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Redactioneel
Hans Schoenmakers
Redacteur

"Geduld is een schone zaak", wie rustig afwacht wordt beloond. Jullie hebben wat 
langer moeten wachten op dit nummer dan gebruikelijk. De licentie van mijn verwer-
kingsprogramma is verlopen en de kosten voor nieuwe software zijn te hoog voor de 
vereniging. Voorlopig nog aanmodderen op een omslachtige manier.
Voor diegenen die aanwezige waren op de ALV is het duidelijk geworden dat de BFT 
is afgelast omdat er te weinig aanmeldingen waren.
De toekomst van de uitvoering van de BFT is samen met een aantal andere lange- en 
kortetermijndoelstellingen opgenomen in een toekomstvisie OVV KNR 2017-2022.

Na de afgelopen bestuursvergadering is de visie voorgelegd aan de afdelingsvertegenwoordigers in een aansluitende 
bijeenkomst. De afdelingsbesturen zullen vervolgens met jullie als leden en donateurs op enigerlei wijze de inhoud 
communiceren. Uiteindelijk zal dan dit jaar een 'afgetimmerd' (groei)document bestaan dat met de Korpsleiding zal 
worden doorgenomen om een gemeenschappelijke lijn in de samenwerking te kunnen realiseren. Nog even geduld 
dus!

Onze Korpscommandant vertelde tijdens de ALV onder andere dat het korps-
blad November Romeo een nieuw (papieren) leven zou worden ingeblazen met 
een inhoud voor alle geledingen en gelieerde stichtingen dus ook OVV. Kort 
daarna verscheen inderdaad een nieuwe NovRom, maar niet slechts de titel (ons 
begrip November Romeo) is gekaapt, maar ook de inhoud is voor een bredere 
doelgroep geschreven. Opmerkelijk is dat de gelieerde organisaties zoals het 
museum, de vereniging Veteranen en OVV compleet ontbreken. Onze contact-
persoon is gewist uit het colofon. Ik kan nog wel even doorgaan met tegenwer-
pingen; deze vorm van het blad wordt niet geduld! De KC is naar horen zeggen 
druk doende om een en andere recht te trekken, dus ook hier: even geduld!

Binnen het hoofdbestuur heeft een drietal bestuursleden zich opgeworpen om de lustrumviering, volgend jaar, gestalte 
te geven. Het belangrijkste is al vastgelegd, namelijk de datum en plaats. Noteer in de agenda: zaterdag 17 november 
2018 Bronbeek in Arnhem. We zullen een gevarieerd programma presenteren. Ook hier: nog even geduld!
De leden en donateurs van de afdeling Friesland zullen inmiddels door de secretaris op de hoogte zijn gesteld van het 
feit dat de afdeling niet langer levensvatbaar is. Statutair is het ledenaantal te laag; aansluiting bij de afdeling Noord 
wordt door een aantal leden als onaanvaardbaar betiteld, terwijl Noord wel degelijk activiteiten in de Friese regio heeft 
georganiseerd en wil voortzetten. 
Als ik de inhoud van dit blad bekijk, dan zie ik bij alle afdelingen een gevarieerd en voldoende aanbod van activiteit-
en. Vele bestuursleden zetten zich vele uren in de week in om voor de leden iets te bieden. Geef daar eens iets voor 
terug door aanwezig te zijn bij een excursie, barbecue, schiet(mid)dag, social evening of beëdiging. Dat hoeft echt niet 
in OVV-tenue, de afgebeelde foto's bewijzen het. Slechts bij ceremoniële gelegenheden vragen we de deelnemers om 
het tenue te dragen, maar ook dan zijn leden welkom, zij het niet in gelid of opgesteld. 
Hierbij is het aan de besturen om te zeggen: nog even geduld!
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HENK VAN LEEUWEN
LEDENADMINISTRATEUR

Nieuwe leden en donateurs
J.W. Slendebroek Aduard Noord
J. Palland Hoogezand Noord
R. Pebesma Gieten Noord
B. Rodenburg Zuid Laren Noord
J.J. Hoeksma Appelscha Noord
T. Stek Scheemda Noord
A.R. Wout Hilversum Noord-Holland
H. Drenth Hoogezand Noord

Overleden
H.J. Marsch uit Hellendoorn is, vlak voor zijn FLO, op 12 juni overleden in de leeftijd van 59 jaar.

Eregalerij der senioren 
Ons erelid Harrij Verweij uit Rijswijk wordt op 30 juli 85 jaar. 
Dan zijn er nog een aantal 80-jarigen: L. G. Schakel werd dat op 10 mei en H.T. van Os uit Helmond is dat op 8 juni 
geworden. K(oos) Vaes uit Maastricht wordt het net als N. van Rijswijk uit Schiedam op 15 augustus en J. Edelschaap 
uit Vlaardingen op 19 augustus.

!!!! Volgende kopij voor het
INFO 2017.3

Vóór 1 september 2017  !!!!

FLEECE JACK MET LOGO OVVKNR
Het donkerblauwe fleece jack is te bestellen in de maten XS t/m 4XL en kost Euro 39,95, welke mid-

dels vooruitbetaling voldaan moet zijn op rekening NL 63 RABO 0153 2222 55 t.n.v. OVV Korps 
Natres  te  Rijssen.  Het  jack  kan  besteld  worden  bij  penningmeester@ovvknr.nl  of  per  post 
OVVKNR, Noordwijk 26, 7751 AJ Dalen. 

DEELNAME EREDETACHEMENT PRINSJESDAG DEN HAAG 19 SEPTEMBER
Opgeven voor Prinsjesdag in het eredetachement bij onze landelijke secretaris Peter Mensink: 
secretaris@ovvknr.nl. U dient wél over een correct OVV-tenue te beschikken!

NIEUWENHUIZEN HOFLEVERANCIER
Nieuwenhuizen vlaggen en masten in Sprang-Capelle kreeg bij de viering van het 125-jarig bestaan het recht om het 
predicaat 'hofleverancier' te voeren. Eigenaar John Nieuwenhuizen ontving het predicaat uit handen van de commissa-
ris van de Koning, Wim van de Donk. 
Waarom dit bericht in dit INFO zul je denken. De 125 jaar zijn mede vormgegeven door ons erelid Koos Nieuwen-
huizen, de derde generatie in dit familiebedrijf. Het is toch bijzonder dat het predicaat wordt verleend, bovenop het 
feit dat ook OVV-leverancier van toepassing is. 

In 1892 opende Koos Nieuwenhuizen [de opa van 'onze Koos'] samen met echtgenote Ida Kooijmans een manufac-
turenhandel aan de Van der Duinstraat 82, die toen nog Nieuwstraat heette. Dat was de officiële start van het fami-
liebedrijf. In 1929 neemt zoon Kees Nieuwenhuizen het stokje over en moderniseert de winkel tot een echte textiel-
winkel. Zijn zoon Koos neemt in 1964 het heft in handen en breidt de winkel uit, met een aparte afdeling voor wo-
ningtextiel. Zo ontstaat een fraaie textielwinkel die zich toelegt op zowel dames- en herentextiel, later ook babykle-
ding en woninginrichting. In 1999 neemt de huidige eigenaar John Nieuwenhuizen de zaak over van zijn vader, de 4e 
generatie dus in het familiebedrijf. De textielwinkel wordt de jaren erna omgevormd tot vlaggenspecialist. Zo werden 
vlaggen voor Koningsdag in Tilburg, het Jheronimus Bosch jaar en tal van gelegenheden geproduceerd. Koos werd 
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ooit  tijdens een BFT in Frankrijk erop attent 
gemaakt  dat  op  diverse  masten  zijn  naam 
prijkte. Ook toen was hij trots op zijn zoon die 
de juiste stap heeft gemaakt om om uiteinde-
lijk te specialiseren in vlaggen en masten. 
Het  predicaat  Hofleverancier  is  in  1815  in-
gevoerd  door  Koning  Willem I  en  is  samen 
met het predicaat Koninklijk (1806) één van de 
oudste Koninklijke onderscheidingen van ons 
land. Dit predicaat geeft bedrijven het recht om 
het Koninklijk Wapen te voeren, met de toe-
voeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleve-
rancier'.  Zijne  Majesteit  de  Koning  kan  het 
predicaat Hofleverancier toekennen aan kleine 
en  middelgrote  Nederlandse  ondernemingen 
die een vooraanstaande plaats  innemen in de 
regio en in de branche. De bedrijven moeten 
minimaal honderd jaar oud zijn en de onder-

nemer(s) van onbesproken gedrag. [Bron Brabants Dagblad en Loon op Zand Nieuws]

NOORD  

Roel Zevenhuizen 
EXCURSIE “EMSLANDKAMPEN”

Zaterdag 06 mei 2017 heeft de afdeling Noord een excursie gehad langs de concentratiekampen uit WO-II in het Duit-
se grensgebied met Drenthe en Groningen. De excursie stond onder leiding van Pieter Albers, auteur van het boek 

‘Gevangenen in het veen’. De bus vertrok om 09.15 uur vanaf de parkeerplaats bij het 
Hampshire Hotel in Emmen. Onderweg naar de grensovergang Zwartemeer vertelde Al-
bers over het fenomeen Emslandlager en hoe zijn interesse destijds is gewekt voor dit 
vrijwel onbekende, maar belangrijke hoofdstuk uit de regionale geschiedenis. In totaal wa-
ren in Emsland 15 kampen ingericht. Ze zijn als een aaneengesloten snoer aangelegd langs 
een ‘Nord-Süd’ Strasse (parallel aan huidige A31), die diende als hoofdontsluiting van het 
toen nog ontoegankelijke grensgebied. De eerste kampen waren al in 1932 opgericht voor 
vrijwillige veenarbeiders en vanaf 1933 voor de opvang van politieke tegenstanders van 
het Hitler-regiem. In de oorlog zijn hier Verzetsstrijders, Poolse en Russische krijgsgevan-
genen geïnterneerd, later werd men ook op basis van ras en religie vervolgd. Zij werden 
onder erbarmelijke omstandigheden te werk gesteld in de ontginning van de grote Hoog-
veenmoerassen in het grensgebied. In de kampen zijn meer dan 30.000 mensen, waaronder 
circa 26.000 Russische krijgsgevangenen, omgekomen door ontbering en gebrek aan me-

dische verzorging.
De eerste stop was bij Kriegsgräberstätte Versen (kamp nr. 9) ten noorden van Meppen, nu een jeugdgevangenis. Een 
originele barak was tot voor kort in gebruik als kantine van de plaatselijke rijvereniging. De volgende stop was bij 
Kriegsgräberstätte Wesuwe (kamp nr. 8). Hier zijn 8.000 à 16.000 Russische krijgsgevangenen omgekomen. Een rare 
gewaarwording was dat de niet geruimde massagraven nog onder de huidige akkers liggen. Pieter Albers vertelde hier 
het indrukwekkende verhaal van een tiener uit de regio Emmen, die bij het begin van de oorlog dacht aan de Ar-
beitseinsatz te kunnen ontkomen door bij een Duitse boer in het grensgebied te gaan werken. Zijn noodlot was, dat hij 
als jonge knaap met paard en wagen van de boer werd ingeschakeld bij de ‘dagelijkse’ afvoer van de doden van kamp 
nr. 8. Na de oorlog heeft hij zijn herinneringen kunnen verdringen, totdat hij op 70-jarige leeftijd na een operatie onder 
narcose werd bevangen door dagelijkse nachtmerries over de gruweldaden, waaraan de Russische krijgsgevangen 
werden blootgesteld en hij in zijn jeugd getuige van was. Om van de nachtmerries af te komen is hij in Rusland op 
zoek gegaan naar overlevenden van kamp nr. 8, met als doel zijn ervaringen met hen te delen. Zijn zoektocht bleef 
zonder resultaat. In Rusland bleek men na de oorlog geen krijgsgevangenen te ’kennen’. Het leger accepteerde slechts 
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overwinnaars en gesneuvelden. Krijgsgevangenen werden na thuiskomst direct weer gedeporteerd naar de strafkam-
pen in Siberië. Zij verdwenen daarmee andermaal in de anonimiteit. De 
koffie  en  theepauze  met  Kuchen  werd  genoten  in  Gasthaus  Kocks-
Geers in Rütenbrock. In voormalig kamp Oberlangen (nr.6) zijn o.a. 
1728 soldaten uit het ondergrondse Poolse vrouwenleger gevangenge-
zet. Mooi detail uit het verhaal van Albers: het Poolse leger heeft in 
april 1945 Zuidoost-Drenthe bevrijd. In Emmen kreeg men informatie 
over de vrouwelijke gevangenen in Oberlangen. De geallieerde opmars 
voorzag niet in een zijspoor via het Emsland. Toch stonden de Polen 
erop, dat zij hun eigen vrouwelijke soldaten mochten bevrijden. Na hun 
bevrijding op 10 april 1945 zijn de Poolse vrouwelijke soldaten nog 
zo’n drie jaar in de omgeving van het Duitse stadje Haren gehuisvest. 
Men wilde de thuisreis nog niet aanvaarden, omdat Polen nu was bezet 
door  het  Russische leger.  Haren werd omgedoopt  tot  Maczkow,  ge-
noemd naar de Poolse commandant van de Eerste Poolse Tankdivisie. De stad werd een Poolse enclave met een Pool-
se burgemeester, stadsraad en voorzieningen. Bij voormalig kamp Neusustrum (nr. 5) is een wandeling gemaakt naar 
het in 1933 door gevangenen gegraven ‘Zwanenmeer' (genoemd naar een op een eilandje broedend zwanenpaar). Het 
nu idyllisch gelegen meertje is aangelegd voor de verpozing van de kampbewakers. Vlak bij het meertje staat een 
overblijfsel van een ‘Ehrendenkmal’ voor de Führer. Het gedenkteken is na de oorlog ontdaan van de nazisymbolen 
(hakenkruis en cirkel met adelaar) en de ‘vererende’ tekst is geneutraliseerd. Onderweg in de bus liet Albers het lied 

‘Wir sind die Moorsoldaten” horen en fragmenten van de radiodocumentaire van de NOS 
uit 1995 over de Emslandkampen. De documentaire bevat indrukwekkende gesprekken 
met overlevenden uit de kampen. De lunch vond plaats in het restaurant ‘Zum Alten 
Herrenhaus’ in Esterwegen. Na de lunch gingen we naar het nieuwe documentatie- en 
herinneringscentrum van de Emslandkampen, genaamd “Gedenkstätte Esterwegen”. Het 
nieuwe centrum is groots opgezet en is in oktober 2011 geopend, en bevindt zich op een 
historische plek in de geschiedenis van de Emslandkampen. Hier was van 1933 tot 1945 
het beruchte kamp nr.7 (Esterwegen) gevestigd, bekend onder de naam: “Die hölle am 
Waldesrand”. Allereerst zien we een film, waarin onder andere twee oud-gevangenen 
vertellen over hun kampervaringen (Nederlandse versie), daarna gingen we een wande-
lingetje maken over het vroegere kampterrein en vervolgens kunnen we op eigen gele-
genheid en in eigen tempo de expositieruimte verkennen, waarin met foto’s, filmpjes, 
geluidsfragmenten e.d. de geschiedenis van de 15 kampen uit de doeken wordt gedaan. 
Ook aan deze dag was weer een einde gekomen, we waren omstreeks 18.00 uur weer 
terug in Emmen.

SIMKKW ASSEN ZATERDAG 15 APRIL
Zaterdag 15 april 2017 was er weer een SIMKKW-dag voor onze leden georganiseerd uiteraard op de JWF plaatsvond. 
Normaal gesproken houden we deze dag altijd in de maand maart maar moest door externe omstandigheden worden 
uitgesteld. Van 10 Natresbat hebben we altijd instructeurs om ons bij te staan in de SIM, maar helaas voor ons hadden 
deze mensen een oefening. Ook op de geplande datum (paasweekend) in april waren er geen instructeurs voor handen, 
het is allemaal toch nog goed gekomen. We wilden het niet nogmaals gaan uitstellen dus daarom heeft de secretaris de 
honneurs maar waargenomen, kon ook makkelijk met zijn HSI achtergrond. De opkomst was wederom om 09.15 uur 
bij gebouw 123 waarin de SIMKKW gehuisvest is. Na eerst een lekker bakkie koffie te hebben gedronken vertelde de 
secretaris aan de deelnemers wat men kon gaan verwachten en wat wel en niet mocht in de SIM. Overigens waren er 
vandaag weer 23 enthousiaste schutters/deelnemers aanwezig. Omdat er deze keer een paar deelnemers bij waren die 
nog niet goed bekend waren met de “Colt C7” kregen we nog even een korte uitleg over dit wapen. Hierna werden de 
schutters in twee groepen opgesplitst en werd er uitleg gegeven over de eerst te schieten oefening. Om het schieten 

nog een beetje spannender en aantrekkelijker te maken heb-
ben we er altijd een wedstrijdelement ingebouwd om te strij-
den om de beste schutter van de dag te worden. Zo als altijd 
zijn er een paar kleine prijsjes te verdelen. De prijzen voor 
vandaag zijn wederom door de werving 10 NB geschonken. 
Na  een  aantal  oefeningen  te  hebben  geschoten  was  het  al 
weer tijd voor de lunch. Inmiddels was er al een tussenstand 
bekend van het wedstrijdschieten, maar werd nog even ge-
heim gehouden. 
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De gezamenlijke lunch was weer goed verzorgd door onze vaste vrijwilligster (Anneke) die bij ons altijd de catering 
voor haar rekening neemt, dit keer stonden er lekker belegde broodjes en oma’s eigen gemaakte groentesoep op het 
menu. De belegde broodje waren gesponsord door de heer Pakes, een plaatselijke middenstander uit Schildwolde. Na 
de lunch omstreeks 13.15 uur zijn we weer verder gegaan met datgene waar we mee bezig waren, nog een paar oefe-
ningen schieten en proberen de beste schutter te wor-
den. Voordat bekend gemaakt werd wie de beste schut-
ter, nummer twee en drie zijn geworden was er nog de 
Fun-oefening als afsluiting. Na de laatste oefening te 
hebben geschoten konden we over gaan naar de prijs-
uitreiking. 
1e en dus beste schutter van de dag is geworden R. 
Jurgens met 166 punten, 2e R. Griep met 163 punten 
en 3e J. Meun met 118 punten. De secretaris bedankte 
alle deelnemers voor de uitstekende schietresultaten en 
Anneke van de catering en wenste een ieder nog een 
vrolijk Pasen. Zo tegen 15.00 uur waren we dan echt 
aan het einde van deze mooie schietdag gekomen.

WERVING OVV KNR 5 MEI IN WAGENINGEN
Het Bevrijdingsevenement in Wageningen wordt ieder jaar georganiseerd door “Wageningen 45” (Nationaal Comité 
Herdenkingen Capitulaties). Dit jaar was OVV werving voor de eerste keer aanwezig op deze gedenkwaardige dag, en 

niet zonder succes. Het wervingsteam was ’s morgens al in alle 
vroegte op pad gegaan (enkelen al om 04.00 uur) om op tijd 
voor alle drukte aan aanwezig te zijn in Wageningen. We waren 
zeker op tijd, net voor 07.00 uur. We moesten ons melden bij 
het ‘Meldpunt Detachementscommandanten’ maar toen ik daar 
aan kwam bleek dat men eerst nog een briefing had, dus nog 
maar even wachten. Eerst maar koffie gedronken bij de bevei-
liger in z’n tent. Eindelijk na het lange wachten konden we ons 
inschrijven en werd ons verteld waar we onze OVV stand kon-
den plaatsen. We werden verwezen naar het museumgebouw 
waar we de stand konden opbouwen bij № 4. Het was een erg 
mooie plaats, recht tegenover de ingang, iedereen zag bij bin-
nenkomst als eerste de OVV stand. Naast ons had de Histori-

sche Collectie  Korps Nationale  Reserve ook z’n stand neer 
gezet, uiteraard hebben we samen nog een kopje koffie met 
elkaar gedronken, was gezellig. Veel aanloop gehad van men-
sen die heel belangstellende vragen stelden over wat nou pre-
cies het OVV was, in ieder geval heeft het één nieuw lid opge-
leverd. Ook wisten de OVV leden die meeliepen in het erede-
tachement ons goed te vinden, was leuk en de koffie staat al-
tijd klaar voor onze leden. Door de organisatie ‘Wageningen 
45’ zijn we goed verzorgd, lunch, consumptiebonnen, diner-
bonnen. Nadat het Defilé afgelopen was en alles weer te heb-
ben ingepakt zijn we eerst met het wervingsteam blauwe hap 
gaan eten in de grote tent. Het was een leuke en gezellige dag.

WERVING OVV KNR 8 EN 9 APRIL ZUIDLAREN
De  stichting  Bevrijdingsfestival  Amherst  Zuidlaren  heeft  van  7 
april tot 9 april 2017 een bevrijdingsfestival in Zuidlaren georgani-
seerd. Het doel van het festival was, viering van vrijheid vanaf WO 
II  tot  nu.  Tijdens het  festival  werd onder  andere  een monument 
onthult voor de enige gesneuvelde militair in WOII in Zuidlaren. 
Daarnaast worden diverse displays en demonstraties gepresenteerd. 
De grote brink in Zuidlaren, waar in het verleden ook al eens de 
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beëdiging van nieuwe militairen voor het Korps Nationale Reserve heeft  plaats 
gevonden, is vrijgehouden voor defensie om zich te kunnen presenteren. Ook staan 
deze dagen in het teken van het werven van personeel. Welke eenheden deden mee: 
Selectie personeel B/Cie 10 Natres, Werving 10 Natres, 
Werving OVV KNR, Lotus personeel (ook OVV), D-Cie 44e Mechbrig, Munitie-
bedrijf MMC Veenhuizen en Schoolbat. Noord. Werving OVV KNR werd is hier-
voor uitgenodigd om deel te nemen aan dit bevrijdingsfestival door de POC Bcie 
10NB. Ook werden wij, het OVV-wervingsteam, volledig in de voeding meegeno-
men, we kwamen dan ook niets te kort. Het Demoteam van Bcie 10NB gaf dage-
lijks een paar demo’s om het publiek te laten zien hoe een Natres organisatie ope-
reert en hoe zij hun taken uitvoeren zoals een verkeerssluis bemannen, hoe zij een 
verdacht voertuig gaan onderzoeken en veel meer. Bij onze stand konden ook kin-

deren  worden  geschminkt  met  Camo-kleuren.  Voor 
wat betreft het weer kon het haast niet beter, veel be-
zoekers en ook veel aanloop bij onze stand. Het was 
een fantastisch weekend waarbij we ook nog eens een 
paar nieuwe leden hebben kunnen toevoegen aan het 
geheel. Verder zou ik de mensen van de Bcie 10NBat 
en natuurlijk ook de werving 10NBat willen bedanken voor de prettige samenwerking.

OVV WERVING BIJ WALK FOR LIFE EN LANDMACHTDAGEN 13 MEI 2017 GRONINGEN
Zaterdag 13 mei 2017 was de OVV stand aanwezig bij het loop- en wandelevenement Walk For Life dat dit jaar voor 
de 13e keer werd georganiseerd en samenviel met de Landmachtdagen. Walk For Life is een stichting die geld inza-

melt voor onderzoek voor jongvolwassenen met kanker. De opbrengsten van deze dag gaan naar AYA (Andolescent & 
Young Adult) en het UMCG Kanker Researchfonds. De partners van WFL zijn 43 Gemechaniseerde Brigade, 44 Pant-
serinfanteriebataljon en Dienst Justitiële Inrichtingen. Omdat het evenement samenviel met de Landmachtdagen heeft 
Defensie aardig uitgepakt op het grote plein bij de start/finish, er waren diverse militaire voertuigen waaronder de 
Boxer, Fennek, Bushmaster, CV90 en een takeldoos YBZ 3300 te bewonderen. Ook was er een klimtoren en een 
Landmacht Challenge Bootcamp, tevens was er een groep van het korps nationale reserve die een sociale patrouille 
liep. Met onze OVV-stand stonden we samen zij aan zij met de werving van 10NB en de werving van 43 Mechbrig, 
was een mooi één geheel. De opbrengst voor vandaag aan nieuwe leden was helaas maar één, maar elk nieuw lid is er 
weer één en hopelijk een volgende keer meer succes. 

   UTRECHT

Op donderdagavond 02 Februari 2017 hielden wij, vanaf 20.00 uur, onze social evening op de Bernhard kazerne in 
Amersfoort. Met 25 dames en heren werd deze avond redelijk bezocht. Ook vanavond hadden de vrouwen weer heer-
lijke cupcakes en cake gebakken voor bij de koffie; echt super geregeld allemaal en overheerlijk. Ik denk niet dat er op 
de eind van de avond nog iets over was. 
Zoals gewoonlijk opende de voorzitter, Gerrit den Besten de avond en informeerde ons eventuele belangrijke mede-
delingen. Aangezien dit meestal kort is, vervolgt de secretaris Hans van Engeldorp Gastelaars met zijn redevoering die
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zoals altijd zeker meer tijd in beslag neemt dan de voorzitter. Wanneer iedereen 
is bijgepraat door het bestuur neemt vervolgens onze penningmeester Peter de 
Wilde de bestelling op voor de inwendige mens, wat ook zeer zeker erg belan-
grijk is. Ook deze keer was de penningmeester goed gemutst zodat een ieder 
even later ook nog een lekkere snack te verhapstukken kreeg.
Daarna is het dus tijd om gezellig met elkaar te socializen, waar natuurlijk ook 
deze avond voor bedoeld is.
Na 22.00 uur beginnen de eerste leden toch aanstalten te maken om huiswaarts 
te keren, en zo geschiedde dat iedereen weer elkaar de hand schudt en we elka-
ar groeten voor de volgende keer. In dit geval zal dit onze ALV zijn op 2 maart 
2017. Foto en tekst: Henk van Leeuwen

[Deze bijdrage had eigenlijk in het vorige INFO geplaatst moeten staan, uw 
redacteur zag de mail over het hoofd.]

UTRECHTSE FORTEN
Op donderdag 18 mei 2017 had Henk van Leeuwen een excursie georganiseerd 
naar twee forten van de Nieuwe Waterlinie bij Utrecht. Hier deden 14 leden en 
donateurs  van de  afdeling  Utrecht  en  één  lid  van de  afdeling  Zuid-Holland, 
HANS VAN DER VECHT, die ook de foto’s maakte, aan mee.
De oude Hollandsche Waterlinie liep westelijk van de stad Utrecht van de toen-
malige Zuiderzee tot ruim voorbij de stad, maar rond 1870 besloot men dat de 
stad beter beschermd zou zijn als het verdedigingswerk ten oosten van de stad 
zou lopen.
Net als bij de oude linie werden de terreindelen die niet goed onder water kon-
den worden gezet verdedigd met forten. De twee nieuwere (en grotere) forten 
die wij bezochten zijn Fort bij Vechten (Vechten was een klein dorpje bij Bun-
nik) en Fort bij Rijnauwen (een vernauwing in het land bij de Kromme Rijn).
Toen men in 1870 klaar was met het bouwen van de forten, met daarin een zo-
genaamde bomvrije kazerne, waren deze al snel na 1880 door de uitvinding van 
de brisant granaat al weer verouderd, want niet meer bomvrij. Toch werden ge-
durende de mobilisatieperiode in de eerste wereldoorlog alleen al  in Fort  bij 
Rijnauwen ongeveer 1.500 man gelegerd.
Allereerst werd Fort bij Vechten bezocht. De rondleiding eindigde in het nieuwe 

museum,  dat 
zeer  de  moeite 
waard  is  om  te 
bezoeken.  Er 
zijn  met  name 
twee  bijzondere 
zaken te zien en 
te  doen:  Stand-
beelden  met  le-
vende  gezichten 
die  het  verhaal 
van  die  periode 
vertellen  en 
stoeltjes,  waarin 
gezeten een vir-

tuele parachutevlucht kan worden gemaakt boven het gebied. Zeker voor diegenen die nog nooit hebben gesprongen 
een ervaring die de ware beleving goed benaderd.
Nadat vlak bij Fort bij Rijnauwen op bankjes van onze meegebrachte lunch was genoten en nog wel bij mooi weer 
(die Henk organiseert alles toch maar weer tot in de puntjes …..), werd ook dat fort bezocht. De rondleiding met goe-
de uitleg van de geschiedenis en het functioneren van het fort beëindigde deze mooie excursiedag.
Overigens bleek mij na thuiskomst dat we die dag 7,5 km hadden gelopen…..

Rob Cohen.
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OVERIJSSEL 

BERT BIJKERK
BEZOEK BAD BENTHEIM 20 APRIL 

Op uitnodiging van Reservistenkameradschaft Meppen zijn we te gast bij de BundesPolizei in Bad Bentheim. Na de 
ontvangst krijgen we een introductie over de verschillende afdelingen van deze eenheid. Waarbij het zwaartepunt ligt 
bij: Grenzschutz, Bahnpolizei,en Kriminalprävention 
Het samenwerkingsverband tussen de Bundespolizei  afdeling Grenzschutz  en de Koninklijke Marechaussee in het 
Grensoverschrijdende Politieteam, heeft als doel het uitwisselen van informatie ter bestrijding van illegale grensover-
schrijding en het illegale verblijf van personen in Nederland en Duitsland. In het centrum wisselen 20 collega's van de 
Koninklijke Marechaussee en de Bundespolizei 24 uur per dag informatie uit ter ondersteuning van onder andere het 
Mobiel Toezicht Vreemdelingen en de Grensbewaking. Deze eenheid is gelegen op de grens met Nederland en heeft 
als eerste eenheid een voorbeeldfunctie met 1 op 1 samenwerking met 
de Kmar. Dit komt tot uiting door gezamenlijk patrouilles te rijden dus 
één Duitser en één Nederlander in één auto. Men maakt gebruik van 
diverse  civiele  en  herkenbare  voertuigen  met  zowel  Nederlandse  als 
Duitse kentekens.
Zowel de KMar als de Bundespolizei  gebruiken weliswaar hun eigen 
computersystemen, maar doordat men bij elkaar in één ruimte zit, heeft 
men snel  inzicht  in  elkaars  informatie.  "De hoofddoelstelling van de 
gemeenschappelijke patrouilles is bestrijding van migratie-criminaliteit. 
Op dit moment zien we veel mensensmokkel in de richting van Scandi-
navië. Irakezen, Afghanen, Chinezen en Vietnamezen die voor enorme bedragen naar een ander land 
worden gebracht,"Ook de drugssmokkel, wapenhandel en witwassen krijgt volle aandacht. Verrassend is 
te zien met welk een snelheid nummerbord herkenning, gezichtsherkenning in beeld komt in de patrouille 
auto. Er werd uitvoerig de nieuwste onherkenbare voertuigen gedemonstreerd, mooie snelle auto's, 300pk 
top van 300km/h allemaal met automaat, (hier geen foto van).Mochten helaas niet even testen. 
Na afloop van deze zeer interessante excursie zijn we nog naar Meppen naar de Wasserturm geweest om 
te grillen. Weer een mooie dag samen met onze Duitse vrienden de Duitse Reservisten 

SYNAGOGE ENSCHEDE
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Op maandag 27 maart is de afdeling Overijssel op bezoek geweest bij de mooi-
ste en grootste synagoge van West Europa in Enschede. Dit kon veilig gebeu-
ren, aan de overkant is ter beveiliging een politie post geplaatst.  We hadden 
ongeveer 20 deelnemers dus een leuke opkomst. Bij binnenkomst moesten de 
heren een hoofddeksel op, dat mocht zijn de OVV-pet of een keppeltje. 
We begonnen de rondleiding in de Dagsjoel. De benaming ‘sjoel’ komt van het 
Duits-Jiddisj voor ‘school’. Het duidt op de verwevenheid tussen dagelijks leren 
met het dagelijks uitspreken van de gebeden. Deze kleine gebedsruimte was 
oorspronkelijk bedoeld voor de twee diensten die door de weeks werden gehou-
den. Ook hier veranderen de tijden. De sabbatsdiensten worden tegenwoordig 

gehouden in de 'dagsjoel'. In het midden van de sjoel staat 
een Bima, (verhoging) waarop uit de Tora wordt gelezen. 
De  chazan  (voorzanger)  en  de  rabbijn  leiden  de  dienst 
vanaf de bima. 
Hierna gingen we naar Raadskamer, waar de schilderijen 
hangen  van  de  diverse  voorzitters  van  Joodse  Raad 
waaronder  vele  van  de  fabrikanten  familie  Menko. 
Waarschijnlijk door de ronde vormen werd de synagoge 
geassocieerd met een circustent en kreeg het complex de 
bijnaam "circus Menko".  Het is  een oneerbiedige bena-
ming voor dit gebouw waar de naam van de belangrijkste 
Joodse  textielfabrikantenfamilie  in  Enschede  (Menko) 
onlosmakelijk mee verbonden is. 

Vervolgens  gingen  we  naar  de  grote  sjoel.  Een 
ruimte van achttien bij achttien meter, negen meter 
hoog, onder de koepel achttien meter. Dat zijn de 
afmetingen van de grote zaal in deze synagoge. Een 
van de vele symbolieken in dit imposante gebouw. 
Een symboliek die je niet zomaar ziet. Het heeft te 
maken  met  de  getalswaarde  van  de  Hebreeuwse 
letters. Achttien is acht (= de getalswaarde van de 
letter chet) plus tien (= letter jod). Chet en jod vor-
men samen het woord chaj dat 'leven' betekent. In 
die  synagoge-ruimte  beleef  je  het  leven  voor  het 
Aangezicht van de Eeuwige, gesymboliseerd aan de 
zuidoostkant van de zaal, richting Jeruzalem, waar 
aan de achttien meter een toevoeging is te zien: de 
heilige  ark,  de  plaats  waar  de  Torarollen  worden 
bewaard. In deze zaal kun je rustig gaan zitten om 
alle daar aanwezige symboliek [in art deco stijl] op je te doen inwerken. Het scheppingsverhaal, de tien woorden, de 
twaalf stammen van Israël, de grote feesten. Je raakt er niet op uitgekeken! O ja, voor wie het vergeten was:In de Tal-
moed staat dat er 613 geboden staan in de Tora, 248 positieve geboden en 365 negatieve geboden. 
Het gebouw en interieur zijn ontworpen door een architect van de Amsterdamse School: K.F.C. de Bazel. Van huis uit 
katholiek ging hij over tot het Soefisme, een mystieke stroming ontstaan binnen de Islam, maar daarvan is losgeko-
men. Hij overleed in 1923 maar zijn ontwerp werd geheel in zijn stijl uitgewerkt door twee andere architecten. Onder 
de grote koepel van de synagoge vindt u de grote gebedsruimte. Op Joodse feestdagen is deze ruimte speciaal gere-
serveerd om de Joodse gasten, die van heinde en verre naar de synagoge komen, te ontvangen voor de viering. Er zijn 
diverse spreker plaatsen in de grote sjoel aanwezig. De akoestiek van de ruimte is zodanig, dat een volle zaal zonder 
gebruik te maken van versterking toe gesproken kan worden.  
Het art deco interieur, de prachtige gekleurde glas-in-lood ramen en de goudmozaïeken in de lichtblauw- grijze koepel 
geven de grote sjoel die specifieke sfeer, die u nergens geëvenaard vindt. De vrouwengalerij is samen met de mannen-
ruimte onderdeel van de Grote sjoel, en geeft een prachtig uitzicht op deze mannenruimte.  Tijdens de oorlog is het 
gebouw bijna geheel intact gebleven. Dat heeft een wrange achtergrond: de synagoge werd geconfisqueerd door de 
bezetter en voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals kantoorruimte en de inbouw van een cellencomplex. In no-
vember 1944 hebben de Duitsers in de huidige bezoekersruimte, onder de vrouwengalerij, zeven cellen gebouwd. 
Deze cellen waren niet bedoeld voor joden. Die waren op dat tijdstip allang ondergedoken of weggevoerd naar Duits-
land of Polen. Na de oorlog zijn de cellen afgebroken. Na een kop koffie kwam ook aan deze excursie weer een eind. 
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KPL1 BD JAN MANENSCHIJN, (DE MOANE)  

SCHIETEN WINTERSWIJK APRIL 2017 
Vrijdag 14 april hebben we weer ons schietuitje naar Winterswijk gehad. Deze keer waren we met 9 man en 
de wapenbroeders ook, dus dat was mooi gelijk op. We schoten weer met het At.Geweer .22 de .30 M1 
Karabijn en met het pistool. Met beide geweren op 50 meter en met het pistool op de zogenaamde Falling plate-baan, 
dit zijn metalen ronde platen met een diameter van ongeveer 30 cm schat ik. Als je ze raakt dan kiepen ze om, zo 
werkt dat dus. 
De competitie tussen de Wapenbroeders en ons bestaat altijd uit de eerste zes schutters van elk, die punten tellen dus 
voor de wisseltrofee en die is dus in het bezit sinds enige tijd van de wapenbroeders, wat mij een beetje een doorn in 
het oog is, dus in mijn vorige verslag had ik daar al aan gerefereerd dat het een weer tijd werd dat wij hem eens kregen 
en dat er dus beter geschoten moest worden. 
Ik heb daar de jongens nog even op gewezen voor we begonnen en het heeft geholpen mag ik wel zeggen. Een peptalk 
is dus toch goed. Er werd deze middag beter geschoten dan op andere dagen, zelfs Jack Burger viel het op. Ik zei: "Ja 
Jack, ik heb ze achter de broek gezeten, dus dat helpt wel". 
Maar met alle gekheid op een stokje, we schoten dus inderdaad beter dan de wapenbroeders, we hebben gewonnen 
met 700 om 724 punten, voorwaar niet slecht. 
Aan het eind met de puntentelling was er nog een vergis, maar omdat ik luid protesteerde, werd dat recht getrokken, 
met de puntentelling werd ik overgeslagen, terwijl ik toch echt de tweede schutter was bij ons met 95 punten, alleen 
John Christenhusz stond boven mij met een punt verschil. Ze hadden mij helemaal overgeslagen, we hadden al ge-
wonnen maar toen mijn punten er bij kwamen hadden we nog meer voorsprong, eerst was het verschil geloof ik 11 
punten, maar na hernieuwde telling dus 24. 
Toen moest de wisseltrofee nog op tafel komen, Bert Vinkenborg vroeg mij al of ik de trofee bij me had, ik zeg nee, 
die hebben jullie, alom consternatie, wie heeft de wisseltrofee, eerst meenden ze nog dat Ben Boerboom hem in huis 
had, maar dat was achteraf toch niet het geval. 
Zaterdag op de Batllefieldtour kreeg ik hem van Jack, hij was bij Johan Kampman in Apeldoorn, had hij helemaal niet 
meer aan gedacht, maar hij zat bij Jack in de auto, dus dat was snel geregeld en Jack was ook in Oosterbeek, dus eind 
goed al goed.     Nu moeten we dus zorgen dat we hem voorlopig houden hahaha. 
 
BATLLEFIELDTOUR OOSTERBEEK 15 APRIL  
In dit gebied de zogenaamde perimeter, een hoefijzervormig gebied tussen de Utrecht-
seweg in het noorden tot aan de Rijn in het zuiden hebben de engelse para's slag geleverd 
met de Duitsers rondom het hoofdkwartier van generaal Urquhard, hotel Hartenstein. deze 
veldslag was op het laatst een overlevingsslag. deze slag om de perimeter van Oosterbeek 
is maar een klein gedeelte van de gevechten die zich overal hebben afgespeeld. 
Zaterdagmorgen rond halfnegen hadden we ons verzameld 
in de Rozensteeg vlakbij de NH-kerk aan de Beneden-
dorpseweg in Oosterbeek. We waren hier met 26 personen, 
Joop de Lange stond al klaar om met ons rond te lopen en 
aan te wijzen wat er zoal op diverse plekken was gebeurd. 
Dit gebied van Oosterbeek, de zogenaamde perimeter was 
het laatste bolwerk van de Airbornes en ze hebben daar tot 
het laatst toe stand gehouden, op het laatst ook nog geholpen 
door een handjevol Polen die geland waren aan de andere 
kant van de Rijn bij Driel en die met een klein aantal gelukt 
is om de Rijn over te steken en te helpen vechten. De 
Engelsen noemden het de perimeter en de Duitsers spraken 
over de Hexenkessel, en die benaming komt volgens mij 
beter overeen met de situatie toen.  Er is ontzet-
tend hard gevochten daar en Joop vertelde van elke straat die 
daar ligt wel een verhaal, over een para die boven op een 
handgranaat was gesprongen toen de Duitsers die in een 
kelder gooiden waar ook burgers in zaten en zodoende het 
leven van een vrouw en haar zoon gered had, teveel om op 
te noemen. De Duitsers probeerden de Para's de pas af te 
snijden door bij de Benedendorpseweg door te stoten en 
zodoende de vluchtweg richting de rivier te blokkeren. 
Dit is hun nooit gelukt, maar het scheelt vaak een haar. Hoe hard er bij de Oude Kerk gevochten is, valt nog te zien 
aan de vele kogelgaten, met name in de toren van de kerk en de littekens in de oude bomen. In harde gevechten, soms 
van man tegen man, maar ook van de licht bewapende para's tegenover de zware Duitse Tiger-tanks, verdedigen de 
para's zich. Uit aantekeningen en versla-gen, na de oorlog door Britten en Polen gemaakt, blijkt hoe verbitterd er 
gevochten is. 
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Ze hadden aan alles gebrek, zowat geen munitie, 
voedsel, verbandmiddelen enz. Maar bovenal 
werden ze op een gegeven moment ook overmand 
door uitputting. Ze werden continue bestookt door 
mortieren, tanks, geschut en zware mitrailleurs. 
En vlak ook de sluipschutters niet uit die constant 
tussen de broze linies wisten te infiltreren. Zowat 
dag en nacht in actie. 
De bevoorrading vond plaats door de lucht, maar 
de meeste spullen komen in Duitse handen, de 
Duitsers zouden later zeggen dat ze nog nooit zo'n 
goedkope oorlog hadden gevoerd. 
Deze verhalen vertelde Joop allemaal en dan ook 

nog de namen van personen en bataljons er bij en dat alles uit de losse pols. Chapeau Joop, ik doe je het niet na. 
We waren begonnen rond negen uur en rond de middag waren we aan de Utrechtseweg en zijn we langs Hartenstein 
richting Oude Herberg gelopen en die vroeger meen ik te weten de Koude Herberg werd genoemd, waarom weet ik 
niet. Of ze de kachel nooit aan hadden of dat je er geen warme maaltijd kon krijgen. Ik neig naar het eerste.  

Maar daar hebben we genoten van een uitstekende lunch en na de middagpauze zijn we weer verder gegaan richting 
de Rijn en Westerbouwing, die is overigens ook helemaal verwoest door de intense gevechten, hier heeft nog een 
Canadees getracht de Duitsers tegen te houden wat niet gelukt is en hij is daar ook gesneuveld. Dan had je daar ook 
nog de Hemelse berg in de buurt, dit was de laatste verdedigingslinie van de para's, deze is trouwens nooit serieus 
door de Duitsers aangevallen.
Maar het was een ongelijke strijd, als je nagaat lichtbewapende para's tegenover Tiger-tanks en het dan nog zo lang 
uithouden. Ze moesten de brug 48 uur houden dan zou Horrocks bij hun zijn. Ze hebben het 72 uur volgehouden nog 
24 uur langer dan gepland en met maar goed 600 man zijn ze op de brug gekomen en zolang stand gehouden. Daar 
hoort maar een woord bij, RESPECT.
Het was een geweldige tour deze dag. Joop had geen gebrek aan belangstelling, hij bracht alles met een aanstekelijk 
enthousiasme en als een echte professional. Als ik er net zoveel vanaf wil weten als Joop, dan moet ik me nog aardig 
inlezen.

Dus Joop, als je het niet erg vind, je bent nog niet van ons af, tot de volgende keer. 

FIETSTOCHT EN BBQ BIJ HET TWENTSE VELD 2017
Op 17 juni was het weer zover, we gingen fietsen met elkaar en daarna ouderwets weer 
naar de manège Het Twentse Veld alwaar Johan en Geert de zaken voor bereiden voor 
de bbq. Maar eerst fietsen, we zouden eigenlijk fietsen in Rectum/Ypelo bij Wierden, 
maar dan zouden bepaalde mensen niet mee kunnen doen omdat ze geen goede fietsen-
drager hebben voor E-bikes, die zijn namelijk zwaarder. Die tocht had ik al uitgezet. 
Maar dan konden die bepaalde leden niet meedoen en dat vond ik onacceptabel, dus 
Bennie Hof gevraagd of hij een fietstocht bij de vliegbasis kon uitzetten en dat was geen probleem voor Bennie.
Bennie heeft zich uitstekend gekweten van zijn taak en had een hele mooie tocht uitgezet, te beginnen midden in Lon-

neker bij de kerk en daar ook eindigend. 
Rond twee uur zijn we gestart  en eerst 
richting  Losser  via  allemaal  prachtige 
binnenweggetjes,  Bennie  had  goed  z'n 
best  gedaan.  Net  buiten Losser  richting 
Oldenzaal staat een oude steenfabriek die 
nu is verbouwd tot partycentrum waar je 
allerlei  activiteiten  kunt  doen.  Daar 
hebben  we  koffie  met  krentenwegge 
gehad  en  toen  weer  door  langs  allerlei 
bosweggetjes richting Lonneker. Al met 
al zo'n 24 km. Bennie, hulde, je hebt een 
prachtige tocht uitgezet. Dan weet je wat 
je volgend jaar weer moet doen.
Rond halfvijf  waren  we bij  de  manège 

alwaar Johan en Geert de twee bbq's gereed hadden staan, alleen moest Geert er nog wel even bij met de brander.
Ondertussen waren de leden die om wat voor reden niet hadden gefietst, maar toch meededen aan de BBQ ook gear-
riveerd.
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Geert had de bbq's al rap aan de praat met zijn brander, dus we konden 
beginnen. Met een biertje en een stukje vlees is het leven nog niet zo 
slecht, er was voldoende vlees en een lekkere salade, van alles was er ge-
noeg.
We hadden ook deze keer ons OVV weer, niet te warm, precies goed om 
een mooie fietstocht te maken. Daar hadden we dus ook weer mazzel mee.
Ik zou zeggen voor herhaling vatbaar, "Loat mea kuuln den bal en tot vol-
gend joar."

SIMKKW
Deze keer hadden we een activiteit op de Johan Friso Kazerne in Assen. 
Mijn zoon Maarten is daar gelegerd en ik had hem gevraagd of hij nog 
iets voor ons kon betekenen in de vorm van een rondje SIMKKW schieten. En hij had een plekje voor ons vrij gemaakt, 
dus dat ging door.
We moesten ons 's morgens om 8.30uur bij de poort melden en dan was hij er ook en het klopte precies. Na eerst een 
kop koffie gedronken te hebben konden we beginnen. Onder leiding van een sergeant en een korporaal gingen we aan 
de slag. We schoten met de nieuwe Colt, een soortgelijk wapen als vroeger de Diemaco, dus dat wapen kenden we 
wel. We waren met 10 man, dus precies genoeg, er waren immers ook 10 schietpunten. Nadat de sergeant ons alles 
uitgelegd had konden we beginnen. Eerst om te wennen op 100 meter rompschijven, dat was nog een makkie.
We schoten met een zogenaamde pointer, dat is een rode stip, die kun je zelf naar je eigen smaak instellen, van prak-
tisch niks naar fel rood. Ik prefereerde minimaal rood, je ziet dan namelijk je doel beter. Er was een wapen bij die 
alleen maar op burst wou schieten, je kon hem geen schot voor schot laten lossen, dus dat was een beetje jammer, hoe 
voorzichtig je ook de trekker indrukte, je was minimaal 2 schoten kwijt en ja dan is er hoogstens een raak. Ik had 
gelukkig een prima wapen.
Nadat we die oefening hadden geschoten gingen we over op het serieuzere werk. Op 100 meter borstschijven, eerst 
'liggend opgelegd', toen 'vrije hand', 'knielend' en ook nog 'staand vrije hand'. De sergeant was eerst een beetje scep-
tisch, hij zou wel denken die ouwe kerels schieten nog geen deuk in een pakje boter, maar daar kwam hij van terug, hij 
werd hoe langer enthousiaster over ons.
Hij zei, je wilt niet weten welke resultaten die jonge jongens hier soms neerzetten, die kunnen een voorbeeld nemen 
aan jullie. Je kon ons allemaal zien groeien hahaha. Ik moet zeggen, ik was aardig op dreef, van alle oefeningen die 
we schoten had ik een misser en dat was op 100 meter staand vrije hand.
Toen we alle oefeningen afgewerkt hadden eerst weer koffie drinken en ervaringen uitwisselen met elkaar. Iedereen 
vond het nog prachtig. Na de koffie weer naar de baan en gingen we schieten op bewegende doelen.
Kwam een pantservoertuig aan rijden op een brug en wij moesten die brug verdedigen, dus die mannen stegen uit het 
voertuig en wilden de brug aanvallen.
Dat  was  een  kolfje  naar  onze  hand,  er 
kwam  natuurlijk  niemand  de  brug  op, 
toen waren ze al uit geschakeld. Sommi-
gen waren uit zicht van ons toch over het 
water gekomen en probeerden ons te be-
sluipen, die hadden ook geen kans.
Deze oefening deden we in twee ploegen 
van 5 man, kon de ene ploeg zien hoe de 
ander er het van af bracht, Maarten hielp 
hier een beetje aan mee door ook gauw 
een wapen te grijpen en zich uit te leven 
met automatisch vuur, we hadden name-
lijk plenty munitie, als je 30 schoten had 
afgevuurd  moest  je  herladen en  kon je 
verder en dit 8 minuten lang. De sergeant 
kon ook nog zien hoeveel schoten je had afgevuurd en hoeveel treffers je had geboekt.
Toen hadden we nog een oefening met doelen in een woestijn waar ook nog vogels vlogen die je dan moest raken. De 
sergeant vroeg ons wat we nog meer wilden, toen heb ik hem gevraagd of we niet een keer op 300 meter konden schi-
eten, dat vond hij toch wel een beetje ver en hij stelde voor om 200 te doen.
Dat vonden we prima en hebben we liggend opgelegd op 200 meter geschoten. Twee maal over drie patronen, totaal 
dus zes. Bij deze series had ik ook weer volle bak, had mijn pointer zowat uitgeschakeld en dat werkte prima, want op 
twee honderd meter is zo'n borstschijf verrekte klein en kon ik hem toch nog goed zien. Met deze oefening was ons 
schietfestijn afgelopen en zijn we naar de kantine gegaan en hebben daar lekker gegeten en nog even nagepraat.
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We hebben Maarten en z'n mannen hartelijk bedankt voor deze schiet sessie en wie weet kunnen we volgend jaar nog 
wel weer een keer, ik heb in elk geval al een balletje opgegooid.
We hadden ook nog naar het Stotermuseum gewild maar dat was helaas gesloten i.v.b.m. de TT in Assen.
Dit was mijn verslag over ons schietuitje, daar moesten we er een paar meer van hebben, schieten is een grote hobby 
van me, toevallig.

VAARTOCHT MET DE TROMP
Onze vaartocht met de Tromp was een regelrech-
te knaller, er waren meer opgaves dan er perso-
nen mee mochten, de limiet was namelijk gesteld 
op 25 deelnemers.  En ik heb nog niemand ge-
hoord die het niet mooi heeft gevonden.
Om  9.00  uur  moesten  we  ons  melden  bij  het 
schip, dat betekende dat we redelijk vroeg uit ons 
warme nestje moesten, dat is voor mij geen pro-
bleem aangezien ik  nog steeds  vroeg op moet, 
maar ik denk dat er ook wel waren die dat niet 
meer gewend zijn. Maar iedereen was mooi op 
tijd en achteraf hadden we tijd zat, want er waren 
nog veel mensen die rond 9.30 uur nog gewoon 
aan boord kwamen. Wij hadden onze auto een eind terug op een parkeerplaats gezet en moesten nog een aardig stukje 
lopen, maar we waren er om 8.30 uur, dus tijd zat. De anderen hadden de auto's zowat pal aan de kade gezet en die 
waren er dus al een poosje, hadden de koffie al op toen wij aan boord kwamen.
We moesten zelfs nog wachten aangezien de vlag werd gehesen op het schip.
De Tromp is een van de luchtverdedigings- en commandofregatten van de Zeven Provinciën Klasse. Met een beman-
ning van rond de 200 koppen. Dat vond ik nogal veel, maar ja wie ben ik, zoetwatermatroos. We konden gelijk koffie 
en cake krijgen aan boord, de mensen waren alleraardigst.
We kregen in groepen van zo'n 10 man of vrouw een rondleiding door het schip. Dit was erg interessant, als je ziet wat 
er op de commandobrug allemaal zit aan technici, te denken aan radarspecialisten en de vuurleiding voor het kanon en 
niet te vergeten de Goalkeeper die op het schip zit.
Als je dit allemaal ziet, wat een techniek, we hebben de slaapverblijven van de manschappen gezien, de ziekenboeg, 
de machinekamer, wapenkamer en niet te vergeten en heel belangrijk de kombuis zoals de keuken in scheepvaartter-
men heet. Te veel om op te noemen, allemaal heel interessant voor landrotten.
Na de rondleiding was het tijd voor de warme prak en die bestond in dit geval uit onvervalste Hollandse stamppot, je 
kon kiezen uit boerenkool (moos) zoals wij het noemen of zuurkool met daarbij een flinke worst en een grote speklap.
Het is wel winterkost, maar het smaakte prima moet ik zeggen.
De rest van de middag lekker lummelen aan dek en overal praatjes mee maken. Heb nog een heel gesprek gehad met 
de juffrouw waar we ons moesten aanmelden voor deze reis, alleraardigste meid.
We hebben besloten dat we deze vaardag er in moeten houden en als alles meezit gaan we volgend jaar weer, tenmin-
ste dat is wel de bedoeling.
 

ZUID-HOLLAND 

Joop Saarloos
Op 11 maart 2017 heeft de afdeling haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Ook dit jaar waren we te 
gast bij de schietvereniging van het Contact Oud Mariniers (COM) in Zoetermeer. Er waren (inclusief be-
stuur) 17 leden aanwezig en 13 leden hadden zich om verschillende redenen afgemeld. Na de ontvangst met 
koffie en cake was het tijd om met de vergadering te beginnen. Een bijzonder welkom voor ons lid en lande-
lijke voorzitter Ron Roos en Erelid Harry Verweij. Vervolgens zijn alle punten van de agenda in een vlot 
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tempo behandeld. We hebben staande het overlijden afgelopen jaar van drie van onze leden herdacht. Het 
jaarverslag en het financieel verslag werden goedgekeurd. Er is ook weer nieuwe een kascontrolecommissie 
benoemd. Dan volgt er een puntje van zorg: de penningmeester Kees Brand heeft aangegeven te willen 
stoppen dit jaar, dus zoekt de vereniging iemand die deze taak wil overnemen. We stellen vast dat één van de 
leden dit wil overwegen, maar eerst nog even met het thuisfront wil overleggen. (Inmiddels weten we dat 
Coos van Langeveld deze taak op zich neemt.) Ook de voorzitter is aftredend maar ook daarin wordt geluk-
kig voorzien. Ons lid Hans Janssen heeft zich gemeld als aspirant bestuurslid en is eventueel bereid om 
voorzitter te worden. Hij wordt in het bestuur gekozen en draait een jaar mee als vicevoorzitter tot onze ALV 
in 2018.  
We hebben het in de ALV nog even over een op te starten activiteiten-
commissie en vragen tevens of er nog punten zijn voor het komende 
(eerste) voorzittersoverleg later dit voorjaar. Niets meer aan de orde 
zijnde wordt de vergadering gesloten en is het tijd voor de nabespreking 
aan de bar. De leden die nog met klein kaliber wapens willen schieten 
kunnen dat nu doen. Natuurlijk kunt u volgend jaar ook komen, dan 
zijn er notulen waarin alles is genoteerd. En niet onbelangrijk, er wordt 
gestemd of de penningmeester zijn werk mag doen, en ook de beoogde 
voorzitter moet jullie instemming hebben. 
Oproep. 
Een vaste groep OVV-leden is voornamelijk aanwezig op de gezamenlijke middagen in Echo's Home “Het 
Anker”. Het bestuur is daar content mee. Zij zien een afnemend ledenaantal, van ruim 100 leden zitten we 
nu rond de 80. We organiseren geen veldoefeningen meer, dus iedereen kan daar binnen of op het terras be-
kijken hoe het gaat om met boomstammen en andere nuttige zaken die voor een Marinier in opleiding nodig 
zijn, rond te sjouwen. Je hoeft gelukkig niet mee te doen. Doe het bestuur een plezier en bezoek onze andere 
activiteiten zoals de twee avondbijeenkomsten en de BBQ op de Schietbaan bij Peloton 48; de gezellige 
middag van het Uilennest; de gezamenlijke reünie OVV/BvW in oktober; de Nieuwjaars receptie en onze 
Koningsborrel.  
Mei activiteiten (herdenkingen).  
En dan is het ineens weer mei. Verschillende leden zijn actief bij plaatselijke (doden-) herdenkingen, als 
erewacht of organisator. Ook voor de VOMI en BvW zijn leden van onze vereniging aanwezig om plaatsen 
in te nemen die niet meer door de eigen leden ingevuld kunnen worden. We zijn 2 minuten stil om te denken 
wat we willen, vrijheid is nog steeds een item wat niet vanzelf gaat. Tijdens een eerdere lezing bij het COM 
in Zoetermeer, waar onze afdeling ook voor was uitgenodigd, heeft een Kolonel der Mariniers ons nog eens 
duidelijk gemaakt wat er zoal gebeurt in de wereld en wat ook onze vrijheid kan beïnvloeden.  
Wageningen 2017 
Dan is het 5 mei en traditiegetrouw gaan we naar Wageningen voor het defilé. Het is een leuke dag waarbij 
we uit alle hoeken van het land OVV KNR-leden ontmoeten. Anders dan op Prinsjesdag is er volop gele-
genheid om bij te praten. Eén van de leden van de afdeling Zuid heb ik vorig jaar november ontmoet in IJs-
selstein op de Duitse begraafplaats. Hij vroeg me of wij dit jaar ook weer aanwezig zouden zijn. Wij waren 
daar op uitnodiging en voor ons is het een hele rit, dus ‘waarschijnlijk niet’ was het antwoord. We waren het 
eens dat de weersomstandigheden passend waren voor die herdenking, zuur en triest weer, te midden van 
32.000 graven. In de grensstreken van Limburg heb je familie aan beide kanten van de denkbeeldige lijn. Zij 
gaan al vele jaren naar die herdenking en hebben de belangstelling van de Nederlandse overheid zien groei-
en. Wij zijn daar met een dubbel gevoel, en dat gevoel bespreken in Wageningen is apart te noemen.  
Op de dag zelf is nog wel het een en ander op te merken. Het begon al met het parkeren op de Englaan in 
Wageningen. ”Meneer, waar is uw parkeerkaart?” was de 1e vraag. Het antwoord was kort: “Die heb ik niet, 
alleen een mail met de uitnodiging”. Laat dan maar staan, zeiden ze. 
Als de mensen omstreeks 10:30 uur arriveren hebben velen al een behoorlijke reis achter de rug. Dan zijn 
voor de meeste van ons twee dingen belangrijk: een toiletbezoek en koffie. Dat 1e ging goed. De kassa had 
geen zicht op wie er naartoe ging. Maar koffie was er niet, schijnbaar wordt er niet verteld wat er die dag 
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gaat gebeuren. Om 11 uur kwam de 1e ketel koffie maar die was koud. Voor € 2,50 koude koffie accepteer ik 
niet, dus terug met de koffie en munt retour. 
Gelukkig hebben de ook aanwezige ledenwervers van OVV KNR verse koffie; Roel bedankt! Dat geeft te-
vens de gelegenheid nog even over de dit jaar georganiseerde BFT van gedachten te wisselen. We waren het 
wel eens geloof ik.  
Na de lunch wordt het tijd om op 
te gaan stellen. Groot is de te-
leurstelling dat het eredetache-
ment OVV KNR wéér in het 
laatste cluster loopt. En dat is 
niet het enige dit jaar; we zijn nu 
ook de rode lantaarn drager! Om 
mij heen heb ik verschillende 
deelnemers horen zeggen, dat als 
dit volgend jaar weer zo is, ze 
eruit stappen en niet mee lopen. 
De jongens/meisjes van Vrede 
en Veiligheid [aspirant militai-
ren] horen achteraan. We zijn 
geen veteranen, maar wel trots 
op onze inzet voor de krijgs-
macht en de vrije tijd die we 
daarvoor jarenlang ingeleverd hebben. Velen van ons waren nog actief in de tijd dat het persoonlijk wapen in 
huis was, nu ondenkbaar. Bij dat gegeven hoort ook een passende plaats in het defilé. Als dat niet kan wordt 
het tijd te stoppen met deelname. Het zou echt een afgang zijn als het detachement gehalveerd op de dag zelf 
verschijnt. 

HANS SCHOENMAKERS
FOTO'S: HEN ENGELEN

ZUID
VREDEPEEL 6 MEI

Op deze  zonnige  za-
terdag  hebben  we 
twee  activiteiten 
gecombineerd.  Aller-
eerst  werd  een  be-
zoek gebracht aan De 
Historische Collectie 
G r o n d g e b o n d e n 
Luchtverdediging 
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die  is  ontstaan  door  de sa-
menvoeging van de Histori-
sche Verzameling Luchtdoel-
artilleriematerieel  (KL)  uit 
Ede en de Traditiekamer van 
de  Groep  Geleide  Wapens 
(KLu)  van  de  toenmalige 
basis  De  Peel.  De  nieuwe 
collectie biedt een overzicht 
van  de  ontwikkelingsge-
schiedenis  van  de  grondge-
bonden  luchtverdediging 

vanaf 1915 tot heden. De collectie is ondergebracht in twee hallen, tevens is 
er een buitenexpositie.  Voor de medewerkers is er een gebouw met kan-
toren, een vergaderzaal en een werkplaats.
Ondanks het feit dat enkelen van ons een aantal jaren geleden de rondleid-
ing in het gebouw al eens eerder hebben mogen ondergaan, blijft de per-

soonlijke touch die elke gids aan zijn verhaal geeft toch bijzonder. 
Na  een  zelf  meegebrachte  lunch  (op  zaterdag  is 
Vredepeel echt een 'slapende kazerne`), hebben we 
onder  leiding  van  twee  NATRES-instructeurs  sgt1 
Mertens  en  sgt1  Janssen  uitleg  gekregen  over  het 
automatische geweer Colt C7/NLD, de vervanging 
van de Diemaco C7.  Eigenlijk kan er  weinig mis 
mee gaan, vooral voor diegene die ook al met de 
Garand, karabijn, Lee Enfield, Bren, of FAL heeft 
geschoten. Toch is na enig inschieten, waarbij in het 
verleden altijd het wapen aangepast moest worden 
aan  de  'gebreken'  van  de  schutter,  nu  het  nieuwe 
wapen snel gebruiksklaar en kunne er treffers mee 
gescoord worden. Hoewel schieten in de simulator uiteraard geen wedstrijd genoemd mag worden, vindt 
iedereen het natuurlijk een fijn gevoel als er in de verrichtingen een stijgende lijn is en men uiteindelijk aan 
het wapen gewend is. Er werden achtereenvolgens verschillende oefeningen afgewerkt in diverse scenario's. 
De mogelijke schiethoudingen kwamen ook aan bod en in een laatste afsluitende 'prijsschietronde zonder 
prijzen' konden die vrijelijk gebruikt worden om blikjes, roadrunners, vogels en andere doelen te raken en 
een zo hoog mogelijke score te behalen. Leuke middag, maar wel vermoeiend als je het niet meer gewend 
bent.

Lex bedankt voor de organisatie in samenwerking met jouw oude compagnie!
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MARGRATEN EN HEERLEN 1 JUNI

De jaarlijkse 'kranslegging' bij de door OVV geadopteerde graven van drie Amerikaanse gesneuvelde mili
tairen stond op 1 juni op de agenda. Afdeling ZUID organiseert voor die dag altijd een ochtend en een mid-
dagprogramma, om deelnemers uit andere afdelingen in de gelegenheid te stellen om niet slechts voor een 
korte ceremonie naar het uiterste zuiden af te reizen. Toch is de groep van belangstellenden meestal klein; in 
dit geval helemaal omdat er een BFT was georganiseerd door de laten we zeggen de 'club Leo Moleveld'. 
Omdat daar nog steeds een groot aantal van onze leden aan deelnemen, speelt dat [nu en in de toekomst] 
onze opkomst wel al eens parten. Niettemin konden we met de aanwezigen een passend eerbetoon brengen 
aan pve lawrence T. Whitehair (Purple Hearth Oak Leaf cluster), pve William J. Yorko (Purple Hearth Oak 
Leaf cluster) en pve Kennet Wiblitzhouser (Purple Hearth).
Onze afdelingsvoorzitter die als detco de troep afmarcheerde stond kort stil bij de dood van vele Amerikaan-
se soldaten die voor onze vrijheid gesneuveld zijn. Hij las het gedicht voor dat op kaft van deze uitgave 
staat. Ook daar een afbeelding van het detachement.
Koos Vaes kon helaas niet als commandant optreden. Hij is met zijn elektrische 
fiets met een auto in aanraking gekomen en hield er twee klaplongen en slechts 
11 gebroken ribben aan over. Z'n koppie was gelukkig goed in een helm verpakt 
dus in de toekomst kan hij ons blijven verblijden met allerlei anekdotes over al-
lerhande onderwerpen. Het ziekenhuis heeft hij inmiddels verlaten.
Koos vanaf deze plek 'Hals und Beinbruch'! Was dit overigens de bewuste auto?

's  Middags,  na een lunch bij  een chinees restaurant  hebben we met  dertien 
'man' in het thermenmuseum een rondleiding gekregen door een gids. De restan-

ten van een indrukwekkend Romeins badhuis zijn opgegraven en daaromheen is een 
museum gebouwd. De ruïne is 2.000 jaar oud en heeft een oppervlakte van 2.500m2. Bij de 

opgravingen zij tevens vele archeologische ontdekkingen gedaan zoals een 1800 jaar oude graf-
kist  met grafgiften en veel glaswerk, munten en sierraden. Vele gebruiksvoorwerpen die getoond 

worden stammen uit Coriovallum, de Romeinse stad die onder Heerlen ligt.
FOTO'S : HANS SCHOENMAKERS
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 NOORD- 
   HOLLAND 

OLGA DIJKSTRA 
Het eerste halfjaar heeft onze afdeling een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Op 25 februari konden onze 
leden schieten met klein kaliber wapens bij Schietvereniging “De Vrijheid” in Zwaag. Het was een nuttige 
en gezellige middag met een grote opkomst van de leden en donateurs van onze afdeling.
Op 15 maart werd een bindingsavond georganiseerd met koffie en een drankje en een lezing. De avond werd 
gehouden op complex Bergen van de BCie 20 Natresbat en de lezing werd verzorgd door ons lid Jan Chris-
tiaanse. Jan heeft verteld over zijn uitzending naar Irak en over zijn hobby, de luchtvaart.De reacties van 
onze leden waren zeer enthousiast en positief. Jan, bedankt voor je bijdrage aan een geslaagde avond.
De BCie 20 Natresbat organiseerde de Landmachtdag op 13 mei in het centrum van Heerhugowaard. Er was 
een groot parcours voor de kinderen opgezet, waarbij getijgerd, geklommen e.d. kon worden. Daarnaast een 
plein vol met boogtenten en stands met materieel en uitleg en allerhande informatie voor het publiek. Ook 
was er een terrein met historische voertuigen en materieel. Ik ben zelf gaan kijken en ik vond het super. 
Complimenten Bravo voor de opzet en inzet en leuk om een groot aantal ex-collega’s te zien en te spreken. 
Het was daarnaast erg leuk om diverse leden van onze afdeling tegen te komen.

Op 17 mei organiseerden we een bindingsavond op de Marinekazerne in Amster-
dam bij de Charlie Compagnie. De lezing werd verzorgd door ons lid Kpl1 b.d. Roy 
Oosterom. Roy is, naast zijn drukke baan, vrijwilliger bij het Louwman Automobiel-
museum in Den Haag en alle aanwezigen waren zeer enthousiast. We kregen uitleg, 
beelden en een goede positieve indruk over wat er allemaal in het museum te zien is. 
Roy, dank je wel. Voor onze leden en donateurs alvast goed nieuws. Op 25 november 
organiseren we een bezoek aan het museum. Nadere informatie volgt.

Op 10 juni organiseerden onze voorzitter Gerrit Slisser en 
ons bestuurslid Jan Albrink een fietstocht door de polder van 
Heemskerk en Zaanstreek met een historisch tintje langs di-
verse forten van de Stelling van Amsterdam en het natuurschoon van de omgeving. 
Gestart werd er bij Fort Veldhuis te Heemskerk. Na afloop van de fietstocht was er 
een BBQ waar nog meer leden en donateurs zich aansloten. De locatie, voor de 
ingang van Fort Veldhuis buiten op het terras, was sfeervol en het weer was zonnig 

en warm. Onze leden konden in het fort kijken, een drankje drinken op het terras, daarna startte de BBQ. 
Penningmeester Peter de Beurs nam het voortouw en heeft heel wat stukjes vlees en kip omgedraaid en ge-
gaard voor alle aanwezigen. Peter, top!!! De reacties over de fietstocht, de BBQ en de gezelligheid waren 
hartverwarmend. Hier doen we het voor.

Op 22 juni hebben onze voorzitter en ik overleg gehad met het hoofdbestuur en de andere afdelingen in 
Amersfoort. Wij kregen een toekomstvisie voor de vereniging overhandigd met plannen en aandachtspunten. 
De Battle Field Tour word in beginsel een ééndaagse om te zien waar nu precies de behoeften van de leden 
liggen. Een meerdaagse zal worden georganiseerd eens in de drie jaar. Ondanks het feit dat de meerdaagse 
van dit jaar niet door kon gaan Ik heb wel onze complimenten geuit naar de voorzitter van de BFT-organisa-
tie voor de opzet van het programma en de tijd gestoken in de organisatie van het programma. Jammer dat 
het benodigde aantal aanmeldingen te weinig waren om de bus te kunnen vullen.

Daarnaast hebben we gesproken over het tenue voor de vereniging. Het officiële tenue met grijze broek 
en blazer zal blijven bestaan, voor onder andere herdenkingen, Prinsjesdag en Wageningen. Maar er zijn 
plannen om een GVT-OVV in het leven te roepen, dat vinden wij een positieve wending om met zo een wat 
meer sportieve, casual uitstraling te kunnen geven ter verbetering van het algehele imago van de vereniging 
en tevens voor de werving van nieuwe leden. Nadere informatie volgt.
Voor het 2e halfjaar staan weer een aantal leuke activiteiten en bindingsavonden op het programma. Maar 
eerst gaan we even op ruststand voor de zomer. Langs deze weg wenst het HB alle leden en donateurs een 
hele fijne zomer toe.
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Onze jaarlijkse ledenvergadering vond plaats in Soesterberg op de Du Moulin-kazerne. De opkomst was groot met 
zo'n 100 leden, donateurs en enkele familieleden.  Er kon snel door de gebruikelijke onderwerpen zoals de medede-
lingen en de notulen en verslagen heen worden vergaderd. Gelukkig stond er geen contributieverhoging op de agen-
da dus daar ontstond geen discussie over. 
Ook de gecancelde Battle Field Tour werd door het zojuist gekozen bestuurslid Eeuwe Geertsma besproken. 
Er werden vervolgens twee spelden uitgereikt een voor erelid Verweij en een voor trouw lid Van Achterberg. Beiden 
zijn dit jaar 30 jaar lid. 

Korpscommandant overste Hans Berding werd gevraagd om de voorzitter 
te assisteren, hoofdbestuurslid Lolle Schakel, tevens voorzitter van de afdeling 
Friesland, had te kennen gegeven om zijn bestuursfunctie neer te leggen omdat hij 
80 jaar wordt. Uit handen van de KC krijg hij een oorkonde uitgereikt. 
De KC sprak over de laatste ontwikkelingen binnen ons korps en haalde ook een 
nieuwe opzet voor het blad November Romeo aan. Achteraf is dat dus anders ge-
lopen.
Op een gegeven moment was het tijd voor de lunch, tegelijkertijd een mooi mo-
ment om op het square de groepsfoto te maken.

Na de lunch maakte de penningmeester van de gelegenheid gebruik om in zijn 
hoedanigheid van regiovoorzitter Noord-Oost ANVRM, de sergeant-majoor Roel 
Zevenhuizen het kruis van verdienste in zilver uit te reiken.
Het was toen weer aan voorzitter Ron  Roos om Cor Meere die zijn hoofdbestuurs-
lidmaatschap heeft neergelegd te benoemen tot erelid. Cor heeft jarenlang het ere-
detachement gecommandeerd en als vice-voorzitter gefungeerd.

De verdere middag werd gevuld met de verstrekking van enkele erekoorden voor 
detachementsleden en de uitgifte en het opspelden van 25-, 20- en 15-jaarspelden. Alle leden die gefotografeerd zijn 
tijdens een van de uitreikingen, hebben bericht gehad om een digitale versie van het geschoten plaatje te kunnen 
bemachtigen.
Hans Engeldorp en zijn echtgenote hebben weer voldoende verenigingsartikelen aan de man gebracht en ook de ver-
koop van fleece jacks vonden gretig aftrek. Uiteraard heeft ook ons erelid Harrij Verweij thuis weer een en ander 
opgeruimd en artikelen aan het museum overhandigd. Onvoorstelbaar hoe hij telkens weer iets vindt waar hij met 
pijn in het hart afscheid durft te nemen. De kelderbox zal toch ooit leegraken?!
Tussen alle bedrijven door heeft bijna iedereen de gelegenheid gehad om eens bij te praten met bekende en minder 
bekende medeleden en donateurs. Een geslaagde ALV met een opkomst die tevreden stelt. Hopelijk volgend jaar 
weer.        HANS SCHOENMAKERS

ALV impressie

OORKONDE
De Al!mene Ledenvergade"ng van 

Onze V"jwilli!rs Vereniging
Korps Nationale Reserve

dankt hierbij 

L. Schakel 
Voor zijn langdu"g lidmaatschap van het hoofdbestuur van OVV KNR . 
Dat in combinatie met zijn voorzi%erschap van de Afdeling Fryslân.  

R. Roos  

Voorzitter
Soesterberg, 30 maart 2017

Oorkonde
De Al!mene Ledenvergade"ng van 

Onze V"jwilli!rs Vereniging
Korps Nationale Reserve

benoemt hierbij C. Meere
tot ERELID

We!ns zijn langdu"g functioneren als hoofdbestuurslid in de functie van vice-voorzi%er. 
Zijn ’reflecterend vermo!n’ hee& menig HB-vergade"ng verhelderd. Het commando over 
het eredetachement met name voor het defilé in Wa!nin!n en de ereafze%ing 
tijdens P"nsjesdag ver"ch%e hij ’los uit de pols’. 
Ook voor de Afdeling Ove"jssel ( hij een bindend element !weest. 

R. Roos  
Voorzitter

Soesterberg, 
30 maart 2017
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HENKS GIRLS

WAGENINGEN impressie

COMMANDANT



REORGANISATIE BUREAU NATRES UTRECHT

HANS SCHOENMAKERS
Zoals in elke organisatie wordt er ook bij de Koninklijk Landmacht regelmatig geëvalueerd en worden de 
taken en werkzaamheden tegen het licht gehouden. De uiteindelijke intentie is telkens weer: 'iets goeds neer-
zetten' voor die organisatie. Bij het voorzien in de opvolging van kolonel Gerard van der Thiel werd de dub-
belfunctie van hem nog eens nader bekeken. Het is duidelijk dat een overkoepelende functie voor alle Ne-
derlandse reservisten de zwaarte van de kolonelsrang behoeft. De functie van korpscommandant, in verge-
lijk met regiments- en andere overeenkomstige eenheidsfuncties, heeft 'slechts' het niveau van luitenant-ko-
lonel. Tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat één van de drie bataljonscommandanten NATRES zijn of haar 
functie verzwaard kan uitoefenen door gelijktijdig als korpscommandant te fungeren. De functie van kolonel 
Van der Thiel is vorig jaar dan ook gesplitst in een korpscommandant NATRES in de rang van overste en een 
voor de plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel Koninklijke Landmacht in de rang van kolonel. Bei-
de functies worden door reservisten bekleed, respectievelijk door lkol (R) Hans Berding en kol (R) Fulco 
Stallmann. 
Het korpsbureau NATRES heeft voortaan slechts vier functies; KC, KA, HOT (reservisten) en een hoofd 
korpsbureau (BOT).
Diverse functies in de landmachtstaf, van zowel beroepsmilitairen als reservisten, zijn nu gebundeld in één 
Bureau Reservisten CLAS onder leiding van een luitenant-kolonel. Dit bureau is het centrale aanspreekpunt 
voor alle reservistenzaken en ressorteert direct onder het Kabinet van de C-Landstrijdkrachten. De functies 
van het bureau Communicatie en de Wervingscoördinatie met de daarbij behorende posities, zijn ook over-
geheveld naar het Bureau Reservisten. Daarmee wordt het takenpakket van de ons bekende personen Fred 
Warmer, Robert Witsen, Rosanno Sambajon, Paul Edenburg, Michel Nauta, Mirjam Meindertsma en Jan 
Bakker en stuk breder en doen zij dus niet langer louter zaken aangaande de NATRES. Het reservistenbestand 
beslaat immers circa vierduizend actieve reservisten, voor het merendeel ondergebracht bij de manoeuvre 
brigades in drie NATRESbats en de Natops-ehdn. Daarnaast zijn er zo’n duizend specialisten (zoals medisch 
specialistisch personeel en deskundigen op CIMIC gebied) ingedeeld bij diverse eenheden en staven.
Het was ook de bedoeling dat er een papieren blad voor alle reservisten zou komen, maar dat wordt voorals-
nog niet gerealiseerd. Wel wordt de sterke, alom bekende naam November Romeo gehanteerd voor het blad 
dat nu digitaal uitkomt.
Ik had verwacht dat 'bewaakt de onderlinge samenhang, traditie, korpsgeest, .....' zoals hierboven aangeduid 
als een taak van het nieuwe bureau, beter gestalte zou hebben gekregen. Laten we het aan het 'enthousiasme 
van de schrijver in de vorige editie van NovRom wijten, dat de afkorting NR ook gelezen kan worden als 
Nederlandse Reservisten, terwijl aan het begrip een veel zwaardere lading toe te kennen valt. Ik hoop dat er 
inmiddels voldoende stof is opgewaaid in het Utrechtse bureau dat men inziet dat NovRom een begrip van 
de Nationale Reserve is!
Een mogelijke oplossing kan gevonden worden door alle reservisten (Defensiebreed?) onder het KNR te 
laten vallen. Dan pas ontstaat er een echte nationale reserve met diverse onderdelen overeenkomstig de 
Landstorm waarvan de traditie wordt voortgezet. 
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4 augustus Herdenking gevallenen KNR Grebbeberg
9 september Beëdiging 10 Natresbataljon gecancelled
16 september Beëdiging 20 Natresbataljon gecancelled
19 september Prinsjesdag Den Haag
22 september Officierskorpsdiner Stroe
7 oktober Beëdiging 30 Natresbataljon Roermond
7 oktober Landelijke korpsdag / Overdracht 

fie KA
nog niet bekend

17 november Korpsdiner onderofficieren nog niet bekend
april 2018 week 16 Officierskorpsdiner

Agenda
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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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Secretariaten van provinciale afdelingen 

Friesland: F.R.M. van Aperloo [Frans] 
 De Weeg 21 
 8405 GN  LUXWOUDE 
 051 35 29 354 
 friesland@ovvknr.nl 

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 

mailto:friesland@ovvknr.nl
mailto:noord@ovvknr.nl
mailto:overijssel@ovvknr.nl
mailto:utrecht@ovvknr.nl
mailto:noord-holland@ovvknr.nl
mailto:zuid-holland@ovvknr.nl
mailto:zuid@ovvknr.nl
mailto:friesland@ovvknr.nl
mailto:noord@ovvknr.nl
mailto:overijssel@ovvknr.nl
mailto:utrecht@ovvknr.nl
mailto:noord-holland@ovvknr.nl
mailto:zuid-holland@ovvknr.nl
mailto:zuid@ovvknr.nl


I was that which others did not want to be.
I went where others feared to go, and did what others failed to do.
I asked nothing from those who gave nothing,
And reluctantly accepted the thought of eternal loneliness … should I fail.
I have seen the face of terror,
Felt the stinging cold of fear,
And enjoyed the sweetest taste of a moment’s love.
I have cried, pained and hoped, but most of all, 
I have lived times other would say were best forgotten.
At least someday I will be able to say
I was proud of what I was……

a soldier
George L. Skypeck

Secretariaat 
Grebbebergstraat 26
7461 MB  RIJSSEN

Altijd wel een activiteit; en 
voor elk wat wils!

Neem eens wat 
vaker deel aan een 
afdelingsactiviteit!

Tweede 
                  kwartaal 

2017


