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Redactioneel
Hans Schoenmakers
Redacteur
De omslag van dit nummer staat in het teken van het 70-jarig bestaan van ons
Korps komend jaar.
Bij het doornemen van 'oudere' en meer recente NovRom's en de site van KNR
viel het mij op dat de historische aandacht voornamelijk uitgaat naar de vooroorlogse Landstormkorpsen en schutterijen. Ik zal mijn mening daarover hier niet
ter sprake brengen, maar in 'mijn blad' wil ik eigenlijk toch meer acht slaan op de
Nationale Reserve die in 1948 werd opgericht om te voorkomen dat er een organisatie terug zou komen die gestoeld was op de grondvesten van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm.
Het komende jaar zal in het teken staan van verandering samenstelling van het Hoofd Bestuur van onze vereniging. De voorzitter en de secretaris stappen op en daarmee verdwijnt er niet alleen veel expertise, maar
zal er ook een nieuwe inbreng komen met andere visies, aanpak, nieuwe netwerken, andere mensgerichtheid, verschil in communicatie, kortom een verandering die nog niet compleet in te schatten is. Daarnaast
zijn er met het korps besprekingen gaande om onze vereniging een bredere basis te geven opdat de actieve
NATRES-militair geen belemmering meer vindt om lid te worden. Er wordt gedacht aan belangenbehartiging
en een bredere kennis van allerlei aspecten die te maken hebben met het 'militair zijn' binnen ons Korps.
Verdere ontwikkelingen komen uiteraard in de komende INFO's aan bod.
Ondergetekende gaat voorlopige op de oude voet verder en tracht vier keer per jaar het INFO op papier te
realiseren. In de loop der tijd zijn dat er al veel geweest. Telkens weer is het weer afwachten of er voldoende
kopij uit de afdelingen in de bus komt. Die komt gelukkig digitaal ofschoon er deze week ook nog een envelop in de bus lag. [Kees bedankt. Een volgende keer wellicht!]
De vaste bijdrage van onze drukker Wim Cupers over wapens en munitie heeft gelukkig onze interesse. Ook
ben ik blij met de artikelen die Gait Leferink in een reeks ter beschikking stelt.
In de komende Algemene Leden Vergadering zal naast de gebruikelijke onderwerpen, ook onze toekomstvisie worden uitgedragen. Bijna alle afdelingen hebben daar hun licht over laten schijnen en de op-, aanmerkingen en omissies zullen worden verwerkt.
Ondanks het feit dat het al weer lang geleden is dat er een INFO-met een inhoud van 32 pagina's verscheen,
ben ik blij dat dit nummer vier bladzijden 'dikker' is dan het vorige. Veel leesplezier.
Namens alle bestuursleden alle geluk en vooral gezondheid voor het komende jaar toegewenst.
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HENK VAN LEEUWEN
LEDENADMINISTRATEUR

H.B. Stremler
L.M. Osenga Vister
P.J.J. Stoop
R.M. Reinders
H. Morsink

Nieuwe leden en donateurs
Witmarsum Noord
Loosbroek
Zuid
Helmond
Zuid
Tegelen
Zuid
Nijverdal
Lid Landstormcommissie

Overleden
G. van der Velden uit Sprang-Capelle in de leeftijd van 68 jaar. A. Ringeling uit Hoogvliet, 88 jaar oud.

JOHN BRINCKMAN
PENNINGMEESTER

Het einde van het verenigingsjaar nadert. Waar anderen aan het afbouwen zijn om te
genieten van een kerstvakantie, begint voor Henk, onze ledenadministrateur en ondergetekende als de penningmeester de drukte. Leden die opgezegd hebben moeten natuurlijk uit de administratie en deze moet ook afgerond worden. De contributiefacturen worden weer verzonden begin van het jaar. Gelukkig heeft bijna iedereen een mailadres. Dus dat gaat makkelijk, maar ongeveer 20% van de leden niet. Aan hen sturen wij, als vereniging, handmatig een papieren contributie nota
naar toe. Het is voor ons dan ook erg belangrijk dat als er mutaties zijn in uw gegevens, dat u deze even met
ons communiceert, opdat wij dit in de ledenadministratie kunnen aanpassen.
Begin 2018 gaan we ook starten met de verkoop van toegangskaarten voor ons lustrum op 17 november 2018. Dit doen we digitaal via
onze website www.ovvknr.nl zodat we een goed overzicht hebben.
Ook bij de toegangscontrole in de Kumpulan boeken we een enorme
tijdwinst, omdat we de tickets dan kunnen scannen. Dit bevorderd de
doorstroming bij aanvang van het evenement. Mocht u niet digivaardig zijn en wel graag naar het lustrum willen? Neem dan contact met
mij op, dan help ik u aan tickets.
Om tickets te kunnen bestellen heeft u een code nodig. Dit zodat alleen leden kunnen bestellen. De code wordt: NATRESCOIN
Ik wil u en uw naasten een fijne feestdagen toewensen en alvast een
gelukkig nieuwjaar.

VACATURE
Het Hoofdbestuur OVVKNR zoekt naar een opvolger voor Peter Mensink om de functie van

secretaris
de komende jaren inhoud te geven. Met name omdat we in het bestuur verjonging zoeken (de
voorzitter vertrekt in 2018 eveneens), gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die op het punt
staat het korps NATRES te verlaten, of nog actief is.
Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met de huidige secretaris of een van de
overige bestuursleden.
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Zoals eerder bekend is gemaakt, heeft het hoofdbestuur
de Afdeling Friesland opgeheven. Dat gebeurde om de volgende redenen conform de bepalingen in het Huishoudelijk
Reglement van OVV KNR.
Het aantal leden is gedaald
beneden het gestelde minimum
van 30 personen.
Daarnaast ontbrak (telkenmale)
een plan van activiteiten voor
de diverse kalenderjaren.
Bovendien werden telkens de
gestelde verplichtingen van financiële verantwoording en
verslaggeving over voorgaande
kalenderjaren niet nagekomen.
Ook een stakingsbalans over
2016 met een overzicht van de
financiën van de afdeling werden niet verstrekt.
De communicatie tussen HB en
afdelingsbestuur verliep moeizaam, ondanks het feit dat de
afdelingsvoorzitter deel uitmaakte van het HB.
Pogingen om Friesland te laten
aansluiten bij de afdeling Noord
met behoud van een eigen identiteit werden steeds in de kiem
gesmoord.
Lolle Schakel verzocht mij
[redacteur] om bijgevoegd verslag van een blijkbaar gehouden laatste bijeenkomst, in dit
INFO te plaatsen.
"De pot is verteerd.
HS
Foto's Dick Scheepstra
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N OOR D
Roel Zevenhuizen
FOTO'S KLAAS HARTMAN
JAARLIJKSE SCHIETDAG BIJ JOHAN WILLEM FRISO

Op vrijdagavond 29 september
heeft Noord weer net als vorig
jaar een schietavond gehad bij
schietvereniging “Schutterij Johan Willem Friso” in Drachten. We werden ook nu weer op
zeer vriendelijke wij-ze met
koffie en koek ontvangen.
Na de introductie door Hans
Stoot, voorzitter van de schietvereniging, gingen we naar de
schietpunten. Er kon worden
geschoten op de 25m en de
50m banen. Bij elk schietpunt stond een ervaren instructeur. Er
werd deze avond met verschillende soorten wapens geschoten:
de Colt 45, de karabijn en een sniper geweer.
De eerste oefening was om te proberen hoe de wapens werkten
en hoe te moeten richten. Het doel hierbij was een boomstronkje
met daarop een metalen plaatje van 6 bij 1,5cm. De bedoeling
was om met vijf patronen de metalen plaatjes er af te schieten.
Dat lukte echter maar één schutter. Later werd er geschoten op
schietschijven met ringen zodat je direct het aantal punten kon
zien wat je geschoten had. Ook werd er een wedstrijdelement ingebouwd, wie de kleinste groep kon schieten. Hierbij werd de eerste prijs
gewonnen door Pauletta, vrouw van ons nieuwe lid A. Bakker. De favorieten onder de wapens waren de Colt 45 en
het sniper geweer, hiermee had bijna nog nooit iemand geschoten. Nadat we een tijdje hadden geschoten met genoeg munitie, werd er een pauze ingelast.
Een van onze leden John Brinckman heeft samen met nog twee andere natres mensen de
schietvereniging JWF helpen oprichten onder de naam “Schiet Vereniging Reserve Militairen” (SVRM), toentertijd vallend onder het Ministerie van Defensie. Bij de toen, net
opgerichte, schietvereniging vielen de eerste schoten op schietbanen nabij café Norgerhout
in Norg. De vereniging werd toen opgericht voor reservemilitairen uit Groningen, Friesland en Drenthe en had bij de start al 40 leden.
Na de pauze werd er nog even verder geschoten. Het was een prachtige avond en is zeker voor herhaling vatbaar.
Het kan heel goed zijn dat het volgend jaar weer op de kalender staat.
De organisatie van de schietvereniging wordt bij deze hartelijk bedankt voor de prima schietavond.
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BINDINGSDAG / BBQ / LEZING.

Op zaterdag 30 september heeft afdeling Noord weer de jaarlijkse bindingsdag georganiseerd die deze keer gehouden
werd bij Echos Home ‘Het Baken’ in Havelte. Helaas was het weer ons deze dag niet goed gezind, langdurige regen,
jammer want met een beetje mooi weer hadden we lekker op het terras kunnen zitten. Er was veel animo voor de bindingsdag, er waren veel leden aanwezig, zo’n 40- tal. Ook waren er een aantal nieuwe leden aanwezig. Leden van de
AVRM waren ook uitgenodigd op onze bindingsdag, leuk dat er ook van deze vereniging een vijftal aanwezig waren. De

inloop was vanaf 14.00 uur en begon zoals gewoonlijk met koffie/thee en een lekkere koek. Tijdens de koffie konden
we even bijkletsen met mensen die je al een hele tijd niet meer had gezien, soms jarenlang niet. Natuurlijk niet alleen
tijdens de koffie konden we wat bijpraten, we hadden genoeg tijd om dat gedurende de hele middag te doen. Zo rondom 14.45 uur werden we allemaal naar de grote vergaderzaal gedirigeerd om daar een lezing bij te wonen dat over Afghanistan ging. De manager van Echos Home Han Mennink is voor een paar jaar terug voor een jaar lang voor de organisatie van de Koninklijke PIT Pro Rege uitgezonden geweest naar Afghanistan. Deze organisatie is een wereldwijde
welzijnsorganisatie voor: (ex) militair, het thuisfront en de veteraan, ook zijn ze wereldwijd in missiegebieden aanwezig. Onder deze organisatie vallen ook de voor ons allen welbekende Echos. Han Mennink was voor ons bereid een
lezing te geven over zijn wel en wee als manager van een Echos in Afghanistan. De lezing was bijzonder interessant,
temeer omdat hij te maken had met militairen uit veel verschillende landen. De lezing was om 16.15 uur afgelopen en
konden we weer naar de andere zaal toe.
Het was de bedoeling dat we ook nog gingen BBQ- en, maar zoals eerder gezegd was het een regenachtige dag en
konden we de BBQ wel vergeten. Maar zoals altijd is er een plan B, afgesproken was dat in zo’n geval als vandaag dat
als we niet konden BBQ- en dan het vlees alvast in de keuken gebakken zou gaan worden en dan netjes zou worden
opgediend. Zo gezegd zo gedaan, achteraf betreurde het eigenlijk niemand dat we niet gingen BBQ- en, nu kon men
lekker achterover leunen want het vlees was immers toch al gebakken. Het was allemaal prima verzorgd door Echos
Home, het buffet bestond uit 5 soorten vlees, 2 soorten salades en stokbrood met kruidenboter. Zo tegen 18.30 uur was
aan de bindingsdag van 2017 weer een einde gekomen, maar is in ieder geval voor herhaling vatbaar. Al met al was het
een zeer geslaagde dag, iedereen was tevreden en had genoeg te eten en te drinken gehad.
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JAN MANENSCHIJN

OVERIJSSEL
BEZOEK FOKKER EN STOTERSMUSEUM

Dinsdag 9 november hadden we weer een activiteit, deze keer zijn we naar de Fokkerfabriek in Hoogeveen
geweest en aansluitend zijn we doorgereden naar Assen, alwaar in de Johan Willem Frisokazerne het
Stotermuseum is gevestigd.
We begonnen dus in Hoogeveen, bij de poort werden we opgehaald door een mevrouw die ons meenam naar
een zaaltje waar je al een beetje kon zien wat er allemaal gemaakt werd daar. De directeur in hoogsteigen
persoon heette ons welkom en deed een presentatie over de historie van Fokker. Het bedrijf valt nu onder
een Engelse firma. GKN Aerospace is een grote speler op luchtvaart- en autoindustrie gebied. Het bedrijf
heeft fabrieken in meer dan dertig landen, meer dan 12.000 werknemers en behaalde vorig jaar een omzet
van 3,1 miljard euro.
In Hoogeveen werken ongeveer 1000 mensen en
ze maken onderdelen voor verschillende typen
vliegtuigen. Ook ruimtevaart is hun niet vreemd
want we zagen een onderdeel van een raket waar
de motor inhangt en die word gemaakt in
Hoogeveen. Helaas geen foto's, was absoluut
verboden. Al met al wel een interessante morgen,
we waren rond twaalf uur klaar.
[Redactie: "Met een beetje zoeken, toch een
impressie!"]

Toen naar Assen, alwaar we direct richting kantine zijn gegaan
om te eten. Na de lunch naar het Stotermuseum; gratis entree,
ik zou een paar euro per persoon vragen als ik hun was, er
stond trouwens wel een pot waar je een vrije gift in kon doen,
dat heb ik dus maar gedaan. Ik vond het zeer de moeite waard,
niet gedacht dat ik hier zoveel zou zien.
Kort samengevat kun je zeggen, "van verzet naar rode baret".
Dit motto is ook van het museum, vond ik heel toepasselijk.
Toen Nederland bevrijd werd ,waren ze onder de grote rivieren al praktisch een half jaar bevrijd dan er
boven. Jongens uit het verzet aldaar gingen bij de Engelsen en Amerikanen meevechten, de Brabanders bij
de Engelsen en de Limburgers bij de Amerikanen. Deze mannen zijn dus de eerste Stoters, het Regiment
Stoottroepen Prins Bernhard. Afgekort het RTPB. Het regiment heeft een behoorlijke historie, te beginnen
met Indië. In de periode 1945-1950 werden negen Stoottroepenbataljons uitgezonden. Te weten vijf
bataljons bestaande uit dienstplichtigen en vier bataljons OVW-ers (Oorlogsvrijwilligers). Na terugkeer uit
Indië volgt de “Koude Oorlog"-periode. Na een aantal reorganisaties en oprichting van de NAVO wordt
uiteindelijk op 1 november 1957 in Ermelo 41 Infanteriebataljon Stoottroepen opgericht.
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Ze zijn ook nog naar Nieuw Guinea gestuurd om de para's van Indonesië uit te
schakelen. Dit is gedeeltelijk gelukt maar onder druk van de VN moest Nederland
hier ook bakzeil halen zoals gewoonlijk.
Op 24 september1994 wordt in Assen 13 Infanteriebataljon luchtmobiel opgericht,
dat registratief werd ingedeeld bij het Regiment Stoottroepen.
Hiermee breekt een geheel nieuwe periode aan.
Dit is in vogelvlucht het verhaal van de Stoters en het was zeer uitgebreid uitgebeeld
in het museum, de Indië periode was ook heel uitgebreid in beeld gebracht.
Na het museum zouden we bij Maarten koffie drinken, maar dat viel een beetje in het
water, ik steek de hand in eigen boezem, mijn schuld. Ik had hem eerder moeten inseinen dat we kwamen,
dan had hij de koffie klaar gehad, maar ja het museum was zo interessant dat ik de tijd was vergeten.
Het was inmiddels zo laat dat we maar snel een pilsje of frisdrank gedronken hebben en weer richting huis.
BEZOEK AAN RIJOPLEIDING POLITIE OOST TE BORNE

Maandag 23 oktober zijn we op bezoek geweest bij de Politie Oost te Borne. Deze keer waren we met 13
man, niet veel maar ook niet weinig zou ik zeggen. Hier wordt ondermeer de rijopleiding verzorgd voor
politiemensen die bijvoorbeeld in een achtervolging zitten en dan kunnen ze gauw brokken maken en
misschien nog wel erger als er personen bij betrokken zijn. Hier kunnen ze dus ervaring opdoen in het achtervolgingen. Na eerst koffie met elkaar te hebben gedronken, stak de agent van wal.
Ze verzorgen niet alleen rijopleidingen, maar hier moeten de agenten ook hun jaarlijkse schietvaardigheidsproeven afleggen. Schiettest niet gehaald, gelijk wapen inleveren en de volgende dag onder leiding van een
instructeur wordt er aan hun schietvaardigheid gesleuteld, houding misschien verkeerd, enz. Daarna weer
een schietproef en dan moet het wel helemaal uit de klauwen lopen dat ze de proef niet halen. Ze leren ook
schieten zodat ze zo min mogelijk van hunzelf bloot geven, achter de deur van de dienstauto bijvoorbeeld.
In die deuren zit nl. een pantserplaat, dat wist geen mens trouwens, zodat ze redelijk veilig zitten, de deur
staat meestal schuin open zodat de kogels
er ook op afketsen door de stand van de
deur.
In een loods was een complete straat nagebouwd met winkels, een bank een kroeg,
met auto's en zelfs een weg met de stoep er
naast, dus trottoir. En hier word dus realistisch geoefend met oefenmunitie, dit gebeurt met speciale pistolen, uiterlijk lijken
ze precies op het dienstpi-stool, geen verschil, alleen het kaliber is kleiner, ze kunnen dus nooit per ongeluk scherpe munitie
laden, die past niet in deze pistolen. De kogel zelf is van een soort plastic en als je
geraakt wordt dan is dat niet zo plezierig,
je houdt er wel blauwe plekken aan over
zogezegd.
Maar het pistool is wel het laatste wat ze
gebruiken uiteraard, meestal is pepperspray voldoende, alleen met een staande houding van een automobilist
is het wel uitkijken, want als de vent nog achter het stuur zit en hij krijgt de volle laag en hij denkt bekijk het
maar ik ga ervan door, dan kan hij dat ook nog aangezien de spray pas na zo'n 10 seconden werkt. Dus zo'n
kerel kan nog een akelig verkeersongeval veroorzaken natuurlijk.
Met al deze zaken moeten ze rekening houden en afwegingen maken.
Ze hadden ook nog een sporthal waar ze de jaarlijkse fitheidstest moeten halen. Deze test is wel leeftijds
gerelateerd en man/vrouw natuurlijk. De vrouwen mogen over dit parcours zo ongeveer 30 seconden langer
doen. Buiten achter de hal hadden ze ook nog een klein soort stormbaan met klimtoren. Maar dit was meer
om zelfvertrouwen te kweken, vooral de klimtoren.
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Al met al was het een mooie interessante middag. De rondleiding duurde officieel anderhalf uur, maar bij
ons twee uur en een kwartier, dit kwam ook wel doordat iedereen zoveel vragen mocht stellen als hij wilde
en hier werd goed gebruik van gemaakt.
SCHIETEN WINTERSWIJK 13 OKTOBER
Op vrijdag 13 oktober zijn we weer wezen schieten in Winterswijk met en tegen de wapenbroeders. Ik had
de wisseltrofee meegebracht met ons plaatje erop. Was nog gauw op het laatste nippertje naar Almelo
geweest op de motor, (het was lekker weer), om zo'n plaatje voor de beker te laten maken. En we wilden
hem weer graag meenemen naar huis dat snappen jullie wel. Maar ja het was vrijdag de dertiende, je raadt
het al, ongeluksdag, we zijn hem weer kwijt, de wapenbroeders schoten deze keer beter dan wij.
Was er al wel bang voor, had duidelijk mijn dag niet, zelden zo slecht geschoten als deze keer, maar ja, moet
ook kunnen, we hebben wel weer een mooie middag gehad. Jack had de karabijn M1 meegebracht en de
nostalgische .22, ik moet zeggen dat oude ding schiet loepzuiver. Bert van de wapenbroeders had zijn 9 mm
pistool meegebracht, zodoende konden we weer met drie wapens schieten.
Maar zoals gezegd, de wapenbroeders wonnen dit feestje, geeft niks, toch weer een mooie middag gehad.
En het mooie vind ik altijd aan deze middagen, iedereen heeft altijd prijs. Jack is elke keer weer druk met
kippen slachten en iedereen krijgt een stuk van een kip mee naar huis, dat is toch ook mooi.
Jack als je nog een paar veren over hebt van de kippen, ik zou zeggen steek er een op je baret, dat heb je
verdient, je doet het toch maar elke keer.
Nou is het weer wachten tot april, dan gaan we het opnieuw proberen.
WANDELING HOLTERBERG 7 OKTOBER
Op zaterdag 7 oktober hebben we een wandeling gehad op de Holterberg. De opkomst was redelijk, we
waren met 18 personen. Punt van samenkomst, de dagcamping aldaar. Bert had twee partytenten meegebracht waar we mooi met z'n allen onder konden als het ging regenen en dat was gezien het weertype niet
verkeerd. Met een paar man rap de tenten de lucht in en we zaten droog. Voor we begonnen eerst koffie/thee
met cake. De start was een beetje vertraagd aangezien één medelid het niet kon vinden, ik noem geen naam,
hij kwam in Nijverdal uit, dus hij was duidelijk te ver gereden.
Ondertussen kwam er ook nog een vrouwelijke boswachter bij ons een praatje maken en informeren waar
we mee bezig waren en zij wenste ons een fijne wandeling toe. De Nijverdalganger was inmiddels ook
aangekomen en we konden beginnen.
Maar het was nog steeds droog en dus gingen we lopen. We zijn een route gaan lopen aan de hand van
paaltjes met een bepaalde kleur en zodoende hebben we ongeveer een route afgelegd van 5 km. Dit was zeer
de moeite waard, fijn gelopen over een wisselend pad met hoogte verschillen door bos en heidevelden.
We waren net terug op de dagcamping en bezig met de snert die Bert ook had meegebracht en ja hoor het
begon te regenen en niet zo'n klein beetje ook. Dus we hadden wel weer geluk, maar ja we zijn ook altijd
gewend dat het OVV zonnetje er bij is, maar dat was deze keer toch duidelijk niet het geval. Toen de snert
op was regende het nog steeds maar ja je kunt niet wachten tot het droog is, dus werden de tenten met z'n
allen afgebroken, dit was zo gebeurd en konden we huiswaarts.
Toch met z'n allen man/vrouw een mooie middag gehad en even bijpraten met elkaar, is ook belangrijk.

ZUID-HOLLAND
HANS JANSEN

Het eerste jaar, als vice-voorzitter van de afdeling Zuid-Holland, zit er al weer bijna op. Een jaar gaat snel,
zeker als je het naar je zin hebt. Een mooi jaar om op terug te kijken. Er zijn nogal wat zaken die je moet
leren als aankomend voorzitter van een afdeling. Gelukkig heb ik een zeer goede leermeester die al ruim 12
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jaar in het vak zit. Joop Saarloos zet mij niet allen op het paard maar laat mij er ook op rijden. Daarbij is ook
de hulp van onze secretaris Hans van der Vecht zeker niet aan mij voorbij gegaan.
Een jaar waarop we op terug kunnen kijken als een geslaagd jaar. Waar we een 10-tal goed bezette en zeer
gezellige middagen hadden in Echos Home ‘Het Anker’ in Rotterdam. Uiteraard zouden we liever nog meer
leden zien op deze middagen, maar het is begrijpelijk dat niet iedereen zich daarvoor vrij kan maken. Voor
diegenen die overdag (door b.v. werk) geen gebruik konden maken van deze middagen, waren er dit jaar ook
weer 2 avondbijeenkomsten bij ‘Peloton 48’ op de schietbaan Waalsdorp in Den Haag gepland. Bij deze bijeenkomsten viel de opkomst van OVV-leden soms wat tegen.
Er waren natuurlijk ook dit jaar ook weer de diverse herdenkingen, waarbij leden van onze afdeling aanwezig waren: Ypenburg (10 mei), Dubbeldam (13 mei) en op de Grebbeberg (4 aug.).
Wij kijken ook weer vooruit. Het nieuwe jaar is alweer bijna begonnen. De eerste bijeenkomst (met de
Nieuwjaarsreceptie) staat alweer gepland, evenals de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze afdeling
staat. Deze zal meer impact hebben dan de vorige ALV ’s. We gaan dan afscheid nemen van onze huidige
voorzitter Joop Saarloos en onze penningmeester
Kees Brand. Uiteraard blijven deze lid van onze afdeling. We zullen hun vertrek echter niet ongemerkt
voorbij laten gaan! De ALV van onze afdeling vindt
plaats op zaterdag 10 maart 2018 in het TRIS-museum in Zwijndrecht. (TRIS staat voor Troepenmacht in Suriname) Na de ledenvergadering en bestuurswisseling is er dan gelegenheid om dit museum onder leiding van een gids te bezoeken. Tevens
zal er in het museum een eenvoudige lunch worden
geserveerd, aangeboden door de afdeling aan alle
aanwezige OVV-leden/donateurs.
Ik hoop dat we elkaar in het nieuwe jaar weer vaak mogen zien op onze reguliere middagen in Rotterdam,
bij een drankje en een hapje, luisterend naar alle mooie verhalen.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf heb ik nog geen nieuw jaarrooster, maar dat krijgen alle OVV-leden
en donateurs van Zuid-Holland weer per e-mail (of per post) toegestuurd door onze secretaris.
Tevens gaan we ons als bestuur in het nieuwe jaar inzetten om wat meer uitstapjes te organiseren en militaire objecten te bezoeken. We staan uiteraard open voor uw
ideeën.
Hierbij nog een aanvulling van jullie aanstaande oud-voorzitter.
Hans Jansen pakt het lekker op, dat vind ik geweldig. Natuurlijk is het niet zo
dat we dadelijk niet meer communiceren. Ook gewone leden en donateurs
hebben hun inbreng in onze vereniging, maar ik ga het bestuur zeker niet
JOOP SAARLOOS voor de voeten lopen.
Ook nog vermeldenswaardig is de inzet van een aantal OVV-leden van onze afdeling als oefenvijand tijdens een grote oefening van de Delta-cie 20 Natresbataljon, eind oktober 2017. We beloofden de
ciestaf te voldoen aan de gestelde vraag. Daarnaast vroegen we ons wel af of we voldoende leden geïnteresseerd kregen om mee te doen. Dat viel echter, gezien eerdere ervaringen, nog niet mee. Het blijft echter leuk
om te doen en er kan door bijna ieder lid/donateur meegedaan worden. Wel zijn natuurlijk vragen die de
burgers stellen die moeilijk te beantwoorden zijn. Is een stuk gras militair terrein met een rood/wit lint, of
kunnen wij een stukje verderop ook lint spannen, en de uitgang versperren? Wáár staat dat we niet mogen
fotograferen? Waarom lopen er militaire patrouilles in de dorpen als er kennelijk niets aan de hand is? We
hebben toch ook politie? De 2e oefendag werd het nog wat spannender voor de deelnemende militairen van
de D-cie. Het OVV weet uit het verleden nog goed hoe er paniek gezaaid kan worden! We wilden ook best
wat nagemaakte explosieven in onze auto’s vervoeren en zijn erg bereidwillig om alles te laten doorzoeken.
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Goed dat de opvolger van de aftredende CC direct betrokken was bij deze actie. De 3e dag (zaterdag), met
een openbare commando-overdracht van de compagnie en aansluitend een receptie, gaf ons de gelegenheid
om gesprekken te voeren met de Korps- en Bataljonscommandant, de CC-en, als met ook verschillende kaderleden. Ik weet uit jarenlange ervaring dat het goed is om met dit soort activiteiten betrokken te blijven bij
ons Korps.
Ook heb ik de aankomende voorzitter advies gegeven lid te worden van de Bond van Wapenbroeders. Door
het al jarenlang gezamenlijk optrekken met onze bijeenkomsten hebben we ook gezamenlijke belangen. Dan
wordt zijn naam paars op de lijst met deelnemers op de Van Ghentkazerne in. Dat past ook goed in het defensiebeleid. Hoe was het ook alweer? Samenwerken als het moet, en tussendoor eigen belang eerst! Nou ja
zoiets. Die aanmeldingsformulieren heb ik altijd bij me, dus die is inmiddels ingevuld en opgestuurd. Er
moet alleen nog gesproken worden over een pensioenregeling, maar alle vertrouwen dat ook dat goed komt!

Zoals velen weten, kom je het best op een foto tot
uitdrukking als je in het midden gaat staan; alle
ogen zijn dan op jou gericht.
Heeft Joop dat nou goed begrepen?! [HS]
(FOTO: Facebook 20Natres)

UTRECHT
Op 30 november 2017 heeft ons lid lkol bd (R) Rob Cohen uit handen van de korpscommandant Hans Berding de korpslegpenning in zilver ontvangen.
Rob is tevens toegetreden tot de Landstormcommissie.
Van harte gefeliciteerd.
JAARLIJKSE ETENTJE

Op zaterdag 7 oktober jl., op dezelfde dag dat ons Korps overdag de jaarlijkse Landelijke Schiet- en Vaardigheidswedstrijden (LSVW) hield in Harskamp, kwamen bijna 30 leden en donateurs van de afdeling
Utrecht van ons OVV ’s avonds bijeen voor het jaarlijkse etentje. Dit wordt al enige jaren goed georganiseerd door Ab Schoonheim, die dat ook merkbaar met veel plezier doet. ("Dank je wel Ab!")
We waren ditmaal in hetzelfde restaurant als vorig jaar, de Spitsheuvel te Amersfoort.
Dit restaurant is gespecialiseerd in steengrillen en barbecueën. Vorig jaar was het steengrillen, u begrijpt
het al ………. dit jaar dus barbecueën.
Dat gebeurt net als bij het steengrillen gewoon aan tafel, waar we dus rondom de warmtebron zaten. Het
was dus niet alleen figuurlijk een warm gebeuren, maar ook letterlijk. Wat fijn dat wij onder de paraplu van
ons OVV de gelegenheid hebben om onze oud collega Natristen met partners in zo’n gezellige sfeer te
ontmoeten.
Kunt u dan begrijpen dat nog niet alle oud Natristen lid zijn? ………. Ik niet!
Bijgevoegd wat sfeerbeelden van deze activiteit.
ROB COHEN
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OVV EXCURSIE OIRSCHOT

Op 17 oktober 2017 was het dan weer zover een excursie van het OVV Natres afdeling Utrecht, altijd een
goed bezocht item en heel gezellig met de partners er bij. Vroeg uit de veren, nou ja vroeg, is voor een
ieder wisselend afhankelijk van de woonplaats natuurlijk, voor mij een uur of zeven een normaal begin
van de dag. Dit maal was de vertrektijd 08.00 met de bus van Vlastuin naar het Opleidings-en Trainingscentrum Rijden (OTCRij) en ’s middags naar de 13e Lichte Brigade in de legerplaats Oirschot, dus kon er
nog eens het een en ander worden uitgewisseld.
Na aanmelding bij de poort gingen we voor de briefing en de kop koffie of thee naar de ontvangstzaal.
Hier werd ons het uiteindelijke programma voor de komende dag uitgelegd.
Allereerst gingen we naar de trainingszaal voor de theoretische opleiding van de rijvaardigheid, een zaal
met vele computers en schermen, hier kunnen de kandidaten, uit het gehele land en van verschillende
Landmachtonderdelen, zich bekwamen voor het examen, wat voor alle verschillende rijbewijzen natuurlijk weer anders is.
Hierna konden we de rijsimulatieopstellingen bezichtigen van de CV 90 en de Fennek met uitleg van de
verschillende instructeurs, hetgeen een zeer goed beeld gaf van de eisen waaraan de kandidaten moeten
voldoen, geen sinecure dus!
Daarna met de bus naar de kantine voor de lunch wat toch altijd weer een beetje de sfeer van het verleden
doet herleven, maar alles is wel gemoderniseerd in de positieve zin en het eten voortreffelijk.
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Na de Lunch een voortreffelijke schematische uiteenzetting door lkol Gert Dobben, van de verschillende
taken van diverse landmacht onderdelen en hun functies waaronder die van de Natres.
Hierna kregen we een rondleiding over het terrein en toelichting bij de diverse gebouwen en trainingslocaties en hun doel. Ook werd een bezoek gebracht aan de voertuigen waaronder de Boxer, Fennek, Mercedes
G 280 en de Bushmaster welke konden rekenen op onze uitgebreide interesse.
Een fantastische dag georganiseerd door Rob Cohen en Kees Dobben.

Peter van der Spek

Ons lid Gait Leferink uit Oldenzaal heeft de lotgevallen van zijn ooms in de Tweede Wereldoorlog te
boek gesteld. Ze zijn op internet te vinden, maar het leek mij ook een mooie bijdrage voor alle OVVleden en donateurs.
Voor de inhoud is slechts Gait verantwoordelijk, dus mogelijk zijn er aspecten die een andere waarheid kunnen hebben dan die van hem of zijn ooms. Niettemin lezenswaardig en voor menigeen inter-

Wereldoorlog II
De broers Jan, Gerard en Harrie Leferink.
1. Voor de oorlog.
Jan was bij de Bijzonder Vrijwillige Landstorm. Die hield van tijd tot tijd schietoefeningen en was een soort reserveleger, een voorloper van de Nationale Reserve nu. De vrijwilligers, waarvan ook Jan Leferink er een was,
hadden het wapen thuis. Dat was hetzelfde wapen dat ook in Hare Majesteits Veldleger werd gebruikt, het
Steyr-geweer. Het werd gemaakt in de plaats van dezelfde naam in
Oostenrijk.
Van de Landstorm in Haarle en Reutum is nog ergens in Reutum een
foto bewaard gebleven. Daar staan o.a. Jan Deterink, Bernard ter
Beek, en nog een tiental plaatsgenoten op.
Toen Jan en Mien op 19 Oktober 1938 trouwden, gingen ze voor het
maken van de trouwfoto naar Nordhorn. Aan de grens werden ze op
een heel militaire manier gefeliciteerd door de Duitse grensbewaking.
Met een stram in de houding staan, rechterarm schuin omhoog en
"Gratuliere!!" Misschien ook nog wel met een "Heil Hitler! "…

Jan

12

Gerard

OVV KNR INFO

2. Voor 10 Mei 1940.
Harrie Leferink was opgeroepen in dienst. In wat toen Hare Majesteits Veldleger heette. Opgekomen in
de Achterhoek in April 1939 als recruut bij het 7e Regiment Infanterie. Opleiding gehad in 1939 in Harderwijk en tenslotte was hij in Januari 1940 terechtgekomen bij het 44e Regiment Infanterie.
Hij werd Sergeant bij de 2e Compagnie van het 11e Bataljon en het bestond bijna geheel uit dienstplichtigen uit de Achterhoek, waar hij als een van de weinige Tukkers tussen geplaatst was. Hij had
het bevel over een tirailleurgroep die uit 11 man bestond. Een lid van de groep Achterhoekers was
ongezeggelijk, en dat werd door Harrie op een toen gebruikelijke manier opgelost, door de man lijfelijk
het een en ander te laten voelen.
Een officier, genaamd …………. was op het idee gekomen om bij oefeningen in het schietkamp "de
Harskamp" met scherp over de "tijgerende" soldaten heen te schieten. De Vickersmitrailleur was daar
niet voor geschikt, die had teveel spreiding van de
kogels, maar wel de mitrailleur Schwarzschlose. Dat
wennen aan het schieten met scherp over hen heen
bleek later voor de soldaten in de gevechten van
Mei 40 een groot voordeel te zijn. De vuurdoop
werd er een stuk minder zwaar door.
Het leven in de kazerne in Haarlem begon traditiegetrouw om 06.00 uur met de reveille. De soldaten
werden gewekt doordat er op een trompet geblazen
werd.
Het programma bestond uit veel exercitie, verder
theorie en veldoefeningen.
Vrijdags werd er meestal een mars van zo'n 50 km

gehouden. Die moest gelopen worden met bepakking en wapen, en meestal was het kopje
van Bloemendaal wel in de route opgenomen.
Bergop ging nog wel, maar het afremmen als
het weer naar beneden ging was bijzonder
zwaar. Wie al voor of juist door de mars zich
ziek meldde moest die Zaterdag op ziekenrapport, zodat verlof er dat weekend niet meer in
zat……
Harrie werd na de opleiding ingedeeld bij het
44e Regiment Infanterie, en daarvan bij de 2e
Compagnie van Kapitein Kruimer. Die Cie werd, toen de oorlogsdreiging dichterbij kwam, gelegerd in
IJzendoorn, ten Westen van Ochten aan de Waal.
Harrie kende Kruimer nog niet, maar deze was voor de oorlog al eens in Reutum geweest. Kruimer
was toen in dienst van de PTT en moest aan een stuk grond zien te komen voor een relaisstation van
de telefoondienst. Kruimer woonde in Hengelo, Twente, en was verantwoordelijk voor het aanleggen
van de telefoonlijnen in het distrikt. Daarvoor had hij in Café Leferink geïnformeerd of het mogelijk
was in Reutum ergens grond te kopen voor zo’n station. Hij ging van de veronderstelling uit dat een
cafébaas die tegenover de kerk woonde de beste bron van informatie was die hij kon krijgen. Daarop
had Gerard Leferink, Harrie's vader, Kruimer geholpen om een stuk grond van Bernhard ter Beek voor
de PTT te krijgen dicht bij wat nu de Kerkstraat heet en gelegen naast de grond van smederij Silderhuis.
Toen Harrie zich voor het eerst bij zijn Compagniescommandant moest melden en hij vertelde dat hij
Leferink heette vroeg kapitein Kruimer hem direkt of hij van Leferink uit Reutum was. Toen Harrie dat
bevestigde zat het vanaf dat moment wel goed! De andere sergeants wilden Harrie al direkt opzadelen
met de weekdienst, maar dat ging toen niet door….! Harrie werd in IJzendoorn ingekwartierd bij een
boer die Sukkel heette.
In het Betuwse dorp Ochten, gelegen aan de Noordelijke oever van de Waal, waren de meeste inwoners streng gereformeerd en was het leger niet populair. Er werd, zoals zo vaak in die dagen in Nederland, op alles wat militair was neergekeken. Wilden ze 's avond in een café een glas bier drinken, dan
moesten ze met een heel stel gaan, anders werden ze eruit gegooid.
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De voorbereide stellingen die in IJzendoorn waren gemaakt bestonden uit loopgraven en schuttersputten die
met hout waren versterkt, en waarvan de planken waren ingesmeerd met creoline. Deze planken werden
daardoor zwart gekleurd en gloeiend heet als de zon
erop scheen. Sommige soldaten hadden daardoor hun
gezicht verbrand omdat ze bij volle zonneschijn te dicht
bij die planken van de stellingen hadden gelegen.

3. De oorlog in de Meidagen van 1940.

De houding van de "fiene" dorpelingen ten opzichte van
de soldaten sloeg als een blad aan de boom om toen op
10 Mei 1940 de oorlog uitbrak. Dezelfde mensen die
hun eerst met de nek hadden aangekeken brachten hun
nu koffie in de loopgraven.
Al snel moesten de inwoners van IJzendoorn, omdat
daar het front zou komen te liggen, geëvakueerd worden.
Een groot aantal van de Nederlandse officieren was,
toen het erop aan kwam, ronduit laf te noemen en totaal niet tegen zijn taak opgewassen. De meerderheid
van hen was totaal over de toeren toen het erop of eronder was. Er was niets meer met die lui te beginnen.
Er waren er zelfs bij die door hun gedrag een negatief
voorbeeld waren voor hun eigen troepen! Daarbij kwam

nog dat de Duitsers veel
beter bewapend waren,
wat al een groot nadeel
voor de onzen was.
In de Meidagen van
1940 moesten ze op 2e
Pinksterdag {?} een tegenaanval doen. Het geval wilde dat de SS door
de Betuwe wilde oprukken met het doel om de
G re bbe be rg he e n t e
trekken en de daar gelegerde troepen in de rug
aan te vallen. Dat heeft
toen het 44e Regt Infanterie verhinderd. De
Commandant van Harrie's Compagnie, Kapitein
Kruimer, was nl. niet van
het laffe soort waartoe in
die dagen de helft of
meer van de Nederlandse officieren behoorde. Hij ging bij de tegenaanval zelf met getrokken pistool voorop. Als laatste man was
daar de Luitenant om te zorgen dat er niemand "achterbleef". Ze waren toen al gevorderd tot het kerkhof
van Ochten, maar daar werd het vijandelijk vuur zo hevig dat verder gaan onmogelijk was, het zou zelfmoord geweest zijn. Ze hebben zich toen ingegraven langs de rivierdijk. Harrie heeft nog met manschappen van zijn groep een patrouille gearresteerd van Duitsers. Die droegen burgerkleding maar ook een
Wehrmacht-riem, met op de gesp de Reichsadler met het Hakenkreuz. Het waren Duitsers die al voor Mei
1940 in Nederland hadden gewerkt, waarschijnlijk ook om te spionneren. Harrie later over de tegenaanval:
"Ie kunt het nich oetleggen an eenen den het nich zölf hef metmaakt!"
Toen werd Kruimer door de veldtelefoon opgeroepen om zich terug te trekken, maar de stem klonk heel
anders dan die van hun hogere commandant. I.v.m. die vreemde stem door de telefoon bestaat de verdenking dat een lid van de familie van de dominee van Ochten verraad heeft gepleegd. De zoon van de
dominee was zwaar NSB-er en de dochter werkte op het kantoor van de leider van de N.S.B., Mussert.
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Harrie heeft nog gezien dat een Duitse patrouille vanuit het land van Maas en Waal probeerde met een gevorderde boot de rivier af te zakken vanaf het veer van Druten en zo achter de Nederlandse linies te komen. Toen ze midden op de Waal waren werden ze door de Nederlandse artillerie effektief onder vuur genomen en de boot zonk…..

4. Reutum en Lattrop, 10 Mei 1940.

Frans Groothuis (Frans van Groos Hèrm), een jongen van ± 8 jaar, was nieuwsgierig naar de binnenvallers,
en had al verschillende keren geroepen: "Mamma, wanneer komt de Duutsers now?" Bakker Bernard ter
Beek heeft hem toen gezegd dat hij wel anders zou praten als hij geen beschuiten meer kreeg……
De binnenvallende Duitsers hadden hun tanks versierd met in die tijd van het jaar bloeiende seringen. Als ze
al verwachtten dat ze feestelijk zouden worden binnengehaald, dan hadden ze zich daarop toch verkeken.
De Nederlanders waren wel nieuwsgierig,
maar stonden zeker niet langs de weg te
juichen.Bij Lattrop was op de Frensdorferweg bij de kruising met de weg DenekampLattrop door het Nederlandse leger een versperring aangebracht van enkele putringen,
volgegoten met beton, waaruit een stuk
stalen spoorrail schuin naar boven stak. De
Duitsers zijn er hoogstens vijf minuten door
opgehouden…….. Ze dienen nu als versiering van het oprit naar een boerderij daar.
Onnodig te vermelden dat elke versperring
die je maakt onder zicht èn onder vuur van
de eigen troepen moet liggen! Uitspraak van
een Drentse soldaat die in Mei ’40 had
meegevochten, zo’n 30 jaar na de oorlog:
"het is bitter, een overwonnen volk te zijn".

5. Na de overgave.

Toen op 14 Mei de overgave bekend werd gemaakt werden door de Nederlandse soldaten woedend alle
wapens en munitie in de Waal gegooid. Zo bleven die uit handen van de Duitsers. Door toedoen van Kapitein Kruimer was het de compagnie gelukt om buiten Duitse krijgsgevangenschap te blijven. De militairen
werden door hem ingekwartierd in onopvallende huizen. Daardoor ontliepen ze gevangenname, want de
Duitsers maakten zoveel mogelijk krijgsgevangenen om thuis te kunnen opscheppen.
Harrie werd ondergebracht in een boerenwoning in Everdingen. Een brief voor thuis heeft hij meegegeven
aan mensen uit Arnhem, maar die is nooit aangekomen.
De militairen van de Cie van Kruimer gingen elk voor zich of in kleine groepen op huis aan. Dat gebeurde
door onderdak te zoeken bij boeren en her en der burgerkleren te lenen. Als eerste waren kennissen van
een soldaat uit Arnhem zo per fiets bij hun familie aangekomen.
Harrie’s broer Gerard was samen met zijn neef Toon Ikink vanuit Reutum naar hem op zoek gegaan. Ze
gingen op de fiets van Twente naar IJzendoorn, want ander vervoer was er gewoon niet. Gerard informeerde daar naar Harrie, maar zonder resultaat.
Ze kwamen daarna in Everdingen, en toevallig stond Harrie bij zijn schuiladres aan de weg, omdat hij was
aangewezen als wachtpost. Door puur toeval zag hij zijn broer Gerard en Toon Ikink (Hostie Toon) aankomen. Het toeval wilde ook dat Harrie’s fiets,
die eerder door terugtrekkende Nederlandse
troepen was meegenomen, als gevolg van
een lekke band door die soldaten in de sloot
was gegooid. Daar was hij door boer Sukkel
gevonden en bij Harrie terugbezorgd. Zo
kon hij met hen terug naar huis, in geleende
burgerkleren. Harrie kwam dus zo in de loop
van Juni 1940 weer terug in Reutum. Ook
hielp het dat zijn vader, Gerard Leferink, bevriend was met burgemeester Banning van
Tubbergen.
Na de oorlog werden als herinnering aan
wat de Nederlandse militairen in Mei 40 gedaan hadden in Ochten een straat en een
plein naar het 44e Regiment Infanterie genoemd! Door juist degenen die hen eerst
met de nek hadden aangekeken……………..
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AGENDA 2018
24 maart

Korpsconcert FKNR

Theater De Flint Amersfoort

7 april

Beëdiging 10 Natresbataljon

Heereveen

13 april

Korpsdiner officieren

nog niet bekend

23 juni

Beëdiging 20 Natresbataljon

Wageningen

17 juni

Beëdiging 20 Natresbataljon

nog niet bekend

30 juni

Nationale Veteranendag

Den Haag

14 juli

Beëdiging 30 Natresbataljon

Heerle Noord-Brabant

4 augustus

Herdenking gevallenen KNR

Grebbeberg

8 september

Beëdiging 10 Natresbataljon

nog niet bekend

15 september

Beëdiging 20 Natresbataljon

nog niet bekend

18 september

Prinsjesdag

Den Haag

22 september

Beëdiging 30 Natresbataljon

nog niet bekend

5 en 6 oktober

Landelijke korpsdag

Harskamp

16 november

Korpsdiner onderofficieren

nog niet bekend

17 november

LUSTRUMVIERING OVVKNR

Kumpulan Bronbeek

!!!!
Volgende kopij
voor het
INFO 2018.1

Vóór
5 maart
2018
!!!!

LUSTRUM OVVKNR

Op 17 november 2018 zal in Arnhem op het landgoed Bronbeek, in de Kumpulan ons 6e lustrum
gevierd worden.
Er wordt gewerkt aan een gevarieerd programma; uiteraard met toespraken, een uitstekende Indische
maaltijd, maar ook live music.
Van 10.00 tot 16.00 uur zal er volop gelegenheid zijn om er met elkaar een gezellige tijd van te maken.
De toegangsprijs is nog niet exact bekend omdat de offertes nog niet op 2018-prijzen zijn afgesteld.
Jullie krijgen tijdig bericht wanneer de tickets via internet besteld kunnen worden.
Deelname staat open voor leden en donateurs al dan niet vergezeld door hun partner. Er is plaats voor
zo'n 250 personen, dus houd de agenda vrij en boek te zijner tijd zo snel mogelijk.
In de komende INFO's zal er verdere informatie worden verstrekt.

!!!!!!!

Algemene Ledenvergadering

!!!!!!

De ALV 2018 zal naar alle waarschijnlijkheid eerst in mei 2018 plaatsvinden. Er zijn diverse redenen waarom pas op zo een 'laat' tijdstip gelegenheid is om dit te organiseren. Het financiële aspect
is van belang en daarom ook de keuze voor een (niet militaire) locatie die voldoende ruimte biedt
om onze leden en donateurs te herbergen en voorzien van spijs en drank.
Het bestuur vraagt om begrip hiervoor.
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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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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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