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Voorbereiding fotosessie na de OVV
ALV 2018.
Foto: © John Brinckman
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Van de eindredactie
Halo semua (goedendag allemaal),
Op zaterdag 17 november 2018, bij de viering van het 3e lustrum van de OVV KNR, ben ik door
Hans Schoenmakers al geïntroduceerd als zijnde zijn opvolger om onze ‘Info-blad’ te gaan verzorgen. Velen van u kennen mij nog niet persoonlijk dan wel alleen van gezicht. Vandaar nu
even een introductie over mij.
met dien verstande dat ik de vormgeving van
het blad in het nieuw zou willen steken. Van
hem heb ik toen de volledige vrijheid gekregen
om dat te kunnen doen. Vanwege de nieuwe
stijl van het blad vonden wij ook dat er een andere naam bij hoort voor het blad. Wij kwamen
uit op ‘OVV KNR Koerier’, een verwijzing naar
de oude ‘Legerkoerier’ van Defensie. Bij de
laatste ‘Dagelijks Bestuursvergadering OVV
KNR’ werd de prille ‘OVV KNR Koerier’ aan de
DB-leden gepresenteerd en is het blad, zoals u
het nu voor uw heeft, met instemming en unaniem door de DB-leden goedgekeurd. Bij deze
dank ik het DB OVVKNR voor het vertrouwen
in mij. Ook wil ik Hans bedanken voor de medewerking dat de overdracht van het ‘infoblad’
goed is verlopen. Top, Hans!

Richard Marnix Sopacua

Zie hier beste lezers, onze nieuwe ‘OVV KNR
Koerier’ met nieuws, verslagen, andere wetenswaardigheden en info over de komende
Algemene Leden Vergadering OVV KNR op 29
maart 2019 te Soesterberg. Ik wens u heel veel
leesplezier bij het doornemen van deze nieuwe
‘OVV KNR Koerier’, nummer 1 en 1e jaargang.
Amato oo (tot ziens),
Res. Sld1 (BD) Richard Marnix Sopacua
P.S. na meer dan 25 jaar de Knatres te hebben
gediend ben ik op 1 oktober 2015 met FLO weg
bij de 10 NatBat B3, JWF-kazerne Assen.

Foto’s: © Richard Marnix Sopacua

Mijn naam is Richard Marnix Sopacua, ben 63
jaar oud en geboren in woonoord Schattenberg (voormalig concentratiekamp Westerbork). Tot aan mijn negende jaar heb ik daar in
Schattenberg gewoond. In 1964 zijn we naar
Assen verhuisd en ik woon daar nog steeds.
Als ‘Ambonese KNIL-nazaat’ ben ik mijn militaire carrière begonnen in september 1976
als dienstplichtige soldaat bij de 47e Painfbat,
B ‘Gorilla’ Cie, Johannes Post Kazerne te Havelte. Bij toeval ben ik eigenlijk bij de Knatres
gekomen. Begin 1989 zag ik namelijk voor het
eerst, in een plaatselijke weekkrant, een wervingsadvertentie over de Knatres staan. Voordien had ik nog nooit over de Knatres gehoord.
Mijn belangstelling voor de Knatres werd door
de advertentie gewekt en van het één en ander
ben ik in maart 1990 beëdigd als reserve militair van de Knatres.
Mijn eerste opkomstlocatie voor de Knatres
was in Café-restaurant Popken-Hollander te
Anloo, bij peloton 322. PC toentertijd was de
Sgt.maj. Eric Broeksema. Hij was ook degene
die ervoor zorgde dat ik mijn ‘liefde’ kreeg
voor de Nijmeegse 4-daagse die ik dit jaar voor
de 22e keer hoop uit te gaan lopen.
Veel meegemaakt bij de Knatres met als
één van de hoogtepunten dat ik ben ingelijfd
als PTW-er (Part-Time Werver) bij het team
‘Werving Knatres van het Noorden’. De PTWers waren de eersten om aspirant Natresses
naar de wervingstent te gaan delegeren. Van
een Luchtmobieler (Oud-Natres) hoor ik nog
steeds, wanneer wij mekaar ontmoeten, dat ik
degene ben die ervoor heeft gezorgd dat hij bij
de Knatres kwam.
Bij de werving mocht ik toen al mijn talenten
als oud-graficus (DTP-er/vormgever) ten toon
spreiden, maar voor de Battlefield Tour Berlijn
2016 en de Battlefield Tour Normandië 2018
heb ik ook al een bijdrage mogen leveren.

Hier sta ik rechts op de foto. 47e Painfbat B ‘Gorilla’ Cie, 76-5.

Omdat Hans Schoenmaker te kennen gaf dat
hij stopt met het verzorgen van ons ‘Info OVV
KNR’, ben ik vorig jaar door de penningmeester
OVV KNR John Brinckman benaderd en vroeg
hij mij of ik dit wilde oppakken. Ik heb er niet
lang na hoeven te denken en heb ‘ja’ gezegd,
OVV KNR KOERIER
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Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2019
De Algemene Leden Vergadering van OVV wordt op 29 maart 2019 gehouden op de Du Moulin kazerne, Zeisterspoor
19, 3769 AP Soesterberg.
Het theater aan de grote parkeerplaats is de locatie van deze ALV, daar kunt u uw auto ook parkeren.
Deelnemers dienen een geldig paspoort of rijbewijs mee te nemen en zo nodig te tonen bij aankomst aan de beveiligingsbeambte aan de poort.
Het programma ziet er als volgt uit
Ontvangst van de leden
Start vergadering
Lunch
Einde vergadering
Einde nazit met een drankje

: 09.30 – 10.15 uur
: 10.15 uur
: 12.00 – 13.00 uur
: 15.15 uur
: 16.00 uur		

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen notulen van 18 mei 2018.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Uitreiking erekoorden
5. Jaarverslag secretaris
6. Verslag van de kascontrolecommissie
7. Financiële verantwoording over 2018 door de penningmeester
8. Uitreiking jaarspeld 30 jaar.
9. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie
10. Conceptbegroting 2020
11. Vaststellen contributie 2019 en afdrachten
12. Uitreiking jaarspeld 25 jaar
13. Activiteiten 2019, waaronder BFT 2019
14. Uitreiking jaarspeld 15 en 20 jaar
15. Rondvraag en w.v.t.t.k.
16. Overdracht voorzitterschap
17. Sluiting door de voorzitter
Aan- en afmelding voor het al dan niet bijwonen van de ALV kunnen worden gemaild naar: natres@planet.nl

OVV jaarverslag secretaris over 2018
Het bestuur is in 2018 4 keer bij elkaar geweest, waarvan door omstandigheden 1 keer samen met de afdelingen.
In 2018 zijn er weer beëdigingen bij
de bataljons doorgevoerd, alle bataljons hebben in de eerste helft van
het jaar 1 beëdiging doorgevoerd. In
de tweede helft van het jaar is er een
Landelijke beëdiging voor alle bataljons geweest.
Deze is gehouden in Ahoy Rotterdam,
waar de leden die beëdigd werden
ook een uitnodiging kregen om de
2

middageditie van Taptoe Rotterdam
bij te wonen. Bij elke beëdiging was
waar mogelijk de KC, overste Berding
aanwezig, bij zijn afwezigheid werd de
KC vertegenwoordigd door de Inspecteur Reserve personeel de kolonel
Stallman.
Op 24 maart werd het jaarconcert
van het Fanfare Korps Nationale Reserve gehouden. Dit was de laatste
keer dat het FKNR door haar dirigent
werd gedirigeerd. Locatie voor dit
fantastische concert was ook dit jaar
De Flint in Amersfoort. De aanweziNr. 1 - 2019 1e JAARGANG

gen hebben genoten van een fantastisch concert!
Het korpsdiner officieren werd geplaagd door een wisseling van de datum.
Ondanks dat was er veel belangstelling voor dit diner. De leden van het
OVV, die reserve officier b.d. zijn kregen een uitnodiging. Alle actief dienende officieren ontvingen via de HOT
een uitnodiging.
Op 4 mei zijn er in het hele Land weer
de dodenherdenkingen gehouden, op
OVV KNR KOERIER

verschillende plaatsen is hieraan ook
door OVV-leden deelgenomen.
Op 5 mei heeft een detachement van
het OVV deelgenomen aan het bevrijdingsdefilé in Wageningen. Ondanks
het feit dat we dit jaar geplaagd
werden door een Amerikaanse band
is het toch een succesvol defilé geweest, met dank aan John Brinckman
die er in slaagde om (bijna) iedereen in
de pas te laten lopen. We waren met
36 leden aanwezig, de foto’s zijn door
Klaas Hartman gemaakt. De locatie
was nieuw, een soort tuinen complex
waar ieder cluster een plekje had.
Onze wervingsstand was ook aanwezig, dank voor jullie activiteiten. Het
weer was top! Het publiek was massaal aanwezig.
Op 7, 8 en 9 mei hebben leden van
het OVV ondersteuning verleend aan
de TMPT. De organisatie was blij met
onze leden omdat het elk jaar weer
moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te krijgen. Chapeau voor de
leden uit het zuiden van het land, zij
maken al jaren deel uit van de ondersteuningsgroep.
Dit jaar is voor de eerste keer de BFT
nieuwe stijl gehouden. De organisatie was onder andere in handen van
Eeuwe Geertsma. Een grote groep

bestaande uit leden van het OVV, Natres, AVRM en Justitie nam deel aan de
perfect georganiseerde ‘Battlefield
Tour. Hoogtepunt was de kranslegging in Arromanches op 6 juni, waar
ook een nieuwe lichting van garde
fuseliers “Prinses Irene” haar waterdoop kreeg. Toen ze uit het ijskoude
zeewater kwamen kregen zij hun Invasiekoord uitgereikt. Ron Roos legde
een krans bij het monument. Het was
zo’n groot succes dat de KC heeft besloten om de BFT 2019 op te nemen
in het jaarplan van het korps.
Bij de veteranen dag op 30 juni in Den
Haag was het OVV ook aanwezig. Verschillende veteranen waren present.
Ook aan de vierdaagse van Nijmegen
is door een aantal leden deelgenomen, met goed resultaat.
4 augustus was de jaarlijks terugkerende herdenking op de Grebbeberg.
De belangstelling hiervoor was groot,
helaas waren er te weinig plaatsen
voor het OVV.
De KC heeft aangegeven dat hier in
2019 zaken gewijzigd gaan worden,
hierdoor zal de deelname van het
OVV groter worden. Een en ander
laat onverlet dat er voor en na de
herdenking ruimte was om het monument te bezoeken.

Op 18 september hebben we met
een detachement deelgenomen aan
Prinsjesdag 2018. Ook hier waren de
weersomstandigheden goed. Het verschil met voorgaande jaren was dat
het niet langer mogelijk was om met
eigen vervoer naar het ADO stadion
te reizen, maar vanaf een centrale
plaats met een bus naar Den Haag te
rijden.
Vanuit de Bernhardkazerne reed een
bus. Helaas voor het OVV kreeg Klaas
Hartman geen mogelijkheid om foto’s
te maken, dit vanwege de strenge
veiligheidsmatregelen. Het detachement stond er beter bij dan het jaar
daarvoor.
Op 16 november werd het Korpsdiner
onderofficieren gehouden, voor de
eerste keer op de Koot/Mulder kazerne in Stroe. Het was geweldig, de
locatie en de collega’s van Paresto
waren top, net als het buffet. Het
OVV was redelijk vertegenwoordigd.
De KC hoopt dat in 2019 meer leden
deelnemen. Nieuwtje was dat bekend
werd wie de nieuwe KA wordt als de
AOO Frans van der Grift in 2019 afscheid neemt.
De secretaris is namens het OVV
aanwezig geweest bij de voorbespreking voor Wageningen en Prinsjesdag
2018.

OVV verslag Algemene Ledenvergadering van 2018
Locatie : Theater Du Moulin kazerne,
		 Soesterberg.
Datum : 18 mei 2018
De agenda voor deze ALV is op enkele
punten aangepast vanwege de factor
tijd.
Agenda
1. Opening door Ron Roos, voorzitter
Ron heet ieder welkom op deze ALV.
Er zijn 85 leden/donateurs aanwezig,
28 leden hebben zich correct afgemeld. Ron verzoekt iedereen om op
te staan, daarna leest hij de namen
voor van de leden die na de ALV van
2017 tot vandaag zijn overleden:
OVV KNR KOERIER

H.J. Marsch
J. Edelschaap
H. Pinkster
A.W.G. van Dijk
G. van de Velden
A. Ringeling
F.G.M. Paapen
R.C. van der Kuij
W. Mosselveld
Mr. J.P. Schouten

Chef van het Militaire Huis van de Koning, Schout bij Nacht Brummelaar.

De ALV houdt 2 minuten stilte ter nagedachtenis.
Daarna leest Ron de verstuurde Aanhankelijkheidsbetuiging aan Zijne Majesteit voor, gevolgd door het antwoord van Zijne Majesteit door de

3. Mededelingen en ingekomen
stukken
Peter heeft de volgende ingekomen
stukken;
- IGO Post
- National Pen

Nr. 1 - 2019 1e JAARGANG

2. Vaststellen notulen van de ALV
van 30 maart 2017
Deze notulen zijn geplaatst door
Hans1 in het eerste INFO 2018.
De notulen worden zonder opmerkingen of aanvullingen door de ALV
goedgekeurd.
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SOBAT/VOMI
De Boer Pesse
Mailtjes leden		
Uitvraag Wageningen
Uitvraag Prinsjesdag
Margraten
Reactie Militair huis
Uitnodiging beëdiging
28 afmeldingen

Ron heeft een paar mededelingen:
* Uit de KTR is goedkeuring verleend
voor het dragen van DT groen voor
het OVV naast het OVV tenue.
* Op het DT groen dient het borstembleem November Romeo gedragen
te worden.
* De AVG eisen worden met nadruk
benoemd, deze zijn ook van toepassing voor de afdelingen
* Door Henk van Leeuwen wordt het
nieuwe “werktenue” geshowd, bestaande uit een beige broek en de
blauwe polo met het OVV embleem.
Deze kunnen binnenkort besteld
worden in de webshop van het
OVV.
5. Rooster van aftreden
Onze penningmeester John Brinckman is aftredend en herkiesbaar. Het
bestuur verzoekt de ALV om akkoord
te gaan met de herbenoeming van
John. De ALV gaat akkoord met de
voordracht.
Ron geeft aan dat het de bedoeling
was dat hij bij het lustrum in november de voorzittershamer over zou
geven aan de nieuwe voorzitter. Ondanks alle inspanningen is het niet
gelukt om een adequate opvolger
te vinden. Ron meldt dat er in 2019
drie kandidaten zijn die het voorzitterschap over willen nemen. Belangrijke
voorwaarde is dat zij ofwel nog actief
zijn of net met FLO zijn gegaan.
Hij blijft dus aan als voorzitter tot de
ALV van 2019. Peter heeft al in een
eerder stadium aangegeven te willen
stoppen als secretaris, maar hij blijft
aan als lid van het bestuur. Vooralsnog zal hij het secretariaat blijven behartigen, tot er een goede opvolger
is.
6. Uiteiking jaarspeld 15 jaar
Er zijn dit jaar 17 leden die in aanmerking komen voor de jaarspeld 15 jaar,
daarvan zijn 8 leden aanwezig die de
4

speld krijgen;
C. van Dijk
D. Janssen
G.J. Pauw
J.H. Webbink
C. Pot
T.J. Boertje
G. de Jong
E.W.A. Verhees
7. Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag was opgenomen in
INFO 2018-1, en is derhalve bekend.
Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen geaccordeerd.
Peter meldt nog dat er 26 leden
zijn die zich hebben aangemeld voor
Prinsjesdag. Hij vraagt aan de leden
om zich alsnog aan te melden voor
Prinsjesdag 2018.
8. Verslag Kascontrole commissie
over de jaarcijfers van 2017
De kascontrolecommissie bestaat uit
de heren Dolf Koning, Fred van der
Zwan en Hein Groen. Door omstandigheden was Dolf Koning niet in staat
om de stukken te controleren. Fred
van der Zwan spreekt namens de
commissie, geeft aan dat alle stukken
op een duidelijke en verantwoorde
wijze zijn gepresenteerd door de penningmeester. Het zag er voortreffelijk
uit. De kascontrolecommissie verzoekt de Algemene Leden Vergadering dan ook om de penningmeester
en het bestuur decharge te verlenen
voor het gevoerde beleid over 01 januari tot en met 31 december 2017.
De ALV gaat akkoord met het verlenen van decharge.
9. Presentatie
BFT 1 2018 Normandië
G. Reijntjes verzorgt een mooie presentatie van de geplande BFT. Het
programma is stevig ingevuld. Een
van de hoogtepunten is de kranslegging op 06 juni, samen met 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment
Prinses Irene fuseliers. Zoals eerder
aangegeven is het tenue voor deze
dag het OVV tenue of het DT groen,
met opgemaakte medailles. Voor degene die niet in het bezit is van een
van beide tenuen is een correct tenue
de ville van toepassing. De Korpscommandant heeft aangegeven de BFT in
2019 op te nemen in het jaarplan.
Nr. 1 - 2019 1e JAARGANG

10. Uitreiking ere koord
Er zijn dit jaar 5 leden die voor het
erekoord in aanmerking komen, 4 zijn
er inmiddels uitgereikt in Wageningen
op 5 mei, het laatste koord wordt nu
uitgereikt. Het betreft de volgende
leden:
J. Beens
T. Boon von Ochssee
J.A. Brinckman
J.P. Leeninga
B.F.P. Schasfoort
11. Verantwoording gevoerde
financiële beleid in 2017
John geeft een uitgebreide toelichting
op de cijfers. Uit de ALV komen geen
opmerkingen, men gaat akkoord met
de uitleg.

12. Uitreikingjaarspeld 20 jaar
Er zijn 20 leden die in aanmerking komen voor de jaarspeld 20 jaar, 6 leden zijn aanwezig:
A. de Ruiter
W. Wolbers
H.J. Boswijk
H.J. Kiel
A.T.G. Seijkens
L. Tode
13. Extra
Peter maakt van de gelegenheid gebruik om enkele leden in het zonnetje
te zetten. Als eerste mevrouw Hopman voor haar activiteiten binnen het
wervingsteam. Ook Hans van Engeldorp Gastelaars en zijn echtgenote
worden bedankt voor de jaren dat
zij de shop hebben beheerd, met een
bloemetje en een fles druivensap.
14. Concept begroting voor 2019
John geeft een toelichting op de concept begroting voor 2019. Hij geeft
aan dat de afdracht naar de afdelingen ongewijzigd blijft. Ook de contributie blijft gelijk. De ALV kan zich vinOVV KNR KOERIER

Met een ;-) naar de OVV KNR kijken

15. Benoeming nieuwe leden
kascontrolecommissie
Fred van der Zwan en Hein groen zijn
ook in 2019 degene die de controle
uitvoeren, Ruud den Rooij is reserve.

C.M. Brand
P. Korbee
J.N. Nahon
A. Robbemont
R. Roos
P.H. Sebes
Mr. F.W. Stapel

16. Toekomstvisie OVV
Naar aanleiding van het eerste concept van het visie document hebben
de afdelingen de gelegenheid gehad
om hier op te schieten. Alle aangeleverde informatie is opgenomen in
het voorliggende stuk. Ron en Hans
geven een uitgebreide toelichting. Het
OVV moet zich zichtbaar opstellen
binnen Defensie, en vooral het Korps
Nationale Reserve. Het moet uiteindelijk resulteren in een uitgebreidere
belangenbehartiging van zowel het
OVV, de Natres en verdere reserve
onderdelen.

18. Activiteiten 2018
Peter stipt de volgende activiteiten
aan:
- 5 mei Wageningen
- Prinsjesdag
- Beëdigingen
- De 4daagse Nijmegen

17. Uitreiking jaarspeld 25 jaar
hiervoor komen 12 leden in aanmerking, waarvan er 8 aanwezig zijn;
J. Oort

20. Rondvraag
Uit de zaal komt de vraag of er misschien poncho’s zijn met logo die als
een soort gadget uitgereikt kunnen

OVV KNR KOERIER

19. Uitreiking jaarspeld 30 jaar
Hiervoor komen 5 leden in aanmerking, waarvan er 4 aanwezig zijn:
H. Wilmink
C.H. Heidt
L.G.J. Ravenswaaij
J. Schreuders
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worden. Dit wordt onderzocht.
De heer van der Dussen vraagt of het
mogelijk is om een hard copy van de
agenda en de financiën uit te reiken
bij binnenkomst. Dit wordt meegenomen.
21. Sluiting
Ron dankt iedereen voor zijn bijdrage
aan deze ALV, nodigt de leden uit voor
een drankje en wenst iedereen een
goede thuisreis.

Foto’s: © John Brinckman

den in de concept begroting.
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Van de ledenadministrateur

Henk van Leeuwen

Nieuwe lid
Weijs W.
Westhuis F.
Manten M.
Pals H.

Sint Jansklooster
Vollenhove
Langedijke
Weener (D)

Noord
Noord
Noord
Noord

Opzeggingen
J. Romkes

Hulsberg

Zuid

Van de penningmeester

John Brinckman

De afgelopen tijd is de contributie voor het lopende jaar weer geïnd. Ieder jaar weer veel werk,
want er zijn altijd leden die het, bewust of onbewust, met de ‘betaalmoraal’ niet zo nauw nemen.
De procedure voor het opzeggen van het lidmaatschap is bij een aantal leden ook niet bekend.
Als ik dan vraag om de verzonden mail of brief dan zijn ze die spontaan kwijt.
De juiste route is, een mail of brief sturen aan onze ledenadministrateur, Henk van Leeuwen. U
krijgt van hem dan een bevestigingsbrief waarin staat dat u hebt opgezegd. Bewaar deze brief
goed! Ook wij maken wel eens fouten. Mocht u onverhoopt betaal problemen hebben, dan kunt
u altijd contact met mij opnemen. Samen komen we er altijd wel uit.
Advertentie

Van Hans Schoenmakers
Ditmaal geen redactioneel van ondergetekende. De overdracht van het redacteurschap aan
Richard Sopacua verloopt zo snel, dat eigenlijk de nieuwe opzet van ons blad al met de eerste
uitgave van dit jaar gerealiseerd kan worden. Geen INFO meer, maar een nieuwe naam. Zo snel
vegen de nieuwe bezems schoon; dat kan ik alleen maar toejuichen.

OVV KNR KOERIER

 Er zal ook kopijruimte worden ingeruimd
voor de ’collega-KNR’ verenigingen zoals
de Historische Verzameling KNR, de stichting Vrienden Fanfare KNR en de Vereniging
Veteranen KNR.

Hans Schoenmakers

Ongetwijfeld zal er in de toekomst in diverse
verenigingszaken ook een en ander veranderen. Immers tijdens de ALV zal de nieuwe samenstelling van het bestuur een feit worden.
Hoogstwaarschijnlijk een kleiner aantal bestuursleden en een ’verjonging’ qua leeftijd.
Ik vertrouw erop dat er de komende ledenvergadering weer volop leden aanwezig zullen zijn
om over de toekomst van onze vereniging van
gedachten te wisselen.
Ik dank eenieder voor het gestelde vertrouwen dat ik vanaf 1999 in mijn verschillende bestuursfuncties heb mogen ondervinden. Ik heb
het altijd met plezier en voor de continuering
van Onze Vereniging gedaan.
Hans Schoenmakers
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Niettemin is het wel een beetje vreemd om na
zoveel jaren bij voortduring in het achterhoofd
een belletje te horen ¯…INFO….INFO….¯, geconfronteerd te worden met een ’leegte’. De
overige bestuurstaken leg ik ik eveneens neer,
dus enige extra tijd en ruimte voor andere
bezigheden zullen vrijkomen voor andere bestuursverplichtingen elders.
Ik hoop wel dat er op een of andere wijze een
verwijzing komt naar het INFOblad dat vanaf
1988 in diverse uitvoeringen (tot maximaal zes
uitgiften per jaar) toch een bekende spreekbuis
is geweest naar de leden en donateurs.
De vernieuwing op een rijtje:
 In het vervolg valt de OVVKNR Koerier op
de mat. Hiermee is de link naar de voormalige Legerkoerier snel gelegd.
 redactieadres wordt:
eindredactie@ovvknr.nl
 Richard zal als eindredacteur en vormgever
zijn eigen weg gaan en niet in het hoofdbestuur plaatsnemen.
 Het logistieke proces van het verzendklaar
maken en aanbieden bij PostNL komt voortaan op het bordje van John Brinckman, die
blijft uiteraard penningmeester.
 De afdelingen blijven gewoon hun kopij aanleveren [in platte tekst, met afzonderlijk
aan te dragen foto’s en afbeeldingen van
minimaal 300 dpi resolutie].
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Van de secretaris voor op uw agenda


Ere-detachement
OVV KNR,
Defilé Bevrijdingsdag
Wageningen 2018

Peter Mensink

Ere-detachement
OVV KNR,
Prinsjesdag
Den Haag 2018
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Wageningen 2019
Ook dit jaar hebben wij een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan het Bevrijdingsdefilé op 5 mei in Wageningen. 2018 is voor het
detachement een “aparte” ervaring geweest,
nooit eerder hebben wij achter een Amerikaanse band gelopen. Deze band maakte met
hun trommels zoveel lawaai dat de stem van
John Brinckman er bijna niet bovenuit kwam.
Toch hebben we het defilé doorstaan. De organisatie heeft beloofd dat we dit jaar achter
normale muziek lopen.
De leden die dit aan deel willen nemen aan het
defilé verzoek ik zich bij mij op te geven via
natres@planet.nl, dit heeft mijn voorkeur omdat ik dan meteen de gegevens heb.
Deelname is mogelijk in het OVV tenue of het
groene DT. Op deze dag draagt u model opgemaakte onderscheidingen, zoals vermeld in
ons tenue voorschrift. Voor het DT geldt het
VS 1593.
Zodra ik de informatie voor deze dag heb ontvangen wordt u geïnformeerd.

Prinsjesdag 2019
Dit duurt nog wel even maar u kunt zich voor
deelname aan het detachement al bij mij aanmelden op natres@planet.nl.
Ook al bent u niet meer actief, u dient er ter
dege rekening mee te houden dat u zich op
deze dag als militair wordt gezien, vooral door
de media die er elke keer weer in slagen om
zaken die niet perfect verlopen uit te vergroten.
Voor het detachement betekent dit dat we blijven staan waar we staan, geen foto’s of selfies maken, of even te gaan buurten.
Het tenue dient er tiptop uit te zien, want we
staan weer op een plek waar de camera’s van
NPO opgesteld staan.
Omdat er het afgelopen jaar een paar aandachtspuntjes waren voor wat betreft het in
het geild lopen, zal er vooraf een stukje voorgeoefend worden.
Kijk voor het juiste tenue naar ons tenuevoorschrift.
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Foto: © CNVD-PeterWiezoreck

Borstbeeld
Luitenant-Generaal
Ted Meines

Ted Meines, verzetsheld en medeoprichter van de Stichting Veteranen Platform, is vereeuwigd
in een kunstwerk. Op vrijdag 4 januari werd het kunstwerk onthuld in het bijzijn van de familie Meines en burgemeester Klaas Tigelaar. Het staat in het plantsoen bij het kruispunt J.S.
Bachlaan en Verzetsheldenstraat in Leidschendam.
Meines was inwoner van Leidschendam en overleed op 24 december 2016 op 95-jarige leeftijd.
Hij was een Nederlands verzetsman, medeoprichter van het Veteranenplatform en grondlegger van het Veteranenbeleid in Nederland. Het kunstwerk is in nauwe samenwerking met de
familie en de gemeente tot stand gekomen en gemaakt door de Voorburgse kunstenaar Guido
Sprenkels.

OVV KNR KOERIER
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Foto: © Michel Groen

Onthulling van het beeld
door burgemeester
Klaas Tichelaar en
familieleden van de
veteraan.
Titel: Beeld Ted Meines
onthuld bij
verzetsheldenwijk
in Leidschendam
Bron: Het Krantje
LeidschendamVoorburg.
(Met dank aan erelid
Freek van der Stijl.)

9

Foto’s: © Richard Marnix Sopacua

Fotoverslag Battlefield Tour Normandië 2018
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Noord
Uitnodiging
Zaterdag 23 maart 2019 wordt er door OVV KNR afdeling Noord een simkkw schietdag georganiseerd t.b.v. onze leden.
Opgave voor 15 maart 2019
 Voor alle OVV leden/donateurs van de afdeling Noord.
 Er wordt instructie gegeven door gecertificeerde instructeurs.
 Voor koffie en Lunch wordt gezorgd.
 Aan het geheel zijn geen kosten verbonden.
Belangrijk
Niet vergeten een geldig legitimatiebewijs,
postactievenpas, veteranenpas of defensiepas mee te nemen, dit i.v.m. de toegang.
Er is plaats voor maximaal 20 personen, dus
wees er snel bij !!
Locatie
Johannes Post Kazerne
Johannes Postweg 7, 7973 JB Darp (Havelte)
Tenue
Casual kleding

Ontvangst
08.45 uur vanaf de poort rechtdoor, na ong.
250 m aan de rechterkant de simkkw.
Koffie
08.45 – 09.15 uur
Aanvang
09.30 uur.
Soort wapen
De “Colt C7”
Einde oefening
14.30 uur einde (aansluitend evt. evaluatie en
prijsuitreiking).
Opgave bij
Roel Zevenhuizen
Mob.nr. : 06-13058526
Tel.nr. : 0522-855611
Email : roel7huizen@home.nl
Advertentie

Roel Zevenhuizen

Overijssel
Verslag Excursie IJssellinie
Op 13 december zijn we op uitnodiging van de Rode Baretten mee geweest naar de IJssellinie.

Bert Bijkerk

De linie loopt van Kampen tot aan de Rijn, maar
wij zijn specifiek bij de linie in Olst geweest.
Mede omdat de Rode Baretten 11 GNK waren,
dus hospikken en omdat er bij Olst een hospitaalbunker ligt, konden de jongens zien hoe het
vroeger ging.
Er was een vrijwilligersorganisatie die alles
hadden ingericht zoals het in de jaren 50/60
aan toe ging. Een noodhospitaaltje in het veld,
oude jeeps erbij, zelf ook nog in het uniform
van toen.
Er waren twee gidsen om ons het een en ander te vertellen over de linie. Daar zijn we dus
mee op pad geweest nadat we opgesplist waren in twee groepen. De excursie duurde dik 3
uur en we hebben zo ongeveer 5 km gelopen
naar de diverse opstellingen, een tank die was
ingegraven in de dijk o.a. En dan overal artillerie en luchtafweer met vierling punt 50.
Dit hele gebied bij Olst werd ongeveer door
800 man bewaakt met geschut.
Er zijn er nog een paar, maar de meeste zijn
opgeruimd in de loop der jaren. Die er nog zijn
worden in ere gehouden door de Stichting Ijssellinie. Het was een leerzame excursie, ondanks de kou toch genoten.
Groeten, Kpl1 bd Jan Manenschijn.

Verslag eindejaarsfeest 2018
Op 10 december hebben we ons eindejaars en 30 jaar lustrumfeest gehouden.
Bert memoreerde het verlies van ons lid Geert
Tiehuis en Jenny de vrouw van Nico Kooijman.
Met z’n allen hebben we een minuut stilte gehouden om hen te gedenken.
Deze keer waren we weer bij Peter op de klootschietbaan te gast.
Om 14.00 uur zijn we begonnen met koffie en
gebak en gezellig kletsen met elkaar, zo rond
hafdrie zijn de dames begonnen met een kerstbakje maken.
Ina en Jenny hadden hier alles voor aangeschaft, groen, lampjes, schaaltjes enz.
Wij hadden het makkelijker, de ene helft ging
klootschieten en de andere helft
ging buksschieten.
De heren konden kiezen uit twee buksen, allebei met scoop.
12

In mijn groep werd er niet onverdienstelijk geschoten moet ik zeggen.
Tussendoor toen we aan het klootschieten begonnen nog gauw een hartversterkertje, dit
hadden we wel nodig want het was nou niet
bepaald warm om het nog maar voorzichtig
uit te drukken.
Toen nog even borrelen en aan het stamppotbuffet, dit was uitstekend verzorgd door
de slager uit de Lutte. Toen iedereen verkwikt
was en voor de afwas ongeschikt hebben we
nog een verloting gehouden met mooie prijzen
ten behoeve van de lief en leed pot.
Nog even napraten en iedereen is weer tevreden huiswaarts gegaan.
Verslagje van Jan Manenschijn (deMoane)
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Vriendendag 2019
bij het Natresmuseum
Vriendendag Historische Collectie Korps Nationale Reserve 13 april 2019
Op 13 april 2019 vindt bij de Historische Collectie onze Vriendendag 2019
plaats. Deze dag is bedoeld voor donateurs, leden van het OVV, leden van de
AVRM, Korpsbureau, Landstormcommissie, actieve Natreseenheden, leden
van de Schutterij Maastricht en overige belangstellenden.
Op deze dag willen we onze Historische Collectie presenteren als aanloop naar
het seizoen 2019. U heeft deze dag de gelegenheid onze collectie te bekijken.
Ook buiten het collectiegebouw is er een aantal activiteiten.
Wat bieden we u op deze dag aan
 Opening door de korpscommandant,
 re-enactment uit de periode 1914-1940,
 oude militaire voertuigen, met mogelijkheid om mee te rijden,
 schieten in de schietsimulator (SIMKKW),
 verkoop van militaria (De opbrengst hiervan komt ten goede aan de instandhouding van onze collectie),
 optreden van de Fanfare van ons Korps,
 de opstelling van een 40L60 kanon,
 een rondleiding door onze Historische Collectie in gebouw 120.
Ook heeft u de gelegenheid om te kijken bij de oefening van de E-cie van 20
Natresbataljon die plaatsvindt in de omgeving van ons gebouw. Hierbij wordt
materieel en uitrusting van een actieve Natrescompagnie gedemonstreerd in
combinatie met een oefening, de opstelling van een commandopost (CP) en
een verkeerssluis.
Daarnaast is er een wervingstent aanwezig van 20 Natresbataljon, waar u
informatie kunt krijgen over de mogelijkheden om Natresmilitair te worden.
Bijzonderheden
Toegang vrij,
 rondleidingen door gastheren,
 koffie en thee gratis,
 erwtensoep,
 alle andere dranken tegen kleine betaling.
We nodigen u van harte uit deze dag te bezoeken.

Foto’s: © Natresmuseum



U kunt zich (via www.hc-korpsnationalereserve.nl/vriendendag-2019/) aanmelden met het aanmeldingsformulier vriendendag 2019. U krijgt dan een
bevestiging van uw aanmelding. Aanmelden kan vanaf 22 februari 2019, de
aanmelding sluit op 31 maart 2019.
Tijd
Van 10.00 – 15.00 uur
Locatie
Generaal Winkelmankazerne, (In en rond gebouw 120 van de Historische Collectie KNR), Otterloseweg 5, 6732 BR Harskamp.
Parkeren tegenover het oude (witte) wachtgebouw (gebouw 101) van de kazerne.
De poort bij gebouw 101 is tijdens de Vriendendag 2019 geopend.
OVV KNR KOERIER

Nr. 1 - 2019 1e JAARGANG

13

Fanfare Korps Nationale Reserve

Foto’s: © FKNR

Waarschijnlijk kent u de Fanfare van het Korps Nationale Reserve als die groep muzikanten die tijdens beëdigingen
de muziek verzorgen. Meestal hoort u dan de Vaandelmars, het Wilhelmus, de Natres Defileermars en de Army of
the Nile. Het kan ook zijn dat u bij de Nationale Militaire Taptoe in Ahoy bent geweest en daar een muziekshow van de
FKNR hebt gezien en gehoord. Wellicht heeft u recentelijk de kerstconcerten in samenwerking met Lois Lane bijgewoond of was u te gast bij het Korpsconcert van de FKNR in Flint Amersfoort.

Hoe dan ook, toen ons werd gevraagd
om een item over de FKNR in uw
OVV-blad aan te leveren, hebben wij
dit met beide handen aangegrepen.
We willen graag wat meer bekendheid geven aan de leukste fanfare van
de Koninklijke Landmacht en de allerbeste van de Nationale Reserve.
We hebben namelijk nogal wat te
bieden. Ik vermoed ook dat er bij de
leden van de OVV wel een paar fans
zitten.
De FKNR is 1 van de 4 orkesten van
de Koninklijke Landmacht. Het orkest
bestaat geheel uit reservisten en telt
55 muzikanten.
Vanuit de fanfare is ook een combo,
koperensemble, tamboergroep, bigband, jazz-ensemble, een hoornblazer en een Böhmische Kapel te formeren. De uitvalsbasis van het orkest
is de Bernhardkazerne in Amersfoort.
De dirigent van de FKNR is Alfred Willering.
Majoor Theo van Deelen is commandant van de FKNR.
14

De fanfare verzorgt de muziek bij
ceremonies van het Korps Nationale
Reserve, Defensie en staatsaangelegenheden als Prinsjesdag en de Veteranendag. Ook dit jaar is de fanfare
tijdens de Nederlandse Militaire Taptoe (NMT) in Ahoy Rotterdam weer
van de partij met een eigen show in
een feestelijke setting van het 75 jarig bestaan van de Operatie Market
Garden.
De militaire muziek viert in 2019 haar
200-jarig jubileum. Dit betekent veel
extra concerten en optredens in den
lande van de Johan Willem Friso/Koninklijke Militaire Kapel, de Marinierskapel der Koninklijke Marine, het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht,
het Orkest van de Koninklijke Marechaussee en de FKNR.
Naast deelname aan de Nacht van
de Militaire Muziek op 16 maart 2019
in het Nationaal Militair Museum te
Soesterberg is de FKNR ook druk bezig met de voorbereidingen voor het
Nr. 1 - 2019 1e JAARGANG

Korpsconcert op 30 maart 2019 in
Theater Flint te Amersfoort.
Het programma voor deze avond is
veelbelovend en zeer afwisselend. De
FKNR neemt u mee van de oorspronkelijke functie van de militaire muziek
tot en met de hedendaagse fanfaremuziek van topniveau.
Van het verstilde Abendlied via de
zoektocht naar een Oudegyptische
dodentempel in The Lost Labyrinth
naar de fjorden in Noorwegen in Osterfjorden. Van het Verso Libre met
de onderzeeboot van Crimson Tide
via een Friendly Take over naar Cuba
etc., etc.
Daarnaast laat de FKNR vanuit de eigen gelederen horen wat ze in haar
mars heeft. Zo wordt u onder andere getrakteerd op solowerken voor
trompet, hoorn, trombone, bastuba
en een tamboershow. Ook de showmuziek voor de NMT wordt ten gehore gebracht. Natuurlijk staan er ook
een aantal echte militaire marsen op
het programma. Kortom, een goed
OVV KNR KOERIER

Met een ;-) naar de NATRES kijken

Op 2 januari 2019 verloor een containerschip op de Waddenzee boven het Duitse eiland Borkum ± 30 containers. Door de stroming en wind spoelde
een gedeelte van deze containers of de inhoud hiervan, aan op het Waddeneiland Schiermonnikoog. De hulp werd ingeroepen van Defensie. Deze
leverde zo’n 100 militairen waaronder ook een peloton van 10 Natresbataljon.

gevulde gevarieerde avond vol met
fanfaremuziek van de meest veelzijdige fanfare van de Koninklijke Landmacht.
U kunt hier gratis naartoe als u via
de nieuwe website www.fknr.nl uw 2
vrijkaarten besteld. Op deze site vindt
u nog veel meer informatie van en
over de FKNR.
De site is in het leven geroepen door
de Stichting Vrienden FKNR met Rob
OVV KNR KOERIER
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Cohen (Lkol BD) als voorzitter. Mocht
u deze stichting en de FKNR een warm
hart toedragen dan kunt u donateur
worden. Kijkt u gerust rond op deze
nieuwe site en laat u verrassen door
de stijl en inhoud.
De FKNR ziet u graag terug bij een beëdiging, herdenking, taptoe of concert
en hoopt dat u nog meer mogelijkheden ziet om de FKNR te steunen.
15

Zuid-Holland
Nationale Reserve in 17e eeuwse stijl
Ter ere van de Johannes Vermeer – tentoonstelling, die van 1 maart tot en met 2 juni 1996
plaats vond, in het Mauritshuis in Den Haag.
Werd er de gehele tentoonstellingsperiode, elke zondagmiddag, een traditionele wisseling van
de erewacht gepresenteerd. Hiermee werd een oude traditie in ere herstelt. De erewacht was
gekleed in kostuums uit de tijd van de schilder Johannes Vermeer, in de 17e eeuw.
Hans Jansen

De erewacht op de
toegangstrap van het
Mauritshuis.
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Wie, waar en wanneer
Iedere zondagmiddag gedurende de gehele
tentoonstellingsperiode stond de erewacht
opgesteld op het voorplein van het Mauritshuis
en bij de ingang van de tentoonstelling aan de
Korte Vijverberg. De wisselingen van de erewacht vond plaats tussen 13.45 en 15.15 uur.
Onder toezicht van de commandant werd elke
20 minuten de erewacht gewisseld op het
voorplein van het Mauritshuis.
Deze in ere herstelde traditie was mogelijk gemaakt door een nauwe samenwerking tussen
de Stichting Promotie Den Haag en de Koninklijke Landmacht.
De militairen, die de erewacht gestalte gaven,
waren afkomstig uit 20 Natresbataljon van het
Korps Nationale Reserve (Alfa- en Delta-cie).
De commando’s die tijdens deze wisseling van
de erewacht werden gebruikt waren de originelen commando’s uit de 17e eeuw. De maat
van het marcheren werd aan gegeven door
een tamboer, afkomstig van de FKNR. Deze
exercitie werd al vroeg in het jaar beoefend op
de voormalige Alexanderkazerne in Den Haag.
De commando’s waren zowel voor de commandant als voor de manschappen een lastig
moment. De kleding van deze erewacht, zoals
men die tijdens de Johannes Vermeer tentoonstelling kon zien, is gemaakt door de Stichting
Werkgemeenschap 7e Bastion uit Naarden.
Deze Stichting stelt zich tot doel historische

taferelen zo verantwoord mogelijk na te bootsen.
Historie
In de 17e eeuw was er nog geen echt Nederlands leger. Wel was er een huurlingenleger,
dat uit piekeniers, grenadiers en musketiers
bestond. De sterkte van een dergelijk leger
was afhankelijk van de binnen en buitenlandse
politiek. Uit dit huurlingenleger werden erewachten geformeerd. De kleding die gedragen
werd door de erewacht, is in feite burgerkleding uit de regeringsperiode (1672-1702) van
stadhouder Willem III. In die tijd kende men
dus nog geen echte uniformen. Pas tegen het
einde van de 17e eeuw werd er steeds meer
gestreefd naar uniformiteit in die kleding.
De pieken die door de erewacht werden gehanteerd, waren in de 17e eeuw gangbare wapens
tegen cavalerie-aanvallen. Door de lengte van
deze pieken was men in staat om de vijand op
veilige afstand te houden. Later werden de
pieken door musketten vervangen. De wijze
van exerceren en het geven van commando’s
door de erewacht is gebaseerd op de afbeeldingen op de kopergravures van Jacob de
Gheyn (1565-1629), en vooral op het door Willem van Oranje uitgeschreven handboek “Orde
op het manuael ofte Exercitie van een Musquetier, Grenadieer en Pieckenier, H.G. Prince
d` Orange”. De commandant van de erewacht
onderscheidt zich van de piekeniers door het
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hanteren van een hellebaard of sponton in
plaats van een piek.
Op de zondagmiddagen, tijdens de Johannes
Vermeer tentoonstelling was de belangstelling enorm. Met veel applaus werd de erewacht begeleid door vele toeristen en belangstellenden. De foto’s die tijdens deze periode
zijn gemaakt waren ontelbare.
Vooral de vele Japanse en andere buitenlandse
toeristen hadden hun handen vol en keken hun
ogen uit. Na bijna veertien weekenden was het
gedaan en werd het spektakel afgesloten met
een officieel einde.
Dit werd uitgevoerd op het voorplein voor het
Mauritshuis, de Prins van Oranje (Elnt b.d. John

Koster) bedankte de commandant van de erewacht (Elnt b.d. Hans Jansen) en de gehele erewacht, hierbij werden de speciale medaille’s
uitgereikt aan alle deelnemers. Deze bijzonder
exemplaren, speciaal voor deze gelegenheid
vervaardigd: een oude zilveren gulden (PIEK)
met de beeltenis van koningin Juliana aan een
mooi oranje lint met twee rode strepen er op,
aan de erewacht met de begeleiders en organisatoren in het Mauritshuis.
Dit was toch wel één van de bijzondere inzetten van het Korps Nationale Reserve in 1996.
Kort hierna kwam het idee om “Peloton 48”
gestalte te geven, tot heden ten dagen.

Herdenking 7 December en FKNR
Als dit blad in de brievenbus valt is december al weer even geleden. Het is wel de eerste gelegenheid om 2 bijzondere activiteiten in de maand december onder de aandacht te brengen.
Herdenking 7 December
Ergens in oktober valt de envelop in de bus met
de vraag of er ook dit jaar weer belangstelling
is om de jaarlijkse herdenking van de omgekomen militairen van de voormalige “7 December Divisie”, de “7 December Bataljons“, het
Operationeel Commando “7 december“ en 11
Luchtmobiele Brigade (Air Assault) “7 december” bij te wonen.
De 1e keer was ondergetekende daar als lid
van het bestuur Bond van Wapenbroeders
(BvW) afd. Zuid Holland.
Als vervolgens je gegevens bekend zijn ontvang je daarna elk jaar de vraag of je weer
aanwezig wilt zijn.
De dag begint met elkaar ontmoeten met koffie en koek, dan is er een herdenkingsdienst,
daarna een lunch, gevold door de kranslegging bij het monument en erwtensoep na afloop. Als afsluiting van de dag is er nog een
drankje.
Het thema van deze herdenking ‘Volharding’.
Na afloop zijn de toespraken in een boekje
OVV KNR KOERIER

gevat zodat ze zijn na te lezen, wat zeker de
moeite waard is.
Wat maakt het zo bijzonder? Er zijn vele herdenkingen door het jaar, maar het komt weinig
voor dat een groot aantal nabestaanden aanwezig zijn. Ik citeer de brigade-generaal
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H.G.J.A. Smits, die het als volgt onder woorden bracht: “Met het gezamenlijk herdenken
van uw naaste, die het hoogste offer bracht in
Nederlands-Indië, Bosnië, Eritrea, Irak, Afghanistan of Mali, willen wij u troosten en steun
bieden.“
Duidelijk aanwezig was dit jaar het Korps Nationale Reserve, leden van 20 Natresbataljon.
Zij werden op verschillende plaatsen ingezet.
Misschien gaat dit stukje ook de belangstelling
wekken van leden van OVV KNR, die bij 20 Natresbataljon gediend hebben.
Op 7 december kan het weer van alles brengen: regen, sneeuw, mist, kou. Laat het je echter niet weerhouden: bij het monument worden dekens uitgereikt om warm te blijven!
Korpsconcert FKNR
Als de kersttijd aanbreekt kunnen we kiezen
hoe, waar en wanneer we de een of andere
viering bij gaan wonen. De afgelopen aanloop
naar Kerst belde onze landelijke voorzitter
Ron Roos, of we tijd en gelegenheid hadden om
het kerstconcert nieuwe stijl van het FKNR bij
te wonen. In de Flint in Amersfoort. Dat hadden we, er zou een hapje en drankje bij horen
werd erbij gezegd. Dat krijg je niet dagelijks
aangeboden, dus direct ja gezegd.
18

Er volgde inderdaad een uitnodiging per mail
voor 15 december, aanvang 16.00 uur.
Bij binnenkomst voor iedereen een persoonlijk
welkom door de Korpscommandant luitenantkolonel Hans Berding. Na een paar korte welkomstwoorden begon het concert.
Wat volgde was een indrukwekkend optreden
van de fanfare, met afwisselend het optreden
van de dames van Lois Lane en pauzes, waarin
het eten werd uitgeserveerd.
Om de kerstgedachte in beeld te brengen werd
een briefwisseling tussen een uitgezonden militair en het thuisfront verteld, waarin alledaagse zaken voorbijkwamen zoals kou hier, hitte
daar. Maar vooral het verlangen naar elkaar.
We hebben veel bekende kerstsongs gehoord
op hoog niveau, tevens goed en voldoende gegeten. De plv. Inspecteur Reservepersoneel
KL, kolonel Fulco Stallmann, keek nog even
achterom naar het jaar 2018. Hij beloofde dat
2019 voor de reservist een uitdagend en enerverend jaar zou gaan worden. Aan alles komt
een eind, dus ook aan dit optreden. We zullen
zeker geen nee zeggen als er weer een uitnodiging komt. Vanaf deze plaats onze dank aan
de dames Lois Lane, de leden van het korps
met de dirigent, en de man die de briefwisseling onder de aandacht bracht.
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Zuid
ALV Zuid
Op 20 februari kwamen 22 leden bijeen om de algemene ledenvergadering van de afdeling Zuid
gestalte te geven.

A.C. Faesen

Een van de eerste mededelingen van voorzitter Toon van Bussel was het feit dat de Nieuwjaarsreceptie in Uden weer een succes bleek
te zijn.
Daar zijn 43 leden, donateurs en partners bij
geweest en er werd gezellig gekletst en gegeten en gedronken. Het ziet er naar uit dat
het in de toekomst nog eens in die lokatie zal
plaatsvinden omdat (bijna) iedereen het een
geschikte plaats vindt om zoiets te organiseren. Echter om een eventuele sleur te doorbreken, houdt het bestuur zich aanbevolen om
andere geschikte etablissementen ter ore te
laten komen. Ideeën zijn dus welkom. Aangezien bovengetekende er niet aan gedacht heeft
om de gezelligheid op de plaat te zetten, zijn
er geen foto’s bij gevoegd.
Ter vergadering kwamen de gebruikelijke punten. Bij het onderwerp BFT bleef men langer
stilstaan, omdat er onder de ouderen nog
steeds de link met de vroegere situaties gemaakt wordt, waarin Piet van Dijk en later Leo
Molenveld daarin een belangrijke voortrekkersrol speelden. Echter ’nieuwe heren, nieuwe wetten’ en een stukje onvrede daarmee
kan begrijpelijk zijn, maar uiteindelijk moet
toch iemand het doen en ga er maar eens
voorstaan om zoiets te organiseren! Om daarbij aan te sluiten, het afdelingsbestuur haalt
weer het nodige uit de kast om voor de leden
en donateurs een aantrekkelijk programma
van activiteiten te presenteren. De discussies
duurden langer dan gebruikelijk, veela door
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onwetendheid moeten diverse zaken worden
uitgelegd en dan nog is het vaak moeilijk om
goed naar elkaar te luisteren om de juiste reacties te kunnen geven. Zonder kleerscheuren
wist uiteindelijk iedereen op tijd de eetzaal te
bereiken om van een goed bereide lunch te
verorberen.
Na dit middagmaal krijgt lkol Arno van Essen
(C-30Natresbat) de tijd en ruimte om ons de
laatste stavaza omtrent het opplan 10.4.01
TIN (Terrorisme In Nederland) uit te leggen.
In dit opplan staan staan van KNR 2 pel+Ciest
52/7 op NTM48.
De hoofdtaak voor de NATRES blijft bewaken
en beveiligen; onder alle omstandigheden.
Echter de tijden veranderen en ook de omstandigheden. Daaronder vallen ook terroristische
aanvallen op Nederlands grondgebied. Het is
de taak van de nationale politie om terrorisme
te bestrijden. het is echter goed mogelijk dat
het Ministerie van Justitie en Veiligheid een beroep doet op MinDef om de politie daarbij te
ondersteunen. Voor een dergelijke inzet van
eenheden van KNR is een notice to move van 6
uur [NTM6] gewenst.
Binnen 13LtBrig is in september-oktober van
het afgelopen jaar een voorbereiding gestart
met O&T-weekeinden, voor een pilot om de
samenwerking van politie en Defensie, te
trainen. In november in de oefening Samen
Sterker is dat daadwerkelijk beoefend. Dat is
(waarschijnlijk; de uitkomst is nog niet officieel) geslaagd. Vanaf mei-december 2019 zul-
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len er twee pelotons op NTM48 staan en één
op NTM6.
Het bijgevoegde tekening geeft een schematisch overzicht van de uitvoering van het opplan.
Een extract uit een artikel van elnt Ton Cuijten
in IN SIGHT 19-01
”De oefening Samen Sterker stond in het teken van opleiden en trainen met de Politie. Zo
werden er lessen gegeven in het gebruik van
handboeien, vaggen en voggen (contactdrill
van de Politie) en verkeerssluis. De PC had de
unieke mogelijkheid om, met de commandanten van de politie, hun commandovoering te
doorlopen. Hieruit ontstond een gezamenlijk
plan voor de dag er na.
Na de situatie update door de Politie, de bevelsuitgifte van de PC en een scenariotraining
door de Politie, ging het peloton verplaatsen
naar de inzet locatie in Oostdorp (oefendorp
op ISK).
Hier werd er uitvoering gegeven aan het bewaken en beveiligen van een object en het gebied er om heen. Zo werd er een verkeerssluis
ingericht en werd er een patrouille door “de
wijk” gelopen.

De roleplay was zeer divers en in grote aantallen aanwezig. Zo waren er nieuwsgierige, bange, boze, rellende en bezorgde burgers, maar
ook prostituees, criminelen en terroristen. Ze
kwamen zowel te voet als bereden, soms ook
met verdachte pakketjes, IS vlaggen, bomgordels, (verborgen) wapens enz. Het peloton
moest dus goed waarnemen en robuust en
daadkrachtig optreden wanneer nodig.
De samenwerking met de politie verliep goed,
met veel wederzijds vertrouwen en respect.
Door de goede voorbereiding, de gemaakte
afspraken en uiterst gemotiveerde mensen,
kwam 30 Natresbat als beste voor de dag en
heeft laten zien er klaar voor te zijn. Dit is gezien door de hogere legerleiding en dat heeft
er toe bijgedragen dat we nu verder gaan met
de pilot en dat we deze taak binnen OPPLAN
10401 (TIN) daadwerkelijk doen! Want dit jaar
zijn we er al een aantal weken van en dat wordt
komend jaar alleen nog maar meer.
Deze soort inzet geldt niet alleen voor de mensen die 6 uur NTM kunnen staan. Ook de eenheden die binnen 48 uur geformeerd moeten
worden, moeten uiteindelijk getraind worden
in deze materie en manier van optreden. We
zijn er dus allemaal van, wordt vervolgd!”
Advertentie

Confirmed ‘shots’ in 2018

Klaas Hartman











1. Excursie bij de Koninklijke Marine in Den Helder, 28 juni
2. Bevrijdingsdefilé in Wageningen, 5 mei
3. SIMKKW Johannes Post Kazerne Havelte, 8 december
4. Nationale Bevrijdingsdag in Wageningen, 5 mei
5. Nationale Bevrijdingsdag in Wageningen, 5 mei
6. De IGK Luitenant-Generaal Hans van Griensven in gesprek
met bezoekers Nationale Bevrijdingsdag op 5 mei in Wageningen.

22

Nr. 1 - 2019 1e JAARGANG


OVV KNR KOERIER

De AVRM Long Distance Patrol 2019
Na Snowdonia (Wales), Noorwegen,
Schotland, Frankrijk, Andorra, Polen, Slovenië en vorig jaar wederom
een zware versie met veel sneeuw in
Noorwegen, is de LDP-bestemming
voor 2019 vastgesteld: Zwitserland
Hoog in de Zwitserse Alpen, in- en
rondom het kanton Graubünden…
daar wordt in 2019 de 9e AVRM Long
Distance Patrol gelopen. Dit gebied
is bekend om het beginpunt van de
Rijn, zijn oorverdovende stilte en fantastische vergezichten…maar ook
van de vele hoogtemeters, blokkenterreinen, steenvelden en soms een
(kleine) klimpassage. In de route die
we dit jaar hebben uitgezet zijn geen
(ski)liften, maar wel kleine paadjes
op grote hoogten tot 3200 meter en
nagenoeg geen berghutten. Je wordt
compleet op je buddy en je team teruggeworpen.
De organisatie heeft het geregeld om
hier te mogen wandelen in correct NL
GVT. Maar ben JIJ in staat om de Long
Distance Patrol te lopen?

Je moet absoluut een teamplayer
zijn, geen hoogtevrees hebben, goed
getraind, bij voorkeur met bergwandelervaring en tenslotte moet over je
eigen grenzen kunnen gaan!
Herken je jezelf hierin? Dan zorgt
de organisatie samen met de teamcaptains voor begeleiding tijdens de
voorbereidingen, eventuele aanschaf
van je uitrusting, trainingen en begeleiding tijdens de tocht zelf.
Er is veel belangstelling voor de Long
Distance Patrol.
Aan de exclusieve tocht kunnen
maximaal 24 deelnemers worden ingeschreven.
Durf je dit aan? Meld je dan snel aan
op: activiteiten-noord-oost@avrm.nl
Na je aanmelding krijg je te horen of
er nog een plaatsje voor je is en sturen we je een inschrijfformulier. Wanneer het maximum aan deelnemers
definitief bereikt is, schrijven we je
eventueel in op de reservelijst.
Wij zien je inschrijving Graag!

Wij stellen de inschrijving voor deelname aan de Long Distance Patrol
vanaf nu open. Voordat jij je aanmeldt
op onderstaand mailadres moet wel
je aan een aantal voorwaarden voldoen.

OVV KNR KOERIER

Met collegiale groeten,
De organisatie: Eeuwe Geertsma en
Harmen Stremler
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Een bericht vanuit
de Historische Collectie Korps Nationale Reserve
Op het moment dat ondergetekende dit schrijft zijn we in onze collectie druk bezig om deze voor het nieuwe seizoen
op orde te brengen. Na de verhuizing van onze collectie van gebouw 125 naar 120, was ons depot aan de beurt. Ons
nieuwe depot bevindt zich in het oude collectiegebouw. Het op orde brengen van ons depot vraagt veel inzet van bestuur en vrijwilligers. We hebben meer spullen dan dat we dachten.
We zijn nu op een punt aangekomen,
dat we een goed overzicht over ons
depot hebben en we extra voorwerpen aan de collectie kunnen toevoegen. Hierdoor kunnen we onze collectie op een hoger peil brengen en
aantrekkelijker maken voor bezoekers.

zaken aangeboden, die te maken hebben met onze geschiedenis.
Mocht u denken, ik heb nog iets liggen, maar dat hoort eigenlijk in de
collectie thuis.
Graag komen we dan met u in contact
zodat we onze collectie verder kunnen uitbreiden.

Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om een nieuwe vitrine te bouwen. In deze vitrine hebben we de uitrusting van de huidige Natresmilitair
zoals het Gevechtstenue (GVT) en het
Dagelijks tenue (DT) tentoongesteld.
Ook staat in deze vitrine het Ceremonieel Tenue van onze Korpscommandant tentoongesteld.

We merken als bestuur en vrijwilligers dat we weer meer bekendheid
krijgen.
Het aantal bezoekers dat ons weet
te vinden stijgt. Daarnaast stellen we
ons collectie open voor groepen die
de collectie buiten de officiële openingsuren willen bezoeken.
Een punt van aandacht voor ons is de
huidige Natresmilitair.
We zijn van mening dat ook zij meer
van de geschiedenis van ons korps
moeten weten.
Gelukkig wordt een bezoek aan ons
collectie nu op genomen in de opleiding van de nieuwe Natresmilitairen.

Als collectie krijgen we regelmatig

Op dit moment brengen we twee

Foto: © Natres Museum

Op 1 mei 2019 openen we weer onze
deuren om bezoekers te kunnen ontvangen.
We vertellen u dan graag over de
geschiedenis van de Schutterijen, De
Bijzonder Vrijwillige Landstorm en
het Korps Nationale Reserve.
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nieuwsbrieven per jaar uit, meestal in
april en december.
Mocht u deze digitaal willen ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken
door een email te sturen naar:
historischecollectie@natres.nl.
Ook bestaat de mogelijkheid iets te
plaatsen in onze nieuwsbrief. Dit ter
beoordeling aan de redactie.
Als bestuur en vrijwilligers zien we
uit naar het nieuwe seizoen 2019. U
bent van harte uitgenodigd onze collectie te komen bezoeken. De koffie
staat klaar.
Gastheer/gastvrouw worden
We zijn als bestuur ook op zoek naar
vrijwilligers die als gastheer/gastvrouw willen meehelpen op de momenten dat we als collectie geopend
zijn.
Mocht u daarvoor belangstelling hebben, dan kunt u een mail sturen naar:
historischecollectie@natres.nl
Vriendendag
Op 13 april organiseren we onze
Vriendendag 2019.
We hebben de dag Vriendendag 2019
genoemd omdat we er een jaarlijks
terugkerende gebeurtenis van willen maken. We hebben we een aantal
voorwerpen en boeken geselecteerd
die we tijdens de Vriendendag willen
verkopen.
Vaak hebben deze voorwerpen niets
te maken met de geschiedenis van de
Landstorm en Natres.
De opbrengst komt weer ten goede
aan de collectie.
Informatie over 13 april kunt u vinden
op onze website:
www.natresmuseum.nl.

Elnt b.d. Sjaak Vinke
Vicevoorzitter HC KNR
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Utrecht
Beste leden,
Op woensdag 22 mei wil ik een excursie organiseren naar Kasteel de Haar in Haarzuilens.
Kasteel De Haar (vroeger Het Huys te Haer)
is een monumentaal kasteel in het Utrechtse
dorpje Haarzuilens. Het is het grootste kasteel
van Nederland. Het werd vanaf 1892 op de ruïne van het oude kasteel herbouwd in neogotische stijl.
De Haar bestaat uit een omvangrijk terrein
waarin zich naast het hoofdgebouw onder
meer bijbehorende tuinen en gebouwen zoals een kapel bevinden. Het naastgelegen
dorp heeft verder een sterke relatie met het
kasteel en het geheel valt onder beschermd
dorpsgezicht. Bij voldoende deelname kan
ik deze excursie verder uitzetten dus geef je
voor 30 april op bij Henk van Leeuwen, hcdvanleeuwen@kpnmail.nl.
Voor deze gehele dag inclusief een gids van 90
minuten betaalt u slechts €12,50.
Wat u wel zelf moet betalen is de parkeerplaats van uw auto €6,- en uw eigen lunch.

OVV KNR KOERIER

Carpoolen is dan zeker een goede optie zodat
u het bedrag kan delen. Lunchen kan aldaar op
eigen kosten.
Ook is het erg belangrijk dat u goed ter been
bent omdat er vele trappen moeten worden
gelopen.
U vind het kasteel op het volgende adres:
Kasteel de Haar, kasteellaan 1, 3455 RR Haarzuilens.
Jullie horen nog van mij hoe laat jullie aanwezig moeten zijn omdat ik eerst wil weten of
er genoeg deelnemers zijn die hieraan willen
deelnemen.
Het bedrag van €12,50 kunt u overmaken op
IBAN NR.: NL22RABO 0316 9817 88 O.V.V.
KORPS UTRECHT o.v.v. kasteel de Haar. (restitutie vindt alleen plaats als de excursie niet
doorgaat of bij bijzondere gevallen dit in overleg met het bestuur van afdeling Utrecht)
Ik hoop echt op een grote opkomst dus geef
je snel op.

Henk van Leeuwen

Voor eventuele vragen kunnen jullie mij bellen
op 06-160 747 91 (Henk van Leeuwen)

Nr. 1 - 2019 1e JAARGANG		

25

Wereldoorlog II
De broers Jan, Gerard en Harry Leferink (vervolg)
Door: Gait Leferink

9. De laatste oorlogsjaren
Van Dolle Dinsdag werd hier niets gemerkt.
Bossink, direkteur van de melkfabriek
in Rossum, was een andere kennis van
de Leferinks. Via hem was er soms
boter e.d. te krijgen. Op een gegeven
ogenblik was het plan van de Duitsers
om de fabriek te sluiten en het personeel naar Duitsland te sturen. In
het kader van de Arbeitseinsatz, om
daar gedwongen te gaan werken. Via
Bergsma is dat niet doorgegaan.
We moesten van de bezetter verduisteren, omdat de geallieerde vliegtuigen dan ‘s nachts geen oriëntatiepunten hadden. Dat betekende dat we ‘s
nachts alleen binnen licht mochten
maken als er absoluut geen straaltje van naar buiten kwam. Dus hadden alle ramen zwart papier of een
zwart raamscherm voor het glas. En
oh wee als de Duitsers ook maar een
streepje licht zagen, dan waren de
sancties niet mis!
Als een Duitse afdeling marcheerde
werd er bijna altijd gezongen.
Soms het Horst Wessellied:
“Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen, SA marschiert, mit ruhig festem Tritt, Kameraden auch, von dem
Rot Front erschossen, marschieren in
Gedanken mit.”

Of een ander Marslied:
“Marianka, lass dich küssen Du sollst
wissen, daß ich dich von Herzen liebe,
ja liebe.
Wie die Sterne, auch weiß und ferne,
Marianka, ja du bist mein.”
Later konden wij kinderen “zilverpapier” verzamelen. Dat waren, wat wij
toen niet wisten, stukken aluminiumfolie, uitgeworpen door geallieerde
vliegtuigen om de Duitse radar in de
war te brengen.
Wat je de Duitse soldaten vaak hoorde
zeggen was het woord Schweinhund,
dat scheen iets heel ergs te zijn.

Een bericht bereikte de broer van
onze grootvader Herman Hermelink,
Bernard Hermelink: Zijn zoon Albert
Hermelink, opgepakt door de bezetter, was gestorven in het concentratiekamp Natzweiler-Struthof in
de Vogezen. Dit overlijden kan beter
omschreven worden als “vermoord”.
Zelfs de precieze datum van zijn overlijden was niet eens bekend.
Van een Amsterdamse familie, de
Wit, hadden we in de hongerwinter
3 kinderen, Cor, Anneke en Tonny.
Hun broertje Theo was bij Gerard en
Truus Leferink ondergebracht. Daarbij kwam nog dat ook opa en oma
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Hermelink uit hun huis gezet werden,
het werd gevorderd door de Duitsers.
Mien was, als bij ingeving, op de fiets
naar Denekamp gegaan, en was er
op het moment dat de burgemeester, een NSB-er, vergezeld van enkele
Duitsers, Bidprentje voor Albert Hermelink. hun aankondigde dat ze het
huis uit moesten. Ze kregen een uur
om wat spullen te pakken. Waar konden ze heen? Naar Reutum, naar Jan
en Mien!
In een winternacht had een jonge man
uit Vasse, Hanstie’s Jan, in een overmoedige bui in Almelo een auto van
de Duitsers gestolen. Hij was er ‘s
nachts mee via Tubbergen naar Vasse gereden, en toen verder in de richting van Ootmarsum. Maar in Nutter
kwam hij zonder benzine te zitten.
Daarop had hij zijn broer Gait Hanstie
die daar in de buurt woonde gevraagd
om de wagen met het paard weg te
trekken. Dat deed Gait zonder na te
denken over de gevolgen en de auto
werd in de schuur van Gait gestald.
Maar een zoeklichtbatterij die op een
plek even buiten Vasse stond, daar
waar later de zandkuil van Hostie
zou komen, had gemeld dat er twee
auto’s gepasseerd waren, en een
andere batterij boven op de Nutter
es had niets voorbij zien komen. Dus
wisten de Duitsers direkt dat de wagen ergens tussen die twee plekken
van de weg was afgebogen. De sporen in de sneeuw verrieden onmiddellijk waar, en zo stonden in de kortste
keren de Duitse soldaten bij de auto in
de schuur van Gait. Zijn broer Jan had
door het slaapkamerraam de benen
genomen en was weg, maar de Duitsers wilden Gait fusilleren. Toen zei
een van zijn buren, een ongetrouwde
man: “Dan nemt mie mear, hij hef ‘n
gezin met keender.” De Duitsers hebben daarop nog wel enkele koeien van
Hanstie doodgeschoten, en tenslotte
Gait meegenomen en op het vliegveld
OVV KNR KOERIER

opgesloten. Dat was in zo’n geval de
voorlaatste fase, voordat men op de
trein naar concentratiekamp Dachau
werd gezet.....
Van Jan Leferink werd nu de hulp ingeroepen en een brief aan de Duitsers werd opgesteld om Gait vrij te
krijgen.
In de brief werd gesteld dat Gait zo
ongeveer de domste boer uit heel
Vasse, ja uit heel Twente was, en
dat zijn broer, “een onbesuisde jongeman”, de werkelijk schuldige was.
Vanwege de dillettanterige manier
waarop de auto met een paard weggetrokken was, over de sneeuw en
met overduidelijke sporen, was dat
verhaal nog aannemelijk ook!
Het eindigde ermee dat Gait vrijkwam, wat mede te danken was aan
de “goede relaties” met Feldwebel
Weidlich, die bij Jan Leferink was ingekwartierd!
Zoiets was ook het geval met Jan Mollink van erve “Hösthoes” uit Tilligte.
Die woonde in Volthe, ten Zuiden van
het kanaal Almelo-Nordhorn. Bij hem
in de buurt werden 4 keer ‘s nachts
wapens voor het verzet gedrop door
de Engelsen. Als op de radio tijdens
de uitzendingen van Vrij Oranje vanuit Londen de zin werd gehoord: “Jan
viert vanavond feest”, dan volgde in

de nacht daarop een dropping in het
Voltherbroek. Die wapens werden
vervolgens o.a. bij hem verborgen.
Maar de NSB van Denekamp had er
lucht van gekregen, de zaak aan de
Duitsers verraden en Jan kreeg huiszoeking. In een schuur werd een stuk
van een parachute gevonden.

nachts een draad over de weg gespannen. De boer die daar het dichtst
in de buurt woonde, Vleerbos, werd
door de Duitsers gedwongen om de
versperring op te ruimen. Toen hij dat
gedaan had en weer naar huis liep
werd hij met een nekschot om het leven gebracht.

Daarop moest Jan mee en werd hij
gevangen gezet op de vliegbasis
Twenthe. Het zag er vanaf dat moment voor Jan slecht uit, in het laatste tussenstation voor het concentratiekamp! Wie van daaruit verder
op transport werd gezet kwam bijna
nooit levend terug en zijn leven eindigde bijna zeker in de verbrandingsovens van Dachau.

De ondergrondse van Reutum wilde
ook zo’n “heldendaad” verrichten.
Eerst wilden ze bij Café Luttikhuis
een boom omhakken en over de weg
laten vallen. Doordat er iemand uit
een schuur kwam en de verzetslui
daardoor dachten dat daar Duitsers
zaten kozen ze, als echte helden, het
hazenpad. Vervolgens werd er een
paar honderd meter verderop bij Eef
Morskieft (Kiefen Eef) een boom omgehakt.
Langskomende Duitsers hebben toen
Eef gesommeerd om de boom op te
ruimen. Eef is toen, omdat hij zelf
geen paard had, hulp gaan halen bij
zijn buurman Kroeze. Kroeze heeft
met het paard de boom van de weg
gesleept en tegelijk de Duitsers verteld dat hij een huurboer was van
Povel uit Nordhorn. Het toeval wilde
dat een lid van de fabrikantenfamilie
Povel een generaal in de Wehrmacht
was, en dat was bij die soldaten bekend. Dit heeft Kroeze misschien wel
het leven gered. Eef Morskieft is weggevlucht en heeft zich daar niet meer
laten zien. Het heeft hem mischien
wel een kogel uit een Duits geweer
bespaard.

Het juiste verhaal om de Duitsers te
misleiden was dat Jan in feite niets
gedaan had en integendeel pro-Duits
was, maar dat het verzet het stuk
parachute met opzet bij hem in de
schuur had neergelegd om hem een
hak te zetten. Zodat de Duitsers hun
eigen vrienden gingen arresteren. Het
lukte om het Duitse gezag te overtuigen en Jan kwam vrij. Waarschijnlijk
heeft het maar een haar gescheeld of
hij was weggevoerd en nooit teruggekomen.
In 2002 heeft de stichting Heemkunde
Denekamp een monument geplaatst
als herinnering aan de droppingen.
Het staat op de Zuidelijke kanaaldijk,
ter hoogte van de boerderij van Jan
Mollink.

De geallieerde jagers hadden toen het
luchtruim voor zich alleen en namen
alles op de grond onder vuur wat
Duits was.
Daartegen had de Wehrmacht langs
de weg Almelo-Denekamp aan het
eind van de oorlog veel mangaten en
schuilplaatsen voor auto’s gemaakt.

10. Laatste oorlogsdagen en
bevrijding
Het verzet heeft in de laatste oorlogsdagen een paar stomme streken
uitgehaald.
Bij Albergen had de plaatselijke ondergrondse, om de terugtrekkende
Duitse troepen te dwarsbomen, ‘s
OVV KNR KOERIER
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In de Reutummer es en verderop in
het bos tussen “de Molenberg” en
Kroeze zijn er hier en daar nog restanten van te vinden.
Aan ons kinderen werd streng verboden om uit die mangaten dingen mee
te nemen of zelfs maar aan te raken.
Dat konden, dat is me intussen duidelijk geworden, wel Panzerfäuste of
handgranaten zijn. In dat geval zouden de gevolgen, als we ermee waren gaan spelen, heel goed dodelijk
geweest kunnen zijn.
In de nacht voor we bevrijd zouden
worden was er bij de Duitse militairen in de school tegenover ons huis
een koortsachtige drukte. Ze trokken
weg! Van mijn moeder mocht ik het
ook zien, glurend vanachter de gordijnen en vanwege de verduistering met
het licht uit.
Op de dag dat we bevrijd werden
kwam mijn moeder dolblij de slaapkamer in, waar ik in mijn kinderledikantje stond. “We zijn bevrijd, we zijn
bevrijd!” zei ze. Ik wist als vijfjarige
niet wat dat was.....

De eerste geallieerde militairen die
we, waarschijnlijk op 12 April, in Reutum zagen waren Canadezen in een
open rupsvoertuig, wat een Canadese
Universal Carrier T 16 bleek te zijn. Er
werd verteld dat op de Weuste, bij de
“Stouw”, nog Duitsers zouden zitten.
Daar zouden die Canadezen achteraan gaan.
Wat me aan de Canadezen opviel was
hun platte helmen en de khakikleur
van hun uniform. Toen ze langsreden
kwam mijn moeder naar de straat
gelopen met de Nederlandse vlag,
enorm blij! Ik vraag me nog al waar
ze die vlag vandaan had. Waarschijnlijk had ze hem in het geheim in elkaar
gezet en bewaard voor de Bevrijdingsdag.
Voor de kinderen was wat in de herinnering bleef hangen vooral het eten
dat de geallieerden bij zich hadden en
uitdeelden. Zo onthield ik het begrip
“Tjoklat” en zag ik voor het eerst van
mijn leven sinaasappels en bananen.
We leerder wat “Corned Beef” was,
en ook zagen we blikjes waarin Engel-

se sigaretten zaten, zoals het merk
“Navy Cut”. Vaak werden die sigaretten geruild tegen “eggs”. Waarbij een
boer uit Reutum wel sigaretten wilde
in ruil voor “Eks”.
Voor de drie broers Leferink kreeg
het kontakt dat ze met de Duitse bezetter hadden gehad bijna nog een
onaangenaam vervolg. Een lid van
de ondergrondse van Reutum wilde
hun arresteren, omdat ze z.g. met de
vijand hadden geheuld. Gelukkig werd
dat voorkomen door twee mensen
die wisten hoe de vork werkelijk aan
de steel zat: De Gemeentesecretaris
van Tubbergen, van den Berg, en de
ambtenaar van de Burgerlijke stand,
Elferink.
Van den Berg zei op een bijeenkomst
ter ere van het verzet in Tubbergen:
“De grötste dree illegale werkers
zint hier nich. De breurs Leferink.” Zo
werd voorkomen dat ze werden opgesloten, op verdenking van samenwerking met de vijand.
Daarop werden ze gehuldigd op het
Gemeentehuis.
(Wordt vervolgd.)

Advertentie

Gespecialiseerd in het opmaken, bijplaatsen en repareren van onderscheidingen, medailles en miniatuur
medailles van alle Defensie onderdelen, politie, brandweer, douane en veteranen.
Wij bieden u kwaliteit en snelle levering binnen 2- 4 weken retour na ontvangst van de onderscheidingen. Spoed gevallen en 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. 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.
www.roosonderscheidingen.nl
Oleanderpark 20
3142 NK Maassluis

Tel.: 010 - 59 90 310
Mob.nr.: 06 - 20 37 47 58

E-mail: ron.roos@planet.nl

Rabobank: NL19 RABO 135 166 691
KvK: Rotterdam 24413142

Secretariaten van provinciale afdelingen

Colofon

Noord		
		
		
		
		

R.J. Zevenhuizen (Roel)
Lepelaar 17
7943 SJ Meppel
Tel. 052 - 28 55 611 / 06 - 13 05 85 26
E-mail: noord@ovvknr.nl

Overijssel		
		
		
		
		

J. Maneschijn (Jan)
Voormors 56
7468 HB Enter
Tel. 054 - 73 82 594
E-mail: overijssel@ovvknr.nl

Utrecht		
		
		
		
		

J. van Engeldorp Gastelaars (Hans)
Zuiderzeeboulevard 55
3751 HC Bunschoten-Spakenburg
Tel. 033 - 29 83 822
E-mail: utrecht@ovvknr.nl

Noord-Holland		
		
		
		
		

J.A. Scheers (Joop)
Baron de Coubertinstraat 2
2037 HH Haarlem
Tel. 06 - 53 73 57 40
E-mail: noord-holland@ovvknr.nl

De OVV KNR Koerier verschijnt vier
maal per jaar en wordt toegezonden
aan leden en donateurs+.
Het OVV-lidmaatschap bedraagt € 36
per jaar.
Donateurs+ schenken minimaal € 36
per jaar en genieten daarmee nagenoeg dezelfde rechten als leden.
Overige donateurs dragen minimaal
€ 18 per jaar bij, zonder verdere voorrechten.
Lidmaatschap en donateurschap
worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
Opzeggingen dienen vóór 1 december
van het lopende verenigingsjaar te
geschieden bij de ledenadministratie.

Zuid-Holland		
		
		
		
		

J.J. van der Vecht (Hans)
Ranonkelstraat 37
2565 BA Den Haag
Tel. 070 - 36 34 212 / 06 - 23 30 08 50
E-mail: zuid-holland@ovvknr.nl

Zuid		
		
		
		
		

A.C. Faesen (Lex)
Ooievaarstraat 2
5941 JH Velden
Tel. 077 - 47 21 368 / 06 - 28 40 51 35
E-mail: zuid@ovvknr.nl

K.J. Hartman (Klaas)
H.G. Borgesiusstraat 46
9626 AW Schildwolde
Tel. 0598 - 42 19 28
E-mail: huisfotograaf@ovvknr.nl
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Bezoek ook

Werving
		
		
		
		
		

Oplage
650 exemplaren

Advertentieprijzen
A4 € 100
A5 € 150
A5 € 125

OVVKNR huisfotograaf
		
		
		
		
		

Eindredacteur en vormgeving
Richard Marnix Sopacua
Omloop 18
9401 VH Assen
Tel. 06 - 13 41 67 62
eindredactie@ovvknr.nl

R.J. Zevenhuizen (Roel)
Lepelaar 17
7943 SJ Meppel
Tel. 052 - 28 55 611 / 06 - 13 05 85 26
E-mail: werving@ovvknr.nl
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www.ovvknr.nl
shop.ovvknr.nl

Grensverleggende
activiteiten in 2019
Nijmeegse 4-daagse
16 T/M 19 juli
Info zie: www.4-daagse.nl

Airborne Wandeltocht
7 september
Info zie: www.airbornewandeltocht.nl

De AVRM Long Distance Patrol
in Zwitserland
13 T/M 21 september
Info zie: www.avrm.nl
Foto’s gemaakt van één van de drie activiteiten?
Mail ze naar eindredactie@ovvknr.nl en het wordt geplaatst in onze OVVKNR KOERIER.

