Einde van een traditie 

Na de tweede wereld oor-
log deden nog vele Dord-
tenaren hun dienstplicht in 
de Benthienkazerne. 
In  1952 besloten  de  mili-
taire autoriteiten Dordrecht 
als garnizoensstad van het 
Regiment  Pontonniers  te 
verlaten. Vanwege het toe-
nemende  scheepvaartver-
keer  bij  Dordrecht  werd 
het slaan van pontonbrug-
gen hier steeds moeilijker. 
Bij  Keizersveer  in  Geer-
truidenberg,daar  waar  be-
tere mogelijkheden waren, 
werd een nieuwe moderne 
kazerne betrokken. 
Op 21 mei 1952 hielden de 

pontonniers begeleid door hun drumband [de instrumenten waren een geschenk van de Dordtse burgerij]- 
een afscheidsdefilé bij het stadhuis.
De Benthienkazerne werd in 1985 gesloopt om plaats te maken voor het appartementencomplex Waleveste. 
De band tussen Hollands oudste stad en Nederlands oudste legeronderdeel was voorgoed verbroken.  
 

Het doet mij goed dat de aankomende voorzitter een stuk plaatst over pontonniers in Dordrecht. Als oudge-
diende van het 11e Geniebataljon weet ik nog steeds hoe het werkt als je bruggen op wilt blazen. Als de vij-
and dat al gedaan heeft leerden we ook met welke middelen we toch aan de overkant konden komen. Daar 
heb ik veel aan gehad in mijn latere loopbaan. 
Helaas moest ik het laatste voorzittersoverleg van 1 februari jl. missen. Een gebroken sleutelbeen en twee 
gebroken ribben maken het lastig om ergens heen te gaan. Het was een mooie gelegenheid om de collega-
bestuurders veel plezier in hun werk te wensen. Er komen echter nog genoeg activiteiten waar we elkaar 
kunnen ontmoeten.
Er is mij veel hulp geboden na het ongeval, als zijwieltjes voor aan de fiets maar de wieltjes waren te klein. 
Een cursus leren fietsen: ik heb wel petjes maar geen hoofddoekje (dat was verplicht) en ging dus ook niet 
door. Maar de persoonlijke aandacht van mijn medebestuurders is door mij erg gewaardeerd.
 
Groet, Joop Saarloos Voorzitter afdeling Zuid-Holland  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ZUIDHANS SCHOENMAKERS 
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NIEUWJAARSRECEPTIE 
Op zaterdag 13 januari stond de eerste activiteit voor onze af-
deling op het programma. De nieuwjaarsborrel voor 2018, 
want het borrelen is toch altijd een belangrijk onderdeel van 
een bijeenkomst waar men elkaar de beste wensen voor het 
nieuwe jaar toedicht, en de drukte van het afgelopen jaar nog 
eens de revue laat passeren. 
Dit keer kwamen we bijeen in Uden bij "Meneer Prinssen", die 
ook  
luisterde naar de naam Maarten. Uiteindelijk waren we met een 
man of dertig, nagenoeg gelijkelijk verdeeld over beide seksen. 
Voorzitter Toon van Bussel stond stil bij de overleden leden 
van het afgelopen jaar en lichtte al een tipje van de sluier op 
van het afdelingsprogramma van het jaar dat voor ons ligt. Het 
hoofdbestuur werd vertegenwoordigd door Ron Roos met 
Doeske zijn echtgenote.  
De catering werd door maarten perfect verzorgd; hapjes tussen 
door en een goede doorloop van gevulde glazen maakten de 
tongen los en iedereen leek het erg naar zijn zin te hebben. 
Zoals late tijdens de ALV bekend werd, is iedereen inderdaad 
tevreden geweest, want komend jaar zal de nieuwjaarsbijeen-
komst weer in Uden plaatsvinden. De aanvangstijd zal welis-
waar veranderen, maar dat mag de pret niet drukken en wel-
licht een stimulans zijn voor anderen om ook te komen. Een 
aanrader. 
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ALV AFDELING ZUID
Oirschot was deze keer de opkomstlocatie voor de leden en donateurs van afdeling 
Zuid om de algemene leden vergadering bij te kunnen wonen. In de multifunctionele 
ruimte (KEK-gebouw) van de genmaj De Ruyter van Steveninck Kazerne kwamen 
ruim 30 man samen om de gebruikelijke agenda door te nemen. Voorzitter Toon wist op 
zijn rustige wijze de diverse punten zonder al te veel tegenwerpingen over het voetlicht 
te brengen. Ook werd het activiteitenprogramma voor dit jaar doorgenomen. In april 
wordt een bezoek gebracht aan het nationaal monument Kamp Vught. De jaarlijkse 
kranslegging bij de geadopteerde graven in Margraten staat op 2 juni gepland, waaraan 
een middagprogramma zal worden gekoppeld in [of in de omgeving van] Maastricht. De elk jaar terugk-
erende barbecue zal, door het succes van de laatste keer, weer in het veteranenhuis in Eindhoven 
plaatsvinden. Alle leden ven de afdeling hebben inmiddels een digitaal of op papier een concept ac-
tiviteitenoverzicht ontvangen en kunnen dus een keuze maken wanneer zij deelnemen. 
Tijdens de vergadering kwam ook ter sprake dat leden in huiselijke kring vroegtijdig duidelijk kunnen 
maken dat zij, mocht de tijd zijn aangebroken, bij overlijden met beperkte militaire eer naar hun laatste 
rustplaats worden gebracht. Mocht dat zo zijn dan zal er iemand in het gezin of familie moeten zijn die het 
afdelingsbestuur op de hoogte stelt en verder als punt van aanspraak fungeren. Uitvaartorganisaties zijn 
doorgaans uitstekend op de hoogte van militaire gebruiken bij crematies en begrafenissen.
Het bestuur zal dit verder uitwerken en de leden worden hiervan te zijner tijd op de hoogte gesteld. 
De vergadering verliep verder volgens plan en na afloop werd een 'eenvoudige doch voedzame' maaltijd 
voorgeschoteld.
Na de lunch waren we nog in de gelegenheid om de inhoud van twee gebouwen van de Historische 
Verzameling Prinses Irene Brigade te bezoeken. Daarvan maakte bijna iedereen gebruik.

gmaj De R. van Steveninck
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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

Oleanderpark 20 3142 NK MAASSLUIS
☎  010 59 90 310 "  084 73 70 616 #  06 20 37 47 58  $  ron.roos@planet.nl 
Rabobank : NL19RABO135166691 KvK Rotterdam 24413142
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              IN MEMORIAM

* 4 mei 1949 Frans Paapen     ✟ 16 januari 2018

Frans leerde ik rond 1970 kennen toen hij zich aanmeldde bij peloton 423 te Kaatsheuvel. Hij voelde zich 
al snel thuis bij het peloton en ging cursussen volgen. Een paar jaar later werd hij sergeant en kreeg de 
functie van groepscommandant. Dat deed hij prima en evalueerde altijd enthousiast mee na afloop van de 
oefenavonden. Frans was een echte “Natresser”. Frans stak zijn mening niet onder stoelen of banken en je 
wist precies wat je aan hem had. 

Ook deed hij volop mee aan vele activiteiten en viel daarbij vaak in de prijzen.

Bij de reorganisatie van begin jaren 90 waarbij de (zelfstandige) pelotons overgingen in compagnieën, 
kwam er abrupt een einde aan zijn loopbaan bij de Natres en was hij en met hem nog vele anderen niet 
meer nodig. Frans was daarover zeer teleurgesteld en verbolgen. 

Om het contact met zijn “maten” niet te verliezen adviseerde ik hem lid te worden van het OVV. “Nee, ik 
wil er niets meer mee te maken hebben” was zijn reactie. Pas nadat hij hoorde over de mooie Batllefield 
tours die het OVV maakte, ging hij overstag en werd toch lid. Het vergaderen en de defilés vond hij niets 
maar aan de jaarlijkse BFT’s nam hij graag deel. 

Nadat peloton 423 in November 1993 was opgeheven, ontstond er een vriendengroepje van voormalige 
leden van het peloton, 93-11 geheten, dat nog steeds bestaat. Frans hoorde daar ook bij. Hij werkte, net als 
Frans Klis (de PC van 423), bij de Efteling waar hij werkzaam was bij de bewaking. Daar werd hij uitein-
delijk hoofd van.

Zo zorgde hij, toen ons groepje 20 jaar bestond, voor een grandioze dag op de Efteling. 

Een paar jaar geleden kreeg hij longkanker, waarvan hij later genezen werd verklaard.

Eind 2017 kwam die ziekte weer terug en overleed op 17 januari 2018 in de leeftijd van 68 jaar 

Koos Nieuwenhuizen. (Plv. PC 423)



Secretariaten van provinciale afdelingen 

Noord: R.J. Zevenhuizen [Roel] 
 Lepelaar 17 
 7943 SJ  MEPPEL 
 052 28 55 611 / 06 13 05 85 26 
 noord@ovvknr.nl 

Overijssel: J. Maneschijn [Jan] 
 Voormors 56 
 7468 HB  ENTER 
 054 73 82 594 
 overijssel@ovvknr.nl 

Utrecht: J. van Engeldorp Gastelaars [Hans] 
 A. v.d. Horstlaan 28 
 3752 VN  BUNSCHOTEN-SPAKENBURG 
 033 29 83 822 
 utrecht@ovvknr.nl 

Noord-Holland: O.L. Dijkstra [Olga] 
 Schumannstraat 2 
 1962 ET  HEEMSKERK 
 06 34 39 92 09 
 noord-holland@ovvknr.nl 

Zuid-Holland: J.J. van der Vecht [Hans] 
 Ranonkelstraat 37 
 2565 BA  DEN HAAG 
 070 36 34 212 / 06 23 30 08 50 
 zuid-holland@ovvknr.nl 

Zuid: A.C. Faesen [Lex] 
 Ooievaarstraat 2 
 5941 JH  VELDEN 

 077 47 21 368 / 06 52 50 23 28 
 zuid@ovvknr.nl 

Ons lustrum op 17 november 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door het VFONDS 
met middelen uit de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij.
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Secretariaat OVV 
KNR 
Grebbebergstraat 26 
7461 MB  Rijssen

lustrumviering  

17 november 2018 

schrijf in op www.ovvknr.nl/reünie-lustrum


