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Als redacteur sta ik voor een dilemma. De nieuwe wetgeving op het gebied van privacy [AVG] maakt het moeilijk om de inhoud op een soortgelijke
wijze voort te schotelen zoals jullie dat gewend zijn. Ons INFO komt niet
slechts bij de leden op de deurmat; er verschijnt ook een digitale versie op internet en de zogenaamde hard copies op leestafels bij de NATRES-bataljons en ECHOS HOMES, dragen er toe
bij dat gegevens van leden in de openbaarheid komen. Vooralsnog ga ik er van uit dat als een nieuw lid zich
aanmeldt, hij of zij er geen bezwaar heeft dat een vermelding van dat feit in ons blad komt en dat dát daarmee ook bekend wordt bij lezers in 'militaire kringen'. Ik stel me ook voor dat er geen bezwaar is bij het verslag van de uitreiking van spelden, koorden of anderszins tijdens bijeenkomsten in verenigingsverband.
Maar strikt genomen zou telkens vooraf toestemming gevraag moeten worden aan betrokkenen om het gegeven feit te publiceren in ons blad, een nieuwsbrief of op onze website. Op deze plaats vraag ik nu al voor
de inhoud in komende uitgaves van dit blad of er leden zijn die als zodanig niet vermeld willen worden; zij
kunnen dat bij mij kenbaar maken. Voor overige "AVG"-aangelegenheden zal het landelijk bestuur zich buigen over verdere consequenties van de nieuwe wetgeving, voor zo ver we er al niet aan voldoen.
De ALV is overigens prima en plezierig verlopen. Onze voorzitter Ron Roos blijft voorlopig aan totdat
er uit het KNR een geschikte kandidaat 'vrijkomt'. Onze secretaris Peter Mensink treedt uit die functie, maar
blijft wel bestuurslid en commandant van het eredetachement. Binnen het bestuur zal een oplossing gevonden moeten worden voor het vacante secretariaat. Vooralsnog blijft het secretariaatsadres hetzelfde.
Dit INFO is gelukkigerwijs weer gevuld met bijdragen van alle afdelingen. We mogen ons als vereniging gelukkig prijzen met de actieve bestuursleden die alle excursies, uitstapjes, reünies, herdenkingen en
nog veel meer voor de leden mogelijk maken. In Zuid-Holland heeft men de waardering daarvoor duidelijk
laten blijken (pag. 5). Ook een opkomst bij een landelijke ledenvergadering van bijna 20% is hoog te noemen. Tevens blijft er een aanwas van nieuwe leden, ondanks het feit dat er ook leden bedanken.
Tot mijn spijt heeft niemand zich blijkbaar geroepen gevoeld om iets over de BFT naar Normandië op
papier te zetten. Wellicht voor de volgende uitgave. Alle kopij is welkom; ik plaats alles hoewel ik ook wel
eens iets over het hoofd zie. Frappant is het dat dat meestal iets is dat Jan Maneschijn van Overijssel stuurt.
Hij weet dat er geen opzet in het spel is. Zelf heb ik al drie keer (tevergeefs!) een poging gewaagd om een
artikel over ons tenue, waar menig NATRES-militair immers op- en aanmerkingen over heeft, in NATRES-bladen geplaatst te krijgen. Daar zijn blijkbaar officieren die erg kritisch censureren, waarschijnlijk militairen
die bang zijn er zelf op aan te worden gesproken. Gevolg: er blijft kritiek op onze 'fruitsalade' op onze borst,
zonder dat we er iets over kunnen uitleggen. Een gemiste kans.
Ik spreek de wens uit dat de nieuwe leden zich thuis gaan voelen in Onze Vrijwilligers Vereniging en dat er leden zijn die hen de noodzakelijke zet geven om de afdelingsactiviteiten te gaan bijwonen.
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OVERLEDEN

R.C. van der Kuij uit Ede is op 15 februari overleden in de leeftijd van 57 jaar.
Op 20 april overleed op 66 jarige leeftijd Wil Mosselveld uit Sprang-Capelle.

N OOR D
FOTO'S KLAAS HARTMAN

ROEL ZEVENHUIZEN
RONDLEIDING NATRES MUSEUM HARSKAMP

Zaterdag 21 april 2018 zijn we met onze leden en
donateurs van de afdeling Noord een dagje uit geweest. Het was een voortreffelijke dag om uit te
gaan, fantastisch mooi zonnig weer. We hebben
vandaag een bezoek gebracht aan het befaamde Natres Museum die gevestigd is op de Generaal
Winkelmankazerne in de Harskamp, tevens op
dezelfde dag ook nog een bezoek gebracht aan het
mooie NMM (Nationaal Militair Museum) in Soest.
’s Morgens was het verzamelpunt bij het voor velen
welbekende Hotel Waanders in Staphorst. Toen
eenmaal iedereen zo tegen 09.00 uur aanwezig was
zijn we vertrokken met twee busjes en twee auto’s
naar ons eerste doel, het Natres Museum. Zo tegen
10.15 uur was de aankomst bij het museum, we
werden verwelkomt met een heerlijke kop koffie. Na
de koffie en kennis te hebben gemaakt met onze rondleiders werden we meegenomen door Sjaak Vinke die
ons door het museum heeft rondgeleid. Hij heeft ons van alles en nog wat verteld en laten zien over de natres, maar ook over de voorgangers van de natres, de Vrijwillige Landstorm, waarvan het beeldje ‘Als ’t
Moet’ op de erebegraafplaats op de Grebbeberg staat. Aan het eind van de rondleiding werden nog wat relikwieën overgedragen aan het museum. De heer Henk Loois schonk een tweetal, een badge van de BB en
2

OVV KNR INFO

een oud baretembleem van de Prinses Irene
Brigade. Het tweede relikwie werd uit naam
van de weduwe van Henk Pinkster door de
secretaris aan het museum geschonken, een
richtvlag van het toenmalige peloton 326
van het KNR. De rondleiding werd op een
voortreffelijke
manier
gepresenteerd,
iedereen was dik tevreden en konden met
een goed gevoel vertrekken naar ons volgende doel.
MUSEUMBEZOEK NMM SOEST

Inmiddels was het rondom 12.00 uur, dus
was het eerst tijd voor de lunch, die we met
z’n allen bij de voertuigen genuttigd
hebben. Na de lunch zijn we richting het Nationaal Militair Museum gegaan wat overigens maar een half
uurtje rijden was. Aangekomen bij het museum moesten we eerst inchecken bij de balie, mensen met een
defensiepas (postactievenpas, veteranenpas of een actuele defensiepas) hadden gratis toegang. Nadat
iedereen een kaartje had gekregen ging ieder z’n eigen weg in het museum, wel hadden we afgesproken dat
iedereen om 16.30 uur weer bij de ingang stond. Het
is een geweldig mooi museum, het museum is vertegenwoordigd door de Nederlandse krijgsmacht en de
grootte van het terrein is 45 ha. We zijn er een halve
dag geweest maar men kan er zich wel een hele dag
vermaken, er is zoveel om te zien. Zo tegen 16.30 uur
was iedereen weer aangetreden bij de tank die voor
bij de ingang staat. Hier is nog een laatste groepsfoto
gemaakt en zijn toen naar ons vervoer gelopen.
Helemaal compleet kwamen we aan bij hotel Waanders in Staphorst waar een ieder z’n auto weer opgezocht heeft om huiswaarts te gaan. De secretaris bedankte iedereen in zijn aandeel aan deze prachtig
mooie (bindings) dag en wenste een goede thuisreis.
OVV WERVING BEËDIGING 10 NATRESBAT
HEERENVEEN

Zaterdag 7 april 2018 was de OVV werving aanwezig bij de beëdiging van 10 Natresbat die gehouden werd
op het gemeenteplein in Heerenveen. Dit ligt in het centrum en op een unieke locatie met zicht op de grachten en het geweldige mooie gebouw het chique Grantcafé ’t Gerecht. Vroeger werden in dit gebouw de belastingaanslagen en nog eerder gerechtelijke uitspraken gedaan. In de plafondzaal van het gebouw is op het
plafond nog een schilderij te zien die dateert uit de 17e eeuw en is geschilderd door een leerling Rembrandt.
Wij van de werving waren omstreeks 07.15 uur aanwezig op het plein om alles in orde te maken voor de
komende dag en stonden zij aan zij met de werving van 10 NB. De hulptroepen van 10NB waren al veel
eerder aanwezig om de boogtenten voor de gasten op te zetten, mocht het slecht weer worden. Maar we
hadden het deze dag niet mooier kunnen treffen, met aangename temperaturen. Om 09.30 uur begon de
beëdiging van 42 nieuwe militairen, de eed en belofte werd op het vaandel afgelegd. Ook was ook een delegatie van OVV leden aanwezig, en was onze landelijke voorzitter Ron Roos naar Friesland overgekomen.
Het bijzondere aan deze plechtigheid was dat een gedeelte in het Fries werd gesproken. Onder de genodigden waren burgemeester Tjeerd van der Zwan en de plaatsvervangend commandant 43 Mechbrig. Einde ceremonie om 11.30 uur en konden de genodigden de beëdigde militairen feliciteren onder het genot van een
drankje in het Grandcafé ’t Gerecht. Na de beëdiging kregen alle beëdigde militairen de natres-coin uitgereikt van de bataljonscommandant Wanno Vink. Bij de wervingsstand hadden we regelmatig aanloop van
burgers, maar ook van militairen die belangstelling toonden voor het OVV. Helaas heeft dit niet geleidt tot
nieuwe leden of donateurs, maar we hebben wel weer ons gezicht van het “OVV KNR” laten zien en dat is
ook belangrijk.
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OVV WERVING BEVRIJDINGSDAG WAGENINGEN 5 MEI 2018

Op Bevrijdingsdag 05 mei 2018 stond de OVV wervingsstand ook weer opgesteld bij de bevrijdingsfeesten
in Wageningen. Dit jaar was het een geheel nieuwe locatie voor de standhouders, was wel even wennen
maar is een geweldig mooie locatie. De mooie locatie was het Belmonte Arboretum park, nabij het hotel “de
Wageningse Berg” aan de Generaal Foulkesweg. Op 4 mei was er een voorbespreking omdat het een nieuwe
locatie betrof en konden de standhouders met eigen ogen zien hoe de situatie ter plekke was en konden ze
kiezen op welke plaats men wilde staan. Wij van de werving waren hierbij als één van de eersten aanwezig
en zijn toen alvast met de begeleider gaan kijken naar de plaatsen, en vaak is het zo wie het eerst komt wie
het eerst maalt. Dit was ook in onze situatie zo, wij konden het eerst één van de mooiste plaatsen uitzoeken.
Het was plaats nummer acht geworden, we hadden hiervandaan een mooi overzicht over een groot stuk terrein met allerlei militaire stands. We waren ’s morgens al vroeg bij pad om een beetje op tijd (07.00 uur)
aanwezig te zijn in Wageningen. Eenmaal aangekomen was het nog aardig rustig en konden we in alle rust
de plaats opzoeken en de wervingsstand opzetten, tussentijds werd er voor ons al koffie gezet. Alles was
goed georganiseerd door de werkgroep Herdenken, de standhouders kregen lunchbonnen en in de avond was
er voor een ieder een lekkere kosteloze blauwe hap (nasi maaltijd). Er was misschien één nadeel, we mochten beslist niet eerder dan 19.00 uur opbreken. Voorgaande jaren waren al veel standhouders ’s middags om
15.00 uur aan het opruimen, dit wilde men zien te voorkomen. Het was een prachtig mooie dag v.w.b. het

weer om de Bevrijdingsdag te vieren. Onze wervingsstand lijkt zo langzamerhand wel een (koffie) verzamelpunt te zijn voor onze leden en bekenden, iets wat we erg op prijs stellen. Voor iedereen die bij ons aanklopt is er een lekkere vers bakkie koffie. Over de gehele dag genomen was er veel aanloop en belangstelling, maar behaalde niet het beoogde resultaat. Er werden weer veel foto’s gemaakt van onze wervingsstand maar ook van het OVV detachement. ’s Avonds na de blauwe hap zijn we huiswaarts gegaan, inmiddels was het al zowat 20.00 uur geworden en waren blij dat we weer in de auto zaten na zo’n vermoeiende
dag. Na een tijdje in de auto werd ik gebeld door een oud Natres lid, wat overigens een goede bekende was,
hij had waarschijnlijk foto’s gezien die deze dag die op Facebook waren gezet, deze meneer wilde wel lid
worden van onze club. We hebben met elkaar nog even nagepraat, was een prettig gesprek, deze meneer is
inmiddels nu ook lid geworden, zo zie je maar waar Facebook toe kan leiden. Inmiddels aangekomen bij hotel Waanders in Staphorst waar de mensen van de werving overstapten in hun eigen auto. Nu nog snel even
de aanhangwagen met wervingsspullen naar de JP kazerne in Havelte brengen en dan is het verder voor
iedereen weekend.
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ZUID-HOLLAND
Hans Janssen

WISSELING VAN DE WACHT

Op 10 maart 2018 vond de ALV (Algemene Leden Vergadering) van onze afdeling plaats. Dit jaar werd deze gehouden in het TRIS (Troepenmacht in
Suriname) museum te Zwijndrecht.
Deze ALV stond in het teken van een bestuurs wisseling. De aftredende voorzitter, Joop Saarloos, en de
penningmeester, Cees Brand, werden opgevolgd
door de vice voorzitter, Hans Jansen als nieuwe
voorzitter en Jaco van der Wal als nieuwe penningmeester. Met de goedkeuring van alle aanwezige leden. De agendapunten werden door
onze secretaris vlot afgehandeld.
De aftredende voorzitter werd door de vergadering benoemd tot Erelid van onze afdeling. En

onze aftredende schatbewaarder werd in onze afdeling benoemd tot
Lid van Verdienste.
Beide heren kregen uit handen van de nieuwe voorzitter
een ingelijste oorkonde overhandigd.
De ALV werd goed bezocht en tevens was onze landelijke
voorzitter Ron Roos, ook lid van onze afdeling, aanwezig.
Na de officiële handelingen en het afsluiten van de vergadering was er gelegenheid voor een kleine lunch. De ALV
dag werd afgesloten met een bezoek en rondleiding door
het TRIS-museum. We bedankten de heer A. van Wingerden voor de gastvrijheid op deze dag.

ACTIVITEITEN IN MEI

Zoals ieder jaar waren er weer diverse herdenkingen in deze maand, waar ook verschillende OVV-leden
actief ‘acte de préséance’ gaven.
De deelname aan het defilé in Wageningen was weer goed. Ook een flink aantal deelnemers van onze afdeling waren daarbij. Tevens was het weer ons goed gezind, een warme maar prachtige dag. Dit jaar had het
aanmeldpunt een nieuwe locatie gekregen. Dit was nu in het Belmonte Arboretum, een prachtige omgeving. Gelukkig dat het schitterend weer was, want als het had geregend, was dit terrein één grote modderpoel geweest. De OVV-leden uit het hele land waren ruim aanwezig. De bonnetjes voor een lunchpakket
en drankjes werden verstrekt door onze landelijke secretaris, Peter Mensink. Lunchpakketten moesten opgehaald worden bij de ingang van het festivalterrein, waar ook de toiletten geplaatst waren. Op dit festivalterrein, waar vele kramen met militaire artikelen stonden, was ook onze OVV-wervingsstand aanwezig.
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Na het nuttigen van de nodige
drankjes en bijpraten, werd het
tijd om ons buiten het terrein op
te stellen. Dat opstellen duurde
wat lang maar dit schijnt normaal te zijn (voor mij de eerste
maal).
Het OVV KNR was dit jaar
geen hekkensluiter, alleen troffen we het niet met de voor ons
geplaatste drumband. Dit was
zo’n showband met alleen
trommels. En de muziek die
deze mensen spelen is zeker niet
geschikt voor een marstempo. Het was dan ook heel moeilijk om in de maat te blijven lopen. Met dank aan
John Brinckman die de longen uit zijn lijf heeft geroepen (links, links, links) om ons toch nog een gevoel
van tempo te geven. Jammer dat dit nu ons weer moest gebeuren. Advies hiervoor: volgend jaar onze eigen
Fanfare KNR er voor, dat geeft ook nog eens een mooi geheel.
DE LANDELIJKE ALV

Deze werd wederom dit jaar gehouden in het theater van de Dumoulinkazerne in Soesterberg. Ons bestuur
was daar voltallig aanwezig, ook ons Erelid en Lid van Verdienste waren aanwezig.
Daar er dit jaar nog al wat jaarspelden
voor 15, 20, 25 en zelfs 30 jaar lidmaatschap werden uitgereikt, was het een
goed bezette vergadering. Een flink aantal
leden van onze afdeling vielen ook daarvoor in de prijzen.
Voor de 15 jaar speld kwamen in aanmerking de heren T. Boertje en G. de
Jong, voor de 20 jaar speld kwamen de
heren, R.M. Luijer en M. Schreuder (beide niet aanwezig), voor de 25 jaar speld
kwamen de heren, C. M. Brand, ons bestuurslid sociaal J.N. Nahon, landelijke VZ, R. Roos, mr. F.W. Stapel, P. Bootsma en A. Robbemont (de laatste 2 waren niet aanwezig) en tot slot de hoogst geëerde leden
voor een 30 jaar speld kwam ook de heer C.H. Heidt in aanmerking.
Proficiat allemaal!
De presentatie van de battlefield tour (BFT) 2018 werd gehouden door Cornelis (Cor) Reijntjes. Deze presentatie gaf een goede impressie wat er alle dagen gaat gebeuren en wat er te zien zal zijn begin
juni in Normandië, Frankrijk.
Ook de toekomstvisie van het gehele OVV KNR kwam aan de orde. Een van de punten was een
nieuw tenue (‘gevechtspak’) voor momenten, dat we ons niet officieel hoeven te presenteren in
ons OVV-tenue. Dit vrije tijdstenue ziet er heel netjes en zeker draagbaar uit. Het bestaat uit een
licht beige broek met grote zijzakken op de benen en een donkerblauw poloshirt met korte
mouwen, waarop ons logo met tekst is geborduurd. Dit in combinatie met het fleece jack (als
het wat kouder is) en OVV-pet.Dit tenue werd voor alle aanwezige OVV-leden geshowd
door ledenadministrateur Henk van Leeuwen. Het Landelijk Bestuur (LB) kreeg hiervoor de goedkeuring van alle aanwezigen op deze vergadering.De kosten voor de
aanschaf van dit tenue zijn laag gehouden, zodat iedereen dit kan bekostigen. In
onze webshop op www.ovvknr.nl is alles te verkrijgen, hier staan ook de prijzen bij.
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HERDENKING “WASSENAARSE SLAG”

Dinsdag 27 februari 2018 was een dag van kou en mooi weer, gevoelsmatig was het zeker minus 150 C.
Waren we met vier leden, waarvan drie bestuursleden van OVV-KNR Z-H, aanwezig bij deze Franse herdenking van “de Wassenaarse Slag”. Dit is een herinnering aan zes Franse commando’s die in de nacht van
27 op 28 februari 1944 om het leven kwamen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte het Wassenaarse
strand deel uit van de zwaar verdedigde kustlinie, de “Atlantikwall” geheten.
Nadat twee eerdere pogingen waren mislukt (operatie ‘Madonna Able’ op 26 en 27 oktober 1943 en operatie ‘Premium’ op 24 en 25 februari 1944), kregen de commando’s in de ochtend van 27 februari 1944 bericht dat men ’s middags voor een nieuwe poging zou uitvaren. Om 16.00 uur vertrok de MTB 617 (motortorpedoboot) naar de Nederlandse kust. Even na middernacht bereikte de MTB 617 het punt waar de Franse kaptein Charles Trepel en zijn mannen in een
dory (houten sloep) zouden overstappen. De groene
baretten moesten nog ruim 600 meter naar de kust
varen.
Op 30 meter van het strand stapten de commando’s
over in een rubberboot. De bemanning van de dory
voer een stukje terug in zee en ging voor anker. Om
02.00 uur zetten de Fransen voet op het Wassenaarse strand. Echter de commando’s werden betrapt doordat er tegen een Trip-wire was aan gelopen, waardoor de Duitse kustbewaking door groene vuurpijlen
werd gealarmeerd.
Omdat de bezetter lichtkogels bleef afvuren werden de commando’s ontdekt. Geen van de zes commando’s
heeft de landing overleefd. Ze stierven een dramatische verdrinkingsdood die nacht.
In juni 1984 nam minister van defensie, mr. J. de Ruiter, in Frankrijk deel aan een de herdenking van de
geallieerde invasie op de kust van Normandië (D-day). Bij deze gelegenheid vroeg zijn Franse ambtgenoot
Hernu aan De Ruiter of de mogelijkheid bestond een nader onderzoek in te stellen naar het lot van de zes
commando’s die bij de Nederlandse kust waren gesneuveld. De Ruiter zegde toe dit onderzoek te laten uitvoeren.
Het monument is onthuld op 3 mei 1985 door de Franse ambassadeur, de heer J. Gaultier de la Ferrière, in
aanwezigheid van onder andere minister De Ruiter en eredetachementen van het Korps Commando Troepen, het Korps Mariniers, de Fuseliers Marins “Çharles Trepel” en delegaties van Franse en Nederlandse
oud-strijders.
De tekst op de gedenksteen luidt:
‘a la memoire
[ter nagedachtenis aan]
charles trepel 1908-1944;
roger cabanela 1914-1944,
fernand devillers 1917-1944,
rené guy 1917-1944,
jean hagnere 1916-1944,
jacquelin riviere 1920-1944
du 1e bataillon de fusiliers
debarques sur cette plage dans la nuit du 27 au
28 fevrier 1944 et tombes pour la liberté des
pays bas
[op dit strand geland in de nacht van
27 op 28 februari 1944]

Ieder jaar is hier rond 28 februari een herdenking,
waarbij een delegatie van OVV KNR Z-H aanwezig is.

Op het moment dat u dit blad in de bus krijgt, is de vakantietijd voor velen aangebroken, daarom wens ik alle
leden van onze afdeling een hele fijne vakantie toe.
Ik zie u allen graag in september weer terug in het
Echo’s Home “Het Anker” in Rotterdam.
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ECHOS Homes zijn
ontmoetingscentra

voor (ex-) militairen, veteranen, thuisfront en burgers
ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accomoderen.
Met onderstaande contactpersonen kunt u uw wensen bespreken.
ECHOS Homes kunnen al uw ac�viteiten zoals reunies en par�jen organiseren.

ECHOS Home ‘de Schakel’
Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo

gastvrouw: Marieke Potappel
tel. 0341 - 552 830

ECHOS Home ‘de Landing’
Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen

gastheer: David Mammen
tel. 026 - 44 30 487

ECHOS Home ‘de Vrijheid’

gastheer: Roel Willemsen
tel. 040 - 29 04 515

Eindhovensedijk 33, 5688 GN Oirschot

ECHOS Home ‘het Baken’
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte)

ECHOS Home ‘het Anker’

gastheer: Han Mennink
tel. 0521 - 341 297
gastheer: Ad Muilwijk
tel. 010 - 24 299 10

ECHOS Home ‘de Eendracht’

gastheer: Han Mennink
tel. 0223 - 655 066

ECHOS Home ‘Baan Zulu’

gastheer: Aart Werkman
tel. 0318 - 453 060

Schapendijkje 8, 1782 TD Den Helder

www.echos.nl

Borduurstudio Befana
gespecialiseerd in machinaal borduren
Verkoop van werk- en promo kleding,
ook voor kinderen.
T-shirts, polo’s, truien, jassen, werkbroeken, babykleding
en knuffels, handdoeken, petten
Brugstraat 85a, 7918 TP Nieuwlande.
0528-351661 06-27408907
borduren@befana.nl www.befana.nl
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HANS SCHOENMAKERS
FOTO'S: MIEKE VAN BUSSEL

ZUID
HERDENKEN IS NADENKEN

Rond een uur of 10 kwamen de
meesten die zich aangemeld hadden aan in de kantine van het
museum van Kamp Vught. We
werden ontvangen door 'gastheer'
Toon en er was koffie, thee en een
overheerlijk (flink) stuk appeltaart. Zo'n dertig leden donateurs uit Brabant, Limburg, België en zelfs America praatten een
tijdje over het weer de laatste
nieuwtjes en de reis naar deze
excursie.

Na 11.00 uur werd onze
complete groep opgedeeld
in tweeën en ging elk met
een eigen gids door het
museum en over het terrein. Het bleek dat beide
gidsen blij waren met
geïnteresseerde toehoorders, de ingeruimde tijd
werd ruim overschreden
mede door de vele vragen
die gesteld werden en toelichtingen uit eigen kennis over de onderwerpen.
Op het terrein bleek veel te zien de fotocollage geeft daar een beeld van.
In het museum zijn de nodige onderwerpen verder uitgediept en met audiovisuele middelen kan men zelf
een keuze maken wat men wie zien en/of naar wil luisteren.
Veel gevangenen werden vanuit Vught naar vernietigingskampen op transport gezet. Dat gold met name
voor de joodse gevangenen. Berucht zijn bijvoorbeeld de twee ‘kindertransporten’. Op zaterdag 5 juni 1943
wordt bekend gemaakt dat alle joodse kinderen weg moeten uit het kamp. Op 6 juni vertrekken de kinderen
van 0 tot 3 met hun moeder. De volgende dag de oudere kinderen van 4 tot 16 met hun vader of moeder. Er
wordt gezegd dat de kinderen naar een speciaal kinderkamp in de buurt zullen gaan. Maar de treinen gaan
naar het doorgangskamp Westerbork. Ten minste 1269 joodse kinderen uit kamp Vught werden via Westerbork gedeporteerd naar Sobibor in Polen. Daar zijn ze vrijwel direct na aankomst om het leven gebracht. Op
9
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het terrein van
Nationaal
Monument
Kamp
Vught
herinnert het
kindergedenkteken aan deze
transporten.
Een gezellige
lunch na een indrukwekkende
rondleiding verzette de zinnen
weer enigszins.
Daarna maakten we 's middags nog een
wandeling door
het bos naar de

KINDERGEDENKTEKEN

fusilladeplaats. Onderweg daar naar toe ontwaar je tussen de
bomen nog de drie lunetten van het 19e eeuwse verdedigingswerk rondom 's-Hertogenbosch. Bij het monument ter
nagedachtenis van de gefusilleerde gevangenen heeft voorzitter Toon van Bussel een bloemstuk geplaatst en werd even
stilte ingeruimd.

10
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Als laatste onderwerp
van deze excursiedag
brachten we een bezoek
aan Barak 1B, een onderdeel van het museum
Kamp Vught, maar gelegen in het woonoord
Lunetten vlak bij de
Lunettenkazerne. In dit
oorspronkelijke houten
gebouw is een expositie
ondergebracht.
De expositie bestrijkt
vier periodes: het concentratiekamp (1943-1944),
het opvangkamp voor Duitse burgerevacués uit
het grensgebied (1944-1945) en het interneringskamp voor NSB’ers, al dan niet ten onrechte
van collaboratie verdachte Nederlanders en Rijksduitsers (1944-1949). Sinds 1951 is een deel van
het kamp in gebruik als woonoord ‘Lunetten’ voor
Molukse ex-KNIL-militairen en hun gezinnen.
In barak 1B komen de lotgevallen samen van tienduizenden mensen die in de afgelopen zeventig
jaar noodgedwongen op deze plaats verbleven.
Zo als gewoonlijk met onze excursies, is onze
kennis weer en stuk toegenomen. Dank aan de initiatiefnemers.
11
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MARGRATEN & VALKENBURG

HANS SCHOENMAKERS
FOTO'S: CORA STEVENS

De eerste junidag verwacht je mooi weer, immers de meteorologische zomer begint dan [we worden er in de
media altijd op gewezen]. Niets bleek minder waar te zijn. Met bakken kwam het uit de lucht. OVV-tenues
en DT'n tot op
de huid nat.
Niettemin werd
het gehele scenario door Toon
van Bussel op
gemak afgehandeld. Omdat
Koos Vaes herstellende is van
een lichte hartinfarct, maakte
Toon gebruik
van diens aantekeningen.
"Allereerst het
opheffen van
twee misverstanden. Het
verhaal doet de
ronde dat de begraafplaats per toeval is ingericht in Margraten omdat er
slechts één ambtenaar van de gemeente Margraten de kapitein van de
gravencompagnie die een dodenakker zocht in het Engels te woord kon staan.
Deze “ambtenaar “Jan Silvius leerde Engels op de wilde vaart. Dit laatste is
correct en hij trad als Dutch John op als contactpersoon met de gravencompagnie die verantwoordelijk was voor de opbouw van de militaire begraafplaats.
Het tweede misverstand is dat men meestal denkt dat de militaire
begraafplaats Amerikaans grondgebied is. Wel is de grond van ca. 30 hectare
in eeuwigdurende bruikleen afgestaan aan de Verenigde Staten, maar het is Nederlands grondgebied"
Harald Franken, van het Reünie-orkest Artillerie
It is the soldier.
Trompetter-korps blies vervolgens It is the soldier, not the reporter, who
de koraal "God of our life". Drie
has given us freedom of the press.
leden plaatsten vervolgens de
It is the soldier, not the poet, who had
bloemen bij de geadopteerde
given us freedom to speech.
graven. Toon las daarop het
It is the soldier, not the campus organgedicht 'It is the soldier' voor.
izer, who has given us the freedom to
Met verdere muziek van Harald de demonstrate.
'LAST POST' stilte en 'REVEILLE',
It is the soldier, who salutes the flag,
volgde de afmars.
who serves beneath the flag, and
De ceremonie was weer ten-einde whose coffin is draped by the flag, who
en de deelnemers maakten zich op allows the protester to burn the flag.
voor de reis huiswaarts of richting
Valkenburg waar het middagprogramma zou plaatsvinden.
12
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Dit zijn de militairen waarvan OVV KNR de graven heeft geadopteerd.

Yorko William J.

Wiblitzhouser Kenneth F.

Pvt Trooper 506 Pir Inf 101
ABN Div.,
Year of Birth 1917, Killed in
Action 6-10-1944;
27 jaar Onderscheiden met de
Purple Hearth met Oak Leaf
cluster en kwam uit Armstrong County in de staat
Pennsyvania.
te Margraten begraven: 2e

Pvt 401 Gli Inf 101 ABN Div.,
Year of Birth 1916, Kia
08-10-1944; 28 jaar
Onderscheiden met de Purple
Heart medaille en kwam uit
District of Columbia wellicht
uit Washington;
te Margraten begraven: 2e
blok rechts / 2e rij / 14e graf;

Whitehair Lawrence T
Pfc 325 Gli Inf 82 ABN Div.,
Year of Birth 1920, Kia
02-10-1944; 24 jaar
Onderscheiden met de Purple Hearth met Oak Leaf
cluster en kwam uit Preston
County.West Virginia;
te Margraten begraven: 2e
blok rechts / 3e rij / 12e graf.

Private WHITEHAIR, Lawrence Theodore
service number, 3529112
Story telling
Mijn naam is Lawrence Theodore Whithair, ik ben op 26 februari 1920 geboren in Preston Country
West Virginia.
Mijn vader was Oscar Whitehair en mijn moeder was Laura Whitehair.
Van mijn jeugd is niet zoveel te vertellen behalve dan dat ik mijn scholen doorlopen heb en in 1939
slaagde voor de Aurora High School.
Op 19 maart 1942 werd ik opgeroepen om me te melden in
Fort Hayes Columbus Ohio, mijn specialistische glider trainingen volgde ik in Fort Benning Georgia, Fort Bragg North
Carolina en in Louisiana. Uiteindelijk werd ik geplaatst bij
het 325ste Glider Infantery Regiment. En maakte ik deel uit
van het 1ste bataljon van de 82ste Airborne division. Ik was
geplaatst bij de Charly Compagny.
Voordat ik daadwerkelijk de oorlog ingestuurd werd, ben ik getrouwd met Mary M Hoffner.
Met mijn eenheid werd ik in mei 1943 naar Noord Afrika gezonden en toegevoegd aan de Glider infanterie om vervolgens ook in Sicilië en Italië te vechten. Na een korte rustperiode en aanvullende
trainingen in Ierland werd ik bij het starten van de landingen, D-Day, in Frankrijk naar het Europese
vasteland gezonden.
Eind september landde ik in Gelderland in de buurt van Mook en bereikte wij het gehucht Katerbosch. Dit ligt ten noord westen van Middelaar bij de Moker plas, helemaal in het noordelijkste topje
van Limburg.
De mist die ons eerst zichtdekking gaf trok op en toen stonden we in een open veld zonder enige
dekking. We hebben ons ingegraven en fel gevochten. Die gevechten werden mij
uiteindelijk op 2 oktober 1944 noodlottig. Ik was 24 jaar jong.
Ze hebben mij eerst op een tijdelijke Amerikaanse militaire begraafplaats begraven,
bij Molenhoek en later naar Margraten overgebracht. Daar heb ik mijn laatste rustplaats gekregen in Blok G, rij 3 graf 12.
Voor mijn daden en het geven van mijn leven voor de vrijheid van Europa heb ik
postuum de onderscheiding Purple Heart with oak leaf cluster ontvangen.
Ik liet een jonge weduwe achter.
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Ik [redacteur] kreeg het volgende bericht van (lid van verdienste afdeling Z-H) Kees Brand.
"Mijn naam is (Kees ) C.M. Brand rnr 370320018 lichting 56-4; na veel en lang werk in buitenland pas laat
aangetreden bij Korps Nationale Reserv. Met FLO eind maart 1992; gelijk lid geworden van OVV KNR, nu al
25 jaar. Ik bezoek al jaren de militaire begraafplaatsen o.a. Margraten in Limburg.
In 2014 ontving ik van Hans Schoenmakers de namen en locaties van de 3 adoptiegraven van OVV KNR op
M.W.C. Margraten; ik leg hier 2 x p/j bloemen. Ik deed gelijk in 2014 aanvraag voor een persoonlijk adoptiegraf en ontving in april 2018 certificaat van adoptie 'Mijn Margratenboy' 2LT MERRITT, THOMAS J vak
G rij 3 graf 10 twee plaatsen naast één van verenigingsadoptiegraven."
BRENG EENS EEN BEZOEK AAN DEZE EN ALLE ANDERE HELDEN !
VALKENBURG

Aan de voet van de Kasteelruïne kwamen we weer bijeen in een prachtig
gelegen modern restaurant: De
Haselderhof. De Cauberg aan de ene
kant en de aan de andere kant de ruïne
en een heel mooi uitzicht over het
Geuldal. In een sfeervolle omgeving
kregen we een drankje en een lunch
voorgeschoteld. Daarna hadden we
een afspraak met de heer Gerards die
speciaal voor ons een aangepaste
rondleiding verzorgde in de Gemeentegrot.
Deze mergelgrot is door de eeuwen
heen een schuilgebied geweest voor
met name de inwoners van Valkenburg. Opvallend is de ruimte uit de
tijd van de Franse Revolutie, waar
twee katholieke priesters jarenlang hun toevlucht zochten; een kapel en hun leefruimte zijn
(bijna) onaangetast gebleven.
De gids leidde ons ook nog rond in de atoomschuilkelder uit de Koude Oorlog. Daar was
plaats voor 15.000 man en werden 39 normale
toiletten, 141 hurktoiletten, 100 wasplaatsen en
16 douches aangebracht. Er werden 3 proef-

combinaties van zit- en ligeenheden ontworpen die plaats
boden aan 8 zittende of 10 liggende personen. Het schuilgebied werd tegen drukgolven beschermd door de gesloten
druksluis en de beide drukafsluitingen bij de uitgangen
‘Sprookjesbos’ en ‘Kabelbaan’. Gasbeveiliging vond plaats
door een in het verblijfsgebied op te bouwen overdruk van
lucht. Daarvoor zijn aan de grens van dit gebied een aantal
gasdichte deuren opgenomen. We kregen van dit gedeelte
14
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van de grotten veel te zien dat voor overig publiek normaal gesproken niet toegankelijk is. De eigenaar/gids
wil dit alles compleet ingericht voor het nageslacht bewaren.
Ook in de WO I gaf de grot bescherming aan vluchtelingen. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog

verbleven gezinnen in de grot die bescherming bood tegen vliegtuigbommen. Er is een herdenkingstekening
op een wand aangebracht voor de gesneuvelde geallieerde militairen in de stad Valkenburg. Er werden veel
vragen gesteld en zoals vaker voorkomt met excursies van OVV KNR, vond ook onze gids het fijn dat er
zoveel interesse werd getoond in zijn verhaal en de zaken die hij ons toonde. We zijn meer dan drie uur 'onder de grond geweest' [het is geen mijn!] en waren totaal vergeten
dat er buiten weer de nodige druppels op ons neer zouden gaan vallen. Ondanks het weer is het een zeer geslaagde dag geweest, met
dank aan de organisatoren Toon van Bussel en Jef Pluijmen.

FOTOGRAFE CORA EN JEF
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IN MEMORIAM
22-12-1951

WIL MOSSELVELD

20-4-2018

Wil melde zich begin jaren tachtig aan als vrijwilliger bij de Nationale Reserve. Hij kwam
terecht bij peloton 423 met als standplaats Kaatsheuvel. Dat was een goed en hecht peloton
waar Wil zich al snel thuis voelde.
De vrijwilligers van pel423 kwamen uit de omgeving van Kaatsheuvel en het werd daarom ook wel het
"Eftelingpeloton" genoemd. De oefentijden waren voor Wil vaak lastig want als café-eigenaar moest hij
het hoofdzakelijk van de avonden hebben. Maar meestal was hij er gewoon bij en moest zij vrouw maar
een tandje bijzetten. Zo werd Wil een fanatieke reservist
In 1985 kreeg ons peloton het verzoek om de ereafzetting te vormen
bij de eerste kranslegging bij het Capelseveer aan de voet van de
wilg die het gevecht daar overleefde.
Dat was voor de vele belangstellenden maar ook voor peloton 423
een indrukwekkende gebeurtenis. Ook op Wil maakte dat een diepe
indruk want enkele weken geleden hebben we daar samen nog over
gehad.
Begin jaren negentig was er bij de Nationale Reserve een grote reorFOTO: TON GUEZEN
ganisatie. De min of meer zelfstandige opererende pelotons werden
opgeheven en werden ondergebracht bij nieuw op te richten compagnieën. Velen wilden niet overgeplaatst
worden en namen daarom ontslag.
Uit die groep ontstond in november 1993 een vriendengroepje dat zich 93-11 noemde. Wil sloot zich
daarbij direct aan. En dat vriendengroepje bestaat nog steeds, nu dus 25 jaar.
Ook werd hij lid van OVV en nam deel aan een aantal BFT’s.
Bij veel activiteiten van 93-11 was het voor Wil als kastelein lastig om erbij te kunnen zijn. Maar hij
kwam altijd nog even langs, ook al werd het vaak laat in de avond.
Een paar jaar geleden kreeg Wil steeds meer gezondheidsproblemen. Hij werd kortademig en zijn conditie
verslechterde, maar hij bleef toch nog de buffetjes voor ons verzorgen.
Een hartoperatie was nodig en dan zouden die problemen grotendeels verholpen moeten zijn. De operatie
lukte en het leek er op dat het weer beter met hem ging. Maar even later kwam het heftige bericht, dat hij
uitgezaaide kanker had, die niet meer te behandelen was.
In januari al hadden wij een bezoek gepland aan het oorlogsmuseum De Bevrijdende Vleugels in Best.
Vooral de daar tentoongestelde oorlogsvoertuigen hadden Wil zijn warme interesse en daarom wilde hij
daar nog perse aan deelnemen. We zeiden tegen elkaar, dat kan hij nu willen maar gaat dat nog wel. Maar
met behulp van Joke en een verpleegkundige verliep dat prima. Hij genoot zichtbaar, heel moe maar
voldaan kwam hij weer thuis
We zullen Wil blijven herinneren als een goed en gedreven lid van de Nationale Reserve maar vooral ook
als lid van 93-11, waarvan hij laatstelijk nog voorzitter was geworden.
Koos Nieuwenhuizen

!!!!

Volgende kopij voor het
INFO 2018.3
Vóór 8 oktober 2018 !!!!
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UTRECHT

HENK VAN LEEUWEN

FOTO'S: ANITA BLEES

Op donderdagavond 12 april hielden wij onze
social evening bij de historische collectie in Soesterberg.
Met een kleine dertig man/vrouw was deze avond redelijk gevuld. Na de
openingswoorden van onze voor-zitter Gerrit den Besten kwam het gesprek
uiteindelijk bij mij terecht inzake de volgende excursie die op 19 april op de
planning staat.
Ik maakte van deze gelegenheid gebruik om ons lid, Peter van der Spek uit
Wijk bij Duurstede uit te nodigen
om zijn welverdiende 15-jaarspeld in ontvangst te komen nemen. Hij had
enige maanden geleden mij aangesproken dat hij eigenlijk best wel geïnteresseerd was om deze speld in zijn bezit te krijgen omdat hij vorig jaar door onvoorziene omstandigheden deze speld niet in ontvangst kon nemen. Bij wijze
van uitzondering heb ik onze landelijke voorzitter Ron Roos gevraagd een
oorkonde te maken om zodoende hem compleet te verassen. Natuurlijk had ik
zijn vrouw Anita Blees op de hoogte gesteld dat ik deze bewuste avond hem
die jaarspeld zou opspelden maar dat ze dit wel even geheim moest houden.
En inderdaad Peter was totaal verrast dus missie geslaagd!
Na de felicitaties hebben we met zijn allen erop geproost.
KEUKENHOF 19 APRIL 2018.

Op donderdag de 19e april stond een dagje uit gepland naar de Keukenhof in Lisse.
Anita Blees, Froukje van Eijk en Marijke de Wilde hadden deze plannen bekokstoofd. Ik heb uiteindelijk de
draad daarbij opgepakt en verder alles in gang gezet om leden en donateurs uit te nodigen voor deze speciale
dag. Nu eens een keer een uitstapje zonder een militair karakter.
Om 06:30 uur ging mijn wekker. Op tijd vertrekken om eventuele files te kunnen pareren. De bedoeling van
vandaag was om met zoveel mogelijk deelnemers te gaan carpoolen. Ik had afgesproken om in Nieuwegein
eerst Ronald Dekker op te halen en dat we vervolgens naar het AC restaurant in De Meern zouden gaan.
Hier was ons verzamelpunt voor 12 man/vrouw, Rob en Froukje zouden rechtstreeks gaan omdat ze anders
wel heel ver moesten omrijden. Om 09:45 uur parkeerden we de auto
haast voor de deur en begon de temperatuur al aardig op te lopen. Het
zou die dag uiteindelijk 31O C worden. Tja, een kwestie van plannen
denk ik dan maar.
Omdat we de nodige kilometers hadden afgelegd besloten we na binnenkomst eerst maar eens te beginnen met een lekker bakkie koffie.
Nadat dit door een ieder was genuttigd werd het tijd om de Keukenhof
zelf onveilig te maken. We gingen niet in colonne ook niet in looppas
maar met een omtrekkende beweging werden diverse doelen veilig
gesteld. Nadat diverse doelen waren geschoten, (door de camera) en
we onze ogen de kost moesten geven van al die pracht en praal, hadden we om 13:00 uur afgesproken bij Willem Alexander. Ja je geloofd
het vast niet maar het is echt waar! We hebben daar onze lupa genuttigd zoals we dat in het veld ook deden, het saamhorigheidsgevoel
was enorm ook het bindingsgevoel en met dwingende ogen zonder
wat te zeggen werden snode plannen gesmeed, hé Froukje ;-)
Natuurlijk na onze lunch was het tijd om met z’n allen op de foto te
gaan. Laat nou net Maxima daar een trouwjurk hebben laten hangen,
een echte Sissi jurk. Omdat er toch genoeg mensen waren die daarvan
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stonden te genieten hoe wij dit even snel in
elkaar frutselden hebben we uiteindelijk iemand kunnen overhalen om ons op de
gevoelige plaat vast te leggen. Het bewijs is
er en we hebben iemand nog snel in de echt
verbonden. (Het bleek later dat het louter
om een camouflage ging) Zo zie je maar
weer dat de militaire basisvaardigheden
zelfs in de Keukenhof toegepast kunnen
worden.
Nadat we allemaal hiervan waren bijgekomen namen we alvast afscheid van elkaar
omdat een ieder in diverse richtingen hun
weg vervolgden. Uiteindelijk met Ronald
Dekker om 15:00 uur in de auto gestapt
richting Nieuwegein. Na talrijke files van de
terugreis was ikzelf om 17:30 uur thuis.

NOORD-HOLLAND
HENK JAN BOSWIJK

BINDINGSAVOND DE TOEKOMST VAN HET KORPS NATRES

De LKol J.C.A. Vink (BC 10 Natresbat) gaf 16 mei jl. tijdens onze bindingsavond te Bergen een uitgebreid
overzicht over de ideeën en plannen over en voor het Korps Natres. In zijn lezing gaf hij een aantal interessante gedachten weer die onder de staf CLAS op het ministerie van Defensie spelen. Om te voorkomen dat
er verkeerde interpretaties of ideeën zouden worden weergegeven is de volgende tekst grotendeels overgenomen uit de Nieuwsbrief IBB – Mei 2018.
De landmacht is druk bezig met het maken van toekomstplannen. De dreigendere veiligheidssituatie vraagt
steeds meer van ons, zowel in Nederland zelf, als in het kader van de bondgenootschappelijke verdediging
(NAVO) en de Europese defensiesamenwerking (EU). Er is capaciteit nodig om het eigen grondgebied en de
Nederlandse samenleving te beschermen tegen bedreigingen, veiligheidsrisico’s en maatschappelijke ontwrichting. In het zogenaamde Functioneel Concept Nationale Reserve (FC) is beschreven hoe de Natresbataljons hieraan kunnen bijdragen, zodat de brigades zich kunnen richten op taken buiten Nederland.
Het Functioneel Concept Nationale Reserve voorziet in de ontwikkeling van de huidige Natresbataljons naar
Infanteriebataljons Bewaken en Beveiligen Korps Nationale Reserve (IBBs). Deze gaan ingezet worden
voor bewakings- en beveiligingsopdrachten op Nederlands grondgebied. Nieuw is dat de Infanteriebataljons
Bewaken en Beveiligen Korps Nationale Reserve geen extra capaciteit zijn zoals de Natresbats nu, maar uitgroeien tot basiscapaciteit van de landmacht in het kader van nationale veiligheid. Deze nieuwsbrief gaat in
op de stand van zaken rond de Infanteriebataljons Bewaken en Beveiligen Korps Nationale Reserve (IBBs).
De naam IBB is voorlopig, de definitieve naam moet nog worden vastgesteld.
Natuurlijk staat nog niets vast. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de nieuwe opzet en gekeken naar de
mogelijkheden en de uitdagingen die nog moeten worden overwonnen, zoals ander materieel, opleidingen,
veranderde doctrine, technieken en procedures. Over het hoe wordt dus hard nagedacht en ook het proces
van invoering zal steeds duidelijker worden. Dat er veel moet gebeuren mag duidelijk zijn, het totale traject
verloopt daarom in stappen. Bij de ontwikkeling van de Infanteriebataljons Bewaken en Beveiligen Korps
Nationale Reserve wordt nauw samengewerkt met functionarissen van staf CLAS en alle andere betrokken
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partijen binnen defensie. Zo zitten er leden uit alle Natresbataljons in de klankbordgroep en in de eerdergenoemde werkgroepen die met de realisatie aan de slag gaan.
Wat is het verschil tussen de huidige Natresbats en IBBs?
In de kern gaat het in de ontwikkeling van het huidige Natresbat tot IBB om de volgende punten:
•
Van extra capaciteit naar basiscapaciteit. De IBBs KNR worden basiscapaciteit van het CLAS voor
bewakings- en beveiligingsopdrachten in het kader van nationale veiligheid.
•
Van compagniesniveau (compagniesgeleid pelotonsoptreden) naar bataljonsniveau (bataljonsgeleid
compagniesoptreden).
•
Het stafdetachement van het bataljon wordt een bataljonsstaf met een overeenkomstige samenstelling, organisatie en taakverdeling zoals van een regulier infanteriebataljon maar dan voornamelijk
voor het vertalen van bewakings- en beveiligingsopdrachten naar het compagniesniveau en voor het
leiden, monitoren en evalueren van de uitvoering.
•
Van regionale naar ook landelijke inzet.
•
In organieke verbanden geformeerd optreden: de in te zetten eenheid wordt gevuld door verschillende IBBs.
Eén van de beoogde taken is, onder civiel gezag, het verlenen van militaire bijstand voor Terrorisme Gevolg
Bestrijding (TGB). Als de Infanteriebataljons Bewaken en Beveiligen Korps Nationale Reserve hiervoor basiscapaciteit dienen te leveren in Nederland, dan moet bij een aanvraag tot inzet veel sneller dan nu
gereageerd worden. In het nieuwe concept dient een deel van de militairen daarom beschikbaar te zijn binnen 6 uur ‘notice to move’ (NTM): Binnen 6 uur moet het personeel op de opkomstlocatie zijn en gereed
staan voor vertrek. Dat is heel snel. Vergelijk het met de vrijwillige brandweer, zodra de alarmbel rinkelt
moet de brandweerman zijn reguliere werkzaamheden loslaten en opkomen voor actie. Deze snelle reactietermijn gaat gelden voor een deel van de reservisten, het zal niet op iedereen van toepassing worden!
Reageren met een 6 uur NTM betekent nogal wat.
Voor de militaire organisatie, maar ook voor het thuisfront en de werkgever van de reservist. Om te ervaren
hoe de IBBs kunnen werken met de nieuwe reactietermijn, gaat elk Natresbat in 2018 één pilotpeloton leveren. De reservisten in dit peloton hebben aangegeven direct beschikbaar te zijn bij een alert. Zij zullen een
bepaalde periode op een NTM van 6 uur staan. Zij moeten ook enkele aanvullende opleidingen met succes
afronden, bijvoorbeeld in schietvaardigheid, om als gelijkwaardige partners te kunnen optreden in geweldsituaties met de politie/marechaussee.
Dus, de '6-uur-NTM-eis' is vooralsnog voorbehouden aan de pilotpelotons. Bij succes van de pilot, wordt dit
uitgerold naar een groter deel binnen elk IBB. Wie niet in dat ‘supersnelle’ deel zit, blijft net als nu Natresmilitair met een oproepreactietermijn die langer is: De huidige formele eis is om binnen 48 uur eenheden
gereed hebben en dat zal voor velen ook zo blijven.
Uiteindelijk moeten vanaf 1 jan 2019 drie pelotons binnen 6 uur NTM ingezet kunnen worden voor bewakings- en beveiligingstaken in het kader van terrorisme in Nederland. De hordes die gesignaleerd worden in
dat leerproces zullen de doorontwikkeling in de jaren erna laten versnellen.
Wat betekent dit voor de huidige Natres reservist?
Projectofficier van het functioneel concept Nationale Reserve is voormalig bataljonscommandant 20 Natresbat luitenant-kolonel John Gödecke. Hij benadrukt dat het om planvorming gaat en dat diverse beslissingstappen nog moeten worden genomen. Gödecke: “Op dit moment is er nog geen enkele concrete beslissing genomen over wat het exact voor de deeltijd militair binnen het Korps Nationale Reserve gaat betekenen".
Daarom heeft het nog geen zin om in de lijn vragen stellen zoals ‘Wat betekent dit nu voor mij of mijn
huidige functie?’. Maar dat de rol in nationale veiligheid van de Infanteriebataljons Bewaken en Beveiligen
Korps Nationale Reserve met de landmachtvernieuwingen gaat meebewegen staat als een paal boven water.
De IBBs KNR ontwikkelen zich tot basiscapaciteit van het CLAS voor bewakings- en beveiligingsopdrachten in het kader van nationale veiligheid.”
Na afloop van de lezing werden nog een aantal vragen van de aanwezige OVV leden beantwoord. Geconstateerd werd dat het een hele klus zal worden met veel uitdagingen en te overwinnen hindernissen bij een aantal beroepsmilitairen, de burgerlijke autoriteiten en niet te vergeten bij de Natres-militairen en hun werkgevers en hun naasten.
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LUSTRUM № 6
In november wordt ons zesde lustrum gevierd. Leden en donateurs
worden uitgenodigd om dit feest in
de Kumpulan van Bronbeek bij te
wonen. Uiteraard is ook de partner
welkom!
Opgave gaarne via de verenigingswebsite https://www.ovvknr.nl/reunie-lustrum/; dat wordt gerealiseerd
door de aankoop van toegangskaarten (tickets) de betaling volgt eveneens via de site. We hebben hiervoor
gekozen om te voorkomen dat er
lange wachtrijen bij de ingang ontstaan. De unieke barcode

Reünie / Lustrum
Toegang Reunie Lustrum 30 jaar
OVVKNR

6040164559492
Probeer de barcode groot en
met veel helderheid te tonen.

Tip: Maak hier een screenshot van
om het snel terug te kunnen vinden.

op het ticket wordt gescand (wellicht door een NATRES-militair) en dan ben
je 'legaal' binnen. Voor ons als organisatie zien we met een druk op de knop hoeveel gasten er (al) binnen
zijn.
Van alle deelnemers zal ter herinnering een foto worden gemaakt die ter plekke wordt afgedrukt. Je kunt er
zelfs voor kiezen om met meerdere personen op de plaat te komen; elk krijgt dan daarvan een afdruk.
Er worden uiteraard enige toespraken gehouden.
De keuken van de Kumpulan zorgt als vanouds voor een perfecte Indische maaltijd en uiteraard zal er geen
dorst geleden hoeven te worden.
De muzikale omlijsting geschiedt door de afgebeelde dames De Starsisters die al menig feest met een
optreden in stijl tot een succes hebben gebracht.
Ook zal, bij voldoende animo, een inhaalslag gemaakt worden voor leden die eerder niet in de gelegenheid
zijn geweest om hun jaarspeld 15, 20, 25 of 30 jaar lidmaatschap in ontvangst te nemen. Een mailbericht
naar ledenadministratie@ovvknr.nl met het verzoek daartoe is voldoende. De ledenadministrateur kijkt waar
u recht op heeft en verzorgt de aanmaak van een oorkonde.

We hopen dat het aantal deelnemers verder zal stijgen; geef je daarom snel op!
Het lustrumcomité:

JOHN BRINCKMAN

HENK VAN LEEUWEN
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Marie-Louise Tiesinga Autsema
RMWO Kenneth George Mayhew
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Gespecialiseerd in het opmaken, bijplaatsen en
repareren van onderscheidingen, medailles en
miniatuurmedailles voor militairen van alle
Defensieonderdelen
Postactieven en andere uniformberoepskrachten, 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 IDnummer noodzakelijk
Oleanderpark 20 3142 NK MAASSLUIS
☎ 010 59 90 310 " 084 73 70 616
Rabobank : NL19RABO135166691

#

06 20 37 47 58
$
KvK Rotterdam 24413142
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OVERIJSSEL
BERT BIJKERK

In de afdeling Overijssel houdt ook
dit jaar weer een weekeinde waarin de kinderen de hoofdrol spelen.
In 2009 en 2012 werden al eerder een 'opa-kleinkind-weekend''s
georganiseerd. Hopelijk wordt ook deze editie weer een succes
waarop de kids met vreugde op kunnen terugzien.

Kinderweekend
OVV Korps Nationale Reserve
7 /8 September

EIBERGEN MÜNSTER MEPPEN

We zijn op donderdag 19 april bij het CIC battalion in Eibergen geweest, aansluitend naar Münster, waar het hoofdkwartier van het
1ste German/Netherlands Corps zit.
Dit alles was door onze Duitse vrienden uit Meppen georgani-seerd.
In Eibergen hadden we een presentatie en een bezichtiging van de Samen plezier, sport en spel, spanning en avontuur
spullen waar ze daar mee werken, in Münster gaf een Nederlandse
Heb jij lef genoeg?
majoor ons tekst en uitleg wat zoal dit korps doet en wat ze gaan
Aanmelding open voor alle
doen als de nood aan de man komt.
Dit alles in de Duitse taal, er was nog een Duitse overste bij die af Foxtrot cie leden
en toe nog
een kleine
Meld je aan bij de CSM
t o e v o e gOf via secr@ovvoverijssel.nl
ing hier en
daar deed.
Na dit al-les zijn we richting Meppen gereden,
waar de BBQ al opgestookt was.
Daar hadden we weer een voortreffelijke bbq met
drankjes van Jürgen en zijn mannen. En dit alles
onder een zonovergoten hemel, het was april, maar
het leek wel midden in de zomer, zulk prachtig
weer hadden we er bij.
Jürgen en zijn mensen: bedankt voor de mooie dag.
SCHIETEN WINTERSWIJK

We zijn 13 april weer wezen schieten in Winterswijk, ons uitje met de wapenbroeders. We waren weer ongeveer met
hetzelfde clubje als altijd, deze keer met tien man.
Deze keer schoten we weer met de karabijn M1 en met een .22 buks met kijker. Dit alles op 50 meter, met de karabijn
schieten ging mooi, maar met de buks met kijker minder. We hadden op die baan een vos op de kaart als richtpunt.
Nou zul je zeggen die kun je toch makkelijk raken, maar er zat een addertje onder het gras en wel deze, ten eerste was
het een kleine kaart en ten tweede er stonden allemaal kleine schijfjes op en die waren zo klein dat je ze ook met de
kijker nauwelijks kon zien, ik in elk geval niet. De meesten van ons hadden zo'n schijf
naast zich liggen op het schietpunt zodat we konden kijken waar we moesten richten, ik heb dus maar een beetje op
m'n gevoel geschoten, was dus slecht dat kun je wel nagaan.
Na deze twee schietbeurten was het tijd voor de pistoolbaan, hier schoten we op 25 meter met een 9mm pistool. Maar
pistoolschieten is ook niet mijn ding dus daar ook niet zulke goede resultaten behaald.
Wie wel in goede vorm was dit keer, Bert Bijkerk, hij schoot de sterren van de hemel op alle banen, dus hij was van de
hele club, inclusief de wapenbroeders de beste schutter van de dag.
Na het schieten was het weer een gezellig samenzijn met elkaar onder het genot van een drankje en de befaamde
gehaktbal onderhand van de schietclub.
Jack Burger had alles weer prima georganiseerd en iedereen kon weer een halve haan of kippenpoten enz mee naar
huis nemen. Dat is ook het mooie, ook al raak je niks, je hebt altijd prijs bij Jack.
Dit was weer mijn verslagje van ons schietuitje, in oktober gaan we weer.
Kpl1 bd Jan Manenschijn (de Moane)
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OEFENING

"HIGHLANDER AWARENESS" MET OVV ‘ERS AFDELING NOORD

15 t/m 17 maart was er een MDO oefening van de BCie 10NB die werd in het hoge noorden gehouden in het oefengebied van de Marnewaard. Velen kennen dit mooie gebied met het oefendorp met z’n riolenstelsel wel. De naam van de
oefening: “Highlander Awareness”, de naam Highlander is afgeleid van het logo van de BCie 10NB. De kennis,,
vaardigheden en weerbaarheid van de militair werden flink getest. Ondanks de bittere kou met een gevoelstemperatuur
van -120C, was de motivatie van de militairen hoog. Toevalligerwijs vond er tegelijkertijd met ons ook een oefening
van NatOps (Nationale Operaties) militairen plaats. Met de oefening van 10NB mochten een paar OVV -ers in de
keuken kijken hoe het momenteel met bepaalde dingen bij een oefening gaat, zoals de COVO (commandovoering)
maar ook de vaardigheden van een groep en de individuele militair in het terrein. Van een aantal militairen was
duidelijk te zien dat er nog veel te leren valt als men in het veld is, komt waarschijnlijk omdat de natres nu weer
groener gaat worden. De brigadegeneraal wil het groene optreden, dat weggezakt is in snel tempo weer eigen laten
maken. Over het algemeen ging het prima, maar het kan natuurlijk altijd beter, een oefening is er ook voor om van de
minder goede dingen te leren en mee te nemen naar een volgende oefening zodat je het dan beter kan doen.

In het kort een paar inside gegevens omtrent de oefening:
•
“Grueland” breidt na jaren, min of meer vreedzame jaren de landsgrenzen uit richting het Noorden, Westen en
Zuid Westen. Nederland en Duitsland zijn nog niet binnen gevallen, maar zijn in opperste staat van paraatheid.
• 10 Natresbat heeft als taak de omgeving Marnehuizen te beveiligen en moet trachten te voorkomen dat lange afstandsverkenningseenheden van hieruit Nederland binnen trekken en verkennen c.q. chaos trachten te stichten.
• Gasvoorzieningen Langeloo en Grijpskerk, militaire objecten zoals Vliegbasis Leeuwarden en Eelde, kazernes Assen en Havelte en de marine te Den Helder zijn aangemerkt als mogelijk doelwit.
• De Natres Cien beveiligen het Noorden om andere eenheden een sterke verdedigingslijn richting het zuiden op te
zetten.
Bron: SMO (Bert Snoeijink) Bcie 10NB

De oefening was extra spannend, maar realistisch gemaakt doordat alle militairen met
het SAAB systeem werden omgehangen, ook op de helm. Tijdens de oefening moest
men ook de helm blijven dragen omdat het SAAB systeem alleen werkte als men de
helm met het op het lichaam gedragen sensoren gekoppeld was. Veelal de wat oudere
militairen kennen nog wel de voorloper van het SAAB systeem, het MILES systeem.
Bij de oefening deden vier pelotons mee, elk peloton had z’n eigen onderkomen in één
van de huizen in de nabijheid van de kerk. De staf had zich gesetteld in de kerk, hier
had men een goed overzicht over het dorp. Op de vrijdagavond en de nacht waren een
aantal oefeningen gepland. Er werden twee nachtelijke aanvallen op het dorp uitgevoerd, één peloton was in de
verdediging (in een paar huizen) en drie pelotons moesten vanaf drie verschillende zijden de huizen zuiveren en zodoende de verdedigende club te verdrijven of uit te schakelen. Dit was bijzonder moeilijk temeer omdat de aanvallende eenheden dicht bij elkaar opereerden, een goede communicatie tussen de onderlinge pelotons/groepscommandanten was van levensbelang anders kon het zijn dat men onder eigen vuur kwam te liggen.
Op de zaterdagmorgen werden in alle vroegte nog een aantal oefeningen van hetzelfde kaliber
uitgevoerd. Je kon zien dat dit soort oefeningen bij daglicht een stuk beter ging dan in het
pikkedonker, maar zowel bij donker als bij licht was de verdedigende partij vaak in het voordeel, uiteindelijk won natuurlijk wel de aanvallende partij. De zaterdagmiddag rond een uur
of twee was het einde oefening, alles kon weer worden opgeruimd. Bij het eindappél had de
Compagniesommandant majoor Olde Engberink 10NB nog een lekkere verassing voor alle
militairen die hadden deelgenomen aan deze MDO. De majoor had voor iedereen een lekkere
warm gebakken vis, die hij had opgehaald in het dorp Zoutkamp. Nadat de vis door een ieder
was verorberd ging men terug naar de kazernes. Wij als OVV -ers bedankten de gehele staf
dat we deze dagen deel uit mochten maken van deze oefening en gingen ook huiswaarts.
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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.

LUSTRUMVIERING

17 november 2018

SCHRIJF IN OP:

www.ovvknr.nl/reünie-lustrum

Secretariaat OVV KNR
Grebbebergstraat 26
7461 MB Rijssen

