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de Oekraïners zijn hun land ontvlucht en in 
meerdere West-Europese landen gespreid ge-
raakt en opgevangen. Schrijnende beelden van 
de oorlog daar hebben ons de revue gepas-
seerd en maant het 'Westen' tot actie (leve-
ring van wapens aan Oekraïne en economische 
sancties tegen de Russen), want nu heeft men 
het gevoel dat het 'verre achtertuin' nu wel 
héél erg dichtbij is ...
Toch nog iets positiefs. Veel activiteit versla-
gen van de plaatselijke afdelingen van de OVV 
KNR zijn te lezen in deze editie, zo ook interes-
sante artikelen met o.a. over de '8th Battalion 
Royal Scots' en 'Maartje in Libanon'.

Wenst u heel veel leesplezier en goede ge-
zondheid toe.
 
Amato oo (tot ziens),

Sld1 b.d. Richard Marnix Sopacua

Met een ;-) naar defensie rangen kijken

Van de eindredacteur

Halo semua (goededag allemaal)

Richard Marnix Sopacua

Wat een hard gelach. Een paar weken, ondanks 
de drie COVID-19 vaccinaties, geveld door het 
Coronavirus. Nadien gekneusde ribben op het 
werk gekregen door een klein ongelukje waar-
door de 1e editie van dit jaar van de 'OVVKNR 
Koerier' wat later uitkomt. Vrijwel nooit ziek 
geweest en uitgerekend een paar weken voor 
mijn pensionering overkomt mij bovenstaande. 
Het zij zo.
Een rooskleurige toekomst had ik hier graag 
willen schetsen ... gezien wat er gebeurd is in 
de 'verre achtertuin' van West-Europa kan dat 
ook niet. Door de inval van de Russen in Oekra-
ine is er een oorlog ontstaan die zijn weerga 
niet kent. Een oorlog die voor de Oekraïners al 
veel eerder was begonnen met de annexatie 
van één van hun provincies, De Krim, door de 
Russen en het 'Westen' er eigenlijk weinig aan-
dacht aan schonk.  
Honderdduizenden zoniet miljoenen ontheem-



Roel Zevenhuizen

Noord
Medaille uitreiking bij 10 Natres bataljon aan leden 
van het Korps Nationale Reserve

Bij de Bcie van 10 Natres bataljon vond er op zaterdag 6 november 2021 een medaille uitreiking 
voor 24 en 36 jaar trouwe dienst plaats.

De uitreiking werd op de Johan Willem Frisok-
azerne in Assen gehouden. Aan 19 personen 
werd de zilveren medaille voor 24 jaar trouwe 
dienst uitgereikt door luitenant-kolonel Roe-
land den Hollander. De gouden medailles voor 
36 jaar trouwe dienst werden aan 4 perso-
nen door plaatsvervangend commandant 43 
gemechaniseerde brigade de brigade-kolonel 
Huub Klein Schaarsberg uitgereikt. Zowel bij 

de 24 jaar als bij de 36 jaar trouwe dienst 
waren er leden van de afdeling Noord bij de 
gedecoreerden aanwezig. Bij deze bijzondere 
gebeurtenis waren ook de familieleden van 
de gedecoreerden uitgenodigd. De ceremo-
nie werd afgesloten met een heerlijke warme 
lunch.

Alle gedecoreerden van harte gefeliciteerd. 
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Herinneringen aan Wageningen 5 mei 
Verleden, heden en toekomst defilé
Tekst: Lkol b.d. R.H. Rijntalder, Oud-bestuurslid NCHC Wageningen 1945

Tot en met het jaar 2005 waren militairen van het 
Korps Nationale Reserve (Natres) ter beschikking van 
de organisatie voor het uitvoeren van ondersteunende 
taken. Beveiliging en bewaking, toegangscontrole, 
parkeerregelingen e.d. waren taken die met verve 
werden uitgevoerd door het reservepersoneel van de 
landmacht.
   
Nadat defensie vanaf 2006 de deelname aan het defilé 
beëindigde en de steunverlening introk kon ook niet 
meer beschikt worden over de inzet van personeel van 
de Natres. De organisatie moest uitwijken naar andere 
doelgroepen om vrijwilligers te werven. Hiertoe werd 
onder meer een beroep gedaan op leerlingen van de 
opleiding ‘Vrede en Veiligheid’ van het Regionaal Op-
leidingscentrum A12. Gelet op de relatief jonge leef-
tijd en onervarenheid van deze leerlingen bleek in de 

praktijk veel toezicht en sturing door leidinggevenden 
noodzakelijk. Ondanks de intrekking van de defensie-
ondersteuning bleven een aantal reservisten van de 
Nationale Reserve de organisatie in Wageningen op 
vrijwillige basis ondersteunen.

Twee reservisten van het eerste uur waren de luite-
nants Ouwendijk (†) en Van Vught (†). Met hun postuur 
en natuurlijk overwicht waren zij de aangewezen per-
sonen om de drukte op het 5 Mei plein rondom het de-
fileerpunt in goede banen te leiden. Beide reservisten 
maakten deel uit van het Comité Middagprogramma 
(herdenkingsdienst, defilé en receptie) waarbij John 
Ouwendijk ook het ontwerp en de productie van alle 
toegangsbewijzen, parkeerkaarten en de benodigde 
lunch- en consumptiebonnen verzorgde. Nadat de or-
ganisatie van het defilé vanaf 2006 een verantwoorde-

Als oud-bestuurslid van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen (NCHC) 
in het eerste decennium van deze eeuw, bewaar ik goede herinneringen aan het Korps Nationale 
Reserve. In die periode was ik namens het bestuur tevens belast met de organisatie, de voorbe-
reidingen en de uitvoering van het traditionele defilé op 5 mei. De eerste jaren met nog alleen 
lopende detachementen via de route door het centrum van Wageningen en vanaf 2006 met een 
aangepaste route met ook deelnemende voertuigen in het defilé.
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Foto: Wageningen,4 mei 2004. 
De auteur, lkol b.d. Rob Rijntalder, verwelkomt de 

reservisten van het NATRES-peloton op het 
Universiteitsterrein aan de Costerweg. In de tentopening de 

commandant van het NATRES-peloton, 
eerste-luitenant Gerrit van Heerikhuize. 

(Foto: J.C. Canters)



lijkheid werd van de gemeente Wageningen werd John 
Ouwendijk als administratief medewerker tewerkge-
steld bij het projectbureau belast met de organisatie 
van het defilé.

Overigens heeft naast de facilitaire ondersteuning de 
Nationale Reserve ook altijd een substantiële bijdrage 
geleverd aan het defilé met diverse groeperingen deel-
nemers. Een groot detachement van Onze Vereniging 
Vrijwilligers (OVV), in mijn tijd nog Oud Vrijwilligers 
Verband geheten, gaf, en geeft nog elk jaar acte de 
présence in het defilé. In 2009 werd de naam van de 
vereniging gewijzigd in verband met een bredere doel-
groep voor het ledenbestand. De drumfanfare van het 
Korps Nationale Reserve maakte standaard deel uit 
van de muzikale component van het defilé. ‘Peloton 
48’, een re-enactmentgroep die de Nationale Reserve 
in kleding en met bewapening uit de eerste naoorlogse 
jaren uitbeelden, presenteerde zich jaarlijks in het de-
filé. Met genoegen kijk ik terug op de samenwerking 
met deze enthousiaste vrijwilligers behorende tot het 
reservepersoneel van de landmacht.

Na het overlijden van Z.K.H. Prins Bernhard in 2004 
en de invoering van de Nederlandse Veteranendag in 
2005 ontstond er een hectische periode in Wagenin-
gen. Defensie wilde zich volledig richten op de door 
het parlement ingestelde Veteranendag en de deel-
name en ondersteuning van de herdenking op 5 mei in 
Wageningen afbouwen. Dit tot groot ongenoegen van 

de veteranen, de politiek en het publiek. De ontstane 
commotie leidde in 2008 tot mijn voortijdig terugtre-
den omdat ik mij niet kon vinden in de door Defensie 
gestelde randvoorwaarden voor een defilé nieuwe stijl. 
De onvoldoende zekerheid van de voorgestelde deel-
name van buitenlandse eenheden, de onvoldoende 
dekking voor de benodigde financiering, maar vooral 
de opstelling van defensie dat geen jonge veteranen 
meer mochten deelnemen aan het defilé waren voor 
mij doorslaggevende redenen om voortijdig mijn func-
tie ter beschikking te stellen. In mijn vorig jaar in boek-
vorm verschenen memoires, onder de titel Rats, kuch 
en elektronen, besteed ik in een afzonderlijk hoofdstuk 
ruimschoots aandacht aan deze enerverende periode 
in mijn postactieve bestaan.
 
De coronacrisis was de oorzaak dat afgelopen twee 
jaar de Herdenking op 5 mei in aangepaste vorm moest 
plaatsvinden en het defilé geheel kwam ter vervallen. 
In het jubileumjaar 2020, waarin uitgebreid zou wor-
den stilgestaan bij de herdenking van de capitulatie en 
de viering van de bevrijding 75 jaar geleden, is het on-
danks de corona beperkingen toch gelukt om een boek 
uit te geven over de historie van 75 jaar herdenken en 
vieren in Wageningen. In dit boek dat onder de titel: 
‘Vrijheid geef je door, 75 jaar herdenken en vieren in 
Wageningen’, uitgegeven bij uitgeverij Kontrast in Oos-
terbeek, wordt uitgebreid aandacht besteed aan het 
ontstaan, de geschiedenis en de ontwikkeling van het 
defilé vanaf 1955 tot heden.
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Foto: De reserve luitenants John Ouwendijk (li) 
en John van Vught (re), hier belast met de 
handhaving van orde en veiligheid op het 5 Mei plein 
in Wageningen tijdens de jaarlijkse herdenking 
op 5 mei in 2006.
(Foto: A.J.J. Buitendam)



De toekomst van het defilé voor het komende decen-
nium is nog ongewis.

De gevolgen van de coronacrisis, waardoor het defilé 
al twee jaar op rij geen doorgang kon vinden, zal on-
getwijfeld van invloed zijn op de organisatie van een 
defilé in de komende jaren. Ook voor dit jaar zal de 
jaarlijkse Herdenking in Wageningen nog onder in-
vloed staan van de corona maatregelen en zal wellicht 

voor de derde achtereenvolgende keer geen defilé kun-
nen plaatsvinden.
De deelname aan het defilé door de oudere categorieën 
veteranen, zoals de Tweede Wereldoorlog-, Indië, - Ko-
rea-, en ook Nieuw-Guinea veteranen zal in snel tempo 
verminderen en de facto in de loop van dit decennium 
verdwijnen. Binnen niet al te lange tijd zullen de Liba-
non veteranen de nestors zijn in een toekomstig defilé 
en zullen erfopvolgers en anderen het eerbetoon aan 
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Foto: Wageningen, 5 mei 2008. Detachement 
van het toen nog geheten Oud Vrijwilligers Verband, 

nadert het defileerpunt op het 5 Mei plein. 
(Foto: A.J.J. Buitendam)

Foto: Vanaf 2006 nemen historische 
militaire voertuigen deel aan het defilé.

Voor de oudere, mindervalide veteranen de gelegenheid 
om deel te kunnen blijven nemen aan het defilé.

Vanaf dat jaar nemen ook in marsmuziek gespecialiseerde 
burgermuziekkorpsen deel aan het defilé.

(Foto: persoonlijk archief van de auteur)



onze bevrijders levendig moeten houden. Ook defensie 
heeft aangegeven de deelname en ondersteuning van 
een defilé in Wageningen de komende jaren substan-
tieel te verminderen. Al met al een stevige uitdaging 
voor de organisatie om de invulling van de herdenking 
van de Capitulaties en de viering van de bevrijding in 
het komende decennium op waardige wijze gestalte te 
geven.
De toekomst zal uitwijzen of de komende jaren een 

defilé nog deel zal uitmaken van de 5 mei activiteiten 
en zo ja, in welke vorm. Ik kijk met weemoed maar 
voldoening terug op de periode dat ik samen met 
vele binnen- en buitenlandse veteranen mede invul-
ling mocht geven aan dit unieke defilé. Ik hoop dat 
vele jonge reservisten de komende jaren de weg naar 
Wageningen weten te vinden om in de voetsporen te 
treden van de oudere generaties van het Korps Nati-
onale Reserve.

Foto: Peloton 48, hier marcherend op de 
Generaal Foulkesweg in Wageningen, symboliseert het 
Korps Nationale Reserve zoals dat in 1948 werd opgericht. 
(Foto: A.J.J. Buitendam)
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Van uw ledenadministrateur

Henk van Leeuwen

Wat te doen bij opzegging van uw lidmaat-of donateurschap
Half Januari, de landelijke penningmeester doet weer de uitrol voor de jaarlijkse  contributie inning. En dan gaat elk jaar de discussie 
weer los van opzegging of beëindiging. Als je halverwege januari opzegt, dan ben je gewoon anderhalve maand te laat en is verdere 
discussie dus overbodig. In ons  huishoudelijk reglement, is geregeld dat er tot 1 december van het verenigingsjaar voor het jaar 
daaropvolgend opgezegd kan worden bij de landelijke ledenadministrateur. Wanneer U dus na 1 december opzegt, bent u te laat en 
verplicht de contributiegelden te voldoen voor het daarop volgende verenigingsjaar.
 
Daarom nog 1x de specifieke aandacht voor de regelgeving, zoals afgesproken
Stuur uw opzegging aan de ledenadministrateur, Henk van Leeuwen. De gegevens staan op de eerste pagina van onze “koerier”. U 
krijgt ten alle tijden een bevestiging van uw uitschrijving. Heeft U die niet ontvangen dan is uw opzegging niet goed aangekomen. 
De bevestiging is voor de ledenadministrateur en uzelf het bewijs dat U heeft opgezegd. Bewaar deze goed. Opzeggingen via andere 
kanalen of via de regio is dus niet de juiste weg en worden dan ook niet geaccepteerd.
 
Met vriendelijke groet,
Uw ledenadministrateur,
H.C.D. (Henk) van Leeuwen



8  Nr. 1 - 2022 4e JAARGANG   OVV KNR KOERIER

Overijssel

veel zegt over de stabiliteit en de sfeer binnen 
deze eenheid.
Elke man heeft met een korte omschrijving 
van zijn persoon en diensttijd de medaille met 
oorkonde overhandigd gekregen, waarbij de 
kol Fulco Stallmann (plv inspecteur reserve-
personeel) de uitreiking aan de 36-jarigen voor 
zijn rekening nam. Hij vestigde er de nadruk op 
dat een dergelijke persoonlijke uitreiking aan 
allen, een groot goed is en er best een beetje 
tijd voor mag worden ingeruimd.
Aansluitend aan de ceremonie, die bij uitste-
kend weer plaatsvond, was er een gezellig 
samenzijn, waarbij onder het genot van een 
drankje de gedecoreerden konden worden ge-
feliciteerd en iedereen elkaar weer eens even 
kon spreken. 
De middag werd afgesloten met een uitge-
breide Indische maaltijd, die met zorg was 
klaargemaakt op een – geheel in stijl - mobiele 
veldkeuken, door een team onder leiding van 
ons lid Philip Beekman. 
Het ijstoetje van Van der Poel maakte deze ge-
zellige middag helemaal áf.

Het OVV Overijssel was uitgenodigd om met 
een detachement op zaterdag 23 oktober deze 
gebeurtenis bij te wonen en luister bij te zet-
ten. Van deze uitnodiging werd door achttien 
van onze leden dankbaar gebruik gemaakt. 
Een mooi gebaar om de band van de actieve 
Natres met het OVV niet te laten verslappen 
in deze contactarme tijden. 
Op de cieslocatie C86 van de voormalige Vlieg-
basis Twenthe waren zowel de actief dienen-
den, alsook familie en genodigden in groten 
getale aanwezig om deze eervolle gebeurtenis 
bij te wonen.
Iedereen werd ontvangen met een kopje koffie 
en bijbehorend gepersonaliseerd petitfourtje, 
waarna de eenheden werden opgesteld en de 
ceremonie zijn aanvang nam.
In totaal hadden 25 leden van de compagnie 
recht op het “Onderscheidingsteken voor lang-
durige, eerlijke en trouwe dienst”, waarvan 
zelfs 6 leden de gouden medaille voor 36 jaar 
trouwe dienst kregen uitgereikt. Daar stond 
toch maar even een paar duizend dienstjaren 
in het gelid. Een zeer respectabel aantal, dat 

Eric Rakers

In de luwte tussen de zomervakantie en lockdowns is het de F-Cie van 10 Natresbat gelukt om 
voor de uitreiking van de Vrijwilligersmedailles een waardige ceremonie op te tuigen.
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Overhandiging 30 jarige OVV-speld 
Ons lid Gerrit Wevers kon in oktober niet aan 
de Algemene ledenvergadering deelnemen. 
Derhalve heeft ondergetekende hem medio 
december een bezoek gebracht in het ver-
zorgingstehuis, om hem persoonlijk de speld 
voor zijn 30 jarige lidmaatschap van het OVV 
te overhandigen. 

Meerdere gebeurtenissen uit zijn Natres-verle-
den hebben we die middag nog eens voorbij la-
ten komen, zoals onder andere het vele werk 
dat hij met enkele anderen heeft verricht voor 
het museum en waarvoor zij destijds ook een 
aparte waardering hebben gekregen.
Gerrit is met de 30-jaar speld zichtbaar ver-
guld.

Tektst bij de foto's:

1. Bij de koffie een “Foxtrot” gebakje

2. “Naar rechts . . . richten!”

3. Plv CC sm André te Sligte ontvangt goud!

4. Ook Koos Vaes (oud cdt KNR) heeft genoten  

 en luistert aandachtig

5. Gerrit Wevers met speld en oorkonde

6. Wat ruikt het hier lekker
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Nieuws van de Historische Collectie Korps Nationale Reserve
Succesvol seizoen 2021 voor de HC KNR

Mooie aanwinsten, behoud erfgoed

Begin september werd bekend dat op de Generaal 
Winkelmankazerne Afghaanse vluchtelingen zouden 
worden opgevangen. Bijna 800 mensen en veel kin-
deren vonden onderdak in de legeringsgebouwen. 
Voor ons betekende dat ook schakelen, we waren 
onze toegang tot gebouw 120 kwijt. Mede met dank 
aan Baseco konden we onze bezoekers via een andere 
ingang ontvangen.

We hebben de afgelopen tijd gewerkt om onze expo-
sitie te voorzien van nieuwe voorwerpen. Doordat we 

Dat laatste is helaas heel summier. Een hele fraaie 
schenking mochten we onlangs ontvangen. Een BVL-
vaandel en een zilveren schietwisselbeker. Een oranje 
vaandel van de BVL Nieuw-Lekkerland. Deze afdeling 
behoorde tot het Verband Dordrecht. Het vaandel is 
van oranje natuurzijde, omzoomd met gouden franje. 
In het midden van het vaandel het embleem van de 
BVL, in kleur geborduurd de landman met geweer 
M.95 op de rug, rustend op een steek schop of spade.

Daarbij BVL is en de naam van de afdeling vermeld. 
Het vaandel heeft een set gouden vaandelkwasten en is 
compleet met een tweedelige stok of stang met kope-
ren bus. De vaandeltop is een koperen gedraaide taas. 
Een zwarte laklederen draagbandelier met gesp en een 
zwarte wasdoeken hoes completeren het geheel.
Het leuke is dat het vaandel aan de zo genaamde 
paradezijde(rechterzijde) is geborduurd met het em-
bleem en de keerzijde toont hetzelfde als de andere 
zijde, maar dan in spiegelbeeld. Het vaandel krijgt een 
prachtige plaats in onze permanente expositie.

Ook de zilveren wisselbeker voor schietwedstrijden 
krijgt een plaats in de collectie. 

nog steeds bezig zijn om ons depot te ordenen, komen 
er voorwerpen tevoorschijn, die we in de expositie kun-
nen opnemen. Denk aan uniformen, foto’s, uitrustings-
stukken. 

Ook mogen we zo nu en dan schenkingen in ontvangst 
nemen. Zo hebben we recent van een familie een mooie 
wisselbeker uit de periode van de Bijzonder Vrijwil-
lige Landstorm en een prachtig afdelingsvaandel in 
ontvangst mogen nemen. Zie hiervoor het artikel over 
deze schenking. 

Daarnaast zijn bezig om de expositie ook digitaal toe-
gankelijker te maken. We gaan dat doen door middel 
van touchscreens, zodat bezoekers via deze touchs-
creens informatie over de objecten kunnen opvragen. 
Bij de wapens zouden dit bijvoorbeeld animaties kun-
nen zijn over de werking van een wapen. Volgend sei-
zoen hopen we dit gereed te hebben.

Als u deze OVV- koerier ontvangt ligt de Korpsdag van 
2 oktober achter ons. Gelukkig konden we dit jaar 
weer de Korpsdag houden met daaraan verbonden het 
Federatieplein in de omgeving van de HC.

Kap (tit) b.d. Sjaak Vinke
Vicevoorzitter HC KNR

De wisselbeker met zilvermerken is voor het eerst 
verleend in 1926 door het Verband Dordrecht van de 
BVL. Bij de laatste schietwedstrijd gehouden in 1938 
gewonnen door Nieuw-Lekkerland. In 1939 was de 
dreiging van oorlogen de voormobilisatie een feit. De 
beker bleef bij de laatste winnaars. Zo overleefde het 
vaandel en de langzamerhand zwart geworden beker 
de oorlog bij een lid en familie van de BVL. Door tus-
senkomst en advies van collega conservator Paul van 
Brakel ontvingen wij deze prachtige schenking. 

Nog iets wetenswaardig: de geweerschietwedstrijden 
en schietoefeningen van de BVL zorgden voor een 
uitstekende schietvaardigheid. De roos raken, het zo-
genaamde roosjes melken, was een sport. Vele BVL’ers 
gingen in 1939 als reservisten de gelederen van de 
landmacht versterken. Vlak na de meidagen klaagden 
de Duitsers dat vele Duitse militairen getroffen werden 
door Zentral Kopfschutzse net onder de helmrand. Het 
geweer en karabijn M.95 was een goed wapen voor die 
tijd.

Aoo b.d. Frans Smits
Conservator HC KNR Fo
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Even een terugblik op het seizoen 2021. Na een aarzelend begin mochten we begin juni de deu-
ren weer openen voor bezoekers van de HC. Met de toen nog steeds geldende Corona regels kon-
den we weer bezoekers ontvangen. We waren blij verrast dat u de HC steeds weer wist te vinden.  

Wat iedereen leuk vindt is het krijgen van cadeautjes. Museummensen, zoals wij van de His-
torische Collectie van het Korps Nationale Reserve ontvangen graag schenkingen. Van recente 
kledingemblemen, foto's en boeken tot oude voorwerpen uit de vorige eeuw. 
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Openstelling 

Historische Collectie 2022

Zoals het er nu uitziet zijn wij in het seizoen 
2022 geopend van 30 april tot en met 1 oktober

Op de volgende middagen bent u van harte wel-
kom om onze collectie te bezoeken:
• Woensdagmiddag van:  13.00 – 17.00 uur
• Zaterdagmiddag van:  13.00 – 17.00 uur

Zie voor actuele informatie onze website:
www.hc-korpsnationalereserve.nl

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

Webshop HC KNR

Binnenkort gaat onze webshop open. 
Op onze webshop bieden wij leuke gadgets, 
souvenirs en boeken aan zolang de voor- 
raad strekt. Wilt uw weten wat wij aanbieden 
en wilt u wat bestellen bezoek dan onze website 
www.hc-korpsnationalereserve.nl waar u onze 
webshop kunt vinden.

Wij zoeken gastheren 

en gastvrouwen

Als HC zijn we op zoek naar gastheren en gast-
vrouwen, die per seizoen een aantal keren wil-
len dienst draaien. Mocht het u iets lijken, dan 
staan we altijd open voor een gesprek. Ook een 
keer proef meedraaien kan altijd. We zien de 
reacties graag tegemoet op mailadres: 
historischecollectie@natres.nl

Donateurs

Onze HC kan bestaan dankzij de bijdragen van 
Defensie en zo’n 300 donateurs die ons financi-
eel ondersteunen. Daardoor kunnen we collec-
tie verbeteren en uitbreiden. Ook willen we de 
toegang gratis houden. Wilt u ons ondersteu-
nen, dan kunt u zich als donateur aanmelden 
op website. Voor minimaal 10 euro per jaar 
draagt u al bij.
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Stichting Historische Collectie 
Korps Nationale Reserve
Vacature Penningmeester

De Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve is op korte termijn op zoek naar een penningmeester.
De Historische Collectie toont de geschiedenis van het Korps Nationale Reserve. 
De collectie geeft een beeld van de vrijwillige militaire inzet van burgers ter bescherming van Nederland. De 
collectie bestaat onder meer uit  uniformen en voorwerpen zoals geweren en vaandels die zijn ingezet door de 
Schutterij, de Vrijwillige Landstorm van de Koninklijke Landmacht, de Bijzondere Vrijwillige Landstorm en het 
Korps Nationale Reserve.

Een penningmeester is een vrijwilligersfunctie die veelal vanuit huis gedaan kan worden. 
Je bent als penningmeester onderdeel van het Dagelijks Bestuur (DB). Als bestuur vergaderen we ongeveer zes 
maal per jaar. 

Daarnaast hebben we een aantal malen per jaar zogeheten HC-werkdagen waarin wij onderhoud doen aan de 
collectie. 

Samen kost dat jaarlijks ongeveer 30 uur qua tijd. Alle werkzaamheden worden in collegiale sfeer verricht. 
Daarnaast neemt het wekelijks werk gemiddeld ongeveer 2 uur per week in beslag. Dit kan echter vrij worden 
ingevuld. 

Het bestuur bestaat uit zeven personen. Dit zijn de voorzitter (korpscommandant), de vicevoorzitter, de secreta-
ris, de penningmeester en drie algemene bestuursleden. 
De vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur (DB).

De werkzaamheden
De penningmeester is verantwoordelijk voor een goed beheer van de financiën. Hij/zij heeft de volgende taken:
• Legt verantwoording af aan het bestuur
• Stelt jaarlijks een begroting op
• Verricht maandelijks de vergoeding van de reiskosten
• Het verrichten van betalingen
• Inkomsten en uitgaven bijhouden
• Draagt zorg voor de jaarlijkse incasso van de bijdragen van de donateurs, in samenwerking met de secretaris
• Jaaroverzicht opmaken voor het jaarverslag
• Zorgdragen voor een verantwoord beheer van de bankrekening
• Contact onderhouden met Bureau Ceremonieel & Procotol 
• Voor het bijhouden van begroting, uitputting en reiskosten wordt gebruik gemaakt van Excel

Profiel
• Actief reservist of gewezen reservist van het Korps Nationale Reserve
• Affiniteit met de historie van het Korps Nationale Reserve
• Affiniteit en kennis en ervaring in een financiële functie c.q. als penningmeester
• Kennis en ervaring met bedrijfsvoering, projectadministratie, financieel
• beheer en verslaglegging en risicobeheer, control-cyclus
• Kennis en ervaring met Excel en affiniteit met automatisering
• Energiek, gedreven, communicatief, nauwgezet en gericht op samenwerken
• Belangstelling voor de culturele sector

Belangstelling?
Laat ons dat weten per e-mail: sjaakvinke@gmail.com. 
Onderwerp: ‘penningmeester’
Schets uw achtergrond en motivatie en stuur uw CV mee.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kapt (tit) b.d. Sjaak Vinke, vicevoorzitter, M 06 51231568
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8TH BATTALION ROYAL SCOTS
Het Territoriale Bataljon dat van 
Normandië tot in Duitsland vocht 
Tekst: Stichting Battlefieldtour 2018

In september 1939 werden drie Schotse territoriale ba-
taljons gemobiliseerd, de 4e/5e (Queen's Edinburgh) 
zij bemanden de zoeklichten, de 7e/9e (Highlanders) 
en de 8e (Lothians & Peebles), beide als infanterie een-
heid. We gaan het 8e Bataljon Royal Scots (voorheen 
Lothians & Peebles) verder volgen.

8e Bataljon Royal Scots
In april 1940 verhuisden ze naar Galashiels en toen de 
Duitsers via België aanvielen, naar het zuiden van En-
geland, waar ze als onderdeel van de 15e Schotse Divi-
sie rondtrokken in anti-invasiefuncties tot eind 1941. 
Toen verhuisden ze naar de kust van Northumberland 
en werden zij op Lower Establishment geplaatst, wat 
betekende dat ze manschappen en materieel moesten 
leveren aan eenheden die overzee gingen. 
In april 1943 nam luitenant-kolonel Delacombe het 
commando over, kort nadat het bataljon was terug-
gekeerd naar het hogere niveau en de divisie werd 

vergezeld door de 6th Guards Tank Brigade. Kolonel 
Delacombe was een meedogenloze trainer van zowel 
individuen als het bataljon als geheel. Het oplei-
dingstempo ging omhoog in 1943 en toen de invasie 
in Europa in 1944 naderde ging het opleidingstempo 
nog verder omhoog door het uitvoeren van specifieke 
trainingen. 

Overzee
Het 8th Battalion Royal Scots landde op D+10, 16 juni 
1944 in Normandië. Ze kwamen al snel in actie met de 
15th (Scottish) Division bij het opzetten van wat be-
kend werd als 'The Scottish Corridor' met als doel de 
Duitse druk op de Amerikanen in het westen te verlich-
ten door een oversteek van de rivier de Odon naar het 
gebied ten zuiden ervan uit te voeren.
Na de bijdrage in de omgeving van Caen en de over-
steek van de Seine ging de 8th Battalion Royal Scots 
voorwaarts naar België en naar Nederland. Op 3 de-

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden territoriale eenheden geformeerd om ingezet te worden 
als onderdeel van de Territorial Army. De Territorial Army is enigszins te vergelijken met onze 
eigen Korps Nationale Reserve.
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Battlefield tour 

Op zaterdag 30 april vindt de battlefield tour plaats 
naar het gebied tussen de Maas en Rijn waarbij de 
aandacht ligt op de inzet van de Schotse eenheden 
in begin 1945. Tijdens deze battlefield tour nemen 
we u mee naar de battleground van de Schotse '51st 
Highland Divisie' (waarvan de 8th Royal Scots deel 
van uit maakten) die betrokken was bij de aanval 
vanuit de omgeving Groesbeek-Nijmegen door het 
Reichswald richting Gennep en Goch.

Kijk op www.battlefieldreizen.nl voor meer infor-
matie en opgave. U kunt ook een mailtje sturen aan 
de Stichting Battlefieldtour 2018: 
battlefieldtour2018@outlook.com

Follow us:                &



cember 1944 nam het bataljon deel aan de aanval op 
Blerick, de westelijke buitenwijk van Venlo. Eind 1944 
en begin 1945 waren relatief rustig, maar met een pe-
riode van uitzonderlijke spanning en waakzaamheid. 
Op 23 januari 1945 was het bataljon terug in Tilburg 
om zich voor te bereiden op Operatie Veritable, met 
als doel de Siegfriedlinie binnen te breken en de vijand 
tussen Maas en Rijn te vernietigen.

Operatie Veritable
De aanval begon op 8 februari, na het grootste artil-
leriebombardement van de campagne in Noord-West 
Europa. Deze duurde vijf en een half uur. Vervolgens 
moesten de Britten, Canadezen en Schotten vechten 
om elke meter grond dat door de Duitsers verdedigd 
werd. De Duitsers waren zo fanatiek omdat er nu ge-
vochten werd op het grondgebied van het Reich. De 
8th Battalion Royal Scots voerden hun gevechten uit 
in en rond Goch op 18 en 19 februari, later beschre-
ven in de geschiedenis van de Brigade als 'misschien 
wel de beste prestatie van The Royal Scots in the War'. 
De Schotten ontvingen 2x DSO (Distinguished Service 
Order) en 1x MC (Military Cross) en 2x MM (Military 
Medal) bij hun acties. 

De conclusie kan worden getrokken dat operatie Veri-
table in omvang nog groter was dan de geallieerde 
landingen in Normandië. De operatie begon op 8 fe-
bruari 1945 en vond plaats onder zware omstandig-
heden: regen en modder. Maar ook waren gebieden 
onder water gezet door de Duitsers door het opblazen 
van dammen in de Ruhr en de Urft, waardoor de Roer 
stroomafwaarts ongeveer twee weken lang buiten zijn 
oevers trad en op sommige plekken ruim 2 kilometer 
breed werd. Het doel van deze grootscheepse operatie 
was het verdrijven van de Duitse legers van de westoe-
ver van de Rijn.

Operatie Veritable probeerde met een troepenmacht 
van meer dan 200.000 man de regio 'Niederrhein', het 
gehele gebied tussen de Maas en de Rijn, in handen te 
krijgen Maar liefst 23.000 geallieerde slachtoffers wa-
ren te betreuren. 
De Canadezen noemden deze slag hun ergste van het 
westelijk front en spraken van condities en tactieken 
die aan de eerste wereldoorlog deden denken. De Duit-
sers hadden ruim 90.000 manschappen verloren. Voor 
hen ging deze slag de geschiedenis in als de grootste 
tankslag in westelijk Duitsland.

De Royal Scots
Dit was eens de oudste infanterie-eenheid in het Britse 
leger, waren betrokken bij bijna alle belangrijke slagen 
waaraan het leger deelnam vanaf 1633. Een van de 
meest gedecoreerde regimenten van de Eerste We-
reldoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken 
bij verschillende operaties in Frankrijk om uiteindelijk 
in maart 1945 de Rijn over te steken tussen Wesel en 
Rees. In Hamburg zou voor hun de Tweede Wereld-
oorlog eindigen. Na de oorlog zijn ze ingezet in Korea, 
Cyprus, Noord-Ierland, Falkland Eilanden, Operatie 
Dessert Storm, Bosnie en Irak. 
Tot 2004 waren de Royal Scots één van de vijf Britse 
eenheden die nog niet waren samengevoegd met an-
dere eenheden. In 2006 ging de Royal Scots samen met 
andere Schotse eenheden over in de Royal Regiment of 
Scotland. Hierbinnen zijn nog steeds twee reservisten 
eenheden actief evenals de Latijnse spreuk: “Nemo me 
impune lacessit” (Niemand provoceert mij straffeloos). 
Deze Latijnse spreuk is ook in gebruik binnen ons 
korps, namelijk bij de Bcie “Highlanders” 10 Natres-
bataljon. (De naam van de compagnie is een verwijzing 
naar de Drentse Hooglanden, een kenmerkende regio 
binnen de provincie. 

Het rund, de Schotse Highlander, is een verwijzing naar 
de 43 Mechbrig die de Bison als embleem hanteert. 
Het motto “Nemo me impune lacessit” is een verwijzing 
naar de Schotse Highland regimenten tevens reservis-
ten.)
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Maartje in Libanon
Tekst: Maartje van Reedt-Dortland

Toen Israel zich terugtrok in 2000, trok de LAF zich te-
rug tot boven de Litani rivier waardoor er een vacuum 
ontstond waar Hezbollah instapte. Verder doet UNIFIL 
veel CIMIC projecten zoals waterberging aanleggen, 
medische hulp, trainingen organiseren etc. In de huidi-
ge economische en COVID-19 crises levert UNIFIL wel-
kome steun van primaire levensbehoeften zoals voed-
sel en medicijnen. Het is een poging om tegenwicht te 
leveren aan Hezbollah, dat goed is georganiseerd met 
genoeg financiële middelen, dat ze ook stoppen in 
voorzieningen voor de bevolking. Hezbollah is een sji-
itische moslim organisatie en wordt gefinancierd door 
Iran, die vanuit Libanon een proxy oorlog voert tegen 
Israel. De overheid daarentegen functioneert niet, wat 
natuurlijk niet bevorderlijk is voor de situatie. 

Verdeeld land en politiek 
Libanon is sektarisch, het land is verdeeld door de 

verschillende religies en vooral ook in de regering. Na 
de burgeroorlog in 1978 is het aantal kabinetsposten 
en kamerzetels verdeeld per religie. Deze burgeroorlog 
werd ook gevoerd tussen de verschillende geloven. Zo’n 
beetje alle geloven komen voor in Libanon maar de 
belangrijkste zijn: Sjiieten, Soennieten (moslims onge-
veer 2/3 van de bevolking), Druzen (5%) en Christenen 
(ongeveer 1/3: Maronnieten en Grieks orthodoxen). 
Veel Christenen hebben het land verlaten na de bur-
geroorlog en wonen over de hele wereld, de diaspora. 
Men stemt dus op iemand van zijn/haar geloof en niet 
perse o.b.v. thema’s die je belangrijk vindt. Ik sprak 
laatst een priester die zei dat de scheiding vooral in de 
hoofden van de regeringsleiders zit en niet perse onder 
de bevolking. Maar toch heb je vooral dorpen met 1 
geloof. Verder worden regeringsposities overgedragen 
binnen families en is het een systeem van clientelisme 
en corruptie. Na de ontploffing in de haven van Beirut 

Ik zit nu bijna 2 maanden in Libanon als militaire gender adviseur. Even wat achtergrond info: 
ik zit dus in de UNIFIL missie, de United Nations Interim Force in Lebanon. Deze missie is in 
1978 begonnen toen Israel het zuidelijk deel van Libanon bezette, en de Veiligheidsraad de 
terugtrekking eiste. Israel is pas in 2000 vertrokken en toen is een Blue Line vastgesteld met 
Israel en Libanon, een soort grens waar de verschillende partijen achter blijven. UNIFIL zit in 
Zuid Libanon, het gebied tussen de Litani rivier in het noorden en de Blue Line. In dit gebied is 
Hezbollah erg actief, wat een bedreiging vormt voor Israel. Het mandaat van de missie is om 
de vijandelijkheden te stoppen en dat doen ze voornamelijk door ‘violations’ van de Blue Line 
te rapporteren en de Libanese strijdkrachten (LAF, Lebanese Armed Forces) te ondersteunen. Zij 
moeten de orde handhaven en tegenwicht bieden tegen de macht van Hezbollah. 
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in 2020 heeft de regering nog niemand gecompenseerd 
en is de regering gevallen. Sinds kort is een interim re-
geren en in mei zijn er weer verkiezingen. De bevolking 
heeft daar echter weinig vertrouwen in. Bijzonder is 
dat Hezbollah, dat voor veel westerse landen een ter-
roristische organisatie is, in Libanon in de regering zit; 
het heeft een politieke en militaire vleugel. Het is wel 
een angst van veel landen dat het land afglijdt naar 
een failed state. Dan wordt de chaos aan de rand van 
Europa nog groter… 

Economische situatie 
Ondertussen is de economische situatie enorm slecht 
en dat wordt alleen maar erger. 
Vanwege een tekort aan liquide middelen bij de cen-
trale bank is er sprake van een liquiditeitscrisis sinds 
2019, verergerd door de COVID crisis. De koers van 
de Libanese pond of lira devalueert gestaag t.o.v. 
de dollar. Er was laatse gelukkig weer een korte op-
leving maar de munt is nog steeds 20 keer minder 
waard ongeveer. 80% van de mensen leeft onder de 
armoedegrens. De overheid heeft ook nauwelijks geld 
om brandstof te kopen om electriciteit te genereren, 
waardoor er regelmatig powercuts zijn. Het gebrek 
aan geld (er kan nauwelijks geld opgenomen worden 
bij de bank), de lage waarde van de LBP en het gebrek 
aan electriciteit leidt regelmatig tot (kleine) protesten 
en roadblocks. (De anti corona maatregel protesten 
in Nederland lijken een stuk heftiger dus het valt wel 
mee). Hoewel net vandaag protesten, roadblocks en 
stakingen in het hele land plaatsvonden. De rijke bo-
venlaag heeft weer geen last van die powercuts want 
zij hebben hun eigen generatoren. En daarbij is het 
Zuiden het meest achtergestelde gebied. 

Groot verschil tussen arm en rijk 
Voordat ik naar Libanon kwam dacht ik dat er geen 
auto meer zou rijden en de winkels leeg zouden zijn, 
maar dat valt enorm mee. Je ziet daardoor dat een 
deel van de bevolking weinig (althans niet zichtbaar) 
last heeft van de crisis: er is een enorm groot verschil 
tussen de arme onderlaag en de rijke bovenlaag, er 
zit weinig tussen. Hoewel medicijnen voor iedereen 
schaars zijn. 
De rijke bovenlaag beschikt over dollars waar de arme 
onderlaag niet bij kan. Het belastingsysteem zit zo in 
elkaar dat deze rijken en bedrijven (vaak gelieerd aan 
bepaalde families/de regering) weinig belasting hoe-
ven te betalen, ten koste van de arme onderlaag die 
relatief meer lasten dragen. Verder is dit hele systeem 
nogal lek. Ook de mensen die in het buitenland wonen 
betalen nauwelijks belasting, maar het land blijft wel 
grotendeels draaien doordat deze mensen geld sturen 
naar hun thuisland. Er is een voorstel gedaan voor een 
sociaal fonds, waarbij de rijkste 10% van de bevolking 
1% van zijn jaarlijks inkomen afstaat aan de armen, 
en waardoor deze laag uit de armoede gerukt kan 
worden. 

Bevolking 
Er wonen 6,8 miljoen inwoners waarvan 1,5 miljoen 
vluchtelingen, voornamelijk uit Syrië. Dus 1 op de 
4,5 inwoners is vluchteling, de grootste dichtheid ter 
wereld. Deze vluchtelingen zitten meer in het noorden 
van Libanon, dus niet in het UNIFIL gebied. Vooral 
UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, zorgt 
voor de vluchtelingen, waaraan Nederland ook een 
groot bedrag betaalt ihkv opvang in de regio. UNHCR 
heeft echter niet genoeg budget en veel vluchtelingen 

Foto: In the office.
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het transport is dus duur. Haar zoon werkt bij de LAF in 
Beiroet, maar is aan het einde van de week al door z’n 
salaris heen vanwege dat transport. Bijzonder is dat 
de LAF militairen (de enige niet aan religie gebonden 
overheids organisatie) zo trouw zijn. Haar dochter stu-
deert voor verpleegster maar wil het land uit. In het 
dorp waar ze woont zijn de boeren gestopt met het 
oogsten van tabak omdat het te weinig opbrengt. Je 
ziet ook veel boomgaarden met sinaasappels die niet 
worden geplukt. Je begint nu te merken dat het geduld 
van de bevolking opraakt: deze week veel stakingen, 
blokkades en protesten. Maar ook vanwege COVID. 

Land van tegenstrijdigheden 
Van wat ik er nu van heb gezien vind ik het wel een 
land van tegenstrijdigheden: het is een ontwikkelend 
land als je kijkt naar economie en bestuur en de staat 
van de elektrische infrastructuur. In de straten is het 
een enorme warboel van stroomdraden, en de power-
cuts vonden ook voor de crisis al vaak plaats omdat 
het systeem stuk was. Aan de andere kant zijn de 
wegen vaak van best goede kwaliteit en rijden er ook 
super dure auto’s rond. Mensen spreken vaak Engels of 
Frans of een andere taal en zijn goed opgeleid. Mensen 
zijn erg ondernemend en blijven positief, ondanks de 
ellende. Ze kijken naar mogelijkheden, desnoods door 
het land te verlaten. In de politiek hebben ze weinig 
vertrouwen, dat is afwachten. In mei zijn er parlemen-
taire verkiezingen. 

UNIFIL 
UNIFIL heeft het mandaat om de vijandelijkheden 
tussen de strijdende partijen (in dit geval vooral Hez-
bollah en Israel) te stoppen. Dit doet ze door te pa-
trouilleren en vijandelijkheden te rapporteren. En een 
belangrijke taak is de LAF te ondersteunen. Verder is 
het vooral veel projecten doen voor de bevolking om 
draagvlak voor de missie te houden en te voorkomen 
dat Hezbollah meer invloed krijgt. 

Er doen 46 nationaliteiten mee aan de missie, soms 

leven in diepe armoede. Ook niet echt bevorderlijk 
voor de stabiliteit in het land. 

Verder wonen in Libanon ongeveer een kwart miljoen 
Palestijnse vluchtelingen, dit zijn de kinderen van de 
Palestijnen die in de jaren 50 gevlucht zijn bij de vor-
ming van de staat Israel. Zij wonen in vluchtelingen 
kampen die nu gewoon dorpen/steden/wijken zijn, 
maar ze hebben er wel hun eigen regime: Libanese 
autoriteiten en de VN mogen er niet naar binnen. In 
deze vluchtelingenkampen zijn gewapende organisa-
ties actief zoals Hamas, Hezbollah en Fatah. Het is er 
ook niet best gesteld met de vrouwenrechten. 

Andere problemen 
Wat ik heb meegekregen van mensen uit de omge-
ving: De jeugd ziet geen perspectief en wil weg, een 
braindrain is nu al aan de gang. Als je voor de overheid 
werkt krijg je een salaris volgens de officiële overheids-
koers, die veel slechter is dan de koers op de zwarte 
markt. Dat betekent dat je nog maar ongeveer een 
tiende van je vroegere salaris verdient. Transport is 
duur dus als je nog iets verdient maar je moet ervoor 
reizen, dan gaat bijna al het salaris daar aan op. De 
schoonmaakster van mijn kantoor representeert best 
wel een groot aantal zaken die in Libanon spelen: zij is 
zelf getrouwd toen ze 15 was, kindhuwelijken komen 
hier nog steeds voor en is iets waartegen gestreden 
wordt. De cultuur lijkt tegenstrijdig: een deel van de 
vrouwen draagt hoofddoeken, een groot deel ook niet, 
en is heel westers gekleed. Men is over het algemeen 
vrij hoog opgeleid maar toch domineren ouderwetse 
rollenpatronen, behalve misschien in de hippe hoofd-
stad. Maar ik begreep uit een boek dat ook daar het 
leven van een vrouw ingewikkeld is. 

De schoonmaakster heeft 5 kinderen en haar man is 
8 jaar geleden overleden. Ondanks het redelijk goede 
VN salaris dat ze in dollars krijgt is het nu te weinig om 
goed van rond te komen, want ze reist ook nog voor 
een andere baan en dat ligt een stuk verder weg, en 

Foto: Kennismakingsvlucht over de Blue Line. 
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hek rond het kamp en er zijn twee deuren om naar zee 
te gaan, maar die zijn gesloten sinds twee dronken 
Polen bedacht hadden om naar Cyprus te zwemmen 
en waarbij er een is verdronken. Maar ik heb al een 
strandje naast het kamp ontdekt waar je wel gewoon 
de zee in kan. Het winterzwemmen kan dus doorgezet 
worden:). Het kamp bestaat uit twee delen: het oude 
deel langs de kust en aan de andere kant van de weg 
het nieuwe deel, ‘green hill’ genaamd. Het ligt dan ook 
tegen een heuvel aan, een goede kuitenbijter voor een 
rondje hardlopen, samen 8 km. En dan hebben ze nog 
een ‘hiking trail’ gemaakt in het midden van het oude 
kamp, want daar ligt een kloof. Het is een prachtige 
trail, het is alsof je opeens middenin de ruige natuur 
van Libanon zit, met uitzicht over zee. Qua sport kun 
je verder nog fitnessen, badmintonnen, voetballen, 
volleyballen… Dat is dus ook wat de meeste mensen 
hier doen in hun vrije tijd. En als het goed is ga ik bin-
nenkort zelf yoga les geven:) Dit aanbod werd heel 
enthousiast ontvangen. Verder heb ik een auto tot m’n 
beschikking maar ik fiets rond op een mountainbike 
die een voorgangster heeft geregeld. Ik slaap in een 
soort woonwagen achtig huisje, daar is vast een naam 
voor die ik niet weet, met een gezamenlijk sanitair 
gebouw. De huisjes staan rondom een grasveld met 
palmbomen, het wordt ook wel Beverly Hills genoemd, 
en eerlijk gezegd vind ik het ook wel het mooiste on-
derkomen op het kamp. 

Werkdagen zijn alle dagen van de week, maar in het 
weekend mag je het wat rustiger aan doen. Verder heb 
ik van mijn voorgangsters het voeren van de katten 
geërfd. Op het kamp lopen honden en katten rond, 
als een soort huisdier. Elke ochtend komen er 10-20 
katten achter mijn kantoor, en ook een paar bij mijn 
onderkomen. En als je je aan eentje hecht mag je ‘m 
meenemen. Op de hiking trail liep een keer een hond 
mee, die zou me beschermen tegen de jackals die daar 
rondlopen. Binnenkort meer activitieten buiten het 
kamp, ik hoop jullie op de hoogte te houden in een 
volgend bericht. 

ook maar 1 of 2 personen zoals ik (ik ben de enige 
Nederlander), maar desalniettemin is het wel heel 
bijzonder om met zoveel culturen samen te leven. 
Het is ook heel gezellig want iedereen probeert er 
wat van te maken met z’n allen. En als eenling wordt 
je snel geadopteerd: zo ben ik door de Duitsers voor 
het kerstdiner uitgenodigd en door de de Fransen voor 
de kerstlunch. Verder koffie drinken met de Italianen, 
zwemmen en hardlopen met een Guatemalteek en 
met de andere Latino’s zaterdag gegeten, gedronken 
en ze kennis laten maken met Nederlandse muziek;). 
Goed ook om m’n talen weer een beetje te oefenen. De 
Nepalezen hier op het HQ vinden het ook wel mooi dat 
ik hun land een beetje ken, en ik kijk ook wel uit naar 
mijn bezoek aan NEPBAT (Nepalees bataljon). 

Mijn werk 
Ik ben militaire gender adviseur op het hoofdkwartier 
in Naqoura, er zijn ook twee civiele gender adviseurs. 
Mijn werk is het integreren van een gender perspectief 
in de militaire operatie. Dus bij alles wat UNIFIL doet 
ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met 
de impact op vrouwen, mannen, meisjes en jongens. 
Deze kan namelijk verschillend zijn omdat iedereen 
een andere rol heeft in de samenleving. Daarnaast is 
mijn taak om de vrouwen in de missie te ondersteunen. 
De VN streeft naar meer gendergelijkheid en dus meer 
vrouwen in de missie, dit is nu nog maar 7%. Daarvoor 
ga ik op bezoek bij alle bataljons in het operatiegebied 
van UNIFIL, dus heel Zuid Libanon. Het verste bataljon 
is 2 uur rijden dus de omvang valt best mee. Omikron 
maakt dat nu weer een beetje lastig maar hopelijk 
gaat deze besmettingsgolf wat sneller over. 

Hoe ik leef
Ik zit in het hoofdkwartier van UNIFIL, in Naqoura, 
dat aan zee ligt en 2 km van de grens met Israël. Het 
kamp staat er al sinds 1978 en dat is op zich wel te 
zien, maar het is netjes en er zijn plannen voor een 
nieuw kamp. Er is zelfs een zwembad dat gevuld wordt 
met zeewater, alleen nu is ie helaas leeg. Er staat een 

Foto: Winter betekent hier aan de kust: storm met veel 
regen en onweer afgewisseld met zon. Het is de afgelopen 
weken droog en zonnig geweest, wat abnormaal is. In het 
oosten sneeuwt het, de bergen zijn niet ver.



Noord-Holland
Losse flodders

Ondersteuning aan de 
Noord-Hollandse Compagnieën 

Role-play ondersteuning aan de B-Cie
Afgelopen weekend van vrijdagavond tot za-
terdagavond  (25/26 maart)  leverde het 
OVV/NH   Role-players bij een oefening van de 
Bravo Compagnie. Dat is een erg leuke erva-
ring geworden met redelijk wat actie voor de 
Role-players. Het was mooi weer. Geen enkel 
probleem om buiten  op te treden. Ook zeker 
leerzaam om te zien hoe de huidige generatie 
KNatres militairen functioneert.  Zoals te ver-
wachten,  blijken de meeste te hanteren pro-
cedures, in de afgelopen decennia, niet echt 
principieel te zijn veranderd.  
De hele oefening zat goed in elkaar met een 
duidelijke en aanspreekbare  oefenleiding.  
Mede daardoor was er nauwelijks  tijd om je 
te vervelen.  De OVV Role-players waren niet 
voor niets betrokken bij deze oefening.  

Gelukkig werden er  geen zware eisen aan 
onze fysieke conditie of prestaties gesteld. We 
zijn immers burgers. Burgers waaronder en-
kele redelijk bejaarden.

Toch één kritische opmerking: Bij het  optreden 
van de groepen was in principe altijd één ka-
derlid aanwezig met een witte armband.  Het 
lijkt aannemelijk dat deze functionarissen na 
einde  oefening bij de Cc een debriefing zouden 
hebben.  Zodat alle plussen en minnen van de 
oefening bij de Cc op tafel komen te liggen. Het 
zou aan te bevelen zijn  als ook hierbij  gebruik 
zou worden gemaakt van de zeer lange mili-
taire ervaring die bij veel OVV’ers aanwezig is. 
Doordat wij met de werkwijze van de diverse 
groepen werden geconfronteerd,  konden wij 
ook aanmerkelijke verschillen in optreden con-
stateren. Mogelijk dat bij een 
komende oefening één van ons te voren kan 
worden  aangewezen om bij de debriefing aan-
wezig te zijn en op- en aanmerkingen over het 
optreden en mogelijke verschillen tijdens dit 
overleg in te brengen.

Conclusie:  Als het bestuur een oproep doet 
voor enige vorm van ondersteuning  bij onze 
Noord-Hollandse compagnieën, overweeg dan 
in ieder  geval om je op te geven. Het is zonder-
meer een leuke en positieve ervaring. 

Tekst: Peter de Leeuw 
Foto’s: Arjan Mooij

Onder dit kopje plaatsen wij alles aan informatie en anekdotes dat we tegen komen en waar-
van we denken dat we er iemand een plezier mee doen om het te publiceren. Wij kunnen daar 
ook eventuele persoonlijke berichten opnemen. Het is van meet af aan de bedoeling dat dit 
Infoblad OVV-KNR Noord-Holland een blad voor en van ons allen is.

Henk Jan Boswijk
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17 JUNI A.S. LEZING                       
MAJOOR MARCO KROON 

 

Wij zijn er trots op dat de majoor 
Marco Kroon op vrijdagavond       
17 juni een lezing houdt voor 
geïnteresseerden van het 
OVVKNR NH en leden van de 
Bravo en Charlie compagnie. 
 
De lezing zal plaatsvinden in een 
zaal van het ingenieursbureau 
Danieli Corus B.V. 
Adres: Rooswijkerweg 291,  
1951 ME Velsen-Noord 

 

De zaal gaat open om 19.00 uur en de lezing start om 19.45 uur. 
Om de kosten te drukken is er een toegangsprijs van € 5,00 per persoon (koffie 
en thee wordt u aangeboden door ingenieursbureau Danieli Corus B.V.) 
 

De eerste honderd inschrijvers ontvangen tevens een boek van Marco Kroon.  U 
kunt inschrijven door geld over te maken naar:  bankrekening                        
NL97  RABO 0316 9819 90 t.n.v. OVVKNR NH onder vermelding van je naam. 
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Veteranenlandgoed “Vrijland” – Een Landgoed 
van erkenning
Tekst: Veteranenlandgoed “Vrijland”

Enkele kilometers ten noorden van Arnhem, in Schaarsbergen, ligt aan de Hoenderloseweg, het 
Veteranenlandgoed “Vrijland”. Dit landgoed van bijna 75 hectare is in 1992 gesticht als groen 
eerbetoon aan de Nederlandse militaire veteraan die deelgenomen heeft in gewapende conflic-
ten en vredesmissies vanaf de Tweede Wereldoorlog tot op de dag van vandaag. Het landgoed 
wordt beheerd door de Stichting Veteranenlandgoed “Vrijland”. Er is op voormalige landbouw-
grond nieuw bos aangeplant met als achterliggende gedachte “Voor elke veteraan een boom”. 
Op het landgoed zijn ook open vlaktes met uitzicht op de Vliegbasis Deelen en een strook oud 
bos met munitiebunkers en een justeerplateau uit de Tweede Wereldoorlog.

Een van de belangrijkste plekken op het Veteranen-
landgoed is het “Plein van de Grondwet”. Op dit cen-
trale plein staat op een groot paneel de tekst van twee 
artikelen uit de Grondwet. In artikel 97 wordt aange-
geven dat er een krijgsmacht is voor de verdediging 
en de bescherming van de belangen van het Koninkrijk 
en ook voor de handhaving en de bevordering van de 
internationale rechtsorde. De regering heeft het op-
pergezag over de krijgsmacht. Artikel 100 voegt hier 
aan toe dat de regering de Staten-Generaal inlicht over 
het inzetten van de krijgsmacht, ook als het humani-
taire hulp betreft. Hiermee is het democratisch gehalte 
gewaarborgd – dat is een groot goed! 
Op het voor wandelaars vrij toegankelijke Veteranen-

landgoed zijn meerdere wandelroutes aangelegd. Het 
Veteranenwandelpad leidt de wandelaar langs panelen 
met informatie over de inzet door Nederlandse mili-
tairen bij gewapende conflicten en vredesmissies vanaf 
de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast zijn er ook enkele 
“groene” wandelpaden door de nieuw aangeplante 
bossen en langs de open vlaktes. Vele bezoekers komen 
naar het landgoed niet alleen voor de rust en voor de 
weelderige natuur, maar ook om de veteranen te eren.
Het landgoed ligt op historische grond: het was 
tot 1992 onderdeel van de Vliegbasis Deelen. In de 
Tweede Wereldoorlog was deze vliegbasis de Flieger-
horst Deelen die het grootste militaire vliegveld van 
de Nazi-Duitsers. Op “Vrijland” zijn hiervan in de 

Foto: Het Plein van de Grondwet op het 
Veteranenlandgoed “Vrijland” met de Nederlandse 

driekleur tijdens Veteranendag 2020.

Foto: Luchtopname van het Justeerplateau uit de Tweede 
Wereldoorlog op het Veteranenlandgoed “Vrijland”.
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strook met oud bos vele sporen te zien. Er zijn twee 
munitiebunkers (nu ingericht voor vleermuizen) en er 
ligt een brede verharde weg die in een lus van en naar 
de toenmalige Fliegerhorst liep, met inhammen voor 
het parkeren van (gecamoufleerde) jachtvliegtuigen, 
de zogenaamde “Flugzugabstellplätze”. Er is ook een 
Justeerplateau, voor het herijken van de kompassen 
van de jachtvliegtuigen. Het exemplaar op “Vrijland” 
is in zijn soort uniek en nog redelijk intact.
Een ander belangrijk onderdeel van het landgoed is 
het Verstrooiveld. Op deze besloten en serene plek in 
het oude bos, omzoomd door grote Amerikaanse eiken 
is de mogelijkheid gecreëerd om tegen een geringe 
vergoeding de as te verstrooien van (oud-)militairen, in 
de rust van de natuur, zonder gedenktekens, gewoon 
“met de maten onder elkaar”. 
Het bestuur van de Stichting heeft uitdrukkelijk geko-
zen voor het openstellen van het Verstrooiveld voor alle 
(oud-)militairen en hun relaties, ongeacht of zij dienst-
plichtig of beroepsmilitair zijn, of zij wel of geen vetera-
nenstatus hebben. Daarnaast is in de statuten expliciet 
opgenomen dat het Verstrooiveld ook is opengesteld 
voor leden van de Nationale Reserve en hun relaties.
U bent altijd welkom op het landgoed tussen zonsop-
komst en zonsondergang. Mocht U meer willen weten 
dat is aanvullende informatie te vinden op de website 
van het Veteranenlandgoed “Vrijland”: 
https://veteranenlandgoedvrijland.nl
Op de website is ook de mogelijkheid tot doneren op-
genomen in de vorm van een “doneerknop”. Aange-

zien de Stichting geheel afhankelijk is van donaties zou 
zij het zeer op prijs stellen als U deze “doneerknop” 
wilt gebruiken. De Stichting is dankbaar voor elk be-
drag, hoe gering ook! Op deze wijze kan het doel van 
de Stichting nog beter worden nagestreefd.

Foto: Het Verstrooiveld van het 
Veteranenlandgoed “Vrijland” in het voorjaar.

Foto: Plattegrond van het Veteranenlandgoed “Vrijland”.



A d v e r t e n t i e

A d v e r t e n t i e



OVV KNR KOERIER Nr. 1 - 2022 4e JAARGANG 25

Als eerste wil ik alle leden van OVV KNR afde-
ling Zuid-Holland een heel gelukkig 2022 toe-
wensen. Dat we elkaar dit jaar maar weer re-
gelmatig mogen zien en begroeten. Er is weer 
een verenigingsjaar voorbij. Een jaar wat naar 
begon en naar eindigde door Covid-19 en al zijn 
mutaties. Gelukkig konden we in 2021 toch een 
3-tal bijeenkomsten en ook de ALV van onze 
afdeling houden. Dit deden we in het BB-mu-
seum in Rijswijk, nabij Den Haag. Een tijdelijke 
accommodatie, zolang we niet in Echos Home 
“Het Anker” op de Van Ghentkazerne in Rotter-
dam terecht kunnen.
Begin november kregen we goed nieuws: we 
zijn weer welkom op de Van Ghentkazerne! 
Deze maal echter wel met een flink aantal 
nieuwe restricties en afspraken. De nieuwe 
lockdown in december bracht hier helaas 
weer verandering in. Op 25 januari jl. wer-
den er weer versoepelingen afgekondigd en 
konden er weer bijeenkomsten plaatsvinden. 
Het gegeven dat we weer op de van Ghent-
kazerne welkom waren was echter voorlopig 
weer even van de baan. De kazerneadjudant 
ziet er nog geen heil in verenigingen van bui-
tenaf weer toestemming te geven om bijeen-
komsten te houden in Echo’s Home. Gelukkig 

hebben we altijd nog een alternatief achter de 
hand, zijnde het BB-museum in Rijswijk Z-H.
Hopelijk kunnen we de draad weer oppakken 
en er een gezellig verenigingsjaar van maken. 
Graag zien we al onze leden daar weer ver-
schijnen voor onze gezellige bijeenkomsten.
Al jaren schrijf ik als voorzitter van onze afde-
ling stukjes in de OVV-Koerier. Het zou  mis-
schien ook eens leuk zijn als een van onze 
leden de pen zou oppakken en een stukje 
schreef over zijn of haar interesses of hob-
by’s. Dit hoeft hellemaal geen (historisch 
verantwoord) militair verhaal te worden, het 
mag gewoon algemeen zijn. De meeste OVV-
ers hebben vast wel een leuke hobby, waar ze 
iets over kwijt willen. Dat kan b.v. gaan over 
wandelen (de Vierdaagse, o.i.d.), vissen, mo-
delbouw, koken, kamperen, noem maar op. 
Dit zou misschien wel een nieuw item in ons 
verenigingsblad kunnen worden. Wanneer er 
mensen zijn die hier iets in zien, laat het mij 
dan zo snel mogelijk weten. Het hoeven geen 
boekdelen te worden maar gewoon een leuk, 
klein stukje, zo mogelijk met foto. 
Stuur dit dan naar: hansj1952@gmail.com
Dan zullen we kijken of we hier iets mee kun-
nen. Ik vertrouw op jullie inzet “ALS ‘T MOET”.

Hans Jansen

Zuid-Holland

Bericht vanuit uw ledenadministratie

Henk van Leeuwen

Nieuwe leden
Vos N. HOOGEVEEN Noord D
Cusveller D.R. NEEDE Overijssel
Leerink R.J. OLST Overijssel
Rijn S. van  MARKELO Overijssel
Til H. van GOOR Overijssel
Breuer E. LOPIK Utrecht
Koper J. BERGEN (L) Noord-Holland
Katerberg R. HAARLEM Noord-Holland
Rincker O. SCHAGEN Noord-Holland
Geele M. de DEN HELDER Noord-Holland
Anen W. van WORMER Noord-Holland
Brand L.G. VELSERBROEK Noord-Holland
Delis C. BERGEN (N.H.) Noord-Holland

Henk van Leeuwen
Uw Ledenadministrateur



Korps Nationale Reserve Sport Fit-For-Action 
Foto's en tekst met dank aan kapitein Ayelt

Onder het genot van een hapje en een drankje werden 
hier de wisselbekers CLAS-Bokaal voor zowel de vrou-
wen als de mannen met een korte toespraak van de 
trotse Korpscommandant Lkol Hans Berding bijgezet 
in de prijzenkast.  

Het is een uitzonderlijk goede presentatie van ons 
Korps dat beide bokalen deze editie (2021) gewonnen 
zijn. 
Temeer omdat alle sporters van het Korps Nationale 
Reserve ook een baan hebben in de burgermaatschap-
pij, zoals Winston Churchill zei “twice a citizen”. 

De winst van beide wisselbokalen geeft wederom aan 
dat het Korps Nationale Reserve niet onderdoet voor 
onze beroepscollega’s en altijd vooraan wil en kan 
staan. 

Natuurlijk zijn onze sporters erop gebrand aankomend 
seizoen de wisselbekers op de Harskamp te houden en 
vergt dit wederom veel training en oefening. 

Want zoals veel topsporters zeggen: 'Aan de top komen 
is één ding, maar daar blijven is een ander verhaal'. 

De teamcaptains zijn ook voor komend seizoen nog 
hard op zoek naar fanatieke  sporters.  
ALS 'T MOET! 

Bron: Korps Nationale Reserve

Maandag 11 april was er een bijeenkomst van alle sporters bij de Historische collectie Korps 
Nationale Reserve op de Harskamp. 
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13 Lichte Brigade 
Ere wie ere toekomt

Dat gold voor 105 militairen van 13 Lichte Brigade die recent terugkeerden van hun buitenland-
se missie in Irak en hiervoor de Herinneringsmedaille Internationale Missies ontvangen hebben.

De militairen van 13 Lichte Brigade (42 Brigade Ver-
kennings Eskadron en 30 Natresbataljon) waren in 
Irak in het kader van de Capacity Building Mission 
Iraq (CBMI). Zij vormden daar de Force Protection-
compagnie op het Vliegveld Erbil. Met als hoofdtaak 
het personeel en het materieel in de binnenring van 
het vliegveld te beveiligen. Dat deden zij samen met 
Koerdische strijdkrachten en Amerikaanse militairen.
Aanvullend waren er ook militairen vanuit andere een-

heden van de brigade (13 Gnkcie en LO&Sportgroep 
RvS) in dezelfde periode opgenomen in het National 
Support Element, aanwezig op het vliegveld Erbil.
De Herinneringsmedaille Internationale Missies wordt 
toegekend aan militairen die minimaal 30 dagen aan-
eengesloten deelnamen aan een operatie of missie ter 
handhaving of bevordering van de vrede.

Bron: 13 Lichte Brigade
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Ga mee op de zwaarbevochten reis 

naar wat nu onze vrijheid heet.

  EEN ANDER 

PERSPECTIEF

Nijverdal | Overijssel MEMORYMUSEUM .NL
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A d v e r t e n t i e

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
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 De FKNR bij de Invictus Games
De tamboers en het saxofoonensemble waren dit weekend actief bij de Invictus Games 
The Hague 2020. De tamboers speelden zaterdag samen met tamboers van Orkest 
Koninklijke Marechaussee en Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers bij de ope-
ningsceremonie. Het saxofoonensemble speelde zondagochtend bij de oecumenische 
viering. Mooi om onze muzikale bijdrage te kunnen leveren aan dit bijzondere eve-
nement.
#invictusgames #IG22 #militarymusic

Bron: Fanfare Korps Nationale Reserve

Fo
to

’s
: ©

 2
02

2,
 F

KN
R

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
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In Memoriam
Marinus Knap, 1950 – 2021

In Memoriam
Frens van Ravenswaaij 
*  Best, 10 augustus 1935    †  Bergeijk, 17 februari 2022

Wij ontvingen het droevi-
ge bericht dat onze zeer 
gewaardeerde collega 
Marinus Knap veel te 
jong op 71 jarige leeftijd 
is overleden.
                        
Marinus was sinds 1998 
lid van het OVV KNR en 
heeft jarenlang bij het 
Korps Nationale Reserve 
gediend. 
Bij het Korps heeft hij ver-
schillende opleidingen 
gevolgd zoals, opleiding 

voor groepscommandant,  plaatsvervangend 
pelotonscommandant, pelotonscommandant 
en de opleiding voor militair management op 
de KMA in Breda. Wat hij vaak tegen anderen 
zei over zijn tijd bij defensie was “Organiseren 
en motiveren voor de uitvoering van schijn-
baar onmogelijke taken is iets dat ik heb ge-
leerd in mijn militaire carrière”. Marinus was 

16 februari sprak Frens 
mijn telefoon nog in dat 
hij zich niet fit genoeg 
vond om deel te kunnen 
nemen aan onze ALV. 

Hij sloot zijn bericht af 
met tot horens. 

Toen ik het afluisterde 
na de vergadering kon ik 
niet vermoeden dat dit 
zijn laatste bericht zou 
zijn aan zijn OVV. 

In de vroege ochtend van 17 februari is Frens 
toch nog onverwacht overleden.

Frens vervulde zijn diensttijd bij de Genie, pi-
onier, wellicht een goede aansluiting met zijn 
elektrotechnische achtergrond. 
Na zijn diensttijd is hij, in de jaren 60 van de 

zelfstandig ondernemer, zijn werk was ook zijn 
hobby. Hij was zeer deskundig op het gebied 
van wapens en stond in nauw contact met 
fore0sische laboratoria, politie-instanties en 
defensie. 
Marinus heeft ook tal van animatie filmpjes 
van wapens gemaakt voor binnen- en bui-
tenlandse instanties. In sept. 2021 is hij be-
noemt tot erelid van de vereniging “Edouard 
de Beaumont”. De ontwikkelingen in de gra-
fische wereld heeft hij altijd als een uitdaging 
beschouwd. Hij stond bekend als een harde 
werker, was een warme persoonlijkheid, had 
humor en voelde zich zeer betrokken, maar 
stond ook bekend als een bijzondere, eigenzin-
nige en vindingrijke man.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, an-
dere familieleden, vrienden en kennissen.  

Dat hij ruste in vrede.

OVV KNR afd. Noord

vorige eeuw, toegetreden tot het Korps Nati-
onale Reserve. 

Zijn jarenlange lidmaatschap van de plaatse-
lijke schietvereniging is zeker door zijn rol als 
militair op zijn pad gekomen. 

In november 1988 is hij lid van het OVV gewor-
den.  Gelet op zijn aanmeldingsnummer 047 is 
hij nog een van de eerste OVV-ers in het eer-
ste jaar van de oprichting. 

Ruim 33 jaar was hij een trouw lid van het OVV.

Wij zullen Frens herinneren als een lid wat aan 
bijna alle activiteiten deelnam. 

Maar zeker ook dat hij bijna altijd een kritische 
noot had tijdens onze ledenvergaderingen.

23 februari hebben wij met een kleine delega-
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In Memoriam
Jos Dielis

Begin december 2021 werd ik gebeld met de 
mededeling dat Jos Dielis in het ziekenhuis lag 
met Corona. Een week later had hij een infectie 
opgelopen. Daarna zag het er slecht uit. 
Hij is overleden op 16 december 2021. Hij is ge-
cremeerd op 27 december en de dienst was 
te volgen via een live stream, dit vanwege Co-
rona.

Jos vervulde zijn dienstplicht bij de luchtdoel-
artillerie. 

Zijn carrière bij de Natres is begonnen in 1971.
Door het Korps Nationale Reserve heb ik Jos 
leren kennen in 1984 toen ik pelotonscom-
mandant werd van pel 420 Veldhoven.
Jos was toen groepscommandant. Niet lang 
daarna is hij mijn plaatsvervanger geworden 
en bevorderd tot sergeant-majoor. 

Vanaf 5 oktober 1994 was Jos geplaatst als 
Compagnies sergeant-majoor bij de Compag-
niesstaf. 

tie afscheid mogen nemen van Frens met een 
muzikale groet het ten gehore brengen van de 
Taptoe en een laatste eregroet. 

Het is en blijft bijzonder als onze OVV-leden bij 
leven kiezen voor het OVV-tenue als laatste 
tenue.

Voor zijn echtgenote, zijn dochters en kleinkin-
deren en de naaste familie, sterkte voor nu. 
Dat zij kracht mogen vinden in de herinnerin-
gen welke opgesloten liggen in het hart.

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

Later is hij pelotonscommandant geworden en 
bevorderd tot eerste Luitenant. Maar in hart 
en nieren heeft Jos zich altijd als onderofficier 
gevoeld. 
Bij het bereiken van de 55 jarige leeftijd was 
hij verplicht de Nationale Reserve te verlaten. 
Jos was zeer belezen en had een zeer goede 
algemene ontwikkeling. 
Jos had ook visie.

Vele malen deelgenomen met de (oud)leden 
van het peloton 420 aan buitenlandse mili-
taire oefeningen(Italië, Zwitserland, Frankrijk 
en Duitsland), excursies(AFCENT, NATO Brus-
sel en helikoptersimulator Black Horse) en 
wandelmarsen(speciaal in Noorwegen).
14 keer deelgenomen aan de Internationale 
Militair Wienerwald patrouille in Oostenrijk. 
Daardoor ook vanaf 2006 deelgenomen aan 
de onderofficiers- en officiersballen in de Hof-
burg in Wenen Oostenrijk. 
Mede dankzij jou en ook Riek wil ik je namens 
alle deelnemers danken voor hetgeen jullie 
samen hebben gedaan om al deze activiteiten 
tot een succes te maken. 

Er zijn vandaag een aantal (oud)leden van het 
peloton en het OVV aanwezig om een laatste 
groet te mogen brengen.

Ik wens de kinderen en familie veel sterkte in 
deze moeilijke tijd. Jos, een persoonlijk veel 
dank voor onze jarenlange vriendschap!

Lkol (titulair bd) Winie Scheepers



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  E.R. Rakers (Eric)
  Noordelijke Esweg 148
  7558 MH Hengelo
  Tel. 06 - 30 53 16 72
  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

  Heidi Mulder-Stoffer
  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
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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
750 exemplaren

Digitaal lezersbereik
10.000

Advertentieprijzen
A4  € 100
A5  € 50
A6  € 25

Inleveren kopij voor de 
OVV KNR Koerier Nr. 2 - 2022, 
4e jaargang
Vóór 6 mei 2022
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