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Redactioneel
Hans Schoenmakers
Redacteur
De lustrumviering is weer voorbij; de eerste voorbereidingen voor de komende 
Algemene Ledenvergadering zijn  weer  gestart.  Het  komende jaar  zullen de 
functiewisselingen in het hoofdbestuur de nodige veranderingen met zich mee 
gaan brengen. Nieuwe bezems vegen nou eenmaal schoon. Als de aanwezigen 
tijdens de ALV de kandidaten tenminste akkoord bevinden.
Ron Roos heeft een opvolger gevonden in de persoon van André Olde Engbe-
rink. Ondergetekende zal worden opgevolgd door Richard Sopacua. Daarmee 
wordt dit  70e exemplaar waar ik aan heb meegewerkt een 
van  de  laatste  voor  mij  als  uw redacteur,  want  ik  verlaat 

daarmee ook het landelijk bestuur.
Het voorliggende blad is wederom goed gevuld en de afdelingsbesturen doen hun best om 
de activiteiten zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Schieten, al dan niet in een simulator, 
blijkt toch altijd nog een aantrekkingskracht te hebben op leden en donateurs. Gelukkig 
spelen de actieve KNR-militairen daarin ook een grote rol. Dat is uiteindelijk ook een van 
onze doelstellingen (die linksboven verwoord zijn). Tijdens het lustrum zijn vele foto's 
gemaakt door een professionele fotograaf (bijna zo goed als 'onze Klaas'), vandaar dat menig artikel van een 
verse afbeelding van schrijver vergezeld gaat. [Het restant van de verhalen van Gait Leferink komen nog!]
Rest mij om namens alle bestuursleden jullie prachtige feestdagen toe te wensen en een goede Rutsch in het 
nieuwe jaar. Vele afdelingen houden goddank een nieuwjaarsreceptie dus we hoeven niet lang te wachten om 
elkaar weer te zien.

!!!!Volgende kopij voor het
INFO 2019.1

Vóór 4 maart 2019  !!!!
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 HENK VAN LEEUWEN
LEDENADMINISTRATEUR

Nieuwe leden en donateurs
E. Rutten Zoetermeer Zuid-Holland
J. Luning Ruinen Noord
E.A. Bergkamp Blokzijl Noord
M.E. Briegoos Bergum Noord
H.R. van Kammen Kollumerzwaag Noord
S.H. van Kammen Oudwoude Noord
R. Heino Augustinusga Noord

NOORD-HOLLAND 
Henk Jan Boswijk

Woensdag 19 september werd de eerste bindingsavond van de afdeling Noord-Holland voor dit seizoen bij 
de Bravo Cie in Bergen NH gehouden. De avond werd gestart met een heel interessante lezing van OVV 
lid, Kap bd Marc Neve (notaris te Leidschendam) met uitleg over en het belang van zaken als de verschil-
lende vormen van (levens) testamenten. Het blijkt dat dit zaken zijn om goed te overdenken en zo nodig 
goed te regelen. 
Met de duidelijke uitleg, voorbeelden en degelijke antwoorden op de vele vragen van de leden. Het onder-
werp was zeker niet saai. Ook meer persoonlijke vragen werden discreet behandeld. Marc gaf ook veel 
hints over waar je zoal aan moet denken en hoe je kunt inschatten of een testament nodig is of niet. Tot slot 
gaf hij aan dat hij zeker tijd zou vrijmaken voor OVV leden om hen een objectief advies te geven.
De avond werd als gebruikelijk besloten aan de CompagniesBar. Buiten napraten over de inleiding van 

Marc is er ook ruim tijd genomen om 
met elkaar van gedachten te wisselen 
over  vroeger,  de  nieuwe  begroting 
voor  defensie  en  wie  er,  met  alle 
kosten  stijgingen  door  de  btw  ver-
hoging,  tariefsverhogingen,  premie-
verhogingen,  etc.  denken  op  vooruit 
te gaan na januari 2019. Gewoon een 
gezellige  avond,  zoals  we  gewend 
zijn.
Zondag 14 oktober stond in het teken 
van  het  kleinkaliber  schieten  op  de 
banen  van  de  Schietvereniging  “De 
Vrijheid”  te  Bussum.   Een  jaarlijks 
terugkerend feestje voor leden en do-
nateurs.  Het  was  ook  dit  keer  een 
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goed en professioneel begeleid evenement met voldoende en 
deskundige  instructeurs.  Er  werd,  door  de  27  deelnemers, 
geschoten met pistool op 12 en 25 meter . Na eerst met 5 pa-

tronen te hebben ingeschoten kreeg iedere deelnemer 10 patronen. Na het pistoolschieten werd de lunch 
gebruikt, gevolgd door het geweer schieten op de 50 meter. Ook hier kreeg elke deelnemer 10 patronen. De 
resultaten waren voor de meesten bevredigend. De drie schutters die het hoogst scoorden ontvingen een 
‘keuze’ prijs. Na afloop was er voldoende gelegenheid om nog wat na te praten en de scores te bespreken.  
Het team van de SV “De Vrijheid” Bussum heeft zich ook dit jaar weer overtroffen in gastvrijheid en de 
uitstekende begeleiding van de middag.
De bindingsavond op woensdag 28 november werd afgeblazen. De Charlie Cie had geen mogelijkheid 
meer om het OVV te ontvangen. Omdat een ander legeronderdeel uit de eigen ruimte moest vanwege re-
novatie, herstel en opknapwerk werd de C. Cie. Natres op straat gezet (Buiten de MEA*). De MEA de laat-
ste  kazerne in Amsterdam was al  voor 90% overgedragen aan de gemeente Amsterdam. Er zijn geen 
leslokalen, kantoortjes of gemeenschappelijke ruimte meer beschikbaar. Dit lijkt typisch een situatie die 
deze tijd tekent. De bezuinigingen tot op het bot laten duidelijk een spoor van verval en gebrek zien. 

*MEA = Marine Etablissement Amsterdam.

NOORD  
Roel Zevenhuizen 

Bindingsdag 2018
BBQ en lezing over vliegveld Havelte

Zaterdag 29 september was weer onze jaarlijks terugkomende bindingsdag en die wederom gehouden werd 
bij Echo's Home ‘Het Baken’ in Havelte. Het weer was ons deze dag goed gezind, volop zon, de mensen 
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konden lekker lang genieten om op het terras te 
zitten. In ieder geval was het weer een heel stuk 
beter dan vorig jaar want toen was het alsmaar 
regen en was het koud. 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  aantal  aanwezig 
waren, en natuurlijk niet te vergeten de mensen 
van afdeling Overijssel die er waren. De inloop 
was vanaf 13.30 uur en be-gon zoals gewoonlijk 
met koffie/thee en een lekkere koek. Tijdens de 

koffie die natuurlijk op het ter-
ras genuttigd werd konden we 
even  bijpraten  met  een  aantal 
nieuwe leden, mensen die je al 
een  hele  tijd  niet  meer  had 
gezien,  soms  jarenlang  niet. 
Natuurlijk niet alleen tijdens de 
koffie  konden  we  wat  bijklet-
sen maar hadden gedurende de 
hele middag tijd genoeg om dat 
te doen. Nadat de secretaris de 
mensen verwelkomt had en hen 
had verteld wat de inhoudt was 
van  deze  bindingsdag  werden 
we zo rond-om 14.15 uur naar 
de  grote  vergaderzaal  gediri-
geerd. In de vergaderzaal werd 
een  lezing/presentatie  gegeven 

dat over het vliegveld van Havelte tijdens de Tweede Wereldoorlog ging. De presentatie werd door Patric 
van Aalderen gegeven, Patric is in z’n dagelijkse leven werkzaam bij Defensie als Elnt Senior identifi-
catiespecialist bij de Bergings- en Identificatiedienst. Ik ken Patric al geruime tijd en geeft zijn presentaties 
altijd vol enthousiasme en vol overgave. Als je het met hem over zijn werk bij defensie hebt dan raak je 
haast niet uitgepraat,  het is zijn passie. Iedereen was dan ook vol lof over de presentatie die hij  heeft 
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gegeven. De lezing/presentatie was om 16.15 uur afgelopen en 
konden we naar  de BBQ toe.  Han,  de  manager  van Echo's 
Home had alvast de BBQ warm gestookt en vertelde wat er 
allemaal al zo te eten was. Heerlijk buiten BBQ-en wat vorig 
jaar beslist niet kon door het slechte weer, dus het plan B kon 
gewoon in de kast blijven liggen. Het was allemaal prima ver-
zorgd  door  Echo's  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 2018 weer een 
einde gekomen, maar is in ieder geval voor herhaling vatbaar, 
en zeker met zulk mooi weer dat we hadden. Al met al was het 
een zeer geslaagde dag, iedereen was tevreden en had genoeg 
te eten en te drinken gehad. Nadat de secretaris, Han de man-
ager en Patric had bedankt voor de bewezen diensten namen 
we afscheid van elkaar en keerde iedereen weer huiswaarts. 

SIMKKW in Havelte zaterdag 8 dec
Zaterdag 08 december 2018 was er weer een SIMKKW dag voor onze leden georganiseerd die deze keer 
gehouden is op de Johannes Postkazerne in Havelte. De opkomst was om 08.45 uur bij gebouw Tango, het 
onderkomen van natres pelotons. Na eerst een lekker bakkie koffie te hebben gedronken vertelde de secre-
taris aan de deelnemers wat men kon gaan verwachten. Na de koffie gingen met we met z’n allen naar de 
sim die ongeveer 200 meter van gebouw Tango was. Vandaag waren er 27 enthousiaste schutters/deelne-
mers aanwezig. Omdat deze keer er een paar deelnemers bij waren die nog niet goed bekend waren met de 

“Colt C7” kregen we nog even een korte uitleg over dit wapen. Van 10 Natresbat hebben we altijd instruc-
teurs om ons bij te staan in de sim, overigens zijn ook lid van het OVV. Sinds april 2017 waren we niet 
meer in de sim geweest, dus het was weer even wennen, maar na de gewenning pakten we alles zo weer op 
alsof we niet weg waren geweest. Eenmaal in de sim werden de schutters in twee groepen opgesplitst en 
werd er uitleg gegeven over de eerst te schieten oefening. Om het schieten nog een beetje spannender en 
aantrekkelijker te maken hebben we er zoals altijd een wedstrijdelement bij ingebouwd om te strijden voor 
de beste schutter van de dag te worden. Er zijn altijd wel een paar kleine prijsjes te verdelen, de prijsjes 
voor vandaag zijn wederom door de werving 10 NB  geschonken. Na een aantal oefeningen te hebben 
geschoten was het al weer tijd voor de lunch, dus iedereen weer terug naar gebouw Tango waar we de 
lunch konden nuttigen. De gezamenlijke lunch was weer goed verzorgd door twee vrijwilligsters (Anneke 
en Thea) die de catering voor hun rekening namen. Dit keer stonden er lekker belegde broodjes en oma’s 
eigen gemaakte groentesoep met ballen op het menu. Na de lunch omstreeks 13.15 uur zijn we weer verder 
gegaan met datgene waar we mee bezig waren, schieten in de sim, nog een paar oefeningen schieten en 
proberen de beste schutter van de dag te worden. Voordat we verder gingen zijn er een paar andere wapens 
bijgezet, de minimi en de mag. Ook van deze wapens kregen we eerst een gedegen instructie voordat we 
hiermee mochten schieten. Zoals altijd hebben we als laatst voor de afsluiting van het schieten een Fun oe-
fening. Na afloop alles weer netjes opgeruimd in de sim. Weer terug in gebouw Tango moest de secretaris 
zich even wachten om naar binnen te gaan, er was namelijk een verassing hem. Na een paar minuten werd 
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hij naar binnen geroepen, Dick Janssen had een verassing voor hem, een hele grote doos met allemaal ver-
schillende soorten fruit. Uiteraard was de secretaris hier uitermate blij mee en bedankte iedereen, maar 
vroeg waaraan hij dit had te danken, Dick zei voor de vele activiteiten die Noord organiseert. Nogmaals, 
allen bedankt voor dit gulle gebaar. Nadat er werd overgegaan naar de prijsuitreiking werden eerst de in-
structeurs bedankt voor de goede begeleiding en instructie in de sim en kregen een lekkere fles Reservis-
tenbitter mee naar huis. Nu de prijsuitreiking, 1e en dus beste schutter van de dag is geworden Simon Kol, 
2e is helaas voor de zoveelste keer Richard Griep geworden en 3e is ons nieuwe lid Erik Westhuis gewor-
den. Overigens was de aanmoedigingsprijs voor Henk Loois. Zo tegen 16.00 uur waren we aan het eind 
gekomen, de secretaris bedankte alle deelnemers voor de uitstekende schietresultaten, de beide dames van 
de catering en de SIM instructeurs en wenste verder iedereen 'wel tuis'. 

Schenking aan de Historische Collectie Korps Nationale Reserve 
Op donderdag 09 augustus 2018 is de secretaris (Roel) op (zieken) bezoek ge-
weest bij Piet Weber, één van onze leden. Piet heeft al enige tijd de ziekte van 
Parkinson, het gaat beetje bij beetje steeds iets minder. Piet zou graag nog naar 
bepaalde activiteiten willen zoals de bindingsdag en de nieuwjaarsreceptie, maar 
jammer genoeg gaat het niet meer. Piet gaat nu twee dagen in de week naar een 
dagopvang, in beginsel moest hij daar helemaal niets van hebben maar mo-
menteel gaat hij er met plezier naar toe. Bij mijn bezoek aan Piet zei hij op een 
bepaald moment, we lopen even naar boven toe want ik heb nog wat dingen uit 
mijn natres tijd wat jij mag hebben, ik heb het allemaal al voor je uitgezocht en 
in een doos gedaan. Eenmaal boven werd ik toch wel een beetje nieuwsgierig 
wat hij allemaal in de doos had. Ik zei tegen Piet, we gaan het samen even 
grofweg bekijken wat je voor me hebt, tegelijkertijd zei ik tegen hem dat ik in 
ieder geval met de doos spullen naar het natres museum zou gaan en laten kijken 
of er misschien iets voor hun bij zou zijn. Dus de doos met spullen van Piet 

maar meegenomen naar huis. De andere dag gelijk maar een afspraak met het museum gemaakt om de doos 
van Piet na te kijken of er nog iets bijzonders bij zou zijn. Woensdagmiddag 15 augustus ben ik met de doos 
van Piet naar het museum in de Harskamp gegaan. Tussen de rondleidingen door heb ik samen met twee 
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mensen van het museum de spullen globaal nagekeken. Na datgene wat we hebben gezien zaten er toch een 
aantal dingen bij waarvan men zei, dit is inderdaad wel iets voor ons museum. We hadden lang nog niet alles 
gezien maar de twee dingen die er tot nu toe uitsprongen waren een grote poster van het 30 jarig bestaan van 
de natres en een  
A-4’tje met daarop een gedetailleerde tekening van een prijzenkast. Op de prijzenkast wil ik toch nog even 
terugkomen, de tekening en de prijzenkast is indertijd door Piet gemaakt voor het toenmalige peloton 327. 
Dezelfde prijzenkast heeft ook jarenlang in het oude natres museum gehangen, maar toen het museum naar 
een nieuwe locatie ging was hij overbodig en staat hij momenteel in de opslagruimte. In ieder geval is de 
tekening en de prijzenkast weer herenigd. Van de poster zei men dat deze hoogstwaarschijnlijk een mooie 
plek zou krijgen in het museum. Het restant van de spullen heb ik allemaal achtergelaten en zal door de 
deskundige conservator worden nakeken. 
Het museum was erg blij met de doos spullen van Piet, voor deze schenking aan het museum krijgt Piet een 
mooie bedankbrief van kolonel (b.d.) Bert Cordon.  [Nu geplaatst wegens plaatsgebrek vorig INFO.] 

OVERIJSSEL 
JAN MANENSCHIJN

Schieten Winterswijk
Zoals ieder jaar waren we weer 18 oktober present bij ons schietuitje in Winterswijk. Wederom georgan-
iseerd door Jack Burger en uiteraard waren de Wapenbroeders ook weer present.
Ik wil nog een laatste foto van Geert tonen, deze is van een paar jaar terug die heb ik nog even opgezocht. 
Hij  was  er  altijd  bij, 
ook  al  schoot  hij  niet 
geweldig, want hij zag 
het  niet  meer  zo 
scherp,  alhoewel,  daar 
hebben onderhand wel 
meer  mannen  last  van 
onderwie  ikzelf.  Maar 
Geert  ging  gewoon 
mee  voor  de  gezel-
ligheid en hij was ook 
een  gezellig  man.  We 
gaan hem missen.
Maar terug naar de schietbaan, we schoten deze keer met een Lee Enfield op vijftig meter en met een .22 
buks met kijker ook op 50 meter. Met beide wapens had ik uitstekende resultaten, ik zat zogezegd in de top 
drie. Maar toen moesten we nog met twee pistolen .22 schieten op 25 meter en jullie raden het al, totaal ver-
prutst, dus weg goede klassering.
De wisseltrofee was zoek, niemand wist wie hem had, wel eentje van de wapenbroeders want die hadden 
hem de vorige keer gewonnen en ze konden hem deze keer ook figuurlijk weer meenemen.
Rest mij nog te vertellen dat het weer als vanouds een mooie schietmiddag was. Het weer was prachtig, ben 
nog met de motor gekomen, de gehaktballen waren ook weer super. Jack, namens het OVV, bedankt.
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BERT BIJKERK

Inschrijvingen bij de secretaris Jan Manen-
schijn secr@ovvoverijssel.nl
Tenue: 
OVV/T: ovv-tenue met batons of blauwe trui
OVVO: ovv-tenue medailles opgemaakt
VT: vrije tijdstenue ( tenue de ville).
DT: DT met medailles groot op gemaakt
GVT: gevechtspak  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      2019  OVV KORPS NATIONALE RESERVE AFD. OVERIJSSEL   2019     
Versie 02-12-2018

Activiteit Datum Wie-Waar? Inschrijfgel
d

Inschrijve
n voor Tenue

Nieuwjaars appèl Za 5 jan C 86 Complex 
Twente n.v.t. ovv

Jaarvergadering afd. Overijssel 
20.00uur ' Do 24 jan C 86 Complex 

Twente n.v.t. ovv

Koordinierungsgespräch im Pier 99 Vr 25 jan Nordhorn/rk 
Meppen vt

Militariabeurs 't Harde.. Za 9 feb Stadsweg 27. 
8084 PH 't Harde ?? vt

Boßeln –mit anschl Grünkohl essen Za 23feb Rk Meppen €15- 01 feb vt

Bindingsavond Eric Rakers, bericht 
volgt Do 28feb

C 86 Complex 
Twente 

Aanvang 19.30
n.v.t. 15 Feb vt

Algemene ledenvergadering 
OVVKNR Landelijk

Do 21 
maart? Locatie? n.v.t. Landelijk 

secr. OVV

Jahresempfang Dld KrGr EL/GB Za 16 
maart

Sögel 
(Clemenswerth) n.v.t. 20 feb DT

Museum Bevrijdende Vleugels Za 30 
maart Best +/- €5 16 maart ovv

beëdiging van 10 Natres Bataljon Za 06 
april Locatie? n.v.t 16 maart OVV

Schieten Winterswijk Vr 12 
april Jack Burger +/- €12,- 2 april vt

Korps diner officieren Vr 12 
april Korps Natres OVV/DT

Vaartocht Marine met RK Meppen April? Bericht volgt n.v.t. OVV

Dodenherdenking bij provinciaal 
monument  Markelo Za 4 mei

vertrek 18.45 
parkeerplaats Hengelo 

BWO Veld
n.v.t. 28  april OVVO

Bevrijdings defilé Wageningen Zo 5 mei OVV landelijk n.v.t. OVVO

Bezoek Beekbergen en Natres 
museum

Do 23 
mei OVV Overijssel ?? 5 mei vt

SIM KKW schieten Juni? OVV Overijssel gvt

Kranslegging Grebbeberg Zo 4 aug. Korps Natres OVVO

Fietstocht met BBQ 14.00 Za 10 aug OVV Overijssel € 5,- 1 aug vt

Indië herdenking Enschede Do 15 aug H. Oorlog 1 aug DT/OVV

Bindingsavond presentatie Do 22 
aug

C 86 Complex 
Twente gvt

Museum Vliegbasis Deelen ? OVV Overijssel vt

Prinsjesdag ‘s-Gravenhage Di 17 
sept OVV Landelijk OVV

75 jaar Market garden 
Aiborne dropping en 
herdenking

Za 21 
sept Ginkelse Heide n.v.t. 7 sept vt

Bindingsavond 26 sept C 86 Complex 
Twente n.v.t. ovv/t

Schieten Rheine met KrGr EL/GB Za 28 
sept Rheine Dld 14 sept gvt

Kinderweekend Za 31 
aug OVV Overijssel €10,- 20 juli gvt

Herfstwandeling met snert eten, Za 5 okt OVV Overijssel €2,- 26 sept vt

Schieten Winterswijk Vr 11 okt Jack Burger €12 1 okt vt

Bindingsavond Do 
24okt n.v.t. ovv/t

Korps diner OO Harskamp Vr 15 
nov Korps Natres

DT/
OVV
O

Eindejaarsfeest samen met 
partners 
Op zaterdag!

Za 14dec OVV Overijssel n.v.t. 28 nov ovv/t

Logo Afdeling Overijssel

Jaarprogramma Afdeling Overijssel

mailto:secr@ovvoverijssel.nl


ZUID-HOLLAND 

Hans Jansen

Het eerste jaar als voorzitter van de afdeling Zuid-Holland zit er alweer bijna op. Het afgelopen jaar is bij-
zonder snel gegaan, er waren vele momenten dat het bestuur er even aan moest trekken om alles soepel te 
laten verlopen. Doordat de samenwerking binnen 
het  bestuur  heel  goed  is,  wil  ik  de  overige  be-
stuursleden hiervoor dan ook bedanken. We kij-
ken alweer uit naar het nieuwe verenigingsjaar!
Tal van activiteiten hebben in het laatste deel van 
het jaar plaatsgevonden.
Zo was een delegatie van onze afdeling aanwezig 
bij de grote beëdiging van een groot aantal nieuwe 
reservisten van 10, 20 en 30 Natresbataljon van 
het  Korps  Nationale  Reserve.  Deze  beëdiging 
werd gehouden in de Ahoy te Rotterdam. 
Daar dit plaatsvond in de periode dat ook de Nati-
onale Taptoe werd gehouden, konden alle aanwezige ’s middags, na de eenvoudige lunch, dit geweldige 
evenement meemaken. Dit vond plaats op zaterdag 29 september 2018.
Op dinsdagmiddag 2 oktober 2018 vond onze jaarlijkse reünie plaats, met leden van de Bond van Wapen-
broeders (BvW) en OVV KNR, beiden van de afdeling Zuid-Holland. Ook dit jaar werd deze weer, net als 
vorige jaren, gehouden in de Johan de Wittzaal op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. De reünie werd goed 
bezocht. Met een drankje en een hapje zat de sfeer er al weer snel in. Er werd heel wat bijgepraat, door de 
leden van beide verenigingen. De middag werd afgesloten met een goede Indische maaltijd.
Omdat dit verenigingsjaar in het teken van ons 30-jarig bestaan stond, werd dit lustrum gevierd met alle af-
delingen. De viering vond plaats in het Reünie en Congrescentrum KUMPULAN op het landgoed Bronbeek 
in Arnhem. Het was een bijzonder geslaagde dag, met dank aan de leden van het landelijk bestuur, die er 
veel werk van hadden gemaakt. Op deze dag werd voorzitter Ron Roos ook nog flink in het zonnetje gezet, 
o.a. voor zijn lange staat van dienst als landelijk voorzitter van OVV KNR.
Eind november namen een aantal leden van onze afdeling, deel aan een oefening van de Delta-cie van 20 
Natresbataljon, genaamd “Falcon Mills”. Deze oefening werd in de Molenwaard in Zuid-Holland gehouden. 
Over een groot gebied werden de pelotons van de Delta-cie verspreid. De aanwezige leden van OVV KNR 
werden tijdens de oefendagen ingezet als oefenvijand, samen met een aantal actieve reservisten van de Alfa-
cie van 20 Natresbataljon. Een leuke oefening, met wat verkenningen en prikacties. Jammer dat onze ge-
zichten inmiddels bekend worden, zodat we toch zo nu en dan wel herkend werden door de leden van de 
compagnie. Maar het was een geslaagde oefening en daarom werd OVV KNR afdeling Zuid-Holland vrien-
delijk bedankt door de compagniecommandant van de Delta-cie, kapitein Jasper van Koppen.
De tijd vliegt want als u dit INFO-blad leest, hebben we de feestdagen alweer achter  de rug en staat onze 
Algemene Ledenvergadering (ALV) al gepland op 9 maart 2019 in Rijsoord, Zuid-Holland. We houden daar 
onze ALV in het Johannes Post museum. Dit museum is gevestigd in het schoolgebouw waar op 15 mei 
1940 de capitulatie met de Duitsers werd getekend aan het begin van WOII.
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Buiten dat we hier onze ALV zullen gaan houden hebben we hier ook een heerlijke lunch besproken. Daarna 
zal er gebruik gemaakt worden van de fantastische aspecten die dit museum te bieden heeft, met een grote 
diversiteit aan materialen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar ook een bijzondere spectaculaire 3D-bioscoop. 
Dit is een tijdmachine, waarin u met G-krachten de ruimte zal worden ingeschoten. Daarnaast is er een Pla-
netarium waar u het bombardement van Rotterdam levendig zult kunnen meemaken. U krijgt hier het gevoel 
dat u dit zelf ondergaat.
Nadere informatie over de ALV en het leuke vervolgprogramma wordt vroegtijdig aan alle OVV-leden van 
Zuid-Holland toegestuurd.

De ondertekening van de capitulatie. 
Generaals Henri Gerard Winkelman en Georg von Kuchler.

5 mei 1940 in de Johannes Postschool in Rijsoord.

UTRECHT
HANS VAN ENGELDORP GASTELAARS
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Excursie Grebbeberg 9 oktober
Conform afspraak zou om 10.00 uur  de lezing over de “Slag om de Grebbeberg“ in het Steakhouse 
Cunera aan de Grebbeweg te Rhenen worden gehouden, maar als gevolg van files, werd het wat later. 
De lezing werd gegeven door 3 vrijwilligers van de Stichting De Greb, waarvan 1 met de dwarsfluit een  
aantal muzikale intermezzo`s heeft gegeven.
De oorlogshandelingen van Duitsland waren voor het Ministerie van Oorlog aanleiding om op 28 augustus 
1939 de Mobilisatie af te kondigen, niettegenstaande de veronderstelling, dat Duitsland onze neutraliteit 
zou eerbiedigen, zoals dat ook in de Eerste Wereldoorlog van 1914 tot 1918 was gebeurd.
Het 8ste Regiment Infanterie (8 R.I) kreeg de Grebbeberg als sector toegewezen, hetgeen betekende, dat zij 
alle loopgraven en andere verdedigingswerken mochten realiseren respectievelijk herstellen De militaire 
scholing schoot er hierdoor bij in. De hele voorbereiding op een eventuele aanval begon te laat en werd 
bovendien ook nog door misplaatste zuinigheid gefrustreerd. Illustratief daarvoor is onder andere, dat een 
tankaanval werd gesimuleerd met een fiets met vlag. De bomen die in het schootsveld stonden, moesten 
met  1  kettingzaag  worden  omgehaald.  Een  dubbele  rij  eikenbomen  werd  uiteindelijk  opgeblazen. 
Aangezien de boeren een vergoeding ontvingen op basis van de dikte van de stammen, werden alleen de 
jonge kersenbomen omgehakt.
De Duitsers waren beter voorbereid. In het voorjaar van 1940 was een Duitse officier als toerist op bezoek 
in Ouwehands Dierenpark waar hij op een uitzichttoren de omgeving kon bezichtigen en in het bijzonder 
de verdedigingswerken voor en op de Grebbeberg. Onbegrijpelijk is, dat niemand bij de Generale Staf op 
het idee is gekomen deze uitzichttoren te laten slopen, toen 8R.I begon met de verdedigingswerken. Voorts 
heeft hij zonder enige beperking rond de stellingen kunnen wandelen. Hij rapporteerde aan zijn chefs, dat
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naar zijn mening de Grebbeberg binnen 24 
uur ingenomen zou zijn. Een andere Duitse 
officier had al in 1939 tijdens zijn bezoek 
aan Nederland een overzicht kunnen mak-
en van de militaire activiteiten aan de ver-
schillende linies. De Nederlandse Generale 
Staf en de politiek gingen er overigens van 
uit, dat de verschillende linies het 4 maan-
den zouden houden en dat de troepen zich 
dan  konden  terugtrekken  op  de  Vesting 
Holland.  Deze  naïeve  redenering  was 
gestoeld  op  een  indertijd  bekende  wijze 
van oorlogsvoering en ging totaal voorbij 
aan de nieuwe strijdmethoden, die de Duit-
sers  hanteerden.  Het  gebruik  van  para-
troepen  was  nagenoeg  onbekend,  de 

slagkracht van de tanks en de luchtmacht, maar ook de kwaliteit van het Duitse leger en hun bewapening 
werden schromelijk onderschat. 
De  verdedigingswerken  werden  op  aandringen  van  Koningin  Wilhelmina  omgeven  met  prikkeldraad 
versperringen. In die periode ontstond het liedje “Blonde Marietje heeft een hart van prikkeldraad”. 
Het  Nederlandse leger  met  verouderde wapens en slecht  geoefende dienstplichtigen,  'n  paar  gevechts-
toestellen, maar bovenal een incompetente Generale Staf, hadden geen schijn van kans toen op 10 mei 
1940 de Duitsers ons land binnenvielen.
De verdediging van de Grebbeberg had na 1 dag al te kampen met het totaal ontbreken van verbindingen 
met onder andere de artillerie, omdat de bovengronds aangelegde telefoonlijnen waren vernield door de 
Duitse beschietingen. Voorts schoot de bevoorrading van munitie en voeding hopeloos te kort, waardoor de 
soldaten genoodzaakt  waren zelf  op eten uit  te  gaan.  De voorposten met  name zijn in die  dagen niet 
afgelost en hadden daardoor te kampen met ernstig slaapgebrek, maar zij bleven desondanks vechten. 
Het is mede te danken aan die onverzettelijkheid van enige officieren en hun manschappen, dat pas op 13 
mei de Duitsers met onder ander het SS regiment 'Der Führer' door de linies op de Grebbeberg braken met 
het trieste resultaat van 400 Nederlandse gesneuvelden tegen 200 aan de Duitse kant. De Grebbeberg kreeg 
daarom van de Duitsers de bijnaam Duivelsberg.
Na de lezing genoten wij, dankzij de organisatie van Henk van Leeuwen, van een zeer goed verzorgde 
lunch in het Steakhouse Cunera.
De middag werd gebruikt voor een bezoek aan 
het Militaire Ereveld waar wij bij enkele graf-
stenen  een  uiteenzetting  kregen  over  de 
wetenswaardigheden  van  de  aldaar  begraven 
militair.  Overigens  worden  nog  steeds  mili-
tairen, die in de 2de Wereldoorlog zijn gesneu-
veld op verzoek van nabestaanden hier  herbe-
graven.  Militairen  die  bij  recente  acties 
omkomen kunnen, indien de nabestaanden of als 
zij zelf dit bij leven hebben aangegeven, op het 
Ereveld worden begraven.
Na het bezoek aan het Ereveld hebben wij ver-
schillende punten van de linies bezocht.
Rond 16.00 uur heeft Henk van Leeuwen onze 
gidsen bedankt en vertrokken wij huiswaarts.
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Lustrum 2018
De  viering  van  ons  30  jarig  bestaan  in  de 
Kumpulan  op  het  terrein  van  bronbeek  in 
Arnhem op 17 november is geslaagd te noe-
men.
Onze  voorzitter  Ron  Roos  met  echtgenote 
Doeske en secretaris  Peter  Mensink heetten 
bij de ingang alle leden met partners en geno-
digden persoonlijk  welkom.  De overige  be-
stuursleden hadden elk een eigen taak. 

Eeuwe Geertsma begroette de mensen buiten op het terrein.

Hans van Engeldorp Gastelaars nam regelmatig de honneurs 
waar bij de verkoop van diverse verenigingsartikelen. In die 
"shop" was het gehele gezin Brinckman actief! 

De penningmeester en ledenadministrateur  
registreerden de 'binnenkomers'  en voorzagen ieder-
een van de presentjes en 'bonnetjes'. 

Uw redacteur trad op als 'dagvoorzitter'.
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De dag werd geopend door onze voorzitter Ron Roos. 
In  zijn  toespraak  bracht  hij  diverse  zaken  voor  het 
voetlicht.  Eén  daarvan  was  de  bekendmaking  van  de 
naam van zijn (beoogde; de ALV zal daar immers over 
beslissen) opvolger majoor André Olde Engberink.
Ook had hij voor KC Hans Berding een present. In de 
KorpsTraditieRaad  is  namelijk  goedgevonden  dat  het 
borstzakembleem  OVVKNR  voortaan  door  (niet 
ingedeelde OVV-leden) op het DT gedragen mag wor-
den tijdens plechtigheden van het korps. 

Berding  had  vervolgens 
ook  voor  Ron  Roos  een 

verrassing. Die diende zijn bronzen KNR-legpenning in te leveren [die 
had Doeske 'toevallig' meegebracht] en kreeg daarvoor in ruil de 

zilveren legpenning uitgereikt.

De bijbehorende omschrijving luidt:

"Voor uw 40 jarige zeer gewaardeerde inzet voor ons Korps"

Daarna was het tijd voor de hoofdspreker van de dag 
genm bd Henk Morsink, die over zijn militaire verleden vertelde, met name 
over  de  functie  van  Chef  van  het  Militaire  Huis  en  zijn  huidige  post  van 
Kanselier der Nederlandse Orden. Een zeer onderhoudende, maar ook leerrijke 
voordracht waar later menigeen nog zijn of haar waardering over uitsprak. 
Na de voortreffelijke Kumpulan Indische Rijsttafel was het tijd voor de sfeer-
volle entertaining door de Star Light Sisters, die regelmatig onderbroken wer-
den voor uitreikingen. 
Een gezellige dag liep snel ten eind. Velen wilden voor het donker thuis zijn, 
dat maakte de zaal wat minder vol. 

Een volgende keer wellicht een zomers lustrum?!

15 jaar speld

30 jaar speld erekoord
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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.

Brugstraat 85a, 7918 TP Nieuwlande. 
0528-351661 06-27408907 

borduren@befana.nl www.befana.nl

Borduurstudio Befana
gespecialiseerd in machinaal borduren

Verkoop van werk- en promo kleding,
ook voor kinderen.

T-shirts, polo’s, truien, jassen, werkbroeken, babykleding 
en knuffels, handdoeken, petten
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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. Manenschijn [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
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