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Van de eindredacteur

Halo semua (goededag allemaal)

Van het bestuur 

Richard Marnix Sopacua

Dit is het eerste nummer van de derde jaar-
gang van de OVV-KNR-Koerier in het 'nieuwe 
jaar' alweer.  
In het laatste nummer van de OVVKNR Koerier 
van vorig jaar merkte ik met genoegen op dat 
men op het internet al bezig is met de voor-
bereidingen van een aantal grensverleggende 
evenementen in 2021. De recente ingelaste 
'lock-down', mede veroorzaakt door de nieuwe 
Engelse variant van COVID-19, noopten de or-
ganisaties/stichtingen die de grensverleggen-
de evenementen hebben voorbereid/gepland, 
die te gaan afgelasten. In september van dit 
jaar krijgen we pas te horen of de 'lock-down' 
zijn vruchten, in positieve zin, heeft afgewor-
pen en de resterende evenementen die nog op 
de agenda staan (zie achterblad) alsnog door-
gang kan vinden. Door de eerdergenoemde 
‘lock-down’ is ook de ALV van de OVVKNR af-
gelast (zie hieronder). 

Wat kunt u o.a. lezen in dit nummer?
Heel leuk dat we een ‘BN’er’ in onze gelederen 
hebben. Menige keren mocht ik samen met Jos 
van de Wetering steunverleningen draaien in 
Nederland. Zoals hij te zien is in de serie ‘De 
nieuwe boeren’ van de KRO-NCRV, zo is hij de 
Jos die ik kende in mijn parate tijd bij de Natres. 
Zijn belevenissen in ‘De nieuwe boeren’-serie 
leest u vanaf pag. 3.

Voor de ‘fanfarekorps’-liefhebbers. Naar aan-
leiding van een schenking van Jan Embregts, 
de vorige tambour-maître van de Fanfare van 
ons Korps, besteed de HCKNR de aandacht 
over het eerste opgerichte tamboerkorps Na-
tionale reserve. Zie pag. 6.
Vanaf pag. 12 beschrijft majoor Fred Warmer 
over de ‘Bijzondere Korpsen binnen de Natio-
nale Reserve’.
De BFT2018 komt vanaf pag. 20 met een inte-
ressant artikel over ‘Normandië, zo maar een 
verhaal …’
Verder leuke artikelen van de regioafdelingen 
Overijssel (pag. 8) en Noord-Holland (pag. 11).

Rest mij u heel veel leesplezier en bovenal goe-
de gezondheid te wensen.

Amato oo (tot ziens),

Sld1 b.d. Richard Marnix Sopacua

ALV AFGELAST!
Beste leden, de ALV van het OVVKNR zal door de corona maatregelen NIET doorgaan op donderdag 25 maart 2021, maar verplaatst worden naar 
2 oktober 2021 tijdens de korpsdag in de Harskamp. 
Deze dag zal er ook een bijzonder appél zijn, waar de jaartekens en erekoorden worden uitgereikt. Eén en ander onder voorbehoud van de dan 
geldende corona richtlijnen.

Op zatererdag 27 maart 2021 zal er WEL een voorzittersoverleg plaatsvinden. Deze zal digitaal plaatsvinden. De voorzitters van de regio ont-
vangen binnenkort hiervoor een uitnodiging.

Tijdens dit overleg zullen een paar ALV punten behandeld worden
• Financiële verantwoording over 2020
• Hoogte contributie
• Hoogte afdracht
• Begroting 2021
• Verkiezing kascontrolecommissie

Let goed op jezelf, en op elkaar. 
Samen de Corona-crisis te lijf.
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Met een COVID-19 ;-) naar de OVV KNR kijken

Bericht vanuit uw ledenadministratie

Henk van Leeuwen

Nieuwe leden
Brinkhuizen, R. Groningen Noord
Goot, M. van der Bruinisse Zuid
Kooistra-Kruijf Someren Zuid Donateur
Moerland, P.A. Heerhugowaard Noord-Holland
Spangenberg, Y.F. Heiloo Noord-Holland

Henk van Leeuwen
Uw Ledenadministrateur

25 Februari 2021

Reservisten van 13 Lichte Brigade (30 Natresbatal-
jon) zijn zich aan het voorbereiden op hun uitzen-
ding naar Irak. 
In de komende vijf weken werken deze reservisten 
aan wapenbeheersing voor de Glock en Minimi (wa-
pens waarmee ze normaal niet werken) en tactische 
vaardigheden. Eind maart worden deze reservisten 

opgenomen bij onze brigadeverkenners (42 BVE) en 
gaan ze zich samen verder opwerken. In september 
vertrekken ze dan naar Irak voor de Capacity Buil-
ding Mission Iraq (CBMI). Hier zullen ze het vliegveld 
Erbil gaan beveiligen.

Bron: Korps Nationale Reserve

13 Lichte Brigade en 30 Natbat nieuwsflits
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12-02-2021 achterstevoren net zo, een palindroom

Nieuwe Boeren gezien?
Ik ben Jos van de Wetering en doe mee aan het tv-programma Nieuwe Boeren van KRO-NCRV. 
Terwijl ik dit schrijf zitten we net in aflevering 8. Ik ben meer een prater dan een schrijver, maar 
als je wordt gevraagd door Roel Zevenhuizen om een stukje te schrijven, dan doe je dat natuur-
lijk. Punt. Een zondag ergens in augustus om 06.00 u. ’s morgens keek ik ff op facebook of er nog 
wat nieuws te melden was, je moet toch op de hoogte blijven van allerlei dingen. En daar ik zag 
een leuk filmpje over werken op een boerderij, honderd jaar terug in de tijd en dacht: “yes, dat 
is iets wat ik wel zou willen doen, eens meemaken hoe mijn voorouders dat deden. Maar dan ook 
zonder telefoon, elektriciteit, stromend water en internet. Puur je eigen ding kunnen doen.”

Beste leden, 

Jos van de Wetering, lid van afd. Noord, heeft zijn acteertalent kunnen showen in het TV pro-
gramma ‘Nieuwe Boeren’.
'Het KRO-NCRV programma ‘Nieuwe Boeren’ dat is opgenomen op een Twickelboerderij bij Del-
den. Twaalf deelnemers met één gezamenlijke opdracht in KRO-NCRV’s Nieuwe Boeren ge-
presenteerd door Anita Witzier. Een maand lang leven zonder luxe en back to basic op een 
boerderij.' Nieuws uit Delden.nl

Hieronder het verslag en belevenissen van Jos.

Wervingsaffiches (deel 2) en 

Jos van de Wetering in 'Nieuwe Boeren'
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Delden. Eerst wat onwennig. Je kent het wel, ergens 
komen en je voelt de spanning bij iedereen en je kent 
eigenlijk niemand. Maar het was leuk, gezellig en een 
mooie ongedwongen sfeer. We begonnen met een 
complete maaltijd voordat wij ook maar aan de bak 
moesten.

We hadden een kleine plunjebaal gekregen daar 
mocht in:
* 3 paar sokken 
* 3 onderbroeken  
* 2 broeken 
* 1 jas
* 2 truien of rood/zwart geblokte jas, die je dus nu  
 overal ziet hangen (expres ha ha ha)
* 2 T-shirts
* 2 paar schoeisel (ik dus houten en leren klompen).
En daar moet je het 4 weken mee doen.
We werden dus echt gestript en gecontroleerd, we kre-
gen nog een uitgebreide heerlijke maaltijd en toen met 
twee busjes naar de boerderie. We zijn aan een mooie 
bosrand afgezet en we hadden erg mooi weer. 
Al lopend begon ons avontuur met z’n 12-en. 12 ver-
schillende, onbekende karakters bij elkaar dat wordt 
aftasten. 

De boerderij en omgeving was echt geweldig mooi en 
een heerlijk mooie helder snelstromend beekje waar 
we de kleren en onszelf konden wassen. 

Dan zal ik mij nu eerst even voorstellen
Ik ben Jos van de Wetering, 54 jaar en heb 20 jaar 
bij 10 Natres bataljon Bravo 2 gezeten met oh zoveel 
plezier en zo veel mooie dingen meegemaakt. Sinds 
2004 ben ik eigen ondernemer met heel veel plezier 
doe ik wat ik leuk vind. Ben zelf een boerenzoon en 
heb tot mijn 23ste op de boerderij meegeholpen in de 
veehouderij.
Daarom dacht ik, het lijkt mij een leuk programma 
zonder telefoon of enig ander mediakanaal een boer-
derij te runnen en zelfvoorzienend te zijn. Iets wat ik 
thuis al aardig goed voor mekaar heb en eigenlijk nog 
verder wil doorvoeren. Dit was een mooi oefentraject 
om te ontdekken hoe ver je staat qua kennis van de 
natuur en hoe je jezelf kan redden.

En dan word je nog uitgekozen ook 
en dan ...
Dan ga je een traject in van casting, diverse testen bij 
producent Strix enz. enz. En dan gaat de bal rollen.
Voordat het zover is, moet je dus thuis alles regelen. 
Bedrijf, alle dieren. Wat een GEWELDIGE  mensen heb 
je dan om je heen kwam ik achter, ik vraag niet zo 
gauw iets aan iemand, ik red mezelf meestal wel. Maar 
dan moet je toch dingen regelen om een hele maand 
weg te kunnen zijn.

Ben nog nooit zo lang van huis geweest
In september waren de opnamen in Het wapen van 

Dat deed ik ook om de dag en geloof mij het was be-
renkoud. Brrrrrr.
Ik heb een soort vakantie gehad daar. Ik mocht van al-
les bouwen, wilde kaas en boter maken wat ik ook ge-
daan heb (met anderen samen) en koeien melken, dat 
kon ik allemaal wel. Anderen deden ook leuke dingen 
die ik best wilde doen maar dat kan niet altijd, je moet 
anderen ook wat gunnen om te doen en je bent met 
meer dus wordt dat gewoon verdeeld naar wie wat het 
beste kan. Zoals breien heb ik wel eens geleerd 45 jaar 
terug maar dat mochten anderen wel doen hahaha. 
Gewoon het hele avontuur was leuk om mee te maken. 
Hoewel gereedschap soms te wensen over liet, dat was 
oud en versleten of kapot of bot maar ja, je moest je 
redden met wat voor handen was en dat vond ik soms 
best lastig als eigen ondernemer. Wanneer je gewend 
bent gewoon te halen wat je denkt nodig te hebben in 
je bedrijf aan gereedschap. Improviseren dus.
Nieuwe Boeren heeft ook een spelelement, dat bete-
kent dat er bijna elke uitzending iemand weg gaat. 
Daar had ik eigenlijk niet veel mee, dat hoefde van 
mij ook niet maar ja, dat hoorde er wel bij. Dan merk 
je dat er toch verschil zit in mensen die buiten wonen 
en die in de stad wonen, die waren er meteen al mee 
bezig en dan moet je wel even omschakelen dat je een 
spel moet spelen zonder dat de dieren of de natuur er 
onder lijden. Toch hebben wij met elkaar veel lol gehad 
en gelachen. Af en toe waren er ook discussies, maar 
dat hoort erbij.
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In het programma moeten we dus ook echt alles zelf 
maken…. En dan is het leuk te zien dat iemand zelf 
zeep maakt. Soms wordt er per ongeluk iets gemaakt 
wat niet de bedoeling was maar wel goed te eten was 
en ja de samenwerking is dan belangrijk. We brain-
stormden ook vaak met elkaar want vaak weet je er-
gens wel hoe je iets moest maken, maar dan niet meer 
helemaal precies. Door samen te overleggen of met 
bepaalde personen te sparren kwamen we er wel uit en 
was het proberen of gewoon doen want soms was dat 
de enige manier om iets te bereiken.
Mijn ervaring is geweldig, once-in-a-lifetime. Ik had 
het voor geen goud willen missen. Doe mij dit nog 
maar een keer, maar dan een half jaar of jaar en eens 
kijken wie er dan echt overblijft niet duelleren maar 
echt werken, hard weken in weer en wind. Dan zullen 
we zien wie er afhaakt! Ik merkte dat er steeds meer 
kandidaten waren die overal last van kregen omdat ze 
het buiten werk niet gewend waren. Een pijntje hier, 
een pijntje daar. En ja ik was de oude man hahaha en 
eigenlijk had ik nergens last van, behalve als er een 
ongelukje gebeurde.
We merkten wel dat er een paar waren die er verstand 
van hadden en dat die ook samen wilden werken en 
net als bij de Natres, als iedereen wat kan, kan je sa-
men sterk staan.
Ik hoop dat mensen die Nieuwe Boeren zien het besef 
krijgen hoe goed en makkelijk wij het eigenlijk hebben 
met alles en dat we moeder aarde meer dankbaarheid 
mogen tonen en zeker wat terug mogen doen. Doen 
jullie mee?

Ik heb hier erg van genoten en ja hoe ver ben ik geko-
men in het spel op de boerderij??? Blijf kijken!
Ziet en gij zult het niet geloven. Nieuwe Boeren is elke 
donderdagavond om 20.35 uur te zien bij KRO-NCRV 
op NPO 1.

Jos van de wetering
www.josvandewetering.nl Fo
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Nieuws vanuit de Historische Collectie Korps Nationale Reserve 

Muziek in de Historische Collectie

Op het moment dat ik dit schrijf moet het kabinet een 
besluit nemen over een avondklok. De situatie rond 
corona geeft hiertoe aanleiding. 
We mogen geen bezoekers ontvangen, ook de werk-
zaamheden in zowel de HC als ons depot, liggen na-
genoeg stil. Terwijl we ook voor 2021 veel ambities 
hebben. 

Via de RCKL (Rekwisieten Commissie Koninklijke Land-
macht) krijgen we drie extra wapens, te weten: 1 x Lee 
Enfield, 1 x Garand en 1 x Karabijn M.95.
Met deze wapens willen we een uniformpoppen uitrus-
ten. Daarnaast krijgen we een MB en een Land Rover 
toegewezen. Voertuigen die veel gebruikt zijn door de 
Natres.
Ook willen we bij objecten en vitrines digitale scher-
men aanbrengen, zodat de bezoeker daar informatie 
kan ophalen.

Als bestuur zijn we bezig om onze hele collectie digitaal 
vast te leggen, een heidens karwei. Maar ook hier geldt 
de aanhouder wint. 
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Een bijzondere schenking hebben we in ontvangst mo-
gen nemen. Lkol bd Koos Vaes heeft de HC een aantal 
uniformstukken geschonken. Mede hierdoor kunnen 
we nu een AT (avondtenue) in de collectie opnemen.

Om al deze ambities waar te maken kunnen we ook 
financiële steun gebruiken. Al jaren worden we onder-
steund door een trouwe groep donateurs, daar zijn we 
als bestuur blij mee. 
Mocht u ons willen ondersteunen, voor 10 euro bent 
u al donateur en draagt u bij aan de instandhouding 
van de geschiedenis van de Reservist. Op onze website 
vindt u onder het kopje “Over ons” een formulier om 
u aan te melden.

We hopen u ook dit jaar weer via nieuwsbrieven en het 
OVV-blad op de hoogte te houden.

Namens het bestuur HC KNR

Kap tit Sjaak Vinke
Vicevoorzitter HC KNR

1948, het eerste opgerichte tamboerkorps Nationale Reserve ��

OPENSTELLING HCKNR IN 2021
In het bestuur zijn de openingstijden voor het jaar 
2021 vastgesteld. 
We zijn weer open vanaf:
1 mei 2021 tot en met 2 oktober 2021. Op de vol-
gende middagen bent u van harte welkom om onze 
collectie te bezoeken:
• Woensdagmiddag van : 13.00 – 17.00 uur
• Zaterdagmiddag van : 13.00 – 17.00 uur
Of we open gaan in de voorjaars- en herfstvakantie 
vermelden we op de website. Op 2 oktober 2021 
staat de Korpsdag gepland.

Daarnaast is het altijd mogelijk om met een groep 
de collectie te bezoeken. Hiervoor kunt een verzoek 
indienen op het mailadres: 
historischecollectie@natres.nl

De opstelling van onze collectie is afhankelijk van 
de situatie rond het coronavirus. Actuele informatie 
staat op onze website.

In onze collectie besteden we ook aandacht aan de 
militaire muziek. In dit artikel gaan we dieper in op de 
betekenis van muziek en de militair. 
Aanleiding hiervoor was de schenking van Jan Em-
bregts, onze vorige tamboer-maître van de Fanfare 
van ons Korps.

Militaire muziek hoort immers bij het krijgsbedrijf. 
Trommen en signaalhoorns waren de eerste commu-
nicatiemiddelen op de kazerne en te velde. 
Elk peloton had een tamboer, een hoornblazer of een 
pijper met een korte kleine dwarsfluit. 
Vaak werden deze militaire muzikanten samenge-
voegd per compagnie of bataljon. Daarvoor stond 
een sergeant majoor instructeur, tamboer- maître of 
tamboer-majoor. 
Hierbij gevoegd de Turkse grote trommen, bekkens en 
schellenbomen en West Europese muziekinstrumen-
ten zoals; klarinetten, fagotten en ventieltrompetten 
vormden de basis voor militaire muziekkorpsen. 

Het eerste bij de Schutterij van 1813
Toen in 1907 de Schutterij werd opgeheven gingen 
de plaatselijke Schutterijmuziekkorpsen verder als 

burgerkorpsen. Veel huidige bekende burgermuziek-
korpsen hebben hierin hun wortels.

In 1948 kreeg de toenmalige Nationale Reserve een 
tamboerkorps. 
Op het Malieveld te Den Haag bood de toenmalige Mi-
nister van Oorlog het eerste opgerichte tamboerkorps 
Nationale Reserve een tambour-maître stok aan de 
eerste tamboer majoor de sergeant Stultiens.  Later 
ontstonden er regionale tamboerkorpsen. 
De stok en vele klaroen vaantjes bevinden zich in de 
collectie van de HC. 

Tamboerkorps, drumfanfare en 
fanfareorkest
Het Korps Nationale Reserve heeft een volwaardig 
muziekkorps dat in de Koninklijke Landmacht vele 
muzikale en traditionele taken uitvoert.

Met dank aan Jan Embregts voor zijn schenking van 
zijn Sash. 
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Overijssel

Dan hoor ik “andere oor“ dus ik herhaal ook 
netjes “ander oor ”. De man in de witte jas be-
gint te zwellen en krijgt een beetje een rare 
kleur en begint te brullen, alsof ik doof zou 
zijn, “ANDERE OOR GVD” dus ik ook met mijn 
mooiste volume  “ANDERE OOR GVD”.
Helaas kon ik nog niet zo mooi van kleur ver-
anderen en zwellen, maar dat zou ik in dienst 
vast wel leren . Net als de enorme hoeveelheid 
krachttermen waarover de man in de witte jas 
bleek te beschikken . 
Daarna werden overigens alle overige onder-
delen voor de ABOHZIS zonder problemen na-
gekeken.

Tussen de middag werd er eten verstrekt. Eie-
ren, veel kroketten en brood.

Hierna kregen we nog een aantal testjes. De 
Morsecode test hielden de meeste gasten al 
na de 2e ronde voor gezien. Maar dat lag me 
wel. Ik deed ook nog extra m’n best en bleef 
tamelijk lang over. Was daar trots op en heb 
me toen niet gerealiseerd, dat anderen hun 
best deden om afgekeurd te worden.
In een  afrondend gesprek werd nog gevraagd 
waar bij wil, Ik zei ”bij de kachel “, maar vol-
gens hen konden ze daar waarschijnlijk geen 
rekening mee houden!
De uitslag "GESCHIKT" werd door mij met  
blijdschap ontvangen.

De Tukker

ABOHZIS was de gezondheidsclassificatie voor 
dienstplichtige militairen in Nederland. Alle on-
derdelen van ABOHZIS (zie onder) werden ge-
waardeerd op een schaal van één tot vijf. Eén 
betekende prima en vijf was het slechtst. 
Als er op één van de onderdelen een 5 werd 
gescoord dan was de dienstplichtige onge-
schikt voor dienst.
De letters staan voor:
l Algemeen
l Bovenste ledematen (armen en handen)
l Onderste ledematen (benen en voeten)
l Horen
l Zien
l Intelligentie
l Stabiliteit

Dienstplicht in de jaren ‘70
Indelingsraad
Jullie hebben in de vorige editie al gelezen over 
mijn eerste ervaringen als dienstplichtig sol-
daat. Maar daaraan voorafgaand vindt uiter-
aard de “Dienstkeuring” plaats.

Op de indelingsraad werd je mooi op tijd ver-
wacht, Aangezien ik gewend was om tussen 
vijf en zes uur ’s morgens naar mijn werk te 
gaan kon ik die dag mooi uitslapen. Op het aan-
gegeven adres aangekomen werden we ont-
vangen door een persoon in uniform. Onder 
het genot van een kopje koffie legde hij ons de 
gang van zaken uit voor die dag. Er was een 
medische keuring en allerlei testen. Effectief 
als ze waren werden we in 2 groepen gesplitst. 
De ene groep ging naar “medisch’ en de an-
dere groep mocht op dat moment naar die 
voornoemde tests. ‘s Middags andersom na-
tuurlijk.
Aan het begin van de ochtend mochten díege-
nen die dachten dat ze afgekeurd zouden kun-
nen worden als eerste naar voren komen. De 
simulanten en de echte kneuzen werden direct 
apart gezet. 
Als eerste moest ik naar de dokter en je kon 
direct zien dat het een arts was, want hij had 
een smetteloos witte jas aan en had achteloos 
een stethoscoop uit een jaszak bungelen.
En het was ook nog wel een militaire arts, hij 
had een snor en zijn uniformjasje hing netjes 
op een kleerhanger. 
Bij het bloedprikken werden er gelijk al een 
aantal niet goed, die zakten bij het zien van een 
naald spontaan in elkaar. Ook mochten we een 
bekertje tot aan de rand toe vol plassen. 
De één kreeg te horen dat hij maar eens naar 
de huisarts moest gaan: "Je hebt vast suiker-
ziekte" en tegen een ander “Opstappen er zit 
eiwit in je urine, kom over 3 maand maar te-
rug”. En tegen weer een ander zeiden ze: "Jij 
bent kippig. Wat doe je hier?"
Voor mij ging de lol er af bij de oorarts.
Ik kom binnen, brult daar een bromsnor in een 
wit jas: “ ZITTEN, VINGER IN JE OOR EN ZEG MIJ 
NA “
Heel zacht hoor ik  ”acht” dus ik zeg ook maar 
”acht”, dan zegt hij “vijftien”, dus ik zeg ook 
maar “vijftien”,

Eric Rakers



Vooral de S5 was bekend bij te keuren dienst-
plichtigen. S5 wil zeggen dat er voor (geeste-
lijke) stabiliteit een 5 wordt gescoord. Voor 
een heleboel dienstplichtigen was dit populair. 
De keurende artsen zagen in dat een volstrekt 
niet gemotiveerd persoon in het leger geen nut 

"En bedankt"
Je kunt geen Info/Koerier openslaan of er 
staat wel iets in van iemand die de vereniging 
wil bedanken voor fruitmanden (let op het 
meervoud), kaarten en bezoekjes die ze heb-
ben mogen ontvangen tijdens ziekte of andere 
gebeurtenissen. 

Zo ben ik van 20 tot en met 23 januari geveld 
geweest door griep en heb daardoor drie hele 
dagen op de bank gelegen. Maar alles wat 
er kwam, géén fruitmand! Ja, de buurvrouw 
kwam langs met een sinaasappel, maar het 
OVV toonde geen blijk van medeleven. Er is 
niet eens gebeld. Nou had ik mijn mobiel in de 
auto laten liggen en was de batterij wel leeg, 
maar dit is mij toch erg tegengevallen. Ook 
heb ik geen enkel kaartje ontvangen. 
Kom nu niet aan met ”Je staat niet in de te-
lefoongids”, want Koning Willem Alexander 
staat daar ook niet in en krijgt toch ook wel 
kaartjes? 
Ik heb toen ook serieus overwogen mijn lid-
maatschap op te zeggen. Maar aangezien ik 
de contributie net had betaald, besloot ik daar 
nog even mee te wachten. 
Na een paar dagen ebde mijn boosheid wat 

had en keurden veel mensen op grond van S5 
af, al is nooit bewezen dat het zo werkte. Veel 
mensen houden hun afkeuring op basis voor 
S5 verborgen, omdat dat betekende dat je in-
stabiel was en dat vinden werkgevers meestal 
geen pre bij een sollicitatie.

weg, maar er om lachen kan ik nog steeds niet. 
Kan iemand mij uitleggen waarom ik niets ont-
vangen heb. Moet je misschien eerst tien jaar 
lid zijn, of is het aan leeftijd gebonden? Een 
mogelijkheid waar ik zelf aan heb gedacht; Ik 
heb mijn contributie op automatische incasso 
staan het gaat er dan van zelf af. Is dat wel-
licht de reden geweest? 
Ook spek ik (wel niet zo veel maar toch) regel-
matig de lief en leed pot. Hoe dan ook, ik ben 
wel teleurgesteld.

De (ontevreden) Tukker

Reactie van het bestuur van de afdeling Over-
ijssel:
Wij hebben naar aanleiding van bovenstaand 
niet serieuze verhaal de procedures niet bijge-
steld. 
Wel zijn wij ons ervan bewust, dat wanneer we 
geen bericht krijgen, we niets kunnen doen. 
Voor de Overijsselaars geldt: Is er iemand ziek 
of zijn er andere gebeurtenissen te melden, 
neem dan contact op met Henk Zweers tel 
0623468555 of 
henk_zweers1@hotmail.com
Ook Henk is nog steeds geen helderziende.

Van de secretaris 

Peter Mensink
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Beste leden,

Normaal gesproken hadden jullie nu een nieuwsbrief ontvangen waarin alles met betrekking tot het Bevrijdingsdefilé zou staan.
Helaas is ook dit jaar Covid-19 de oorzaak dat de organisatie heeft moeten besluiten om het defilé te schrappen.

Voor meer informatie verwijs ik jullie naar onderstaande site van de organisatie Wageningen45.
 
Peter Mensink
secretaris OVV
 

 Het volledige jaarprogramma van Wageningen45 is terug te vinden op Wageningen45.nl.
 Vooralsnog zijn alle activiteiten rondom 4 & 5 mei, volgens de coronamaatregelen, zonder publiek.
 Daarom is alles te volgen in het interactieve Wageningen45 Live (Wageningen45.nl)



A d v e r t e n t i e
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zichten en ontdekkingen die ten grondslag lig-
gen aan het huidige Korps Natres.
Ons nieuwe eigen lijfblad – Infoblad OVV 
Noord-Holland – is toch goed gestart en zelfs 
met een extra zomernummer verschenen. 
Met dank aan onze leden, Fred Warmer, Jan 
Christiaanse, Peter de Leeuw en ons mede be-
stuurslid Erik Dirksen, verschenen er ook zeer 
lezenswaardige artikelen. 
Een traditie die wij graag in de komende jaren 
willen voortzetten. 
Ook andere OVV NH leden wordt gevraagd om 
een bijdrage te leveren aan ons Infoblad

2021 een wat haperende corona start, maar 
dan!
Januari 2021 is dan wat onwerkelijk begonnen 
met een, voor Nederlandse begrippen, on-
werkelijke situatie van een lock-down en een 
avondklok. 

Maar het bestuur verwacht voor dit zo onwer-
kelijk begonnen jaar, toch weer een interes-
sant programma op te kunnen zetten voor de 
leden en wij rekenen op de belangstelling van 
alle leden. 

In ieder geval is het MC Badhoevedorp eindelijk 
in de gelegenheid om ook het OVV Noord-Hol-
land de ruimte te bieden voor bijeenkomsten. 
Tijdens de bestuursvergadering in december 
bleek deze nieuwe locatie vele mogelijkheden 
te bieden. 
Net als bij de Bravo Cie in Bergen (nh) zijn wij 
van harte welkom in Badhoevedorp. Een loca-
tie die ook voor de leden in het Zuiden van de 
provincie en het Gooi, goed is te bereiken via de 
A1, A10, A4 en de A9. 

Zodra er weer meer ruimte komt om de inter-
menselijke contacten weer aan te halen, zal 
ook een aantal OVV NH leden weer beschik-
baar zijn om hand en spandiensten aan de 
compagnieën te bieden, zoals onder anderen 
de bardiensten.

Henk Jan Boswijk

Met het aantreden van het nieuwe bestuur 
op 26 februari 2020 was het ook eigenlijk de 
laatste bijeenkomst van een grote schare le-
den die samen het nieuwe bestuur hebben ge-
kozen en benoemd. 
Daarna was het met een enkele bardienst en 
eigenlijk geen Bindingsavonden tot de zomer 
een wat trieste bedoening. 
Gelukkig konden we deze zomer toch onze 
kaartleesoefening, de BBQ en de ondersteu-
ning van de Bravo-Cie Sportdag laten door-
gaan. 
Maar Corona liet wel weten dat zij er was. De 
opkomst was toch wel een beetje teleurstel-
lend. En dat was niet onverwacht. 

Klein kaliber schieten dat tot een aantal keren 
werd uitgesteld en dan toch moest worden ge-
canceld. ’t Is jammer. 
Het bestuur, onder de bezielende leiding van de 
Kapitein bd, Ben Bakker, heeft echt van alles uit 
de kast gehaald om toch maar iets te kunnen 
organiseren. 
Al was het maar om de leden waar voor hun 
contributie bijdrage te kunnen geven. Voor 
een korte tijd werden ook de bardiensten bij 
de Bravo-Cie weer mondjesmaat opgestart, 
maar het kon onder de omstandigheden niet 
worden volgehouden. 

Maar er zijn toch nog twee Bindingsavonden 
eind november en begin december georgani-
seerd die ook – met in acht name van alle re-
gels en voorschriften – nog doorgang konden 
vinden. 

Twee interessante lezingen. De eerste van Pie-
ter Paul Koning over de nieuwe taken en be-
voegdheden van het Korps Natres in het kader 
van BB-TiN. (Bewaking, beveiliging en terro-
risme in Nederland). 
Daarna de historische uiteenzetting van de 
majoor Fred Warmer en Wim de Natris over 
hun historisch onderzoek naar de voorge-
schiedenis en het ontstaan van ons Korps Na-
tionale Reserve. 
Zij kwamen die avond met geheel nieuwe in-

Henk Jan Boswijk

2020 is wel een heel bijzonder jaar geworden! Maar nu gaan we verder!

Noord-Holland
Terugblik op 2020!



Bijzondere Korpsen binnen de 
Nationale Reserve

Tekst: Majoor Fred Warmer, Militair historisch onderzoeker
Foto’s: HCKNR en NIMH

De oprichting van de Nationale Reserve en het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag was al 
een moeizame stap geweest door politiek gekonkel. De volgende fase, het opzetten van een 
goed lopende organisatie, bleek nog veel lastiger.

Terwijl er eind 1948 slechts enkele sturinggevende bu-
reaus, studentenopleidingscentra, en oefenverbanden 
(in Den Haag en Rotterdam) functioneerden, werden er 
zeer ambitieuze plannen gesmeed. Het Hoofdkwartier 
van de Generale Staf in 1949 was van plan om de Nati-
onale Reserve uit te bouwen tot 90.000 manschappen, 
ongeveer dezelfde sterkte als de vooroorlogse Vrijwilli-
ge Landstorm. Naast de regionale infanterie-eenheden 
zouden er ook luchtdoelartillerie, motordienst, para-
chutisten, pontonniers, pioniers, verbindingsdienst, 
spoorwegdienst, luchtwachtdienst, veldpost, pant-
serdoelartillerie, wielrijders en cavalerie-eenheden 
worden opgericht. 
Maar het verschil tussen het verwachte en het reëel 
geworven aantal vrijwilligers had, samen met de ver-
anderde taakstelling, gevolgen voor de daadwerkelijke 
opbouw van de Nationale Reserve. Er meldden zich in 
1948 onvoldoende vrijwilligers aan om dit aantal te 
halen. Verreweg het grootste deel van de vrijwilligers 
kwam bij de infanterie terecht. Tevens bleek dat het 
Ministerie van Oorlog niet voorbereid was om deze 
grote aantallen op te leiden, te trainen en van uitrus-
ting en bewapening te voorzien. Velen verlieten gedes-
illusioneerd de prille Nationale Reserve, omdat er nog 
veel onduidelijk was over de vergoedingen en omdat 
de reguliere landmacht maar zeer beperkt opleiding 
en ondersteuning kon bieden. 

Desondanks werden er ‘Bijzondere eenheden’ opge-
richt binnen de Nationale Reserve.

Zwaluwdetachementen
Al voor de formele oprichting van de Nationale Re-
serve boden 15.000 studenten hun diensten aan. Na 
enige discussie werd besloten om deze studenten op 
te nemen in afzonderlijke eenheden. Studentenweer-
baarheidsorganisaties hadden al een eeuwenlange 
samenwerking met de krijgsmacht en dit werd nu 
gerevitaliseerd. Direct na de oprichting van de studen-
tenkorpsen van de Nationale Reserve in 1948 werd een 
begin gemaakt met de opleiding. De studenten in de 
studentenopleidingscentra zouden begin jaren vijftig 
bij ‘telegram N’ een andere bestemming volgen. Zij 
zouden worden samengevoegd in detachementen en 
via IJmuiden en Rotterdam naar het buitenland worden 
vervoerd om daar hun militaire opleiding te voltooien. 
Ook andere opleidingseenheden van de landmacht, 
marine en de luchtmacht volgden deze procedure, 
die operatie Zwaluw werd genoemd. Toen halverwege 
1953 het aantal studenten in de opleidingscentra 
was gedaald tot ongeveer driehonderd man, besloot 
de chef Generale Staf, luitenant-generaal Hasselman, 
op aandringen van de inspecteur Nationale Reserve, 
kolonel Van Hinte, de studentenopleidingscentra op 
te heffen.
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Korps Motordienst
Oorspronkelijk wilde men een afzonderlijk Korps Mo-
tordienst van de Nationale Reserve oprichten, waarin 
motor technische specialisten waren opgenomen. In 
juli 1950 bepaalde de Generale Staf dat er voorlopig 
niet zou worden overgegaan tot de vorming van een 
dergelijk korps, omdat nog niet vaststond of de te vor-
men compagnieën Aan- en Afvoertroepen buiten het 
verband van de Nationale Reserve, al in die behoefte 
zouden voorzien. Er werden wel (uiteindelijk vijftien) 
verzorgingspelotons gevormd, bemand met chauf-
feurs, motorrijders, monteurs en kader. Deze zeventig 
man sterke pelotons waren bestemd voor de bataljons 
Nationale Reserve. De behoefte aan mobilisabele com-
pagnieën slokte echter al het beschikbare personeel 
en materieel op. Vandaar dat de verzorgingspelotons 
in mei 1954 werden opgeheven en het personeel in de 
compagniestaven opging.

‘Hulp’ Marechaussee
In 1954 werd de tot Marechaussee Reserve omgedoop-
te Reserve Grensbewaking opgenomen in de Nationale 
Reserve. De beschikking Nationale Reserve werd aan-
gepast met de vermelding dat een vrijwilliger voortaan 
ook als ‘hulpmarechaussee’ bij de Nationale Reserve 
dienst kon doen. De vrijwilligers van de Marechaus-
see Reserve werden opnieuw in de gelegenheid gesteld 
een verbintenis te sluiten bij de Nationale Reserve. In 
vredestijd viel de opleiding van de hulpmarechaussees 
onder de districtscommandanten van de Nationale Re-
serve. De technische aanwijzingen voor deze opleiding 
kwamen van de commandant van de Koninklijke Ma-
rechaussee. In geval van oorlog zouden de districten 
Koninklijke Marechaussee achttien eskadrons vormen, 
elk bestaande uit drie pelotons beroepsmarechaussees 
en één of twee pelotons hulpmarechaussees. De taken 
in oorlogstijd waren onder andere grensbewaking en 
het bewaken van stafkwartieren en krijgsgevangenen-
kampen en –transporten.
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Korps Luchtwachtdienst
Tegelijk met de instelling van de Nationale Reserve in 
1948, was ook bekend gemaakt dat een Korps Lucht-
wachtdienst (KLD) zou worden opgericht. Het zou 
qua werkwijze en samenstelling de opvolger moeten 
worden van de vooroorlogse Vrijwillig Landstormkorps 
Luchtwachtdienst. Maar pas in 1952 werd het Korps 
Luchtwachtdienst geheel nieuw opgericht en syste-
matisch georganiseerd om laagvliegende vliegtuigen, 
die buiten bereik van radar vlogen, te signaleren. Ook 
moest de KLD-informatie over de lokale situatie en het 
weer doorgeven. Het netwerk was gemodelleerd naar 
het luchtverdedigingsnetwerk in het Verenigd Konink-
rijk aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Daar 
had het luchtmachtonderdeel Royal Observer Corps 
goede resultaten behaald met vliegtuigen waarne-
men. Er werden aanvankelijk acht luchtwachtgroepen 
opgericht: Deventer, Amersfoort, Breda, Alkmaar, 
Rotterdam, Leeuwarden, Groningen en Eindhoven. 
De Luchtwachtdienst zou vallen onder de Chef Lucht-
machtstaf en werd samengesteld uit vrijwilligers die 
een verbintenis als vrijwilliger bij de Nationale Reserve 
zouden ondertekenen. De verbinding van het KLD met 
de Nationale Reserve bestond alleen uit administratie-
ve bemoeienissen door de Inspectie Nationale Reserve.

Nationale Reserve Luchtdoelartillerie
De Eerste Kamer stelde in 1947 al vragen over het op-
nieuw oprichten van een vrijwillige luchtverdediging, 
omdat er op dat moment alleen het voornemen be-
stond om een radardienst op te richten. Kamerleden 
vroegen zich af of waarom, een vrijwillige luchtverde-
diging, die uit particulier initiatief voor de oorlog was 
ontstaan, geen vervolg zou krijgen. Men pleitte voor 
de organisatie van een sterke luchtdoelartillerie van 
alle kalibers. De aanvullende motivatie luidde: “Dat 
het Vrijwillige Landstormkorps Luchtafweerdienst in 
de Meidagen van 1940 grote diensten had bewezen 
en veel Duits vliegtuigen had neergeschoten. Meer dan 
ooit achtte men een doeltreffend opgezette, krachtige 
luchtafweer geboden.” In 1949 stelde de chef generale 
staf generaal Kruls dat het in zijn voornemen lag om 
de taak van de Nationale Reserve voor een belangrijk 
deel op de territoriale luchtverdediging te richten. 
Om te beginnen moesten er in dertig steden oefen-
verbanden komen voor lichte luchtdoelartillerie. In 
en rond deze plaatsen lagen militair of economisch 
belangrijke objecten als vliegvelden, havens, bruggen 
en verkeersknooppunten. Die zouden tegen aanvallen 
van laagvliegende vliegtuigen moeten worden verde-
digd. In december 1949 werd de oorlogsorganisatie 

van de luchtdoelartillerie van de Nationale Reserve op 
120 afdelingen vastgesteld, een aantal dat gaandeweg 
bereikt moest worden. Maar een half jaar later was de 
landmachtleiding alweer van gedachten veranderd. 
Omdat er voldoende dienstplichtigen voor dit soort ta-
ken konden worden opgeleid, speelde de legertop zelfs 
met de gedachte de zojuist opgerichte luchtdoelartil-
lerie van reservisten weer op te heffen. Zover zou het 
nog niet komen, maar dit onderdeel van de Nationale 
Reserve werd wel een stuk bescheidener opgezet dan 
eerder de bedoeling was geweest. Dat kwam omdat 
de landmachtleiding het een lagere prioriteit gaf en 
zich ook onvoldoende mensen aanmeldden. Pas in 
maart 1952 kon de eerste afdeling – 917 Afdeling 
Lichte Luchtdoelartillerie in Amsterdam – worden 
geformeerd. De wapens die de afdeling tot haar be-
schikking had waren de vierling punt-50 mitrailleur en 
de vuurmonden 2tl en 4tl van Bofors. In 1955 volgde 
de oprichting van nog twee afdelingen, in Rotterdam 
(943) en in Friesland (944). 

Abrupt einde in 1958
De opleiding van de lichte luchtdoelartillerie der Nati-
onale Reserve geschiedde volgens de richtlijnen van de 
Commandant Luchtdoelartillerie. Zowel de opleiding 
tot onderofficier als die tot reserveofficier was gelijk 
aan de opleiding voor dienstplichtigen in die rangen. 
De onderofficieren genoten die opleiding echter in de 
oefenverbanden, terwijl de officieren naar Naarden 
gingen en werden opgeleid door het instructieteam 
van de LuA. Er bestonden geen instructeurs die uit de 
Nationale Reserve gelederen kwamen. Het schietkamp 
van de luchtdoelartillerie in Den Helder was jaarlijks 
het toneel van een of twee achtdaagse oefeningen voor 
de vrijwilligers van de lichte Luchtdoelartillerie van de 
Nationale Reserve. Voor dit onderdeel werden speciale 
alarm- en herhalingsoefeningen in het programma in-
gebouwd. Op 13 maart 1958 maakte de districtscom-
mandant echter bekend dat alle oefeningen voor de 
luchtdoelartillerie van de Nationale Reserve en voor 
de Marechaussee-reserve vanaf 1 april 1958 werden 
beëindigd. De militairen werd eervol ontslag verleend 
wegens opheffing van de eenheden. Daarmee kwam 
abrupt een einde aan de ‘Bijzondere Korpsen’ binnen 
de Nationale Reserve.

In het sportpark te Hoofddorp werd de eerste artillerie-officier bij 

de Nationale Reserve beëdigd. Het was de heer Wesselius, die, 

staande naast een wapen van de artillerie de eed aflegd.

�
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Betekenis oorkonde S.W.G.



Algemene Vereniging van Reserve Militairen

De AVRM is een belangenvereniging niet alleen voor reservisten of 
oud-reservisten maar ook voor beroeps militairen, post-actieven en 
geïnteresseerde niet-militairen.
Voor informatie: https://www.avrm.nl

A d v e r t e n t i e

Heel hartelijk bedankt

tepolitie en de Koninklijke Marechaussee, waarbij de 
leeuw der Gemeentepolitie tevens als gezagssymbool 
van het Vaderland het geheel ondersteunt, nemen de 
ruimte in rondom het schild.
De leeuw omklemt de 5 pijlen van de reservediensten 
en grimmig draagt hij het wapen, dat wijst naar de leg-
ger, die tussen de bladen van de oude, veel gewijzigde 
Grondwet is gestoken.
De Kroon, boven de letters in de top van deze oor-

konde, is in feesttooi vanwege het eerste lustrum van 
dit grote gezagsapparaat.
Een belangrijke plaats, die niet anders dan naast de 
Kroon kon zijn, neemt het K.L.D. in. Het wapentje staat 
vrij tegen het blauw.
De open ruimten zijn gevuld met lauwertakken, oran-
jeblad en vrucht.
“Pro Patria” past zich aan bij het heraldisch fond.

De afbeelding stelt voor een groepering der emblemen 
van de reservediensten om het schild der Oranjes, zoals 
de hoorn (der Oranjes) aanduidt.
Het zwaard van de Staat hangt in de schede geborgen, 
losjes aan de bandelier op het schild.
Het is elk ogenblik gemakkelijk op te nemen voor ge-
bruik.
Het symbool van de Nationale Reserve, steunend op 
de grondwet, de aanduiding van de Rijks- en Gemeen-

Beste OVV vrienden,
 
Heel hartelijk bedankt voor het sturen van de oorkonde en de speld. 
We hebben de brief en oorkonde met de speld erop gekopieerd en ik heb deze kopieën ingelijst (originelen zijn 
helaas niet veilig daar). Gisteren mochten mijn moeder en ik bij hem op bezoek en toen hebben we hem de lijst 
aangeboden en geprobeerd goed uit te leggen waar de oorkonde en de speld voor stonden. Hij herkende het logo 
op de brief meteen en begreep heel even dat hij dit kreeg omdat hij 25 jaar lid is. De lijst heb ik opgehangen in zijn 
kamer en ik heb de verzorging op de hoogte gebracht wat hij heeft ontvangen, zodat ze hem dat ook weer kunnen 
uitleggen. Op de foto ziet u hem met de lijst, hij was er verguld mee.
Nogmaals heel hartelijk bedankt voor de moeite, ook namens mijn moeder. Het zijn rare tijden zo met de COVID, 
maar dit zijn dan toch weer mooie momentjes.
 
Met vriendelijke groet,

Simone Bijl-Marinus



A d v e r t e n t i e
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8 Maart 2021

Internationale Vrouwendag
De dames zijn bij Defensie nog steeds in de minderheid, 
maar het aantal vrouwen binnen ons orkest is de afge-
lopen jaren wel flink toegenomen. In de afgelopen vijf 
jaar zijn er maar liefst twaalf vrouwen bijgekomen! Wij 
zijn blij met deze ontwikkeling, want het zorgt voor 
meer diversiteit binnen het orkest. En deze vrouwen 
redden zich allemaal prima binnen Defensie!

#vrouwenbijdefensie #internationalwomansday

Bron: Fanfare Korps Nationale Reserve

7 Februari 2021

Korpsjongste officier opnieuw een vrouw
Normaal gesproken is het een traditie om op het 
jaarlijkse korpsdiner officieren de ‘korpsjongste’ te 
benoemen en  deze te voorzien van het daarbij be-
horende koord. Maar door de corona-crisis heeft het 
korpsdiner  geen doorgang kunnen vinden, en ook 
het aanstaande korpsdiner in april is geannuleerd.

Om toch de nieuwe korpsjongste te voorzien van het 
daarbijbehorende koord heeft er op vrijdag 5 febru-
ari op de Bernard Kazerne in Amersfoort een bijzon-
dere plechtigheid plaatsgevonden. Eerste luitenant 
Anne van Langevelde , die al twee jaar deze functie 
bekleedde heeft koord en functie overgedragen aan 
tweede luitenant Veronique Van de Geer op een heel 
bijzondere wijze, middels een drone is het koord 
vaan Anne naar Veronique overgevlogen.

Hoe wordt je korps-jongste officier van het Korps 
Nationale Reserve? Op een bepaalde peildatum in 

het jaar wordt gekeken wie recent benoemd is tot 
officier en qua leeftijd de jongste is. Dat blijken in 
het korps vrijwel altijd tweede luitenants te zijn die 
nog niet zo lang pelotonscommandant zijn. 

De korpsjongste wordt betrokken bij diverse activi-

teiten binnen het Korps Nationale Reserve. Met als 
doel een brede beeldvorming rond de korpstradities 
en de besluitvormingsprocessen rond het korps in 
de landmacht.

Bron: Korps Nationale Reserve

FKNR nieuws

KNR nieuws
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Normandië, zo maar een verhaal …

6 juni 1944
Vanuit dit schip stapt hij, tussen 09.30 en 11.00 uur, 
over op een LCI van de US marine die hem aan land zet 
op GOLD beach. Op deze dag landt hij op Franse bo-
dem tussen 10.00 en 12.00 uur (2e aanvalsgolf ). Zijn 
eenheid behoort te landen op JIG GREEN maar door 
de stroming landen ze op ITEM RED vlakbij Le Hamel 
(Asnelles). Alleen de kustlijn is ingenomen door 1e Re-
giment Dorset, welke nog steeds aan het vechten zijn 
om bepaalde WN (wiederstandnest) uit te schakelen.
De LCI(L)  landt in ongeveer 2 meter water waardoor, 
zijn eenheid B-cie de 2nd South Wales Borderes (2nd 
SWB), bij het verlaten van de LCI(L) meteen kopje 
ondergaan in het koude water. Buiten zijn normale 
uitrusting en geweer heeft hij een opvouwbare fiets op 
zijn schouder hangen en om zijn lichaam een bandelier 
met patronen voor de Brenn schutter. Deze fiets moest 
hij na de landing inleveren bij zijn commanding officer
Hij verplaatst zich door de velden tussen Asnelles en 
St.Come de Fresne naar Forrêt de Mauvines, westelijk 
van Ryes, het RV gebied 2nd SWB. 
Het hoofddoel voor de 2nd SWB was de brug en weg 
bij Vaux-sur Aure en de Duitse RDF (Radio Direction 
Finder) vlakbij Pouligny uit te schakelen. 
Bij Vaux-sur Aure zou contact worden gemaakt met 
de Amerikanen die vanuit Omaha beach landinwaarts 
trokken. 

Vanuit de RV ondersteunende 2nd SWB de voorste 
troepen, 2nd Devons in de omgeving van Ryes en 1e 
Dorsets bij Buhot. 
Om 17.35 uur was Buhot en om 19.30 uur was Ryes 
in Britse handen. De B-company 2nd  SWB verplaatst 
zich via Magny-en-Bessin in richting van Vaux- sur 
Aure met op hun linker flank 2nd Essex (einddoel: St 
Sulpice) en op de rechterflank A-company SWB, welke 
naar La Rosiere gaat. 2nd Glosters werd de brigade re-
serve samen met de brigade HQ en verplaatsen zich na 
19.40 uur in de richting van Magny-en-Bessin.

Op 6 juni om 23.50 uur meldt de B-cie 2nd SWB dat 
zij de brug veroverd hadden. Hier werden de stellin-
gen ingenomen en de nacht wordt doorgebracht met 
patrouille lopen en kleine gevechten met verdwaalde 
groepjes Duitsers. Hierbij werden 12 Duitsers gevan-
gen genomen. De CP van B-cie 2nd SWB bevindt zich 
in het gemeentehuis van Vaux-sur-Aure.

The days after D-day
Op 07 juni verlaat hij Vaux-sur Aure en verplaats de B-

compagnie zich westelijke richting naar een klein dorp 
en Chateau genaamd Sully. Op dat moment was er nog 
steeds geen contact met de Amerikanen. De 2nd Essex, 
ondersteund door tanks van de Sherwood Rangers,  en 
de 2nd Glosters trekken Bayeux binnen en worden ont-
haald met kleine schermutselingen met de Duitsers. 
Om 18.00 uur is Bayeux de 1e bevrijde stad van Frank-
rijk. De 2nd South Wales Borderers veroverden enkele 
bruggen op de weg naar Sully en tevens het zuidelijker 
gelegen Vaucelles. Sully werd zwaar verdedigd en na 
enkele zware gevechten werd er teruggetrokken naar 
het gebied rond Le Parquet. Aan het einde van de dag 
had de 2nd SWB had een groot en moeilijk bocage-
achtig gebied veroverd die verdedigd werd door voor-
namelijk Duitse sluipschutters, waarvan veel werden 
gedood en enkele gevangen genomen werden. 

Op 8 juni, terwijl de 2nd Essex en 2nd Glosters op de 
hoge gronden, zuid-westelijk van Bayeux, tussen St 
Loup Hors en Montmirel zaten, deden de 2nd SWB, 
met ondersteuning van 5th Royal Tank regiment, 90th 
Field Artillery Regiment en de 2nd Cheshires (4.2 inch 
mortieren), de aanval op Chateau Sully omdat daar 
het Duitse hoofdkwartier (HQ 726 Grenadier Regiment 
van de 716 Infanterie Divisie) gevestigd was en de weg 
versperde om contact te kunnen maken met de Ame-
rikanen.

De A-cie en B-cie van 2nd SWB beginnen om 10.00 uur 
hun aanval terwijl de C en D-cie naar links uitzwenken. 
De B-cie maakt een rechts omtrekkende beweging 
waarbij het op een vernielde brug stuitte. 
Een sherman tank probeerde door het riviertje te 
komen maar kwam hierbij op zijn neus vast te zitten 
middenin het kleine riviertje. De B-cie ging rechts langs 
de sherman en vervolgde zijn weg richting de zijkant/
achterkant van het Chateau, hierbij werd de B-cie 
door de hoger gelegen posities van de Duitsers onder 
vuur genomen. Hierbij werden de Duitsers (ongeveer 
250 man) ondersteunt door artillerie vuur van 88’ers 
en 20 mm FLAK die vlakbaan vuur wisten uit te bren-
gen tot enkele meters boven de grond. 
Door het versplinteren van de aanwezige bomen werd 
privat 36 Jones (19) gewond aan zijn gezicht. Het ge-
zicht van de zwaargewonde Jones is verbonden en hij 
werd achter gelaten voor de hospikken. 
De Duitsers werden versterkt door Duitse soldaten en 
tanks die zich terugtrokken van Omaha beach. Uit-
eindelijk om 20.00 uur heeft de 2nd SWB zich terug-
getrokken. 

Na maanden training en veel oefenen is hij op maandag 05 juni 1944 aan boord gegaan van 
een van de schepen die hun vanuit Engeland naar de kust van Frankrijk zal brengen. De start 
van operatie OVERLORD of beter bekend als D-Day.
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De soldaten Blackett en Lancaster werden hierdoor 
afgesneden van eigen troepen.

Op 09 juni werd opnieuw een poging ondernomen om 
het Chateau van Sully te bezetten. De Duitsers hadden 
zich teruggetrokken zodat dit zonder slachtoffers kon 
gebeuren. Op het terrein werden, naast elkaar liggend 
op de buik, 6 lichamen ontdekt in een greppel waar-
onder de lichamen van Blackett en Lancaster. Alle 6 
lichamen hadden een nekschot. 
Blackett en Lancaster zijn naast elkaar begraven op 
de Britse begraafplaats in Bayeux (Blackett, Walter 
Edward en Lancaster S. 10A). Op de rij 10 E liggen nog 
3 gesneuvelde SWB’ers tijdens de gevechten om het 
chauteau: 
T.Pike, T.A. Bond en J.A. Harris 
De C-cie maakt om 16.00 uur uiteindelijk contact met 
de US 1st Infantery Division. De actie heeft de 2nd SWB 
13 slachtoffers gekost; 2 NCO’s en 11 manschappen.
Dit was de eerste echte actie op Frans grondgebied van 
de 56th Brigade en in het bijzonder van de 2nd South 
Wales Borderes en hierbij werden een aantal militairen 
onderscheiden:
4 officieren met de Military Cross
7 NCO’s en manschappen met Military Medal                                                                                                                          
1 CO, Colonel Graddock, met de Distinguished Service  
 Order (DSO) 
Op 9 juni is ook de dag dat privat 36 Jones is over-
leden aan zijn verwondingen in het veldhospitaal van 
Bayeux, hij ligt begraven op de Britse begraafplaats in 
Bazenville (Frederik James Jones VIII B 1).

The story of…
Dit is het verhaal van William Henry (Bill) Evans, gebo-

ren op 22 mei 1921. Kind van een mijnwerkersfamilie 
in Zuid-Wales, ging op zijn 14de werken in de kolen-
mijn met zijn vader en zijn broers.
In 1942 opgeroepen om te dienen in één van de vele 
“Welsh” regimenten. Doordat hij woonde in het zuiden 
van Wales werd hij uiteindelijk ingedeeld bij de South 
Wales Borderers.
Bill Evans werd ingedeeld bij B-company 2nd battalion 
SWB (cdt: Lt-Col R.W. Graddock) welke werd ingedeeld 
bij de 56th Infantry Brigade (bestaande uit 2nd Bat-
talion Essex Regiment en 2nd Battalion, Gloucester-
shire Regiment), welke werd toegevoegd aan het 50th 
(Northumbrian) Infantery Division. Sinds de jaren 50 
ging Bill Evans jaarlijks in juni terug naar Normandië 
om de plekken te bezoeken en vooral zijn gesneuvelde 
kameraden te eren. En bovenal ervoor te zorgen dat 
het niet vergeten werd. Wat uiteindelijk resulteerde 
in het plaatsen van een monument in Asnelles ter na-
gedachtenis aan de South Wales Borderes, het enige 
Welsh regiment die landde op D-Day!

Pas in 2007 ontdekte Bill Evans dat privat 36 Jones 
op 9 juni 1944 was overleden aan zijn verwondingen 
en in 2010 is Bill in contact gekomen met de familie 
van privat Jones. Dit gebeurde nadat Bill en zijn vrouw 
Patricia op de BBC in het festival of Remembrance ver-
schenen en Bill hierin vertelde over het voorval in Sully 
en dat hij sinds de jaren de graven van de 2nd SWB 
bezoekt en sinds 2007 het graf van 36 Jones en hier een 
kruis plaatst en het Welsh volkslied zingt. 
(https://youtu.be/VIqLa9kqBQI) 

William Henry (Bill) Evans overleed op 23 augustus 
2014 op 93 jarige leeftijd. 

Wilt u zelf de Franse invasiestranden bezoeken en 
de verhalen horen over wat zich op het punt zich 
heeft afgespeeld waar u op dat moment staat, of 
de verhalen en punten bezoeken in Nederland of 
Duitsland? Ga eens mee met de Stichting Battle-
fieldtour 2018. Indien de covid-19 het toelaat gaan 
we dit jaar Zutphen, Deventer en de oversteek van 
de IJssel (14 mei), Normandië (3 t/m 7 juni) en het 
Hürtgenwald (15 t/m 17 oktober) nog bezoeken en 
de verhalen aan u vertellen. 
Contact: battlefieldtour2018@outlook.com 

Follow us:                &    



A d v e r t e n t i e

In Memoriam
Ton Pruijsten

Hierbij het trieste bericht dat onze 
OVV-collega en mijn beste buddy Ton 
Pruijsten van het 1e pel, A-groep, E-
Cie op 9 december 2020 uit het leven 
is gestapt. Hij was daarbij omringd 
door de mensen waar hij van hield. 
Hij kreeg in april de diagnose ALS met 
een levensverwachting van 1 – 2 jaar.
Ton is op 07-07-1993 bij de Natres 
aangesteld en op 15-06-2008 uitge-
treden vanwege problemen met zijn 
knieën. Sinds april 2016 was hij lid 
van OVV-Zuid. Ton was in ons peloton 
de MAG-/Minimi-helper, maar omdat 
de organieke schutter nooit kwam 

opdagen liep Ton steeds met het wa-
pen te sjouwen. Ton was wel bij elke 
oefening present.
Buiten de Natres was Ton sportschut-
ter en had een mooi arsenaal gewe-
ren, o.a. een Lee Enfield en een M1 
Garand. Zoals elke gedreven sport-
schutter maakte hij ook zijn eigen 
munitie. 
Na zijn afscheid bij de Natres hadden 
we met een select groepje van de 
E-Cie een jaarlijkse reünie, waar Ton 
enthousiast aan meedeed. Hij zorgde 
dan voor speciale Belgische en Duitse 
biertjes en wist daar ook veel over 
te vertellen. Ook heeft Ton jarenlang 
zelf bier gebrouwen, samen met zijn 
vader. Hij ging dan vaak naar zijn va-
der om de resultaten te proeven.
De laatste jaren ging Ton ook mee 
met Battle Field Tours. We hebben in 
2018 samen bijzonder genoten van 
de 4-daagse BFT naar Berlijn.

Op 26-07 ben ik nog met een paar ex-
pelotonsgenoten bij hem op bezoek 
geweest en we schrokken van zijn 
toestand. Zijn rechterarm was hele-
maal verlamd. Later hebben we nog 
regelmatig contact met hem gehad.
De laatste weken was Ton verkou-
den geworden en had problemen met 
de ademhaling. Dat koste hem veel 
energie. Dat heeft geleid tot dit dras-
tische besluit.

De familie heeft vrede met dit besluit 
omdat Ton nu rust heeft gekregen. Hij 
heeft zijn gezin goed achtergelaten.
We zullen Ton herinneren als een le-
vensgenieter en een rustige en loyale 
pelotonsgenoot, die nooit klaagde en 
altijd gezellig meedeed. Zowel met 
oefeningen als met Battle Field Tours.
Hij rust nu in vrede.

Kpl-1 b.d. Lex Faesen



OVV KNR KOERIER Nr. 3 - 2020 2e JAARGANG  23

A d v e r t e n t i e

In Memoriam
Henk Kooistra,  * Eindhoven, 6 maart 1933      Someren, 18 december 2020

20 december 2020, ontvingen wij 
het bericht dat Henk Kooistra aan de 
gevolgen van COVID 19 toch nog vrij 
plotseling is overleden.
Henk sukkelde al enkele jaren met zijn 
gezondheid en kon ook niet meer aan 
de activiteiten deelnemen zoals hij 
dat graag gewild had. In de jaren 50 
van de vorige eeuw was Henk lid van 
het Korps Nationale Reserve en pas 
op latere leeftijd is hij lid geworden 
van het OVV (2000)

Zijn dochters schrijven over hem:
Jij was een Kampioen in Volhouden!
Je optimisme, gezelligheid en liefde 
zullen wij nooit vergeten. Onder alle 
omstandigheden vond jij wel een mo-
ment voor een leuke mop of een be-
moedigend woord. Gevolgd door een 
dikke knuffel en een grote glimlach.

Wellicht dat collega OVV-ers dit opti-

misme en steun van Henk herkennen.
22 december 2020 heb ik als voorzit-
ter afscheid van Henk genomen met 
een laatste eregroet.
Het is bijzonder als onze leden bij le-
ven kiezen voor het OVV tenue als 
laatste tenue.

Voor zijn echtgenote en de naaste 
familie sterkte voor nu dat zij kracht 
mogen vinden in de herinneringen en 
het gezamenlijke geloof.

Voorzitter OVV- Zuid.
Majoor b.d. A.C.G. van Bussel



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

E-mail: ron.roos@planet.nlTel.: 010 - 59 90 310
Mob.nr.: 06 - 20 37 47 58

Rabobank: NL19 RABO 135 166 691 
KvK: Rotterdam 24413142

A d v e r t e n t i e

A d v e r t e n t i e



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

Utrecht  A.I. Blees (Anita)
  Kotter 55
  3961 KR Wijk bij Duurstede
  Tel. 06 - 46 25 53 77
  E-mail: utrecht@ovvknr.nl

Noord-Holland  F. Ietswaard (Frits)
  Schiestraat 15
  1946 AM Beverwijk
  Tel. 06 - 22 96 51 21
  E-mail: noord-holland@ovvknr.nl

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

  Fred Warmer
  Klaas Hartman
  John Brinckman
  Richard Marnix Sopacua

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

ColofonSecretariaten van provinciale afdelingen

OVV KNR Fotografen

Werving Bezoek ook

www.ovvknr.nl

shop.ovvknr.nlOVV KNR KOERIER Nr. 1 - 2021 3e JAARGANG  

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 nage-
noeg dezelfde rechten als leden.
Overige donateurs dragen minimaal  
€ 18 per jaar bij, zonder verdere voor-
rechten.
Lidmaatschap en donateurschap 
worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
Opzeggingen dienen vóór 1 december 
van het lopende verenigingsjaar te 
geschieden bij de ledenadministratie.

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

Oplage
700 exemplaren

Digitaal lezersbereik
10.000

Advertentieprijzen
A4  € 100
A5  € 50
A6  € 25

Inleveren kopij voor de 
OVV KNR Koerier Nr. 2 - 2021, 
3e jaargang
Vóór 1 mei 2021



Grensverleggende activiteiten in 2021*

                  Amersfoortse 2 daagse
               18 t/m 19 juni (Afgelast!)
   Info zie: www.amersfoortse2daagse.nl

             Falcon Walk
                               3 juli (Afgelast!)
                      Info zie: www.falconwalk.nl

                  Nijmeegse 4-daagse
           20 t/m 23 juli. (Afgelast!)
                   Info zie: www.4-daagse.nl

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

     De AVRM Long Distance Patrol
                     Wales en Snowdonia   
                            Info zie: www.avrm.nl

* Onder voorbehoud i.v.m. COVID-19

Foto’s gemaakt van één van de vijf grensverleggende activiteiten?
Mail de foto’s naar eindredactie@ovvknr.nl en het wordt geplaatst in onze OVVKNR KOERIER.


