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Redactioneel

Hans Schoenmakers

Redacteur

Zoals  ik  in  mijn  vorige  redactioneel  al  heb  vermeld,  is  een  concept 

toekomstvisie voor onze vereniging voorgelegd aan de vertegenwoordigers van 

de afdelingen. Inmiddels zijn de nodige op- en aanmerkingen, aangevuld met 

suggesties van bijna alle afdelingen binnengekomen. De komende tijd zal het 

hoofdbestuur zich beraden om een definitieve toekomstvisie het licht te doen zien. Daarmee kunnen we mo-

gelijk in samenspraak met de korpsleiding de koppeling tussen OVV en het KNR een beter profiel geven. 

Het is denkbaar dat we de structuur en doelstellingen van onze vereniging zullen gaan wijzigen, om ook de 

actieve NATRES-militairen meer te betrekken bij toekomstige activiteiten. Uiteraard zal een algemene leden-

vergadering daarvoor toestemming moeten geven en zal een terdege uitgewerkt voorstel daaraan ten grond-

slag liggen. Wat in ieder geval vast staat, is dat onze vereniging een 'andere' richting zal moeten inslaan, om 

te voorkomen dat we een steeds verder afkalvend ledenbestand krijgen, met afdelingen waarin de besturen 

zich geen raad weten hoe de leden te betrekken bij activiteiten. 

Dit INFO is deze keer aan de 'dunne' kant. In de zomerperiode is bij sommige afdelingen nu eenmaal 

minder gepland, of wordt het steeds moeilijker om iemand te vinden die iets leuks wil schrijven dat hij of zij 

ook aan de overige leden kwijt wil. Ik heb daarom met opzet gewacht totdat de foto's van Prinsjesdag bin-

nenkwamen, zodat de aankleding van het blad in elk geval aan mìjn standaard voldoet.

De constante bijdragen van de afdeling Noord in elk INFO van de afgelopen jaren, dragen er toe bij 

dat sommige perikelen van leden en donateurs van onze vereniging in elk geval ook in het hele land op pa-

pier te lezen zijn. De andere afdelingen zijn minder standvastig in het toezenden van uitgebreide kopij. Het 

gaat mij te ver om alle Facebook- of andere uitingen van afdelingen op het internet op te zoeken, over te 

nemen om op die wijze in ons gezamenlijke blad van hen iets op te kunnen nemen. Dit zou wel eens een 

opmaat kunnen zijn om het uitbrengen van een papieren verenigingsmagazine wederom 

ter discussie te brengen.

!!!! Kopij voor het INFO 2017.4

Vóór 15 december 2017  !!!!
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 HENK VAN LEEUWEN

LEDENADMINISTRATEUR

Nieuwe leden en donateurs

D.H. Middag Borne Overijssel

G.F.J. Bal Oost- Souburg Zuid

J. Bijsterbosch Zeist Utrecht

A. Bijsterbosch Zeist Utrecht

A. Bakker Kloosterburen Noord

W.F.P. Meigert Winsum Noord

H.H. Post Purmerend Noord-Holland

Overleden

J. Edelschaap uit Vlaardingen is op 11 juli overleden, hij was 79 jaar oud.

H. Pinkster uit Groningen is op 23 juli overleden in de leeftijd van 74 jaar.

A.W.G. van Dijk uit Helmond overleed op 29 juli, hij was 72 jaar oud.

N. Knoester uit Den Haag is op 21 augustus overleden in de leeftijd van 77 jaar.

Eregalerij der senioren 

90 jaar wordt J. Schreuders uit Veen op 19 november. 

Op 13 oktober wordt ons 'Lid van Verdienste' Kees Dobben uit Soest 85 jaar.

De 80-jarigen zijn J.W. Kolthof uit Hengelo (20 oktober); B. Kuiper uit Elp ( 23 oktober), G.J. Oonk uit 

Enschede (9 november) en J. Kimmel uit Maarssen (24 november).

NOORD  

Roel Zevenhuizen 

FOTO'S KLAAS HARTMAN

VERSLAG SCHIETEN O ZATERDAG 10 JUNI 2017 TE CREIL

Zaterdag 10 juni 2017 is onze afdeling Noord met de leden 

en  donateurs  een  dagje  aan  het  schieten  geweest  op  de 

sportschietbaan van één van onze leden Peter Koster. Peter 

heeft  z’n sportschietbaan opgericht in 2001 en de schiet-

baan heeft 4 x 25 meter banen, de naam van de vereniging 

heet “de Rotterdamsehoek”.

Dit keer waren we uitgenodigd door Peter en nog een paar 

mensen van de  schietsportvereniging (overigens  allen  lid 

van OVV afdeling Noord) om eens te komen schieten. Bij 

binnenkomst eerst koffie gedronken in de kantine terwijl de 

instructeurs de schietbanen alvast  gingen klaarmaken.  Zo 

tegen 10.00 uur was iedereen klaar om te gaan schieten, we 

waren met zo’n 20 man/vrouw. Beneden bij de schietbanen 

werd  er  uitleg  gegeven  over  de  verschillende  wapens 

waarmee we wilden gaan schieten. Het was overigens uniek 

dat we met veel verschillende soorten wapens konden schieten zoals: de Stengun, MP5, Karabijn M1, Uzi, 

PPS 43, Akdal kal.12, Smith and Wesson 9 mm target champion en nog een Russisch wapen. 

Zoals al is gezegd we mochten zelf kiezen met welk wapen we wilden gaan schieten, ik denk dat iedereen 

wel zo’n beetje met alle wapens heeft geschoten. Boven in de kantine was inmiddels de lunch klaargemaakt 

voor  alle  hongerige  schutters  en  instructeurs,  er  was  iets  speciaals  klaar  gemaakt  wat  ik  niet  kende 
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“gebakken Marinier”, ongetwijfeld zullen de Mariniers dit wel kennen, het smaakte heerlijk. Voor het recept 

kan je terecht bij ons lid en oud Marinier de heer E. Wisgerhof. Na de heerlijke lunch werd er nog even 

nagepraat over de wapens natuurlijk, want iedereen kan zich wel voorstellen dat dit een unicum was om met 

zulke wapens te kunnen schieten. Namens alle schutters wil ik nogmaals iedereen van de schietsportvereni-

ging bedanken voor alles wat door jullie is gesponsord en natuurlijk niet vergeten de heerlijke lunch, we 

hebben genoten, bedankt!

HERDENKING BIJ MONUMENT “ALS ‘T MOET” 

Op vrijdag 04 augustus 2017 was weer de jaarlijkse Herdenking op het Militaire Ereveld Grebbeberg in 

Rhenen. Het Korps Nationale Reserve en OVV eren hier jaarlijks gezamenlijk de gevallen collega’s van de 

Vrijwillige Landstorm, voorloper van het KNR. Het Fanfare Korps Nationale Reserve hierbij ook aanwezig 

net als een aantal genodigden. Ook de Inspecteur Generaal Krijgsmacht tevens Inspecteur der Veteranen en 

Inspecteur der Reservisten was hier voor het eerst aanwezig, en gaf in zijn toespraak aan dat hij eigenlijk bij 

deze herdenking niet kon ontbreken. Ook sprak hij grote waardering uit voor onze vrijwillige collega’s. De 

burgemeester van Rhenen J.A. van der Pas heeft eveneens een toespraak gehouden, en niet te vergeten de 

Korpscommandant de overste H. Berding. 

De vrijwillige Landstorm is op 4 augustus 1914 opgericht in het kader van de mobilisatie voor wat later 

de  Eerste  Wereldoorlog zou gaan heten.  Door  de Duitsers  ontbonden tijdens  de bezettingsjaren van de 

Tweede Wereldoorlog en daarna 'heropgericht' als Korps Nationale Reserve. In de meidagen van 1940 voch-

ten zij mee, zij aan zij met het staande leger, onder andere op de Grebbeberg, om te beschermen wat hen 

dierbaar was. sommigen brachten daarbij het hoogste offer.

Er werd tevens een verhaal verteld van de luitenant Ian Havelaar uit Rotter-

dam. Zich altijd verbonden gevoeld met het leger, meegevochten in de meida-

gen, later aangemonsterd op een schip naar Zweden, van daaruit naar Enge-

land uitgeweken om met de Irenebrigade te landen in Normandië. Zijn taak 

bracht hem naar Colijnsplaat in Zeeland, waar zijn eenheid een Duitse aanval 

verijdelde. Helaas kwam hij daarbij zelf om het leven. Hij is onlangs herbe-

graven op Colijnsplaat, als eerbetoon van zijn inzet voor onze vrijheid. Bij de 

herdenking van vandaag waren twee van zijn neven aanwezig.

Bron: Korps Nationale Reserve.

Van het korps Nationale Reserve waren vanuit de drie bataljons in totaal dertig personen aanwezig die een 

gezamenlijk detachement vormden. Vanuit het OVV waren er zes leden die de herdenking bij mochten wo-

nen inclusief onze eigen fotograaf. Helaas waren er vanuit het OVV minder leden aanwezig dan vorig jaar, 

maar dit aantal was volgens de officiële uitnodiging niet meer en niet minder. Hier op terugkijkend was het 
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een goede verdeling voor het aantal OVV -ers 

die bij de herdenking aanwezig mochten zijn. 

Het  Korps  Nationale  Reserve  was  aanwezig 

met eenendertig personen van de drieduizend 

en het OVV was aanwezig met zes van de ruim 

vijfhonderd, dus wat dat betreft mogen we niet 

mopperen. Toch waren er mensen die er op z’n 

zachts  gezegd  niet  mee  eens  waren  dat  het 

OVV nu maar zes man mocht afvaardigen en 

op  een  niet  misverstaande  manier  op  social 

media  (Facebook)  hun  ongenoegen  hierover 

uitspraken. Mijn mening hierover is dan ook, 

als je het met dit soort zaken niet eens bent en 

je vindt dat het anders moet doe dat dan niet 

via  social  media  maar  pak  de  telefoon of  je 

mailt hierover met de Landelijke secretaris of 

voorzitter van het OVV.

Al met al was is het een goede en mooie her-

denking geweest. 

VERSLAG BATTLEFIELDTOUR “DE SLAG OM GRONINGEN”

Zondag 21 mei 2017 heeft de afdeling Noord een battle-

fieldtour in Groningen onder leiding van een zeer goede 

gids Joël Stoppels, gehad. Vorig jaar hebben we een tour in 

het centrum van Groningen gekregen en nu dus de Noorde-

lijke kant van Groningen waaronder Noorderhaven, Noor-

derplantsoen  en  Kraneweg.  Ontmoetingsplaats  op  deze 

zonnige zondagmorgen was de Martinitoren op de Grote 

markt.  Toen om 09.30 uur iedereen aanwezig was kreeg 

een ieder een informatiemap uitgereikt waarin plattegron-

den met straatnamen in stonden zodat je onderweg precies 

kon zien waar als wat gebeurd was. 

Tijdens de aprildagen van 1945 was Groningen het toneel 

van een bloedige strijd tussen het Canadese leger en het Duitse leger. De bevrijding van Groningen was voor 

de Canadese troepen één van de zwaarste stadsgevechten in de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden zetten 

op vrijdag 13 april 1945 de aanval in. De strijd duurde vier dagen. De Duitse garnizoenscommandant teken-

de op maandag 16 april de overgave. De tol was hoog. Tijdens de strijd sneuvelden 43 Canadese soldaten en 

kwamen 110 burgers om het leven. Ook de Duitse verliezen waren groot. Naar schatting 130 soldaten, onder 

wie SS’ers, SD’ers, spoorwegpersoneel, Hitlerjugend en NSB’ers, lieten het leven.

Met deze nodige informatie gingen we op pad. Met zo’n 30 man/vrouw zijn we met de gids op pad gegaan 

die onderweg tekst en uitleg gaf bij de nog zichtbare sporen die nog steeds te zien zijn van de gevechten. We 

hebben de opmars route van de Canadezen naar de Kraneweg en het Noorderplantsoen waar stevige gevech-

ten zijn geleverd gevolgd. Zo tegen 10.30 uur hebben we koffie gedronken in het Grand café 

“Het Heerenhuis”. In en om het Noorderplantsoen is hevig gevochten, de Duitsers hadden loopgraven ge-

graven waarin ze zich hadden verschuild en er zaten veel sluipschutters in de bomen die zichzelf hadden 

vastgebonden met touw zodat ze er niet uit konden vallen. Een van de verhalen die de gids vertelde was, een 

Canadese sergeant met twee manschappen moesten proberen wat meer informatie te krijgen van het park. 

Eenmaal achter een bosje verstopt stuurde de sergeant de twee manschappen weer terug met wat vergaarde 

informatie en bleef dus alleen achter. Hij probeerde van bosje naar bosje te gaan om nog meer informatie te 

krijgen, maar op een gegeven moment stond hij oog in oog met een Duitse soldaat. Ondanks dat de sergeant 
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alleen was en zijn peloton ver achter 

hem en het geweer van de Duitser op 

hem gericht  zag schreeuwde hij  in-

eens  ‘peloton  hierheen  en  mitrail-

leurs links en rechts van mij’ dus de 

Duitse soldaat dacht dat er een heel 

peloton voor hem zat en gooide z’n 

wapen weg en liep heel hard weg. 

De Duitsers  in het  park gaven zich 

niet zo snel gewonnen temeer omdat 

het erg lastig was voor de Canadezen 

om dichter bij te komen vanwege de 

sluipschutters die in de bomen zaten. 

De strijd duurde nog even voort toen 

er  het  commando  kwam  dat  de 

vuurwerpers  ingezet  moesten  gaan 

worden. Hiermee werden de Duitsers 

snel verslagen, sluipschutters vielen brandend uit de bomen en de Duitse soldaten in de loopgraven stonden 

in brand, de rest gaf zich over of sloeg op de vlucht. Bovenin de watertoren zat ook een Duitse sluipschutter, 

maar om die er uit te krijgen was lastig. Om de toren zoveel mogelijk in tact te houden werd er dan ook met 

licht artilleriegeschut op gevuurd, dat resulteerde dat er bovenin de toren een gat werd geschoten en er water 

uit stroomde. De sluipschutter ging snel naar beneden en probeerde te vluchten, overal zie je nog kogelgaten 

in de muur en de trap van de toren. In de Kraneweg was ook stevig gevochten, ook hier waren veel Duitse 

sluipschutters. De Canadezen moesten huis voor huis gaan zuiveren. Vervolgens zijn we geëindigd bij het 

Prinsenhof waar de Duitsers zich tot het laatst hebben verdedigd in april 1945, en hiermee eindigde voor ons 

de tour. 

EXCURSIE EN MUSEUMBEZOEK "COLLECTIE ’40 – ’45" BEEKBERGEN

Zaterdag 01 juli 2017 hebben de leden van 

de afdeling Noord een excursie gehad langs 

historische  plaatsen  uit  de  WWII  in  en 

rondom het mooie gebied van Beekbergen. 

Ook hebben we deze dag nog een bezoek 

gebracht  aan  het  kleinschalige  maar  zeer 

interessante oorlogsmuseum “Collectie ’40-

‘45”  uit  Beekbergen.  Het  museum  wordt 

door  René  Broere  samen  met  zijn  vrouw 

Germa gerund, René heeft tevens onze ex-

cursie  verzorgd  wat  hij  op  voortreffelijke 

wijze heeft gedaan. ’s Morgens was het ver-

zamelpunt  bij  het  voor  velen  welbekende 

hotel  Waanders  in  Staphorst.  Het  was  de 

bedoeling om met z’n allen (24 deelnemers) 

om 09.30 uur tegelijk met twee busjes en 

twee auto’s vanuit Staphorst te vertrekken. 

Toen iedereen dacht zich een plaats te had-

den bemachtigd in de voertuigen kwam er toch nog een kink in de kabel. Eén van de busjes wilde niet meer 

open, na een paar keer het te hebben geprobeerd moest er toch maar naar een andere oplossing worden ge-

zocht. Na een paar telefoontjes te hebben gepleegd door de chauffeur wist hij wat te doen en kon hij de deur 

weer openen. Inmiddels een kwartier later dan verwacht toch vertrokken naar Beekbergen. Ongeveer 10.30 
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was onze aankomst bij het museum van René en Germa in Beekbergen. Na eerst koffie/thee te hebben ge-

dronken stelde René zichzelf voor aan de mensen en begon met z’n inleiding voorafgaand aan het museum-

bezoek en de excursie. Hij vertelde dat het ontstaan van het museum is gekomen uit een gedeelde interesse 

van zijn vader en hijzelf voor de tweede wereldoorlog, ze versterkten elkaar en hadden in een korte tijd een 

bezienswaardige verzameling. Ook vertelde hij dat zijn moeder in de oorlog in het verzet had gezeten als 

koerierster, maar wilde hier verder niet veel meer over vertellen. Overigens heeft René zelf ook in de 80 er 

jaren in dienst gezeten als infanterist. In het museum worden een aantal thema’s belicht zoals de opkomst 

van het Nationaal Socialisme, de mobilisatietijd en de Jodenvervolging in Nederland. Het is een museum 

met vele voorwerpen en achter elk voorwerp is er een verhaal bij te vertellen. Ook vertelde hij nog een paar 

gebeurtenissen over de Veluwe in oorlogstijd zoals: Het Apeldoornsche Bosch, in januari 1943 werden op 

beestachtige wijze 1.200 Joodse psychiatrische patiënten en 50 personeelsleden afgevoerd, geen van hen 

keerde levend terug. 

Het  verscholen  dorp,  waar  vanaf  1943 

veelal Joodse onderduikers en Amerikaanse 

piloten een veilig onderkomen vonden. Het 

dorp werd in oktober 1944 door de Duitsers 

ontdekt. In maart 1945 vond er door het ver-

zet onbedoeld een aanslag plaats op de SS 

generaal Rauter.  Op 8 maart  1945 werd er 

voor deze onbedoelde aanslag als represaille 

117 Nederlanders als voorbeeld bij de Woes-

te Hoeve vermoord. Hoog Soeren, hier be-

vond zich in de oorlog één van de grootste 

Duitse munitie opslagplaats van Europa. Na 

deze inleiding van René zijn we een kijkje 

gaan nemen in het  museum. Nadat we het 

museum hadden bekeken zijn we met René 

in oude militaire voertuigen van de vereniging “Old Army Cars” op weg gegaan en 

begonnen met onze excursie. Zo zijn we onder meer naar het privé vliegveldje van 

Bernhard de toenmalige geliefde van Prinses Juliana en zijn overnachtingsverblijf 

‘Spelderholt’ geweest, hier hebben we ook onze lunch genuttigd. De lunch was ook 

door René verzorgd en was prima, er was genoeg van alles. Goed belegde broodjes 

met  melk,  karnemelk  en  Jus  ‘d  Orange,  maar  er  was  ook zo’n  bruine  fles  bij 

‘Beekbergens Kruiden-Bitter, bij een aantal personen viel deze erg in de smaak. 

Het huis ‘Op Den Driest’ waar Anne Frank nog geruime tijd is geweest hebben we 

nog gezien. Zo zijn we ook nog op een plaats in het bos geweest waar in de oorlog 

een Duitse Messerschmitt was neergestort waarvan je nu nog steeds wat kleine 

stukjes aluminium kan vinden van dit vliegtuig, mits je de aarde een klein beetje 

omwoeld, ener groeit er tamelijk weinig op deze plek. En zo zijn we nog op een 

paar historische plaatsen geweest, maar als laatste historische plaats zijn we bij het 

monument bij de Woeste Hoeve geweest waar de eerder genoemde 117 mensen 

door  de  Duitsers 

zijn vermoord. Al 

met al was het een fantastisch leuke en ze-

ker  ook  leerzame  dag  geweest.  Dus  de 

auto’s en busjes gestart,  ja  ook de busjes 

deden  het  nu,  en  weer  richting  Staphorst 

waarvandaan iedereen weer z’n eigen weg 

ging, voordat het zover was zijn we eerst 

nog bij hotel Waanders als afsluiting gaan 

koffiedrinken. 

6 OVV KNR INFO



OVERIJSSEL 

BERT BIJKERK

STEUNVERLENING 

Tijdens de Indië Herdenking in Enschede wordt elk jaar op 15 augustus stilgestaan bij het einde van de 

Tweede Wereldoorlog de slachtoffers van de oorlog met Japan , de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië, en 

de strijd in Nieuw-Guinea.  

Herdacht worden de militairen, krijgsgevangenen, de mannen, vrouwen en kinderen in en buiten de kampen 

en de vele slachtoffers onder de Indonesische bevolking. De jaarlijkse herdenking vindt bij het Indisch Mo-

nument in het Blijdensteinpark plaats.

In Enschede staat het oudste Indië-monument van Nederland. Het werd opgericht ter nagedachtenis van de 

militaire gevallenen in Zuid-Oost Azië in de jaren 1941-1949. Het monument is ontworpen door de beeld-
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IN MEMORIAM 

Op 24 juli 2017 ontvingen wij het treurige bericht dat op zondag 23 juli 2017 is overle-

den in de leeftijd van 74 jaar

Hendrik Pinkster  

(Henk) 

Zijn laatste militaire functie was die van Plv Pelotonscommandant in de rang van 

sergeant-majoor. Henk was bij het Korps en zeker binnen zijn eenheid een zeer 

gedreven persoon en nam zijn functie zeer serieus, zo ook in de burgermaatschap-

pij. Hij wist van aanpakken en is minimaal 25 jaar actief geweest bij het Korps. 

Henk was bij veel organisaties/verenigingen lid, en ook hier zat hij niet stil. Bij de 

4 mei stichting in Groningen waar hij bestuurslid was regelde hij ook heel veel 

zodat alles op deze dag ordelijk kon verlopen. Ook was Henk al meer dan 30 jaar 

lid van de Bond van Wapenbroeders afdeling Groningen en tevens bestuurslid en 

vervulde hij hier de laatste tien jaar als voorzitter. Ook is Henk jarenlang lid ge-

weest van de KOVOM. Henk was lid van Onze Vrijwilligers Vereniging sinds 

2012, hij was rustig en vriendelijk, maar ook een trouw lid. Iedereen die Henk ge-

kend heeft zullen hem zeker gaan missen.

“Onze Vrijwilligers Vereniging afdeling Noord” wenst zijn familie heel veel sterk-

te toe met dit grote verlies.

Dat hij ruste in vrede.

Namens het bestuur OVVKNR afdeling Noord



houwer H.L. Petri en in 1960 onthuld 

door  mevrouw  Spoor-Dijkema,  de 

weduwe van generaal S.H. Spoor. 

Tijdens deze ceremonie verleent OVV 

Overijssel  ,met  een flinke afvaardig-

ing gestoken in DT assistentie aan de 

10  Natresbat  Fcie  .Zo  wordt  een 

fraaie Erewacht gevormd en geholpen 

met de bloemen en kransen. 

Na de vlaggenceremonie was het woord aan voorzitter van de stichting Indië herdenking dhr. Briët. Hij 

heette iedereen welkom, en vertelde dat het thema van dit jaar is: “Persoonlijke Verhalen’, het doorvertellen 

van oorlogservaringen aan de jongere generatie. Na de begroeting volgde het lied “Dit moment, dit monu-

ment”, van Wouter Muller.  

Wouter verzorgde samen met Esther Pierweijer meerdere prachtige nummers tijdens deze ceremonie Hierna 

volgden er diverse sprekers met hun persoonlijke verhalen. 

De hoornblazer geeft signaal: “Taptoe” Gevolgd door één minuut stilte Daarna 2 coupletten van het “Wil-

helmus”.  

Dan is er het optreden van De Balinese offerdans uitgevoerd 

door 4 danseressen onder leiding van Aafke de Jong. Gevolgd 

door het leggen van de diverse kransen. 

De Twentse Politiekapel speelt ondertussen Koraal muziek. De 

plechtigheid werd afgesloten met een defilé. 
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Het Indië-monument Enschede



 

ZUID-HOLLAND 

Joop Saarloos

Op het moment van dit schrijven is er nog een kleine week om een bijdrage te leveren aan de volgende uit-

gave van ons blad INFO. Het wachten was op de BBQ-avond (zaterdag 22 augustus jl.) met “Peloton 48” op 

de schietbaan in Den Haag en om daar nog iets over te berichten.

Met 10 OVV-leden (waaronder ons jongste en oudste lid!) en 2 introducees waren we bij deze gezellige en 

smakelijke bbq aanwezig. Het bestuur is met deze opkomst zeer tevreden. Als alle leden hun oude maten 

vertellen dat het een gezellige en ongedwongen avond is geweest, levert dat voor de toekomst misschien nog 

meer belangstellenden op. Eén van de introducees overweegt lid te worden van onze afdeling en dat is zéker 

goed.

De leden van het “Peloton 48” hebben ook overwegend bij de Natres gediend, dus zijn er snel diverse (mili-

taire) onderwerpen gevonden die op tafel komen. Opvallend is dat het dan altijd over ‘de pelotons’ gaat. Dat 

zegt natuurlijk ook wat over de leeftijd van de gemiddelde bezoeker. Gelukkig zijn er ook studenten van de 

Haagse studentenweerbaarheid “Pro Libertate” die bij “Peloton 48” oefenen. Dat haalt de gemiddelde leef-

tijd weer een stuk omlaag.
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NICOLAAS KNOESTER

NIEK

Maandag 28 augustus jl. zijn we met een afvaardiging van OVV af-

deling Zuid Holland naar de afscheidsdienst geweest van Niek.

Na een jarenlang gevecht met, en tegen zijn ziekte heeft Nico op 77 

jarige leeftijd deze strijd verloren. 

Maar liefst 21 jaar (vanaf 1968) heeft hij gediend bij de Nationale 

Reserve, was lid van OVV KNR (afd. Zuid-Holland) sedert oktober 

1996, en actief betrokken vanaf 2004 bij “Peloton 48”. Op 30 juni jl. 

zijn we (Joop Saarloos en Joop Nahon) nog bij hem op bezoek ge-

weest. We hebben toen nog een gezellig uurtje gehad met verhalen 

over dat deel van ons leven, waarin defensie een grote rol speelde in 

onze vrije tijd. 

Vele leden van “Peloton 48” waren aanwezig bij de afscheidsdienst 

in de Bethelkerk in Scheveningen in het 1e grijs met gepoetst koper. 

Hij zou daar trots op geweest zijn. In de toespraak van de commandant van het Peloton, elnt b.d. Kees 

Heidt, is nog een anekdote aangehaald. Hoe betrokken Nico was, zijn hond had ook een gevechtstenue en 

is bevorderd naar hond 1e klas met bijbehorende strepen. Volgens mijn info zijn er niet veel honden 1e 

klas geworden.

Joop Saarloos



Opvolging 

Hans Jansen stelt zich ook voor in deze INFO. Als vice-voorzitter loopt hij zich warm om in maart 2018 de 

voorzittershamer over te nemen. Voor de vereniging ziet het er goed uit. Het huidige bestuur bestaat nu uit 3 

korporaals en een grootmajoor. Met de komst van een nieuwe voorzitter en penningmeester veranderd dat 

ingrijpend. Dan bestaat het bestuur uit 2x een 1e luitenant, een grootmajoor en een korporaal1. Die laatste 

krijgt het hopelijk niet al te druk.

Mij is weleens verteld dat een officier gevraagd werd iets te doen. De tegenvraag was of er werk aan zat? 

Het antwoord was ja. Oké, dan geef ik de opdracht om het uit te voeren aan de korporaal. Waarschijnlijk een 

grap. Ik kan mij niet voorstellen dat het écht zo was. De officieren die ik ken zijn hardwerkende mensen, dus 

ondersteun ik van harte de vice-voorzitter en penningmeester om die taken over te nemen.

Ik ga er dan ook vanuit dat de leden Coos en Hans gelegenheid geven om zich te bewijzen. Vanaf de zijlijn 

is kritiek makkelijk, meedenken is een ander verhaal.

EVEN VOORSTELLEN: ELNT BD. A.J. (HANS) JANSEN

Ik wil mij graag even voorstellen aan alle OVV-leden, daar het de bedoeling is dat ik 

in 2018 de voorzittershamer overneem van de huidige voorzitter Joop Saarloos. Daar-

om wil ik in het kort vertellen wie ik ben.

Mijn naam is Hans Jansen, ben inmiddels 65 jaar en ruim 42 jaar gehuwd. Mijn mili-

taire loopbaan in korte lijnen is, dat ik mijn dienstplicht in de jaren 1972-1973 vervuld 

heb van soldaat tot onderofficier bij de Ondersteunings Compag-

nie van het 17e Pantser Infanterie Bataljon in Oirschot.

Na deze periode ben ik in 1976 nog 1 maal op herhaling geweest. 

Hierna kreeg ik belangstelling voor de Natres. Toen ik mij had 

opgegeven ging daar nog een geruime tijd overheen voordat ik 

bericht terug kreeg.

In december 1977 kreeg bericht dat ik in maart 1978 opgeroepen zou worden voor de Natres. 

Ik stroomde in bij het Dordtse peloton 373, als groepscommandant van de Ost groep, hoe 

kon het zo zijn. Het peloton toen bestond voor mij als sergeant van 25 jaar uit allemaal oude 

mannen (net Dad’s Army). Na een klein jaar kreeg het peloton een nieuwe PC, de elnt B. Monshouwer. Deze PC 

gaf een vernieuwende kijk op het geheel met zijn commando-achtergrond.

Een jaar later, in 1980, werd mij gevraagd of ik wilde deelnemen aan de eerste sergeant-majoorsopleiding. Deze 

zou een aantal maanden duren. Na deelname en het behalen van het certificaat in 1981, moest ik tot 1985 wach-

ten tot er een functie vrijkwam als sergeant-majoor. Dit was bij het nieuw opgerichte peloton 486 onder leiding 

van de inmiddels bevorderde kapitein Monshouwer. 

Daar kapitein Monshouwer in 1986 beroepsofficier werd bij het PMC in Den Haag, werd ik benoemd tot PC. In 

1990, na de eerste van de vele reorganisaties die bij de Natres werden doorgevoerd, kreeg ik de rang van adju-

dant. De tweede reorganisatie in 1993 ging echter ook niet zonder slag of stoot. 

In 1993 werd ik bevorderd tot eerste-luitenant. Toen werd ik ook toegevoegd aan de net opgerichte 11e  Cie. 

KNR, deze maal als waarnemend Plv. CC bij de kap H. Lebbink. Na een jaar moest ik de Natres tijdelijk verlaten 

door een functiewijziging bij mijn werkgever en diverse privé omstandigheden. In 1995 keerde ik terug, om aan 

de KMA te Breda een cursus Leiderschap, Media en Opleidingskunde van enkele weken te volgen. Hierna kwam 

ik als PC bij het 3e peloton van de Delta Cie van 20e Bataljon. 

Na 20 dienstjaren bij het KNR vond ik het mooi geweest en heb ik het korps verlaten.

Daar ik reeds in 1995 al lid was geworden van het OVV, ben ik inmiddels ruim 22 jaar lid van deze vereniging. 

Door mijn drukke baan kwam ik er eigenlijk niet toe de bijeenkomsten op de Van Ghentkazerne in Rotterdam te 

bezoeken. Maar door met vervroegd pensioen te gaan kreeg ik veel meer tijd, ook om de bijeenkomsten te be-

zoeken.

In januari 2017 tijdens de Nieuwjaars receptie had ik een gesprek met Ron Roos, onze landelijke voorzitter en 

deze vroeg mij of ik geen interesse had om voorzitter te worden van de afdeling Zuid-Holland. Dit kwam wel 
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heel hard binnen. Een bestuursfunctie leek mij best leuk met mijn hoeveelheid vrije tijd, maar voorzitter was nog 

een sprong in het diepe.

Na enige overwegingen en gesprekken met de huidige voorzitter, secretaris en andere bestuursleden kwamen we 

er uit. Ik zou een jaar meelopen als vicevoorzitter. Dit werd op de algemene ledenvergadering aan de leden voor 

gesteld en goedgekeurd.

Ik loop nu een aantal maanden mee en het bevalt mij zeer goed. Een zeer fijne groep leden en ik voel me hele-

maal thuis in de club. Ik hoop bij de volgende ALV de Voorzittershamer te mogen nemen.

VAN ONS ERELID HARRIJ VERWEIJ

Het landelijke EREDETACHEMENT van onze vereniging neemt al vanaf 1996 deel aan de ereafzetting tijdens Prinsjes-

dag. Inmiddels hebben we daar dus al 22 maal acte de presence gegeven.

Aan het defilé in Wageningen hebben we al 26 maal een bijdrage geleverd. 

[In 2001 was dat niet mogelijk omdat de MKZ-crisis roet in het eten gooide.] 

Hoewel  veel  detachementsleden  problemen  hebben  met  het  feit  dat  we  als  OVV KNR door  de  organisatie  als 

hekkensluiter (zelfs na schooljeugd en de 'koude-oorlog-club') worden ingedeeld, is dit deelname aantal toch wel een 

reden om de traditie Wageningen voort te blijven zetten. 

Verder hebben wij nog drie keer bij bijzondere gelegenheden opgetreden: in 1998 bij 50 jaar Natres en in 2001 bij het 

eerbetoon aan Z.K.H. Prins Bernhard en in 2006 bij de commando-overdracht van kol Pastoor aan lkol Van der Thiel.

Dat Prinsjesdag 2016 het 50ste optreden van ons eredetachement OVV is geweest, is dus stilletjes aan ons voorbij 

gegaan. [Harrij vult later het volgende aan:]

Allereerst was ons EERSTE optreden op 16 april 1988 in Amersfoort vanwege het 40-jarig bestaan

van Natres en daar heb ik nog foto’s van.

Het tweede optreden was op 12 november 1988 op de Harskamp vanwege de commando-overdracht en ook 

op 29 augustus 1992 waren we present vanwege de commando-overdracht.

Deze optredens had ik nog niet in mijn lijst staan.

Omtrent de presentatie op 17 april 1998 lustrumboek Natres 50 jaar zijn we wel met een delegatie geweest, 

maar was er geen ere-detachement. Wel zijn we van de Julianakazerne teruggemarcheerd naar de Fred-

erikkazerne. Hiermee kom ik op 55 optredens op dit moment.
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De afscheidsdienst voor Ben van Dijk werd druk 

bezocht. 

Zuid
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"VRIENDEN STERVEN NIET, ZIJ LEVEN VERDER IN HEN DIE ACHTERBLIJVEN"

Ben van Dijk
Helmond 28 april 1945 Bakel 29 juli 2017

In de ochtend van 30 juli 2017 is Ben van Dijk overleden.

Ben was een man van weinig woorden, maar een vriend die je kon vertrouwen.

Wat hebben wij een prachtige tijd achter ons. Eerst als leden van peloton: 421, bij de vele oefeningen, maar 

onze hechte vriendschap is wel gekomen door het lange afstand lopen in diverse landen. De 4-Daagse van 

Nijmegen, de Ardennen, de IJzer, Diekirch en The Westland High Way.

Nadat wij in de FLO zijn beland, en het soldatenleven over en uit was, gloorde er toch weer licht achter de ho-

rizon. De AVRM had handjes nodig, voor ondersteuning van de schietwedstrijden, zoals bij de KMar, de 

TMPT, en de NISC, daar zijn de 3 musketiers (zoals wij genoemd werden) ontstaan. Het illustere trio bestond 

uit: Jan van der Donk, Ben van Dijk en ik. We waren altijd paraat om te helpen, helaas is ook Jan veel te vroeg 

overleden.

Vorig jaar juni moest Ben met gezondheidsklachten uiteindelijk toch, na veel te lang wachten, naar de dokter, 

hij werd meteen naar het ziekenhuis doorgestuurd, waar hij werd geholpen door een uroloog. Maar er bleek al 

snel dat er meer aan de hand was, hij bleef klachten houden wat betreft voeding, het eten ging slechter.

Bij de dodenherdenking in Tilburg op 4 mei, moest hij onder de plechtigheid gaan zitten.

Onderweg naar huis zij hij, als ik vanavond niet bij de dodenherdenking in Helmond ben, dan ga ik morgen 

ook niet naar Wageningen, hij is niet naar Wageningen geweest.

Waar hij ook altijd naar toe wilde, was de TMPT. Maandagmiddag 22 mei heb ik Ben opgehaald en zijn naar 

de Harskamp gegaan, hij wilde wel maar hij was te zwak (ziek) en is `s avonds weer naar huis gebracht. Lang-

zaam vloeide zijn kracht weg.

Op 26 juni is Ben opgenomen in het ziekenhuis, na een week begon hij over wat hij graag zou willen op zijn 

crematie.

Op 25 juli is Ben naar het hospice gebracht.

30 juli `s morgens naar het hospice geweest en alles met Ben door gesproken. Een uur na thuiskomst een tele-

foontje: “Ben is overleden”.

Een troost hij is helder van geest en zonder pijn overleden.

"vrienden sterven niet, die blijven altijd in de buurt"

Samen hebben/ hadden wij in het ziekenhuis en later in het hospice zijn laatste wensen besproken zoals hij het 

graag zou willen met de mensen van het OVV en de AVRM.

3 augustus hebben wij als OVV en AVRM zijn laatste wens, met respect voor wie hij was, in vervulling laten 

gaan.

Riny van der Els

Met het Korpsbureau is een afspraak gemaakt dat alle leden en donateurs zich 

kunnen aanmelden voor de regelmatige toezending van ons reservisten-

magazine November Romeo. Omdat de wetgeving veranderd is, mag onze 

ledenadministrateur de NAW-gegevens van de leden en donateurs niet zonder 

toestemming aan derden afgeven. Een automatische toezending van het blad 

kan dan ook niet door OVV worden gefaciliteerd. 

Zelf aanmelden dus, als je het blad voortaan wilt lezen, door bijgevoegde link te 

gebruiken. Bij "organisatie" invullen 'OVVKNR'.

http://eepurl.com/AHqQf 

VEEL LEESPLEZIER!

http://eepurl.com/AHqQf
http://eepurl.com/AHqQf
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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 

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 
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