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Redactioneel
Hans Schoenmakers
Redacteur

In dit redactioneel wil ik eigenlijk kort zijn, maar dat lukt me meestal niet.
Mede gezien de beoogde bestuurswisseling in de nabije periode, de voor-
zitter Ron Roos vertrekt, een andere secretaris zal voor Peter Mensink ge-
vonden moeten worden en ook Hans van Engeldorp Gastelaars zal zijn 
bestuurspet aan de wilgen hangen, heb ook ik het besluit genomen om na 
22 jaar uit het bestuur te stappen. Dit INFO is de 69e editie die ik vorm 
heb gegeven, weliswaar niet allemaal alleen. Jos Brekelmans ondersteun-
de ik in de beginperiode, later na een kortstondige periode van Cees de 
Groot, pakte ik het zelf op veelal met steun van de medewerkers van KL 
grafische vormgeving in Den Haag. Ik heb de redactie graag gedaan, net 
als de vele bestuurstaken, als voorzitter en mede-organisator van lustrum-
vieringen en andere evenementen. Maar eens moet je stoppen en dat kun 
je beter doen op een hoogtepunt dan in een dalende kwaliteit. Nog langer 
meedraaien in een bestuur dat eigenlijk een verjongingskuur moet onder-
gaan, zal belemmerend werken voor de nieuwe generatie. Ik heb voldoen-
de andere activiteiten op allerlei vlak waar ik mij verder mee bezighoud.

Er is dus ook een vacature voor een redacteur!
Ik denk dat de plannen voor een nieuwe vereniging die anders van samenstelling en deels ook van karakter 
zal zijn, met het oog op de mentaliteit van de huidige NATRES-militair (zonder enig waardeoordeel daarover), 
veel beter vormgegeven kunnen worden door de nieuwe generatie, om 'oud denken' te elimineren. 
Ongetwijfeld zal daarover in de wandelgangen tijdens de komende lustrumviering in Bronbeek veel over 
worden gesproken. Het programma van die dag is op bladzijde 16 weergegeven. Het belooft een leerzame 
maar ook gezellige dag te worden. De lustrumcommissie heeft er alles aan gedaan om alles zo gladjes moge-
lijk te laten verlopen. Voor de spijtoptanten is er nog steeds de mogelijkheid om zich op te geven. Wat let je!
De BFT naar Normandië in juni is prima verlopen. Er is door Richard Sopacua een 
verslag van gemaakt dat meer bladzijden heeft dan dit INFO. De reportage is binnen-
kort op onze website te lezen en/of te downloaden. 
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 HENK VAN LEEUWEN
LEDENADMINISTRATEUR

Overleden
W.LJ.L. (Wiel) Tobben uit Haelen op 70 jarige leeftijd. 
R.J.C. (Bart) Filon uit Maasbree ook in de leeftijd van 70 jaar.
G.J. (Gerrit) Tiehuis uit Enschede 76 jaar oud.

Nieuwe leden en donateurs
H. Hooyenga Drachten Noord
M. van de Hegie-Stam Wolvega Noord
Bregman Rijssen Overijssel
N. Hamhuis Hengelo Overijssel
J. Bosma Bolsward Noord
B. Aalders Enschede Overijssel
W.J.P.M. Kokx Gilze Zuid
R.M.B.A.M Waijers Tilburg Zuid
N. Venema Hoogeveen Noord
J.C. van Herwijnen Zwijdrecht Zuid-Holland
T. van Doodeweerd Kesteren Utrecht
J. Plantenga Loszajc Veendam Noord
J. M. van de Wetering Eexterveenschekanaal Noord
K.R. Schonewille Hengelo Overijssel
D.K.J.M van Gorp Goirle Zuid
E.N.M. Lammers Sint Pancras Noord-Holland
W. Bocken Nuenen Zuid. 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NOORD
Roel Zevenhuizen 

VERSLAG EXCURSIE BIJ DE MARINE IN DEN HELDER FOTO'S KLAAS HARTMAN

Donderdag 28 juni 2018 zijn de leden van de afdeling Noord een dagje op stap geweest naar Den Helder, 
hier hebben we een excursie/rondleiding gehad in het Marine Museum en op het Marineschip Zr. Ms. Johan 
de Witt. Dit schip is gebouwd voor amfibische operaties en is het eerste Europese geavanceerde commando-
platform. Het heeft een dok dat men vol kan laten lopen met water zodat men er met kleine snelle bootjes in- 
en uit kan varen. Het programma voor deze dag moest jammer genoeg worden aangepast. De planning was 
dat we eerst een film over de Marine zouden gaan zien onder het genot van een kop koffie met koek, daarna 
lunch en ’s middags een rondvaart door de Marinehaven en tot slot een rondleiding op het schip Zr. Ms. Jo-
han de Witt. Helaas moest de rondvaart gecanceld worden omdat de staatssecretaris van Defensie toeval-

ligerwijs op deze dag ook een bezoek aan de Marine bracht met ook een rondvaart door de Marinehaven. 
Niemand mocht meer door de haven varen dus moesten we over gaan naar plan B, rondleiding bij het Ma-
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rine Museum i.p.v. de rondvaart. We hadden afgesproken dat we op de 
afsluitdijk  op  de  parkeerplaats  bij  Kornwerderzand  tezamen  zouden 
komen,  dit  om  eventueel  verder  te  kunnen  gaan  carpoolen  naar  Den 
Helder.  Toen  eenmaal  iedereen  aanwezig  was,  op  twee  na  die  gingen 
rechtstreeks  vanaf  de  camping  in  de  buurt,  konden  we  om 08.50  uur 
vertrekken naar  onze eerste  activiteit,  het  Marine Museum. Het  is  een 
maritiem museum en ligt op de voormalige marinewerf Willemsoord. Er 
liggen drie  museumschepen:  de onderzeeër  Tonijn uit  de jaren 60,  het 
ramschip Schorpioen uit 1868 en de mijnenveger Hr.MS. Abraham Crijnssen uit 1937, al deze schepen zijn 
open-gesteld voor het publiek. Aangekomen bij het museum moesten we nog even wachten om naar binnen 
te kunnen gaan, het personeel was nog bezig met de kassa’s enz. Precies om 10.00 uur mochten we naar 
binnen toe, voor de meesten van ons was het een lange rit dus eerst maar koffie. De koffie was goed maar de 

koffieautomaat was een beetje langzaam zodat we net voor aanvang van 
de rondleiding om 10.30 uur de koffie op hadden. Nadat de rondleider 
zich had voorgesteld gingen we achter hem aan door het museum en hij 
vertelde van alles en nog wat, was erg interessant. Het laatste deel van 
deze rondleiding was dat we naar de onderzeeër Tonijn gingen om hier 
naar binnen te gaan en werden rondgeleid, was wel erg krapjes zo met 
z’n  allen  in  zo’n 
kleine ruimte. In ons 
gezelschap was ook 
één  van  onze  leden 
die bij de Marine in 
een onderzeeër heeft 
gediend en kon ons 
ook het één en ander 
vertellen. 
Inmiddels  was  het 
tijd  om  naar  het 

‘Meeuwennest’ (luxe eetzaal) te gaan voor de lunch. Om hier te komen was een hele toestand, de eetzaal 
bevond zich op het Marine complex, dit hield in dat we de groep moesten melden bij de poort. De lijst met 
namen van onze groep enz. ligt bij de wacht had mij een medewerker van de afdeling publieksvoorlichting 
verteld, niet dus. Auto’s moeten we van de wacht maar parkeren aan de kant van de weg. Binnenin het 
wachtgebouw was er druk telefoonverkeer om na te gaan of wij wel stonden aangemeld, er was immers bij 
de wacht niets bekend over onze excursie. Na over ongeveer twintig minuten werd er groen licht gegeven, 
maar eerst werden nog wel even alle namen stuk voor stuk nagekeken en of iedereen wel een geldig iden-
titeitskaart bij zich had. Eindelijk konden we dan naar de eetzaal om onze welverdiende lunch te kunnen 
nuttigen. De lunch bestond uit een uitgebreide nasimaaltijd met alles d’r op en d’r aan. Om 14.00 uur wer-
den we bij de eetzaal opgehaald door een kwmr van de afdeling Publieksvoorlichting die ons begeleidde 
naar  het  Marineschip Zr.  Ms.  Johan de Witt.  Aangekomen bij  het  Marineschip werden we onder bevel 
gesteld van een (jonge) dienstdoende Marineofficier. De officier zei dat we voor de rondleiding bovenaan 
het schip (de stuurhut) zouden beginnen en dat hij zich daar ook zou voorstellen. We volgden netjes de of-
ficier naar boven trap na trap omhoog, totaal zo’n 35 meter. Eenmaal aangekomen in de stuurhut stelde de 
officier zichzelf voor en vertelde van alles. Het was van hieruit een geweldig uitzicht, vlak voor ons kon je 
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het eiland Texel heel duidelijk zien, het leek althans heel dicht bij maar was toch nog 5 km van ons vandaan. 
Toen er werd gezegd dat er ook foto’s in de stuurhut gemaakt mochten worden werd hier dankbaar gebruik 
van  gemaakt.  Na  de  fotosessies  gingen  we  een  paar  trappen  naar  beneden  en  kwamen  we  langs 
slaapvertrekken en werkruimtes. Als we onze officier, de rondleider, niet zouden volgen dan kan je heel 
gemakkelijk verdwalen op zo’n geweldig groot schip. Ook werden we rondgeleid in de Joint Operations 
Room, het zenuwcentrum waar alle informatie binnenkomt. Vanuit hier wordt alles aangestuurd met b.v. een 
grote internationale oefening of met een bepaalde calamiteit. Bij een internationaal gebeuren zitten hier ook 
hooggeplaatste officieren van de betrokken landen waar het om gaat, hier mocht dan ook absoluut geen 
foto’s gemaakt worden. Inmiddels zijn we maar weer een stapje lager gegaan en zijn aangekomen in de 
grote Mess (eetzaal) en mochten hier een kop koffie of een glas fris nemen. Na een minuut of twintig zijn we 
verder naar beneden gegaan en kwamen uit in een ontzettende grote opslag- en werkhal. In deze hal worden 
noodzakelijke werkzaamheden verricht en niet te vergeten al het voedsel, water enz. dat hier ligt opgeslagen. 
Weer een stapje lager en zijn nu aanbeland in het onderste gedeelte van het schip, het dok. Het dok was mo-
menteel half gevuld met water, het schip lag dus iets achterover. In het dok lagen twee snelle boten paraat, 
waarmee men als het nodig was direct kon uitvaren.
Dit was het laatste onderdeel van onze rondleiding op het zeer moderne en geavanceerde schip Zr. Ms. Jo-
han de Witt (L801). We  werden netjes afgemeld bij de twee marinemensen die nog steeds bij de ingang van 
het schip stonden. Wij bedankten onze marineofficier die ons op een voortreffelijk manier had rondgeleid en 
heel veel informatie had gegeven over dit mooie schip. Nog eenmaal een groepsfoto gemaakt met op de 
achtergrond ‘Johan de Witt’ zijn toen naar onze auto’s gelopen en hebben afscheid van elkaar genomen. Het 
was een fantastische dag, iedereen bedankt voor jullie aanwezigheid en tot de volgende keer. 

OVV werving bij familie-/relatiedag van Foxtrot Compagnie in Enschede
Zaterdag 30 juni 2018 was de OVV werving op uitnodiging van OVV voorzitter van afdeling Overijssel 
aanwezig bij de familie/relatiedag van de Foxtrot Cie. Deze dag werd gehouden op het Complex Twente 
(gedeelte van de voormalige vliegbasis) in Enschede. Het Complex Twente is momenteel de thuisbasis van 
de FCie, maar ook het OVV afdeling Overijssel heeft toegang tot dit complex. Over het gehele complex 
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werden demonstraties  gehouden door  de  FCie 
zoals:  verkeerssluis,  wapen  demo’s,  vuur  en 
beweging met veel knalwerk en rook, uitrusting 
van  de  militair,  ook  beantwoorden  de  Natres 
reservist vragen van het publiek enz. De werv-
ing van 10NB was ook aanwezig, en zoals het 
meestal  gaat  als  we tezamen op een bepaalde 
plaats  zijn dat  we dicht  bij  elkaar gaan staan, 
temeer omdat we el-kaar heel goed kennen maar 
kunnen ook heel goed samenwerken. 
’s Morgens was er een informatie/werving bij-
eenkomst voor geïnteresseerden voor de Natres 
in het gebouw die gegeven werd door één van 
het wervingsteam 10NB. Er waren veel mensen 
die  interesse  hadden  voor  de  werkzaamheden 

van de reservist. Ook waren er luchtkussens voor de kinderen 
waarop ze lekker konden ravotten. Omdat het deze dag be-
hoorlijk warm was werd er ook een waterspuit geplaatst, ook 
hier konden de kinderen lekker van genieten. Over de gehele 
dag  genomen  waren  er  redelijk  wat  mensen  op  deze  dag 
afgekomen. Het was denk ik in het geheel een geslaagde dag 
met  als  klap  op  de  vuurpijl  een  geweldig  diner.  Rondom 
16.00 uur  was er  een gezamenlijke maaltijd  met  zo’n 100 
man/vrouw.  Het  gerecht  was  Indonesische  nasi  met  saté, 
sambal  boontjes,  omelet  met  babi  pangang  saus,  atjar, 
seroendeng en sambal. Al dit lekkers werd met veel passie 
gemaakt door majoor Philip Beekman met de veldkeuken.

SCHENKING AAN HET NATRESMUSEUM 
Toen wij in april met onze afdeling Noord een bezoek hebben 
gebracht aan het Natres museum is er ook het één en ander door onze leden aan het museum geschonken, zie 
INFO OVV 2018.2. Eén van die leden was Henk Loois, hij heeft toen een tweetal dingen aan het museum 
overhandigd: een badge van de BB en een oud baretembleem van de Prinses Irene 
Brigade. Henk zei toen direct na zijn schenking, ik kom binnenkort nog een keer terug 
met nog een interessant iets voor het museum. Zo gezegd zo gedaan, in juli is Henk weer 
naar het museum gegaan om zijn medaille uit 1831 te overhandigen aan de conservator 
van het Natresmuseum. 

Het Metalen Kruis 1830-1831 
Niet dienstplichtigen die zich zonder vergoeding voor de Tiendaagse Veldtocht in dienst hadden 
begeven, kregen in 1831 Het Metalen Kruis Vrijwilligers 1830-1831. Deze onderscheiding staat 
ook wel bekend als het "Hasseltkruis". De medaille werd ingesteld bij Koninklijk Besluit van Koning 
Willem 1, no. 70 van 12 september 1831. Vanuit heel Nederland verzamelden zich jonge mannen 
om de Belgische opstand neer te slaan. Vooral de studenten toonden zich geest-driftig en dienden 
in regimenten Flankeurs.  
Het Metalen Kruis is een vierarmig bronzen kruis met een breedte van 29 millimeter. De voorzijde 
vertoont de gekroonde "W" in een krans bestaande uit een tak van eikenbladeren (links) en een tak van laurierbladen 
(rechts). De keerzijde heeft dezelfde krans, waar binnen de jaartallen "1830-1831". Op de armen van het kruis is de 
tekst "VRIJ-WILLIG TROUW AAN / KONING / EN / VADERLAND" te lezen. Het lint is verdeeld in zes gelijke banen 
groen en oranje, beginnend aan de linkerzijde met een groene baan. Dragers van het Metalen Kruis werden in de 
volksmond ridders van het Metalen Kruis genoemd. Dit predicaat komt veelvuldig voor in krantenberichten, verhalen en 
op grafzerken. Het verhaal gaat dat het brons waaruit het kruis werd vervaardigd werd gehaald uit een tweetal bij de 
door Nederland gewonnen Slag om Hasselt ( op 8 augustus 1831) veroverde kanonnen. 
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Het Metalen Kruis, gedragen door de Prins van Oranje (de latere koning Willem II), 
is op 10 april 1949 door Prins Hendrik der Nederlanden gehecht aan het vaandel 
van het Regiment Grenadiers en Jagers. Dat wil zeggen dat het Bronzen Kruis aan 
een lang lint in de kleuren van de onderscheiding, een zogenaamde cravatte, aan 
de stok van het vaandel werd gebonden.  Bron: Wikipedia 
Henk Loois mocht na de overhandiging zelf het Metalen Kruis in de vit-
rine plaatsen. Het museum was erg blij met deze gulle gift. Henk heeft in-
middels ook een bedankbrief gekregen van kolonel bd Bert Cordon.  
SPONSORING ‘WERVING OVV KNR’
Langs deze weg wilde ik toch even laten weten dat het wervingsteam zo 
heel af en toe blij verrast wordt met wat giften. Natuurlijk niet in harde va-
luta’s maar met goodies, stickers, flyers, verf enz. om uit te delen op één of 
andere  wervingsdag  bijvoorbeeld  bij  beëdigingen,  Korpsdagen,  Natres 
familiedagen, 5 mei bevrijdingsfestival in Wageningen en bij evenementen 
met een defensie achtergrond. Wat zou je nu met verf moeten doen op een 
wervingsdag zou je zeggen, ik zal het jullie vertellen. Het is nog niet zo 
lang geleden dat we voor alle wervingsspullen zoals tent,  tafel,  stoelen, 
statafels en al het andere wat we nodig hebben voor de werving een aan-

hangwagen nodig hadden. Een aanhangwagen op maat hebben we kunnen vinden, maar was niet in de kleur 
wat we wilden.
Om de aanhangwagen de kleur te geven wat we voor ogen hadden bood zich spontaan een sponsor aan om 
de verf en primer hiervoor te geven. Zelf hebben we toen vol goede moed de kwast en de roller ter hand 

genomen en de aanhangwagen een mooi kleurt-
je gegeven. Nu kunnen we sinds enige tijd alles 
in  de  aanhangwagen  laten  liggen  en  hem 
ophalen wanneer het nodig is, hij is overigens 
gestald op de JP kazerne. De sponsoren die die 
het allemaal mogelijk maken, en nog steeds, om 
het wervingsteam wat makkelijker maken om te 
werven zijn: Kodiak-Shop uit Dalen met verf en 
goodies, staat ook in het INFO blad, als je hier 
wat bestelt als OVV-er dan kan je korting krij-
gen,  ook de werving van 10NB wil  ik hierbij 
vernoemen omdat we een erg goede band heb-

ben  en  kunnen  altijd  bij  hun 
aansluiten,  en  niet  te  vergeten 
onze  vereniging  zelf  ondanks 
dat  we  geen  rijke  vereniging 
zijn, kan ik altijd op hen terug-
vallen als ik wat wervingsmate-
riaal nodig heb. Als laatste wil 
ik  nog  even  terugkomen  op 
onze aanhangwagen, de stickers 
en  benamingen  die  erop  staan 
zijn gemaakt en er-op geplakt door Wim onze drukker [GrafiLine] uit Hout-Blerick, tegen een 'zacht prijsje'. 

VERSLAG VAN HET SCHIETEN OP VRIJDAGAVOND 11 MEI 2018 TE LEEUWARDEN
Op vrijdagavond 11 mei 2018 is onze afdeling Noord met leden en donateurs een avond aan het schieten 
geweest bij de schietsportvereniging “De Vrijheid” in Leeuwarden. Deze schietavond was op uitnodiging 
van Rob van der Veen, lid van deze schietsportvereniging en lid van onze afd. Noord, en door hem georgan-
iseerd. Bij ontvangst zo tegen 19.15 uur was er eerst koffie, na de koffie was er een kort welkomstwoord 
door de voorzitter. Nadat de namen van de deelnemers waren genoteerd en de voorzitter zijn woordje had 
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gedaan kregen we een kleine rondleiding door het gebouw. Verder waren er 2x 100mtr banen, de pistoolbaan 
en de baan met plate’s parcours schieten tot onze beschikking. Er waren 4 gecertificeerde instructeurs bij de 

banen aanwezig. Er kon worden geschoten met niet alledaagse 
wapens zoals: de Sig 551 SWAT met Red Dot call 223, Sable 
Defence AR met kijker call 223, Mauser grendelgeweer call 308 
en met pistolen call 9 mm. Het was overigens uniek dat we met 
deze  verzameling  van  verschillende  soorten  wapens  konden 
schieten zoals hierboven werd genoemd. Ik denk dat iedereen 
wel zo’n beetje met alle wapens heeft geschoten. Verder is de 
avond prima en vooral veilig verlopen. Namens alle schutters 
wil  ik  iedereen  van  de  schietsportvereniging  bedanken  voor 
deze mooie schietavond, we hebben genoten, bedankt! 

VERSLAG VAN HET SCHIETEN OP 9 JUNI 2018 TE CREIl
Net als vorig jaar heeft onze afdeling Noord met de leden en 

donateurs een dagje aan het schieten geweest op de sportschietbaan “de Rotterdamsehoek” van Peter Koster, 
één van onze leden. Na binnenkomst werden de schutters onder het genot van een kop koffie ingedeeld ter-
wijl de instructeurs de schietbanen alvast in orde gingen maken. Rondom 10.00 uur was iedereen klaar om te 
gaan schieten, we waren met zo’n 20 deelnemers. Bij de banen werd er eerst door de instructeurs uitleg 
gegeven over de verschillende soorten wapens waar we mee konden gaan schieten o.a. geweer call 45, het 
pistool Glock en nog wat andere wapens. Eerst konden we schieten op een tank, hierna door een gat in een 
plaat en als laatst de konijnenbak. Hierna werd er een nieuwe indeling v.w.b. de schutters gemaakt. Na de 
nieuwe indeling konden we gaan schieten op klapschijven, met 10 patronen acht schijven proberen te raken, 
bij elk raak schot viel de schijf om. Voor sommigen van ons was het moeilijker dan verwacht. Het was leuk 
om te zien dat de schutters, hoe meer men raak schoot, fanatieker werden. Het was een zeer geslaagde dag, 
goed georganiseerd door de mensen van de schietvereniging. Overigens was de lunch uitstekend, blauwe 
hap met saté e.d. Namens alle schutters, bedankt voor een goed georganiseerde en verzorgde schietdag.
KOMENDE ACTIVITEITEN NOORD
29 september Bindingsdag/BBQ met een presentatie over het vliegveld van Havelte tijdens WWII.  

Presentatie wordt gegeven door kapt. Patric van Aalderen, identificatie specialist bij defensie.
6 oktober OVV werving bij de Korpsdag op de Generaal Winkelmankazerne in de Harskamp.
20 oktober Bezoek oorlogsmuseum ‘Canadian Allied Forces’ in Grootegast
8 december SIMKKW-schieten in Havelte

OVERIJSSEL 
BERT BIJKERK

KINDERDAG 2018
Eindelijk was het dan zo ver, de kinderdag 2018. De dag begon met een 
ontbijt om 07.00 uur exact. De kinderen waren keurig op tijd, ze stonden 
al te trappelen van ongeduld voor de poort van het complex  Twente, ooit 
deel van de vliegbasis Twenthe. Na het ontbijt in C86 werd rustig opge-
start met een aangepaste ZHKH les voor kinderen. Hierna was er een les 
exercitie. Toen was het gedaan met de rust. Uiteraard werd bij iedereen 
ook nog de nodige camouflage aangebracht. De kinderen begonnen aan 
een  speurtocht  bestaan-de  uit  10  doe  onderdelen  die  verspreid  waren 
over  het  complex.  Onderweg  moeste  div  uitrustingsstukken  worden 
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verzameld. Vooral het schieten met (lucht)geweer en pistool, handgranaat gooien, met een waterpistool (een 
Browning met verwisselbaar magazijn) pingpong ballen van een fles afschieten, en 
het uitschieten van de waxinelichtjes werd erg gewaardeerd. Ook werd er nog een 
tochtje over het terrein gemaakt met de Walibi, de 4 tonner voor personen vervoer.
Na de lunch hebben we ons naar het Rutbeek verplaatst. Hier zijn we begonnen, 
na dat iedereen voorzien was van een helm, klimgordel en een dubbele zeker-
ingslijn met 2 karabiners aan het klimparcours. Je verlaat de vaste grond voor een 
adembenemende ontdekkingstocht op hoogte, je klimt en klautert via netten, ka-
bels, plankje, balkjes, van boom naar boom. De jongsten op het lagere parcours de 

oudsten in de boomtoppen. Het was een lust om te 
zien hoe allen zichtbaar genoten. 
Na een korte pauze gingen we naar de waterkant 
waar nog even een paar vlotten gebouwd moesten 
worden. Iedereen werd voorzien van een passend 
zwemvest  en  het  klussen  kon  beginnen.  Aangezien  dit 
voorspoedig verliep kon er  nog al  vlot,  met  de vlotten 
gevaren worden. Uiteraard kwamen er wel een paar, die 
vonden  dat  de  reserve  kleren  niet  voor  niets  waren 
meegenomen, met een nat pak aan de kant. 
Voor het laatste gedeelte zijn we weer terug gegaan naar 

C86, waar de BBQ reeds op temperatuur 
was,  zodat  de  kinderen  marshmallows 
konden  bakken.  Na  het  uitdelen  van  de 
fraaie  oorkondes  en  een  tas  gevuld  met 
leuke  spulletjes,  konden kinderen  ter  af-
sluiting nog even een warme prak maken 
op een Esbit brander. Zo kon iedereen met 
een volle buik en moe van de drukke dag weer naar huis. 
Ik wil iedereen die meegeholpen heeft dit weekend tot een 
succes te maken, bedanken, zonder jullie hulp en inzet was 
het niets geworden. 
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Op donderdag 4 oktober is Gerrit Tiehuis overleden.
Een gewoon bijzonder man is heen gegaan.
Je verleden bestond uit werken en een groot besef van plicht.
Dit alles bepaalde steeds weer jouw gezicht.
Je was een man van vele woorden;
herkenbaar voor hen die echt bij je hoorden.
Een vriend, oprecht, waar je altijd op kon bouwen;
jouw woord gaf ons een grenzeloos vertrouwen
De Natres stond in het vaandel van je leven.
Liefde en vriendschap, dat is wat je altijd hebt gegeven.

Rust zacht vriend.

"Huil niet omdat ik er niet ben,
maar glimlach omdat ik er was."

Bert Bijkerk



ZUID-HOLLAND 

HANS JANSSEN

Ineens is het september en kom je er achter, dat je na moet gaan denken om een stukje te schrijven voor het 
INFO blad. De tijd gaat snel, de vakanties zitten er voor de meeste leden al weer op, na een lange warme 
zomer.
Op  dinsdagmiddag  4  september  hebben  we  de  draad  weer 
opgepakt.  De eerste  bijeenkomst  na  de  zomerstop,  in  Echo’s 
Home “Het Anker” op de Van Ghentkazerne te Rotterdam, werd 
goed  bezocht.  Het  was  erg  gezellig,  met  een  hapje  en  een 
drankje en lekker kletsen over alles en nog wat met de maten. 
Een mooi geheel was het dat diverse leden van onze afdeling 
verschenen in het  nieuwe ‘GVT’ van OVV-KNR. De blauwe 
polo met de kaki-kleurige broek. (THE GOOD OLD BOYS).
Tijdens de vakantiestop, werd er op 7 juli (waarschijnlijk) voor 
de laatste maal de jaarlijkse BBQ gehouden door ‘Peloton 48’. 
Uiteraard vond dit weer plaats op de schietbaan Waalsdorp in 
Den Haag.
Een gezellige middag /avond, met het warme weer was het goed toeven op 
de schietbaan. Er was weer volop te eten en te drinken, helaas viel het aan-
tal aanwezige OVV-leden wat tegen. 
Uiteraard willen we William Giel  vanaf hier  hartelijk bedanken voor de 
gastvrijheid op de schietbaan. En natuurlijk het  bestuur van 'Peloton 48' 
voor de uitnodiging.
Na deze avond, werd ik bij thuiskomst geconfronteerd met een herseninfarct 
of wel 'n beroerte. Het gaat inmiddels weer goed met mij, na een goede 
revalidatie en flink doorzetten kan ik nu gelukkig weer heel veel. 
HERDENKING GREBBEBERG
Op zaterdag 4 augustus vond de landelijke herdenking plaats van het Korps 
Nationale Reserve bij het monument ‘Als ’t Moet’ op het Ereveld Grebbe-
berg. Voor onze afdeling was ons Erelid Joop Saarloos aanwezig. 
PRINSJESDAG 2018

Tijdens  Prinsjesdag  op  dinsdag 
18  september  2018,  was  de 
afdeling  actief  aanwezig.  Het 
hele  bestuur,  ons  erelid  Joop 
Saarloos  en  nog  vele  andere 
leden van Zuid-Holland,  namen 
deel aan het eredetachement. Af-
gemarcheerd  vanaf  het  Malie-

10 OVV KNR INFO



veld, met de overige OVV-KNR leden uit het gehele land, werden we op onze locatie voor het Mauritshuis 
in Den Haag geplaatst. Omdat het een warme en zonnige dag was, hadden we geluk dat er nog een lekkere 
zeewind was. Een mooie dag, een mooie opkomst en wat wil een OVV-er dan nog meer.
EEN STUKJE GESCHIEDENIS
Wat mij verheugt, is dat ik nog een klein stukje heb gevonden om mijn verhaal in het INFO2018.1 compleet 
te maken. Het leuke hieraan is dat ik er achter kwam, dat de Pontonniers in Dordrecht tevens een afdeling 
hadden van de zo voor ons bekende vrijwillige LANDSTORM. Deze afdeling had in het centrum van Dor-
drecht zijn onderkomen, in de Lange Witte Loods. Dit gebouw is ooit het langste gebouw van Nederland 
geweest. Dit gebouw stond aan de Cornelis de Wittstraat en met de achterzijde gelijk aan de Spuihaven. Dit 
gebouw had de naam” Het Arsenaal” toen het gebouwd werd in de 19e eeuw”. In de 20e eeuw werd de naam 
gewijzigd in “Lange Loods”, zo heette het gebouw in de Dordtse volksmond. Het werd eigenlijk gebouwd 
als RIJKSMAGAZIJN.

Begin jaren 60 werd de 
lange  loods  gebruikt 
door  de  gemeente  die 
daar materiaal opsloeg. 
Zonde, dit gebouw was 
eigenlijk  een  monu-
mentaal stuk en er had 
een  prachtig  museum 
van  gemaakt  kunnen 
worden,  met  een  rijke 
geschiedenis.
Eind  60-er  jaren  werd 
de  loods  gesloopt  om 
ruimte  te  maken  voor 
de stadsvernieuwing.

Dit is toch ook leuk in 
de geschiedenis van de 
LANDSTORM?

VAN ONS ERELID
HARRIJ VERWEIJ

Ine & Harrij Verweij zijn na 
48  jaren  in  de  Steenlaan  te 
hebben  gewoond,  verhuisd 
naar een appartement ook in 
Rijswijk.  Gelukkig  met  een 
lift. Hij heeft niet verteld of 
er  een  bergruimte  in  het 
souterrain ter beschikking is, 
om weer te gaan verzamelen.
Namens OVV KNR een 
comfortabele 'oude dag' 
toegewenst.
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ZUID 
Op 7 juli zijn we weer bijeengekomen in het veteraneninloophuis "De 
Treffer" in Eindhoven. Niet alleen het met elkaar van gedachten wisse-
len over de voorvallen uit het verleden was een reden voor de komst van 
leden uit alle uithoeken van onze afdeling, ook het vertroetelen van de 
inwendige mens met de ingrediënten van een barbecue deed menigeen 
besluiten om te komen.
Leo Verheijen  uit  Haelen  had al  een  tijdje  recht  op  zijn15-jaarspeld, 
maar was telkens niet in de gelegenheid om bij een ALV aanwezig te 

zijn. Voorzitter Toon nam de honneurs voor het landelijk bestuur waar en speldde Lei het kleinood op de 
borst. 
Het was een warme dag, zoals er zo veel waren deze zomer en herfst, een de drankjes namen gretig aftrek. 
Het was echter niet zo dat er geen serieuze zaken te behandelen waren. Iets 'stichtelijks' of 'leerrijks' staat 
over het algemeen ook op het programma. In dit geval was er tijdens de landelijke ALV contact gelegd met 
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ECHOS Home ‘de Eendracht’
Schapendijkje 8, 1782 TD  Den Helder

      gastheer: Han Mennink
tel. 0223 - 655 066

ECHOS Home ‘Baan Zulu’ gastheer: Aart Werkman
tel. 0318 - 453 060

ECHOS Home ‘het Anker’      gastheer: Ad Muilwijk
tel. 010 - 24 299 10

ECHOS Home ‘de Vrijheid’
Eindhovensedijk 33, 5688 GN  Oirschot

gastheer: Roel Willemsen
tel. 040 - 29 04 515

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

gastvrouw: Marieke Potappel
tel. 0341 - 552 830

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

gastheer: Han Mennink
tel. 0521 - 341 297

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

gastheer: David Mammen
tel. 026 - 44 30 487

w w w . e c h o s . n l

ECHOS Homes kunnen zowel kleine als grote groepen (ca. 150 personen) accomoderen.
Met onderstaande contactpersonen kunt u uw wensen bespreken.

ECHOS Homes zijn
         ontmoetingscentra

voor (ex-) militairen, veteranen, thuisfront en burgers

ECHOS Homes kunnen al uw ac�viteiten zoals reunies en par�jen organiseren.



Fred van der Zwan, die als amateur historicus lezingen houdt 
over diverse onderwerpen. 
Hij  verzorgde  voor  ons,  Freek  van  der  Stijl  zeggen,  een 
causerie  over  een  drietal  onderwerpen.  Paleis  Het  Loo,  de 
Gouden Koets en Het Museum van de kanselarij  de Neder-
landse orden. Op verdienstelijke wijze, waarbij enige zelfspot 
met waarde werd verweven in zijn betoog. 
Paleis Het Loo heeft in de loop van de jaren vele verbouwing-
en ondergaan en de tuin is weer in oude glorie hersteld. Oor-
spronkelijk kocht stadhouder Willem III,  de achterkleinzoon 

van  Willem  de  Zwijger  in  1684  het  middeleeuwse  Oude  Loo.  Hij  wilde  in  de  omgeving  een  nieuw 
jachtverblijf bouwen, Het Loo, zoals we nu kennen. Fred vertelde er met verve over en gaf veel informatie 
die ik hier niet zal vermelden, omdat hij wellicht ook bij andere afdelingen een soortgelijke lezing zal ver-
zorgen.
In de oostvleugel van het paleis is de collectie binnenlandse en buitenlandse ordetekenen van het Museum 
van de Kanselarij van de Nederlandse Orden te zien. 
De Gouden Koets, een voertuig van Spijker, 
werd  in  1898  gebouwd.  Het  geld  voor  de 
koets was ingezameld door de Vereeniging 
van  het  Amsterdamsche  Volk  tot  het  Aan-
bieden  van  een  Huldeblijk  aan  H.M. 
Koningin  Wilhelmina.  Het  geld  kwam  bi-
jeen van buurtverenigingen, met name vanu-
it de volkswijk de Jordaan.[3] De koets was 
bedoeld als geschenk bij haar inhuldiging tot 
koningin op 6 september 1898. Wilhelmina 
wilde echter  geen geschenken ter  gelegen-
heid van haar inhuldiging aannemen en nam 
daarom de  koets  een  dag  later,  op  7  sep-
tember 1898, in ontvangst in het Paleis voor 
Volksvlijt.
Fred bedankt voor een informatief uurtje. 
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Op zaterdag 8 september jl. ontwaakte de afdeling Noord-
Holland uit haar zomerreces met een mini Battle Field Tour 
langs de, nog steeds zichtbare, stille getuigen van de Slag 
om de Grebbelinie en een bezoek aan de erebegraafplaats 
op de Grebbeberg.
Het  verhaal  van de slag om de Grebbelinie  moge bij  de 
meesten in grote lijnen bekend zijn. Toch zijn de details in-
drukwekkend.  Een  minderheid  aan  Nederlandse  soldaten 
tegen een bijna tienvoudige vijand. Een Nederlands leger 
waar  feitelijk  tot  op  het  bot  was  bezuinigd.  Telefoon-
verbindingen die veel te kwetsbaar bleken voor vijandelijke 
artillerie. Het radiozendapparaat dat snel uitviel.  Het idee 
om zo min mogelijk munitie af te vuren waardoor de ar-
tillerie  zuinig  was  met  vuren.  Gebrek  aan  verbindingen, 
waardoor het  artillerievuur nauwelijks effectief  was.  Ern-
stige  tekorten  aan  munitie  voor  de  infanteristen.  De 
bezuinigingen  van  jaren  en  de  angst  om  noodzakelijke 
kosten te maken overheersten bij de verantwoordelijken in 
Den Haag. Daarbij werden de belangen van de levens van 
de Nederlandse militaire  verdedigers  en de  vrijheid van 
ons land te grabbel gegooid. Ook dit leert vandaag weer dat 
politici  en  hun  politieke  adviseurs  niets  leren  van  de 
geschiedenis. 
Het bezoek aan de goed onderhouden erebegraafplaats was 
indrukwekkend. Hoewel niet in de omvang als bijvoorbeeld 
Margraten, is het een plek waar Nederlandse militairen zijn 
gesneuveld tijdens de verdediging van ons land. Een heel 
bijzondere sfeer.  Natuurlijk werd ook het monumentje van 
de Nationale Landstorm bezocht. [Zie foto pagina 10.] 
Tot slot namen de leden, die nog niet naar huis hoefden, 
deel aan de late gezamenlijke lunch. Een gezellige manier 
om nog met elkaar de dag door te nemen en oude herinner-
ingen op te halen.
Het afdelingsbestuur heeft een werkelijk interessant onder-
werp gevonden waar nog relatief weinig over was verteld. 
We kunnen ook rustig stellen dat met de deskundige tekst 
en uitleg van Jan Christiaanse het een bijzonder interessante 
dag is geworden.

NOORD-HOLLAND 
HENK JAN BOSWIJK
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J'accuse...!
Op deze pagina zou normaal gesproken een fotocollage een indruk geven van Prinsjesdag en de OVV-
ers die daarbij aanwezig zijn geweest. (In plaats daarvan een foto van de RVD.)
Elk jaar geven wij als OVV KNR met een detachement blijk van onze betrokkenheid bij onze constitu-
tionele monarchie. Op die jaarlijkse derde dinsdag in september spreekt onze Koning in de Staten-
Generaal, in verenigde vergadering bijeen, de troonrede uit. Daarin geeft de regering aan wat het re-
geringsbeleid zal zijn voor het komende jaar.
Zoals vanouds is de organisatie van de ereafzetting in handen van Defensie. Wij worden ook als de-
tachement begeleid door een officier, die er op toeziet dat de regels nagevolgd worden. Als recht-
geaarde  militairen  voldoen wij  aan  bevelen  die  ons  worden gegeven.  Onze  vaste  fotograaf  Klaas 
Hartman heeft vele malen het detachement begeleid en het doen en laten van de detachementsleden 
vastgelegd. Zijn professionaliteit staat buiten twijfel. Dit maal werd hem verboden om zijn camera mee 
te nemen; het toestel moest achterblijven in de bus. Het 'bevoegde gezag' zegt dat er voldoende profes-
sionele fotografen van Defensie zijn die alle deelnemers fotograferen en daarmee een mogelijkheid 
gegeven om een impressie samen te stellen. Op de vraag hoe wij dan aan die kiekjes kunnen komen, 
wordt geantwoord "Inloggen op je defensie-account en de plaatjes downloaden." Dat is gemakkelijker 
gezegd als gedaan. Als het voor ons al onmogelijk wordt gemaakt om bestuursvergaderingen op de 
Bernhardkazerne te houden, dan is het nog lastiger om bestanden van een Defensiecomputer 'af te 
halen'. 
Alle veiligheid is te rechtvaardigen in deze tijd van terrorisme en dreiging in eigen land. Maar is het 
niet bespottelijk dat voormalige militairen die zich (soms tientallen jaren) voor 'dezelfde baas' hebben 
ingezet, wel op ademlengte de Koning en Koningin voor zich langs mogen zien rijden, maar niet één 
van hen voor het esprit de corps in te zetten om andere leden een beeld te gunnen van de plechtigheid? 
Is het vertrouwen in post-actieven direct na het verlaten van de actieve dienst tot nul gedaald?
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6e Lustrum  
Onze Vrijwilligers Vereniging 

Korps Nationale Reserve 

17 november 2018
Reünie- Congrescentrum KUMPULAN 

Landgoed Bronbeek Arnhem 10:00 uur Ontvangst
10:30 uur Opening door de voorzitter Ron Roos
10:45 uur Toespraak C-KNR lkol Hans Berding
11:00 uur “Het heeft de koning behaagd...”  

Lezing door genm bd H. Morsink , 
Kanselier der Nederlandse Orden

12:30 uur Walking diner
13:30 uur Gezellige middag met sfeervolle, interactieve muziek en uitreikingen
15:00 uur Afsluiting door voorzitter OVVKNR 
Tenue:
Militairen: DT (batons)  
Leden: OVV tenue of DT (batons)
Burgers: Tenue de Ville 
Dieetwensen: Gelieve op te geven per mail naar: penningmeester@ovvknr.nl 

Opgave is nog steeds mogelijk via www.ovvknr.nl/reunie-lustrum/, gebruik de code 
"natrescoin" en geef het aantal personen op, je krijgt dan na betaling een 'ticket' zoals 
hiernaast afgebeeld. Daarmee wordt de toegang tot de 
Kumpulan op een makkelijke wijze gerealiseerd. Vergeet 
niet de ticket(s) te printen, die worden bij binnenkomst ge-
scand en je ontvangt dan een polsbandje.
Elke deelnemer krijgt een (groeps)foto als aandenken.
Voor de routebeschrijving naar Arnhem:

http://kumpulan.nl/contact/

Zij staan voor ons klaar!

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.

mailto:penningmeester@ovvknr.nl
https://www.ovvknr.nl/reunie-lustrum/
http://kumpulan.nl/contact/
mailto:penningmeester@ovvknr.nl
https://www.ovvknr.nl/reunie-lustrum/
http://kumpulan.nl/contact/
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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 

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

LUSTRUMVIERING 
30 jaar OVVKNR 

SCHRIJF IN OP:  
www.ovvknr.nl/reünie-lustrum 

Vier met ons mee! 
Kom op 17 november 

naar Bronbeek


