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mei 2019.
Foto: © 2019, Richard Marnix Sopacua
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Van de eindredacteur
Halo semua (goedendag allemaal),
De maand mei heeft voor heel veel mensen iets speciaals ... herdenkingen en bevrijdingsfestivals om een paar evenementen als voorbeelden te noemen.

Een aantal jaren achtereen was ik gewoon als
toeschouwer aanwezig op 5 mei in Wageningen tijdens het bevrijdingsdefilé lopen van de
honderden militairen. Mijn vader was ook één
van de honderden militairen die mee liep bij het
bevrijdingsdefilé. Een trotse KNIL-veteraan die
altijd blij was om op zulke dagen zijn oude ‘sobats’ weer te kunnen zien.
In 2015 overleed mijn vader en viel er een gat
voor mij voor wat betreft 5 mei Wageningen
en de veteranendag op de laatste zaterdag
van de maand juni in Den Haag.
Totdat ik lid ben geworden van de OVV KNR
en ik zelf het bevrijdingsdefilé mocht gaan
lopen. De eerste keer (in 2016) dat ik met de

OVV KNR het bevrijdingsdefilé in Wageningen
liep was voor mij een openbaring maar ook intens verdriet. Die dag moest ik aan mijn vader
denken. Dat ik dezelfde route zou gaan lopen
als hij voorheen en ook zijn stokje mag overnemen ... met tranende ogen heb ik de hele route
gelopen.

Richard Marnix Sopacua

Veel OVV KNR-leden gaven dit jaar acte de
préséance bij oorlogsmonumenten in het hele
land op 4 mei. Ruime aandacht wordt hieraan
besteed door afdelingen van de OVV KNR. Ziet
u straks als u dit blad doorneemt.
Op de 29e, de laatste zaterdag van de maand
juni 2019, is er weer de veteranendag in Den
Haag. Traditiegetrouw (ook al vanwege mijn
vader) ben ik daar ook aanwezig en zal ik naar
alle waarschijnlijkheid sommigen van u zien ...
O ja, de Nijmeegse 4-daagse zit er ook nog aan
te komen in de maand juli. Ikzelf hoop dit jaar
voor de 22e keer de Nijmeegse 4-daagse uit te
gaan lopen. Wellicht lopen er een aantal OVV
KNR-leden de Nijmeegse 4-daagse ... zie ik jullie daar dan?
Voor nu wens ik u heel veel leesplezier en een
fijne vakantie de komende tijd.
Amato oo (tot ziens),
Sld 1 (BD) Richard Marnix Sopacua

Foto’s: © 2019, Richard Marnix Sopacua

Persoonlijk betekent de maand mei heel veel
voor mij. Op 4 mei gedenk ik mijn opa Jaconias
Sopacua, een KNIL Sergeant 2e klas die voor
de Nederlanders tijdens WWII in het voormalig
Nederlands-Indië een geheime missie heeft gevoerd maar die dat met zijn leven heeft moeten bekopen. Hij werd namelijk ontdekt door
de Jappen voor zijn daden en is ook door hen
onthoofd.
Niet alleen gedenk ik mijn opa, maar ook alle
mensen die slachtoffer zijn geworden door
WWII. Op 4 mei stond ik dan ook 2 minuten stil
bij het oorlogsmonument in Musselkanaal met
een aantal, nog dienende, oud-collega’s van 10
NatBat B3. Opdat men nooit vergeten mag dat
oorlog alleen maar leed veroorzaakt.

Mijn opa Sgt 2e klas Jaconias Sopacua 
Opa Jaconias’ graf bij de Ere-begraafplaats
Kembang Kuning in Soerabaja, Indonesie 
Mijn vader, KNIL-veteraan Frederik Louis Sopacua 

 Musselkanaal, 4 mei 2019 
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Van de ledenadministrateur

Henk van Leeuwen

Nieuwe lid
Berkel, C. van
Westhuis, G.W.
Steendam, Mr. S.H.
Zuidema, M.E.
Oberman, C.
Guchelaar, R.
Reijntjes, C.
Kuiper, F.K.
Strikwerda, W.R.
Talsma, F.
Wingerde, P.J.M. van
Bindels, R.T.J.

Loosdrecht
Driebergen-Rijsenburg
Ruinerwold
Onstwedde
Heerenveen
Assen
Leutingewolde
Zuidlaren
Koekange
Havelte
Renkum
Oostrum

Noord-Holland
Utrecht
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Utrecht
Zuid

In memoriam
Kornelis ‘Kees’ Dobben

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Erelid MHC Soest
 Lid van Verdienste OVV-KNR
 Officierskruis met het jaarcijfer 25



 Utrecht, 13 oktober 1932
Advertentie

 Soest, 25 april 2019

Noord
Verslag Nieuwjaarsreceptie OVV KNR afd. Noord 2019*
Donderdagavond 10 januari 2019 werd voor leden en donateurs van de afdeling Noord weer de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden.
groot aantal leden. Eerder gingen we vaak
naar Assen, maar afgelopen december zijn
we naar Havelte geweest wat ook een groot
succes was. Ook konden we weer gebruik maken van de gecertificeerde instructeurs van de
Bcie van 10NB, alle dank hiervoor.
Er waren in het afgelopen jaar ook een paar
hoogtepunten, zoals de eerdergenoemde Battlefieldtour naar Normandië. Ook de excursie/
rondleiding bij de Marine was zo’n hoogtepunt,
maar ook niet te vergeten onze bindingsdag
en de Lustrumviering. Ook is er door leden van
onze afdeling steun geleverd voor de TMPT
in de Harskamp. Wederom was ook het OVV
weer uitgenodigd om bij de herdenking op de
Grebbeberg bij het beeldje van de Natres “Als
’t Moet” aanwezig te zijn. Nu we 2018 achter
ons hebben gelaten wil ik toch even kort vooruit kijken naar het jaar 2019. Er zijn natuurlijk
weer veel activiteiten in het nieuwe jaar zoals, schieten bij de schietsportvereniging in
Leeuwarden, bij de schietsportvereniging in
Drachten en de schietsportvereniging in Creil.
Het hoogtepunt van 2019 is natuurlijk de Battlefieldtour naar Normandië, in 2019 is het
75 laar geleden dus worden de herdenkingen
in Frankrijk zeer groots aangepakt. Er zijn natuurlijk nog veel meer activiteiten maar het is
teveel om dat allemaal op te noemen. Rest mij
om het glas met jullie te heffen en iedereen
het allerbeste te wensen voor 2019 en hopend
op een mooi, maar vooral een gezond verenigingsjaar. Zoals eerder gezegd werd het nog
een erg gezellige avond waar men de tijd had
om weer even bij te praten met elkaar. Tussen
de bedrijven door werden de gasten met allerlei lekkere hapjes en drankjes getrakteerd.
Maar net als altijd, als het gezellig is dan vliegt
de tijd voorbij. Inmiddels is het
23.00 uur geworden en zijn we aangekomen
bij de afsluiting van de receptie. De secretaris
bedankte Iedereen voor hun komst en wenst
een ieder wel thuis.
Met de allerbeste wensen voor het nieuwe
jaar.

Roel Zevenhuizen

Foto’s: ©2019, Klaas Hartman

De receptie werd zoals gewoonlijk gehouden
op de Johan Willem Friso kazerne te Assen. Zo
rondom 19.00 uur druppelden de eerste gasten binnen en zo tegen 19.30 uur waren alle
genodigden wel zo’n beetje binnen. Er hadden
zich voor de receptie 45 mensen aangemeld,
maar door omstandigheden (griep en werk)
hebben er zich een aantal jammer genoeg moeten afmelden. Toch bleven er desondanks de
afmeldingen toch nog 42 gasten over, waaronder een aantal nieuwe leden. Het was dan ook
een genoegen om al deze leden/donateurs te
mogen begroeten op de receptie. Na de koffie
hield de secretaris zijn nieuwjaarstoespraak,
zoals gewoonlijk werd dan eerst nog even teruggekeken naar het afgelopen jaar 2018. Om
te beginnen heette de secretaris ook namens
het bestuur iedereen van harte welkom. Tot
nu toe was het jaar 2017 het succesvolste jaar
voor onze afdeling, maar 2018 overtrof alles,
het kan haast niet beter zou je zo zeggen. Afgelopen jaar zijn er 25 nieuwe leden/donateurs
bijgekomen, met dank aan onze leden en donateurs die hieraan ook een flinke bijdrage hebben geleverd. Momenteel heeft onze afdeling
132 leden/donateurs. Ook kon de secretaris
melden dat het eerste lid van 2019 zich alweer
heeft aangemeld.
De landelijke Battlefieldtour van 2017 kon
helaas door omstandigheden niet doorgaan,
maar in 2018 was er wel een Battlefieldtour.
Deze Battlefieldtour naar Normandië werd in
juni gehouden en was een groot succes. Deze
tour wordt ook weer in 2019 gehouden, het
bestuur hiervan is alweer druk doende met de
voorbereidingen. De Battlefieldtour wordt georganiseerd door leden van AVRM, DV&O, Natres en OVV KNR. Dit jaar komt de Battlefieldtour ook op de agenda van de Natres te staan,
houdt in dat het geheel ook ondersteunt gaat
worden door de Natres, maar ook weliswaar
in mindere mate, door de AVRM, DV&O en het
OVV KNR. De leden van de eerdergenoemde defensieonderdelen en verenigingen kunnen zich
voor de tour van 2019 aanmelden. Momenteel
gaat het erg goed met de aanmeldingen, dus
wees er snel bij. Gelukkig konden we ook weer
de simkkw in, tot een groot genoegen van een

Het bestuur OVV KNR afd. Noord.

*Noot van de eindredacteur. Dit verslag werd abuisievelijk als ‘spam’ in mijn mailbox geplaatst, zodoende in de vorige editie van ons
verenigingsblad niet geplaatst. Bij deze wordt het alsnog geplaatst.
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Indien gereed, kan er gevuurd worden.

Op realiteit gebaseerde
schietoefeningen doen.

4

De opkomst was om 08.45 uur bij gebouw
Tango, hier koffie/thee gedronken voordat
we naar de sim zo’n 200 mtr. verderop zijn
gelopen. Tijdens de koffie vertelde de secretaris aan de deelnemers hoe de dag in elkaar
zou zitten en stelde tevens de instructeur
voor. De instructeur was de sergeant-majoor
J. Koopman, tevens lid van onze afdeling en
actief bij de Bcie 10 Natresbat. Zoals eerder
gezegd zijn we na de koffie met 23 enthousiaste schutters/deelnemers gezamenlijk naar
de sim gelopen om aldaar nog wat instructie
van de instructeur te krijgen. Er werd met het
wapen ‘Colt C7’ geschoten. Na de laatste instructie werden de schutters in twee groepen
opgesplitst en werd er uitleg gegeven over de
eerst te schieten oefening. Om het schieten
nog een beetje spannender en aantrekkelijker
te maken zit er altijd een wedstrijdelement in.
Zo zijn er na afloop een paar kleine prijsjes te
verdelen voor de drie beste schutters van de
dag. De prijzen zijn ook voor vandaag weer
door de werving 10 Natresbat geschonken, bij
het woord prijzen moet je niet direct denken

aan grote bekers of zo, het blijft een aardigheidje. Nadat beide series een aantal oefeningen hadden geschoten was er zo tegen twaalf
uur al weer tijd voor de lunch. De gezamenlijke lunch was weer goed verzorgd door onze
vaste vrijwilligster die bij ons altijd de catering
voor haar rekening neemt, er stonden broodjes kaas /ham en eigen gemaakte (oma’s)
groentesoep op het menu. Na de lunch in gebouw T omstreeks 13.15 uur zijn we weer de
sim in gegaan om nog een paar oefeningen te
schieten. Voordat bekend gemaakt werd wie
de beste drie schutters waren geworden was
er nog een Fun-oefening als afsluiting. Na de
laatste oefening te hebben geschoten konden
we over gaan naar de prijsuitreiking, ook dat
gebeurde weer in gebouw T. 1e prijs is gegaan
naar W. Weijs, 2e prijs naar N. Venema en de
3e prijs was voor E. Westhuis. De secretaris
bedankte de uitstekende schietinstructeur en
de jongedame van de catering en wenste een
ieder wel thuis. Zo tegen 15.00 uur waren we
dan echt aan het einde van deze mooie schietdag gekomen.
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Foto’s: © 2019, Klaas Hartman

Verslag SIMKKW te Havelte.
Zaterdag 23 maart 2019 was er voor onze leden en donateurs een SIMKKW-dag georganiseerd
op de Johannes Postkazerne te Havelte.

Verslag werving OVV KNR van 13 en 14 april 2019 in Zuidlaren.
De stichting Bevrijdingsfestival Amherst Zuidlaren heeft op zaterdag 13 en 14 april 2019 een
bevrijdingsfestival in Zuidlaren georganiseerd.
Het doel van het festival was, viering van vrijheid vanaf WO II tot nu. Daarnaast worden
diverse displays en demonstraties gepresenteerd. Op de brink in Zuidlaren waar twee jaar
geleden ook al een zelfde festival heeft plaats
gevonden is ook nu weer het centrum van heel
veel activiteiten. De Brink is speciaal vrijgehouden voor defensie om zich te kunnen presenteren. Ook staan deze dagen in het teken van
het werven van personeel. Welke eenheden
deden mee: Selectie personeel Bcie 10 Natres,
Werving 10 Natres, Werving OVV KNR, werving
43e Mechbrig, Munitiebedrijf MMC Veenhuizen,
KMS Noord, Hist. Coll. Artillerie, Bartje Cie, 45
Painfbat RIOG met uitgestegen opstelling en
koud weer, TRIS en de KMAR SRDM. Werving
OVV KNR werd uitgenodigd om deel te nemen
aan dit fantastische bevrijdingsfestival door
de organisatie van Amherst 2019. Ook werden wij, het OVV-wervingsteam, volledig in

OVV KNR KOERIER

de voeding meegenomen door de Natres, we
kwamen dan ook niets te kort. Het Demoteam
van Bcie 10NB gaf dagelijks een paar demo’s
om het publiek te laten zien hoe een Natres
organisatie opereert en hoe zij hun taken uitvoeren b.v. een verkeerssluis bemannen, hoe
zij een verdacht voertuig gaan onderzoeken
etc. Bij onze stand konden ook kinderen worden geschminkt met Camo-kleuren. Voor wat
betreft het weer kon het de eerste dag haast
niet beter, ’s middags hagel en sneeuwbuien.
De tweede dag zag het er allemaal een stuk
vriendelijker uit met een heerlijk zonnetje. De
tweede dag kregen we dan ook veel meer
aanloop bij onze stand, wat resulteerde in een
paar nieuwe leden. Verder zou ik de mensen
van de Bcie 10NB en natuurlijk ook de werving
10NB willen bedanken voor de prettige samenwerking.
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Expeditie Nieuw Guinea (Deel 1)

Op zoek naar vermiste vliegtuigen en piloten
uit WOII
Tekst en foto’s Kapitein Fred Warmer

Kapitein Fred Warmer

De Tweede Wereldoorlog
Nadat de Australiërs in september
1942 de Japanse opmars wisten te
stuiten, vochten de Geallieerden zich
onder bevel van Generaal MacArthur
in 1943 en 1944 een weg terug langs
de noordkust richting de Filipijnen. De
strijd was hoofdzakelijk een luchtoorlog waarbij de Geallieerden met
een serie invasies Japanse bases
passeerden en hen geïsoleerd achterlieten. Tijdens de jaren van strijd
voerden zowel de Japanners als de
Geallieerden tienduizenden aanvalsvluchten uit; op elkaars vliegbases,
scheepskonvooien, troepenconcentraties, garnizoenen, olievoorraden.
Duizenden vliegtuigen gingen hierbij
verloren; neergeschoten in luchtgevechten, neergehaald door luchtafweergeschut, maar ook door slecht
weer, gebrekkig onderhoud, onervaren bemanningen en domme pech.
Over heel Nieuw Guinea liggen duizenden vliegtuigwrakken, in de jungle,
in moerassen, tegen bergwanden, in
rivieren en meren, op immense grasvlakten.
De Expeditie
In januari 2019 is een klein team van
Nederlandse specialisten o.a. op het
gebied van luchtvaarthistorie door de
Vogelkop (NNG) afgereisd naar één
van de laatste écht onontgonnen en
ongerepte plekken op aarde. Deze
unieke expeditie heeft onderzoek gedaan in Nieuw Guinea naar vermiste
vliegtuigen en bemanningsleden uit
WOII. Het expeditie team bestond uit
de luchtvaarthistorici Fred Pelder en
Bas Kreuger, de forensisch specialist/
fotograaf en Afghanistan veteraan
6

Bloedverzengend heet, klam, nat, bloedzuigers, vlijmscherpe doornen en absoluut geen vooruitgang te boeken. Dat is je een weg banen door een sagomoeras in West Papua, het voormalig Nederlands Nieuw Guinea.

kapitein Fred Warmer en voormalig
commando’s Rob Hoogendoorn en
Max Ammer van Papua Diving. Met
een machete in de hand banen zij zich
een weg door schier-ondoordringbaar dampende, tropische jungle,
over in mist gehulde bergen op zoek
naar sporen van een vrijwel vergeten
slagveld in het voormalig Nederlands-Indië, een plek waar de Geallieerden en Japanners een bittere strijd
voerden.
Historisch onderzoek
Het team van Air War New Guinea
heeft diepgaand militair historisch
onderzoek gedaan naar de verliezen
die in die strijd boven voormalig Nederlands Nieuw Guinea geleden zijn,
tijdens dat onderzoek stuiten zij op
een opmerkelijk verhaal van de door
Nederland vergeten helden uit WOII
die in de meedogenloze jungle van
Nieuw Guinea dienden. Het betreft
het bijzondere helden verhaal van de
met de bronzen leeuw onderscheiden
Nr. 2 - 2019 1e JAARGANG

KNIL officier Louis Rapmund, die een
succesvolle redding van de bemanning van de B-25H (418 NFS - Fifth
Air Force - South West Pacific Area)
heeft uitgevoerd onder extreme
omstandigheden in 1944. De aangeschoten Amerikaanse B-25H Mitchell
bommenwerper die in juli 1944 midden in een moeras geland waarbij de bemanning noodgedwongen drie weken
lang op de vleugels
moest bivakkeren.
De crashlocatie
lag zo’n 300 kilometer achter
de Japanse linies en diep in
de jungle. Normaal gesproken was dat
een doodvonnis voor de bemanning, zouden
ze omkomen in het
oerwoud of gevangen
OVV KNR KOERIER

genomen en onthoofd door de Japanners. Een reddingsteam bestaande
uit survival specialisten, infanteristen, KNIL soldaten en tolken onder
bevel van KNIL officier Louis Rapmund NICA (Netherlands Indies Civil
Administration) hebben toch een gewaagde reddingsactie uitgevoerd, en
gelijker tijd strijd geleverd met
Japanse troepen in de meedogenloze moerassen .
Het was maar weinig
bemanningen in de
luchtstrijd boven
Nieuw
Guinea
gegeven
op
zo’n manier gered te worden.
Veelal vonden
ze de dood in
de uitgestrekte jungles, het
o n ge n a a k b a re
gebergte of in
de door haaien en
zoutwater krokodillen
OVV KNR KOERIER

vergeven kustwateren.
De marsroute van de Expeditie
Kapitein Warmer verteld “vanuit de
uitvalsbasis Sorong zijn we eerst per
boot langs de kust van noordwest
punt van Papua, de Vogelkop naar het
startpunt voor de expeditie gevaren.
We doen met de zeven meter lange
boot met twee 40PK buitenboordmotoren maar twee dagen over de tocht
over open zee waar Rapmund en de
Papoea roeiers twee weken over deden. Ons eerste doel het lokaliseren
en vinden van crashlocatie van de
B25 in de diepe sagomoerassen en
daarnaast in de voetsporen te treden
van de stoutmoedige reddingsmissie
van de Nederlandse KNIL kapitein
Louis Rapmund. Aangekomen in het
zoekgebied na barre en levensgevaarlijke avonturen over volle zee
en diepe jungle hebben we navraag
gedaan in de kampongs bij de plaatselijke bevolking of men wist of er in
de buurt Amerikaans vliegtuigen laNr. 2 - 2019 1e JAARGANG

gen uit WW2. In elk dorp wijst men
ons door naar het volgende, tot we in
kampong Bawane komen waar de lokale bevolking weet te vertellen dat
hun dorp ooit iets noordelijker had
gelegen en men toen van een staart
wist die uit het moeras stak. Hierna
hebben we zes Papoea’s ingehuurd
als helpers en gidsen en varen we nog
een paar kilometer door en maken
kamp nabij de resten van een dorpje.
De volgende dag trekken we met de
helpers het meedogenloze moeras
in op zoek naar de crashlocatie. Het
is een barre tocht geworden door de
diepe moerassen, fysiek uitputtend
en vol gevaren, tot je heupen en soms
tot borsthoogte wadend door de zuigende bagger, rottende vegetatie en
oplettend dat je niet tegen een palm
aanvalt met centimeters lange giftige
doornen, en nog maar niet te spreken
over de insecten , bloedzuigers en ander ongedierte die 24 uur per dag op
je loert in deze klamme jungle”. Kapitein Warmer “Na uren lopen hebben
7

B-25 crew plus rescue party - Rapmund rechts

we iets van één tot anderhalve kilometer afgelegd en zouden in de buurt
van het toestel moeten zijn. In de diepe moerassen en dichte jungle kunnen we de locatie in eerste instantie
niet vinden, de Papoea helpers worden op pad gestuurd om de omgeving
te verkennen, wij slaan een noodonderkomen op omdat we zijn uitgeput
en lek gestoken door de vele soorten
insecten en sommige expeditieleden
zien er uit of ze een zwaar ongeluk
hebben gehad omdat hun kleding is
doorweekt met bloed, de bloedzuigers hebben ons ook al weten te vinden blijkt. Na enige tijd komen de Papoea’s terug met de mededeling dat
het wrak waarschijnlijk op ongeveer
100 m van onze rustlocatie onderwater ligt in een klein meertje midden in
het moeras. Een beetje teleurstellend
dat het wrak vlak voor onze neus ligt
maar dat het onbereikbaar is voor
nadere onderzoek zonder een boot
en duikuitrusting.
Maar het 1e doel is bereikt, de crash
8

locatie kunnen terugvinden na 75
jaar”.
Unieke ontmoeting
Als we de rivier weer afzakken op de
terugweg uit het sagomoeras, besluiten we om in kampong Bawane een
kijkje te gaan nemen. We laten meegebrachte historische foto’s uit 1944
zien, de lokale Papoea’s hebben op
de historische foto het kerkgebouw
herkend wat op de foto staat uit 1944
samen met bemanning en hun redders. Het is zondag en in de kerk is
dus de dienst gaande. We praten met
de kerkgangers en dan komt opeens
een vrouw met een hele oude Papoea
aanlopen. Ze verteld ons dat hij haar
opa is en Paulus heet, ruim negentig
jaar oud is en als jonge jongen deel
heeft uitgemaakt van het oorspronkelijke reddingsteam in 1944, sterker
nog, hij staat zelfs op de foto! De foto
was in 1944 gemaakt voor de kerk
die er nu vandaag de dag nog steeds
staat. En zo vinden we dus niet alNr. 2 - 2019 1e JAARGANG

len de crash locatie terug, maar ook
een onwaarschijnlijke ooggetuige en
deelnemer aan een bijzondere reddingsactie. Daarmee kan het eerste
deel van deze expeditie gerust geslaagd genoemd worden.
Deze expeditie sluit aan bij het thema
75 jaar bevrijding en herinnert ons
aan een vergeten oorlog die een beslissende ommekeer betekende in de
oorlog in de Pacific. Het doet bovendien recht aan de inspanningen die
Nederlandse militairen van Indische
komaf voor Nederland hebben verricht en de prijs die zij daarvoor hebben betaald. Inspanningen die in het
maatschappelijk debat nog (te) vaak
over het hoofd worden gezien.
In het volgend nummer deel 2, het
terug vinden van een mysterieuze
Amerikaanse bommenwerper en zijn
omgekomen bemanning na 75 jaar in
de dichte jungle Nederlands NieuwGuinea .
OVV KNR KOERIER

Met een ;-) naar het HCKNR kijken

Advertentie

Overijssel
Bösseln in Meppen
Op zaterdag 23 februari was het weer zover, ons jaarlijks Bösselturnier bij onze Duitse kameraden in Meppen. Daar onze secretaris het zonnige zuiden moest opzoeken, terwijl we dat ook
hier hadden, maar dat terzijde.

Henk Bakker

Vertrok het westelijke deel van onze provincie
via de noordelijke route en het oostelijke deel
via de oostelijke route, ze arriveerden samen
om 12 uur bij de Wasserturm in Meppen waar
de bolderkar al klaar stond door de zorg van
Jürgen.
Na de gebruikelijke ‘Tasse Kaffee’ werden de
groepen ingedeeld.
De Duitse kameraden waren met 8 spelers en
de Niederländische/Holländische
groep met 6 spelers.
De verdeling werd als volgd gemaakt, beide
groepen van 7 personen.
We liepen de bekende route tot aan de kippenboer, met na elke 7 schoten een kleine pauze
met diverse versnaperingen zoals we dat elk
jaar gewend zijn om deze barbaarse tocht te
overleven. Tijdens deze tocht werd de naam
van Geert nog genoemd door de Duitse maten, hij was vaste klant bij dit gebeuren en zijn
afwezigheid viel een ieder van ons op.
Onze Oosterburen mochten zich deze keer

winnaar noemen met het minst aantal schoten
over het parcour. Bij de Wasserturm moest
nog uitgemaakt worden wie
Bösselkoning werd. Na een behoorlijk aantal
schoten op het midden van de weg lukte het
de Duitse groep de fles aan gruzelementen te
gooien.
Ondertussen was de grünkohl aangekomen en
konden we ons gezamenlijk tegoed
doen aan deze smakelijke en voor ons bijzondere maaltijd.
De versierselen van de Bösselkoning wisselden van eigenaar voor een jaar en
kameraad Holtkamp mag zich Bösselkoning
2019 noemen.
Na nog een afzakker vertrokken we rond 18.30
uur met een voldaan gevoel naar
de thuisbasis.
Tot zover het verslag over onze Bössel middag
in Meppen.
Groeten, sgt (bd) Henk Bakker

Schieten Winterswijk April 2019
We zijn weer wezen schieten in Winterswijk met de Wapenbroeders. We hadden door allerlei
omstandigheden te weinig mensen om een team te hebben, zodat we tegen elkaar konden
schieten. Jack heeft dat opgelost door de Wapenbroeders met elkaar te laten schieten en wij
met twee speciale geweren van hem.

Het andere geweer was iets aparts, een zwartkruit geweer.
Dit was een Springfield Trapdoor uit 1894, kaliber .45. Jack maakt de patronen hiervoor zelf.
Dit was wel een belevenis, had nog nooit met
zwartkruit geschoten.
We schoten op 50 meter en ook dit geweer
was zuiver, ik kon er de schijf goed mee raken,
geen afzwaaiers, mooie groepen.
10

Je moest hem wel goed schouderen, want hij
klapte hard tegen je schouder.
Zo hebben we de hele middag lekker geschoten met elkaar, afwisselend met de .22
en dan weer met de .45.
De kelder was op een gegeven moment blauw
van de rook van het zwartkruit, niet bepaald
gezond maar wel mooi, had het niet willen
missen.
Met en paar man hebben we een hele doos
met munitie leeg geschoten.
Deze keer dus niet om een prijs schieten maar
zomaar voor de lol, prachtig.
Jack, nog bedankt.
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Jan Manenschijn

We hebben met een .22 geschoten, dit was
een soort cowboy geweer, met de trekkerbeugel grendelen en ontgrendelen, hier hebben
we wel vaker mee geschoten.
Dit is een precisie geweer, hij is loepzuiver, ik
kan er dan ook altijd mooi resultaten mee behalen.

Bezoek aan WTD Meppen
Op 15 april zijn we op uitnodiging van Jürgen Bradler van de Duitse reservisten in
Meppen naar het museum van de WTD aldaar geweest.
Rond 12 uur moesten we bij de Wasserturm
zijn waar eerst koffie werd gedronken.
Dit deden de Duitsers nooit, maar dat hebben
wij hun inmiddels geleerd middels hinten, elke
keer dat wij daar kwamen. Inmiddels staat de
koffie klaar.
Waar een hint niet goed voor is.
Rond 13.00 uur was het dan zover, we werden
eerst toegesproken door de grote baas aldaar
en toen die vertrok nam een gids het over en

vertelde ons over de diverse wapensystemen
en bommen hoe ze werken en wat voor uitwerking ze hebben op tanks en personeel enz.
Dit was een museum, dus we hebben geen
nieuw dingen gezien, allemaal inmiddels verouderd spul.
Alle nieuwe munitie wat het Nederlandse leger krijgt, van geweerkogels tot granaten en
antitankgeschut en bommen onder vliegtuigen
worden hier eerst uitgeprobeerd, je kunt wel
stellen alle wapentuig wat de NAVO heeft is
hier eerst getest. Ze hebben een schietbaan
van 30 km lang en als het moet kunnen ze nog
schieten tot aan de Waddenzee en ik kan je
vertellen dat is een heel eind.
Deze Wehrtechnische Dienststelle für Waffen
und Munition zoals ze voluit heten bestaat al
sinds de Eerste Wereldoorlog, hier werden alle
kanonnen van Krupp al uitgetest en hier is ook
het gigantische kanon dat ze op het spoor konden zetten getest.
Dit kanon schoot maar liefst 50 km meen ik te

OVV KNR KOERIER
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weten. De granaten waren net zo groot als een
volwassen man en wogen een paar ton.
Dit kanon werd in onderdelen vervoerd en terplekke in elkaar gezet wat op zich al een gigantisch karwei was.
Ik moet zeggen dit was wel weer een sterk
staaltje Duitse techniek, dit is ook het grootste
kanon wat ooit is gebouwd en waar ook mee
is geschoten, alleen de nauwkeurigheid hield
nog al te wensen over. Waar zo’n granaat neer
kwam was er in een cirkel van 400 meter niks
meer.
Dit was ook weer een mooie middag en ter afsluiting zette Jürgen de BBQ aan, wat door ons
wel gewaardeerd werd uiteraard.
Na het nuttigen van de diverse lekkernijen en
een biertje was het weer tijd om naar huis te
gaan.
Weer een mooie middag met onze Duitse
vrienden.
Dit was weer een klein verslag van Kpl 1 bd Jan
Manenschijn.
Bezoek RTV Oost en Ankerslot
Onze penningmeester, Eric Rakers had een mooi uitje voor ons geregeld. We gingen een kijkje
achter de schermen nemen bij RTV Oost en bij zijn oude werkgever, te weten Ankerslot in Enschede. De naam verraad het al, daar worden sloten gemaakt en wel cilindrische.
Maar eerst dus naar RTV Oost alwaar we werden opgewacht door Dorothy Oosting.
Onder het genot van een kopje koffie vertelde
ze wat we zoal te zien kregen.
Voor een ieder van ons een bekend gezicht van
RTV Oost.
Ze heeft van alle soorten programma’s gepresenteerd in de loop der jaren.
We kregen een rondleiding samen met een
vrouwenclubje, mooi twee vliegen in een klap.
Ze heeft de historie van de zender verteld en
hoe het vroeger ging en nu.
Daar waren soms wel hele veranderingen bij.
Teveel om op te noemen, we zijn bij Bert van
Losser in de studio geweest bij zijn uitzending
voor de radio s’morgens.
De controlekamer hebben we gezien en een
soort kapperszaak waar de mensen eerst
opgemaakt worden voor ze op de tv komen,
doen ze dat niet dan heeft iedereen een
behoorlijk blas en grauw gezicht volgens Dorothy.
We zijn ook nog in de opnamestudio geweest
met daarin een grote iets rondlopende balie
waar de presentator achter staat.
We mochten zelf ook nog een presentatie doen
waarbij je in de camera kijkt
en zo gemakkelijk de tekst kunt lezen. Dit noemen ze autoque.
12

Daarna nog een kop koffie en even met elkaar
nagepraat in de kantine en toen naar Enschede, naar Ankerslot.
Eerst geluncht bij Defensie, bij het stadion van
FC Twente in de buurt heeft Defensie
een wervingsbureau zitten en daar had Eric
contact met opgenomen zodat we daar konden eten.
Na de lunch dus naar Ankerslot waar Eric ons
in de kantine de werking van verschillende cilindersloten op een bord heeft uit getekend.
Dit was een interessante les voor verschillende van ons.
Daarna de fabriek in en bij verschillende machines waar de onderdelen voor een slot worden
gemaakt gekeken. Tenslotte gezien hoe een
slot in elkaar gezet word, dit gebeurd zowel
automatisch als met de hand.
Al met al een mooie en leerzame dag, Eric ik
wil je bij deze namens alle deelnemers aan
deze dag hartelijk bedanken.
Dit was een kleine samenvatting van wat we
deze dag allemaal gezien hebben.
Kpl1 bd Jan Manenschijn
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De FKNR sterk aanwezig tijdens
herdenkingen
Logistiek is het zeer interessant, wat komt er een boel kijken bij de inzet van
een militair orkest. En niet zonder enige zweetdruppels voor de staf van het
Fanfare Korps Nationale Reserve – FKNR. Een eenheid als dit orkest opsplitsen in een kleiner ensemble, combo of hoornblazer met begeleider. Om ze
vervolgens door heel Europa te sturen. Een enkeling mag zelfs het vliegtuig
in, om vervolgens te landen in Dubai!
Koningsdag
Ter ere van de verjaardag van onze
vorst worden niet alleen in het binnenland festiviteiten georganiseerd.
Zo heeft bijvoorbeeld de Nederlandse ambassade in Parijs de traditie dat
ze voorafgaand aan Koningsdag een
receptie organiseren voor Nederlanders in de hoofdstad en haar relaties.
Op 24 april in Hotel d’Avaray, ambtswoning van de ambassadeur werden
onder genot van een hapje en drankje
de gasten muzikaal getrakteerd door
ons combo op jazz-songs en bekende
melodieën. Het ensemble bestond
voor deze uit een ritmesectie (drums,
piano, gitaar en basgitaar) aangevuld met trompet, tenorsaxofoon en
trombone. Op Koningsdag zelf had de
FKNR de eer om in Amersfoort voor
de vorst zelf op te treden. Samen
met Showband Juliana en DJ KingST
heeft de FKNR een mooi muzikaal onderdeel gepresenteerd.
Niet gehinderd door weer of wind vertrokken we vroeg van de Bernhardkazerne naar de binnenstad, waar we in
één lang lint van muzikant naar onze
concertlocatie liepen. Ook Juliana
reed met ons mee.
Na een uitgebreide veiligheidscheck
kon onze opbouwploeg de tuin gereed
maken. Ondertussen werd onze Chef
PR sergeant-majoor Gerrit Dijkstra
geïnterviewd voor de live uitzending
van het AD. Deze krant deed live verslag van het programma voor haar
website. Tegen een achtergrond van
Mondriaanschilderijen in XL-formaat,
werden onze stoelen onder een paar
appelbomen klaargezet. Deze zorgden ervoor dat het nog wat na-regende bij elke windvlaag, ondanks dat de
buien toch echt vertrokken waren.
Om het wachtend publiek alvast op te
warmen voor het grote moment daar
was begonnen beide orkest met eigen
repertoire, om vervolgens gezamenlijk het programma tot in de puntjes
te vervolmaken.
14

Het programma opende de FKNR in
volle bezetting met Fanfare, speciaal
voor deze gelegenheid geschreven
door Dennis Hazenoot. Daarna volgden een aantal nummers vlak na elkaar, waaronder Boogiewoogie in een
nieuw arrangement en This Is How
It Feels Like van DJ Armin van Buuren. Hierbij speelden de showband en
FKNR samen, begeleid door DJ KingST
met stevige Beats. Na luid applaus en
gejoel vervolgde de koninklijke stoet
haar tocht en konden zelfs de laatst
regendruppel dit feest niet meer in
het water doen vallen.
4 Mei
De Mei maand staat in het teken van
herdenken van gevallenen en de vrijheid die daarop volgde. Aan de militaire orkesten de taak om deze momenten van bezinning muzikaal te
omlijsten, en altijd is er de vraag naar
het signaal taptoe waarna een moment van stilte volgt.
De laatste jaren zijn we regelmatig in
het buitenland actief op 4 mei. Daar
waar Nederlandse militairen op erevelden begraven liggen. In samenwerking met ambassades wordt met
de Nederlandse gemeenschap aldaar
op passende wijze stilgestaan bij de
strijd die toen geleverd werd en het
offer wat gebracht is.
Evere (BE)
In de Brusselse voorstad Evere, op
de Britse militaire begraafplaats zijn
negen graven te vinden van Nederlandse soldaten. Om klokslag 12 uur
begon de ceremonie en deze werd
bijgewoond door de Nederlandse
ambassadeur. Na het signaal Taptoe
werd één minuut stilte gehouden
waarna een rondgang langs de graven plaatsvond. Bij elk graf werd stilgestaan en was er mogelijkheid om
bloemen en kransen te leggen. Hierbij
speelde het koperensemble van de
FKNR passende hymnes en koralen
Nr. 2 - 2019 1e JAARGANG

onder begeleiding van haar chef-dirigent kapitein Alfred Willering.
Orry-La-Ville (FR)
Benoorden Parijs ligt het plaatsje
Orry-la-Ville. Hier ligt tevens een
Nederlands militair ereveld met 114
oorlogsgraven en vier gedenkplaten
waarop 108 slachtoffers werden herdacht.
Een deel van deze laatste groep
slachtoffers zijn omgekomen nadat
een Duitse bom het scheepsdek trof
van het Franse schip SS Pavon.
Bij deze herdenking werden op indrukwekkende wijze delen uit het dagboek
van Richard ‘Dick’ van Pelt voorgedragen door nabestaanden. Deze soldaat stierf aan boord van een Mitchell
B25-bommenwerper toen deze voor
de Bretonse kust vloog. Onder leiding
van kolonel Sander Luijten werd deze
dienst bijgewoond door ambassadeur
Pieter de Gooijer. Het koperensemble
hier stond onder leiding van kapelmeester adjudant Ralf Goddrie.
Hoornblazers
Op de Nederlandse erevelden in Düsseldorf en Frankfurt was hoornblazer (trompettist) Korporaal Patrick
van Leeuwen aanwezig. Hij nam de
honneurs voor de FKNR waar in Düsseldorf en Frankfurt. Düsseldorf is
een grote begraafplaats met meer
dan 1230 oorlogsgraven en vier gedenkplaten voor slachtoffers waarvan geen graf bestaat.
Al deze gevallenen stierven in de
deelstaat Nordrhein-Westfalen. In
Frankfurt am Main ligt een Nederlands ereveld met 756 graven en een
drieluik met 242 namen, allen gevallen in Zuid-Duitsland. Op beide plekken was hij getuige van imponerende
herdenkingen.
Een uniek moment was er voor korporaal Elwin Smit. Hij mocht signalen
ten gehore brengen in het verre Dubai.
OVV KNR KOERIER
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De FKNR aanwezig in  Frankfurt,  Evere en  Dubai.
Orre-La-Ville .
Grote foto: Dusseldorf.

Foto’s: © FKNR 2019

Bij Kamp NL op de Al Minhad Air Base
Dubai (het FSE Mirage Detachment
24), in de middag voorafgaand aan de
4 mei herdenking, was hij te gast. Later op de dag was hij getuige van een
herdenking bij de Dubai Polo & Equestrian club.
In Dubai waren de ambassade en
het consulaat-generaal, samen met
Language One, de Nederlandse Club
Dubai, de Nederlandse Business Council Dubai en de Northern Emirates, en
BeNeLux Business Council, Abu Dhabi, gastheer van Remembrance Day
voor de Nederlandse gemeenschap.
Een van de activiteiten omvatte ook
het voordragen van een indrukwekkend gedicht van een van de studenten van Language One. Onze korporaal had een drukke werk- en reisdag,
maar het was vooral een indrukwekkende dag.

OVV KNR KOERIER
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Confirmed ‘shots’: OVV KNR ALV 2019

Klaas Hartman

Foto’s: © 2019, Klaas Hartman

29 maart

ALV OVV KNR, Du Moulin Kazerne,

Soesterberg 29 maart 2019.

Utrecht
Afscheid secretaris Hans van Engeldorp Gastelaars
Op 6 maart 2019 tijdens onze Algemene Leden Vergadering van afdeling Utrecht hebben wij
afscheid genomen van onze secretaris Hans van Engeldorp Gastelaars.
Hans had al eerder aangegeven dat hij wilde
stoppen. Op 1 maart 2019 liep zijn zittingstermijn af en was hij niet meer herkiesbaar. Na
12 jaar trouwe dienst vond hij het genoeg geweest.
Na lang zoeken hebben wij een nieuwe secretaris gevonden en wel mevrouw Anita Blees
die met algemene stemmen is aangenomen
door de vergadering.
Omdat Hans afscheid nam heeft Ab Schoonheim speciaal voor Hans een mooi werkstuk

Namens het hele bestuur van afdeling Utrecht,
Hans bedankt!

Foto’s: © 2019, OVV KNR Utrecht

Henk van Leeuwen

gemaakt, die hij dan ook met trots in ontvangst
heeft genomen. Ook onze voorzitter Gerrit den
Besten had een stoffelijk blijk van waardering
voor Hans meegenomen.
Na dit alles hebben de leden van de vergadering d.m.v. een applaus ook Hans bedankt voor
al die gedetailleerde verslagen die Hans al die
jaren heeft gemaakt.

18
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Verslag van de Vriendendag 2019
bij het Natresmuseum

Foto’s: © 2019, HC KNR

Vriendendag Historische Collectie Korps Nationale Reserve 13 april 2019
De eerste ‘vriendendag’ van de Historische Collectie Korps Nationale Reserve
(HC KNR) in Harskamp was een groot succes.

Vice-voorzitter HC KNR Sjaak Vinke aan het woord.

Het bestuur en de vrijwilligers boden
de paar honderd bezoekers op zaterdag 13 april een vol programma aan.
Vanzelfsprekend was het collectiegebouw geopend. In park eromheen
werd flink uitgepakt met historische
voertuigen en klassieke wapens.
Een extra accent gaf de op de kazerne
oefenende Echo-Compagnie van 20
Natresbataljon. Zij liepen patrouilles
in de buurt en hadden een verkeerssluis ingericht op de toegangsweg
naar het gebouw. Zo kregen de bezoekers naast het verleden ook een
actueel beeld van het korpsheden.
Vice-voorzitter HC KNR Sjaak Vinke

begon de dag met een speech: “Het
museum zit nu twee jaar op deze
plek. Vooral het afgelopen half jaar
is er veel extra werk verricht. Het
interieur is opgefrist en de collectie
beter gepresenteerd en bovendien
uitgebreid. Vanmorgen nog bracht
een bezoeker een mooi nieuw item
mee voor de collectie. Kortom, we
groeien. Natuurlijk spelen onze vrijwilligers hierin de hoofdrol, maar we
hebben een grote schare donateurs.
Zij zijn voor ons ook heel belangrijk.
Met deze eerste vriendendag hebben
we iets voor hen terug willen doen.”

Startschot door kolonel Fulco Stallmann.

de plaatsvervangend inspecteur reserve-personeel van de Koninklijke
Landmacht. Fulco kreeg uitleg over
het klassieke geweer ‘Hembrug Model 1895’. Het wapen werd geladen
met een oefenpatroon, waarna hij het
startschot van de dag mocht lossen.
Het oude geweer heeft een groter
kaliber dan het huidige standaardgeweer van het KNR de Colt C7. Qua
techniek is de C7 een wereld van verschil, maar met indruk maken door
geluid wint de oude Hemweg het met
kilometers.

De dag werd met een luide knal ingeluid door kolonel Fulco Stallmann,

Vanaf 1 mei 2019 zijn wij open tot 31 augustus 2019
Openingstijden 2019
Woensdag : vanaf 13:00 uur
Zaterdag

: vanaf 13.00 uur

Toegang

: Gratis

Voor groepen van 10 personen en meer zijn wij op verzoek ook buiten het seizoen open. Hiervoor
kunt u een afspraak maken via: historischecollectie@natres.nl
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Zuid-Holland
Omdat we ondertussen in juni 2019 zitten als dit blad voor u ligt, is er intussen al weer heel
wat gebeurd in OVV KNR-land.

Hans Jansen

Algemene ledenvergadering afdeling
Zuid-Holland
Zo hebben we onze algemene ledenvergadering (ALV) op 9 maart 2019 ook al achter de
rug. Niet te min was dit een geslaagde bijeenkomst. Een 19-tal leden waren aanwezig in
Rijsoord en 13 leden hadden te kennen gegeven dat ze verhindert waren.
We mochten bij de ALV onze Landelijk voorzitter (aftredend per 29-03-2019) Ron Roos
tevens lid van onze afdeling welkom heten en
uiteraard ook ons Erelid en Lid van Verdienste
van onze afdeling.
De vergadering werd dit jaar gehouden op een
bijzonder locatie: het Johannes Post School
Museum te Rijsoord.
Het bijzondere aan dit museum is dat daar in
één van de lokalen tijdens de tweede Wereldoorlog de Nederlandse Capitulatie is ondertekend op 15 mei 1940.

Alle aanwezigen werden ontvangen met koffie
en gebak en daarna verzocht plaats te nemen
in de zaal waar de ALV zou plaatsvinden
Voor aanvang van de jaarlijkse ALV werd door
de beheerder en oprichter van dit museum, de
heer Aad Los, een korte uitleg gegeven over
hoe en waarom van het ontstaan van dit museum.
Daarna werd de vergadering geopend door de
voorzitter. Alle agendapunten werden serieus
en vlot afgehandeld, naar een ieders tevredenheid.
Tijdens de rondvraag, waren er niet veel vragen of opmerkingen, op één na nl. die van ons
Erelid Joop Saarloos.
Hij memoreerde het probleem van het parkeren op de Van Ghentkazerne te Rotterdam,
tijdens onze bijeenkomsten daar. Dat het niet
meer is toegestaan om met privé-voertuigen

De erewacht op de
toegangstrap van het
Mauritshuis.
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van onze leden en de leden van de Bond van
Wapenbroeders te parkeren op het kazerneterrein. En ook niet op de parkeerplaats
voor Echo’s Home “Het Anker” omdat dit nu
ook kazerneterrein is. Er dient in het vervolg
geparkeerd te worden op de parkeerplaats tegenover de kazerne. Op korte termijn wordt er
gesproken met de verantwoordelijke personen
van de kazerne. Er zal ook gekeken worden of
we uit kunnen wijken naar een andere locatie.
Dat zal zeker niet gemakkelijk zijn.
Bij het in de bus vallen van dit blad wordt er
nog hard gewerkt aan een nieuwe parkeerplaats naast het Echo’s Home, maar of wij
daar ook gebruik van kunnen maken is nog niet
bekend.

Dit bestond uit een zeer gevarieerd programma. Er werd tekst en uitleg gegeven over hoe
men in vroegere tijd de schoollessen kreeg.
Deze uitleg vond plaats in een origineel leslokaal uit die tijd.

Na de vergadering, rond 12 uur, konden alle
aanwezige deelnemen aan een uitgebreide
lunch. Er was na de lunch een middagprogramma voor alle aanwezigen.

Na deze voorstellingen was er de gelegenheid
om het museum zelf beter te bekijken en gezamenlijk nog een drankje, aangeboden door het
museum, te nuttigen.

Een heugelijke mededeling
Op 26 april jl. mochten twee leden van onze
afdelingsleden een lintje ontvangen: de heren
Joop Nahon en Ron Roos.
Beide heren kregen uit handen van de Minister
van Defensie, mevrouw Ank Bijleveld, het bekende lintje.
De uitreiking was in het bijzijn van onze Korpscommandant, lkol Hans Berding en Hoofdofficier Toegevoegd (HOT) maj Rob Sommers. Ook
waren aanwezig: de nieuwe landelijk voorzitter
maj Andre Olde Engberink, landelijk secretaris

Peter Mensink, ons lid Mr. Frits Stapel, erelid
Joop Saarloos met echtgenote en onze secretaris Hans van der Vecht.
De uitreiking vond plaats op het voormalige
IDL (Instituut Defensie Leergangen) in Rijswijk.
Joop Nahon, ons bestuurslid ‘social’ is nu Lid
in de Orde van Oranje Nassau, Ron Roos is nu
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Hierbij wil het bestuur, leden en donateurs van
OVV KNR afdeling Zuid-Holland beide heren
van harte feliciteren met hun koninklijke onderscheiding.

OVV KNR KOERIER

Hierna was er mogelijkheid om een spectaculaire film van het Grote Bombardement van
Rotterdam in mei 1940, op bijzonder wijze te
beleven. Deze film werd vertoond in het Planetarium, waar men in 380 graden rond kon
kijken. Daarna kon men een tijdreis maken in
een tijdcapsule. Nadat men in deze capsule
was ingestapt en had plaats genomen, werd
men met enkele G-krachten het heelal in geschoten. (Visueel).
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Minister van Defensie,
mevr. Ank Bijleveld en
Joop Nahon. 

Minister van Defensie,
mevr. Ank Bijleveld en
Ron Roos. 
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Foto’s: © 2019, AVRM LDP

Fotoimpressie van de oefentocht
van de AVRM LDP 2019 in Limburg

Welkom en uitleg ... 
Coördinaten bepalen route, Bravo Team 
Uitleg knopen klimbroekje 
Alpha Team 
Bravo Team 
Alpha Team 
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Zuid
OVV bij dodenherdenking Tegelen bij oudste oorlogsmonument van Nederland.
Op 4 mei 2019 heeft een delegatie van OVV KNR voor het eerst acte de préséance gegeven bij
het oudste oorlogsmonument van Nederland. Het was een voortreffelijk en waardig optreden.
Dit heeft ook de provinciale pers gehaald en is daarmee een mooie promotie van zowel het
Korps Nationale Reserve als het korpsonderdeel Onze Vrijwilligers Vereniging.
A.C. Faesen
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Het oorlogsmonument “Ik Zal Handhaven” te
Tegelen is een monument ter nagedachtenis
aan de omgekomen Tegelenaren tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Op 8 september 1939
liep de Nederlandse mijnenveger Hr. Ms. Willem van Ewijck van de Koninklijke Marine tijdens het vegen van mijnen op een eigen mijn
die op een verkeerde plek gelegd was en geruimd moest worden. Bij dit incident kwamen
30 bemanningsleden om het leven, waaronder
de uit Tegelen afkomstige stoker 3e klas Henk
Peters. Het monument “Ik Zal Handhaven”
werd ter nagedachtenis aan deze gebeurtenis in oktober 1940 opgericht in de wijk Op
de Heide aan de Trappistenweg in Tegelen. In
november van datzelfde jaar werd het monument onthuld onder toeziend oog van de Duitse bezetter.
Het monument werd opgericht naar een ontwerp van de van oorsprong uit Tegelen afkomstige kunstenaar Piet Peters. Het bestaat uit
een reliëf van weerbestendige gresklei omlijst
door een gemetselde gedenkmuur die van links
naar rechts getrapt oploopt. Het reliëf bevat
een afbeelding van de Nederlandse vlag. Deze
vlag wordt door een hand omhoog geheven,
te midden van dreigende wolken en woeste
golven. Onder de afbeelding staat de tekst “Ik
zal handhaven”, de Nederlandse vertaling van
“Je maintiendrai”, sinds 1815 de wapenspreuk
van Nederland. Op de gedenkmuur zijn naambordjes aangebracht van 28 gesneuvelde Tegelenaren.

Eigenlijk staan er 2 oorlogsmonumenten bij
elkaar. In 1955 is ook een monument onthuld
voorstellende een Amerikaanse soldaat, die
een kogel opvangt voor deze de vrouw en het
kind raakt. Symbool staat het feit dat naast
de soldaten ook de burgers slachtoffer waren
van het oorlogsgeweld.
Het organiserend comité was zeer tevreden
over het optreden van OVV KNR, dus dit zal
waarschijnlijk wel een herhaling krijgen.
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Foto’s: © 2019, OVV KNR Zuid

Confirmed ‘shots’: Wageningen 2019
5 mei

Klaas Hartman
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Foto’s: © 2019, Klaas Hartman
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bevrijdingsdag,
Wageningen
51e mei
2019.
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Van harte
gefeliciteerd ...

Foto’s: © 2019, AVRM

Onze gewaardeerde landelijke OVV KNR
penningmeester is door het hoofdbestuur
van de AVRM onderscheiden met het zilveren kruis van de AVRM. Dit is vanwege
zijn tomeloze inzet bij verscheidene activiteiten binnen de AVRM. Van harte gefeliciteerd (ERed.).

In memoriam
Hans Hendrie Kragt



Korporaal der eerste klasse

 1964 -  2019

Van de eindredacteur
Ook de OVV KNR is bij de Vriendendag Natres Museum 2019
Terwijl het wervingsteam OVV KNR in het weekend van 13 en 14 april in Zuidlaren (Bevrijdingsfestival Operatie Amherst*) voor de OVV KNR aan het werven is, gaven ondergetekende en de
landelijke penningmeester, John Brinckman, van de OVV KNR acte de préséance bij de ‘Vriendendag 2019’ van het Natres Museum bij de Generaal Winkelmankaerne te Harskamp. Wij stonden daar met een kleine stand om wat meer bekendheid te geven over de OVV KNR. Hieronder
een kleine fotoimpressie van die dag.

Richard Marnix Sopacua

Twee – afgeslankte – regimenten van de Franse ‘Chasseurs Parachutistes’ (SAS) worden in de nacht van 7 op 8
april langs de marsroute afgeworpen om bruggen veilig
te stellen, de vliegvelden bij Havelte en Eelde te bezetten, verbindingen te storen en verwarring te stichten onder de Duitsers, zodat ze geen tijd hebben de verdediging
goed te organiseren.Van alle bruggen worden alleen
die in Smilde en Appelscha succesvol veroverd. In heel
Drenthe worden in het voorjaar van 1945 maar liefst 140
bruggen verwoest. Waar in Friesland het verzet probeert
dat te voorkomen, lijkt het Drentse verzet zich daar niet
echt mee bezig te houden.
Operatie Amherst is de naam van deze luchtlandingsactie van zo’n 700 Franse parachutisten. Ze maken deel
uit van de Britse SAS (Special Air Service). Tijdens en na
de operatie sneuvelen 33 Franse para’s. De para’s zijn
verdeeld over 47 groepen (sticks), gedropt bij Meppel,
Beilen, Westerbork, Gieten-Borger, Appelscha en Assen.

*)

Foto’s: ©2019, Richard Marnix Sopacua

Bron: www.drentheindeoorlog.nl
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OVV KNR-leden actief bij ‘Walk for Life*-night’
Achter de schermen hadden een aantal OVV KNR-leden keihard gewerkt om dit nachtelijke wandelevenement in goede banen te gaan leiden. Onder leiding van de SM (BD) Henk Drent gingen de OVV KNR-leden en andere vrijwilligers,
menige keren bij het Provinciehuis Groningen vergaderingen beleggen om de ‘puntjes bij de i’ neer te gaan zetten. Voor
aanvang start werd er 1 minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van ons gewaardeerde OVV KNR-lid en
tevens vrijwilliger van het evenement, Hans Kragt. Een kleine fotoimpressie van het evenement. (ERed.)

 Indrukwekkende
1 minuut stilte vanwege
het overlijden van
Hans Kragt.

De Stichting Walk for Life Groningen wil jongvolwassenen, van 18 t/m 35 jaar, die met kanker worden
geconfronteerd, hoop geven, kracht bieden om hun leven weer op te pakken. Jonge mensen, in de opbouwfase van hun leven, geconfronteerd met kanker perspectief geven voor hun toekomst.
*)

De Stichting Walk for Life Groningen organiseert ondermeer een wandel- en loopevenement. Met dit
evenement willen we zoveel mogelijk mensen mobiliseren en activeren om mee te lopen. Met als doel:
aandacht te vragen- en geld te genereren voor deze groep.
Met het geld bij elkaar gelopen door de deelnemers van het evenement realiseren wij concrete initiatieven voor deze groep, in alle facetten van hun leven.
Info: www.walkforlife.nl
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 Directeur Marga Timmerman haalde aan dat
Hans Kragt ook vrijwilliger was bij Walk for Life.

OVV KNR KOERIER

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

11. Na de oorlog
Harrie was na de Bevrijding nog
dienstplichtig en moest zich melden
bij de Grenswacht, Compagnie Oldenzaal. Hij heeft daarop bij dit onderdeel
nog een tijd actief gediend. Eerst in
de Compagnie Oldenzaal, later in Glanerbrug, daarna in het Aamsveen en
tenslotte in Vught.

de Duitse kant van de grens. Dat die
twee nationaliteiten elkaar niet konden luchten of zien bleek duidelijk
door het af en toe schieten, zelfs met
scherpe munitie, op elkaars onderkomens!

Daarvan getuigt nog zijn “Soldiers
service and paybook”. Hij had het
Army number 26596. Hij diende bij
dat onderdeel tot 23/9/1946.

Laarbrug, dicht bij de samenvloeiing
van Vecht en Regge. Daar werden
de NSB-ers heen gebracht die na
het eind van de oorlog aan de Duitse
grens of soms in Duitsland zelf waren opgepakt. In het kamp was soms
de bewaking een zootje. Zo werden ze
eens gewaarschuwd dat er een hevig
onweer op komst was toen ze in een
café in Ommen zaten. Ze rekenden
direkt af en gingen op weg naar het
kamp, waar toen de bui losbarstte.
Dit voorkwam waarschijnlijk dat er
een aantal gevangenen zou ontsnappen.

In Glanerbrug heeft hij tijdens de bewakingsdienst gemerkt dat Engelsen
en Canadezen elkaar niet mochten. Er
waren daar Canadese en Britse militairen ondergebracht in aan weerszijden van de weg gelegen huizen aan

Een van de laatste plaatsen waar Harrie diende was bij Ommen in het kamp

Harrie moest soms NSB-ers transporteren naar Maastricht, waarbij ze
op de terugweg steevast bij het Carmelietenklooster in Merkelbeek langs
gingen. Dan konden ze dan priesterstudenten die geen vervoer hadden
OVV KNR KOERIER
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helpen om naar hun familie te komen.
Die kregen een gratis lift van hen.
In Vught was een van Harrie’s kameraden, A.S., een jongen uit Oldenzaal, het helemaal zat. Hij en Harrie
zouden ook nog naar Nederlandsch
Indië moeten en hadden de opleiding
voor carrierchauffeur al gehad. Maar
het toeval wilde dat ze daar een Oldenzaalse administrateur hadden die
wel een borrel lustte. Omdat Harrie
en A.S. beide onderofficier waren
hadden ze recht op één fles jenever
per maand. Dat maandrantsoen hebben ze de man gegeven, en kregen
in ruil daarvoor allebei een reiskaart
voor vervoer van den Bosch naar Enschedé. Ze moesten dan wel vroeg
weg zijn, werd erbij verteld, want de
kantoorman wilde hun de volgende
dag daar niet meer zien. Op een vraag
van Harrie wat hij moest doen met de
oproep voor Indië antwoordde de administrateur: “Je weet toch wel waar
de brievenbus (hij bedoelde: het riool)
is?”
Daar werd dus de oproep in gegooid.
Harrie had nog soldij tegoed, maar
daarover heeft hij nooit meer gepraat
om geen slapende honden wakker te
maken.
Jan stierf, nadat hij in 1962 een hartaanval had gehad en 16 keer geopereerd was, op 18 September 1976.
Gerard is gestorven op 6 Juni 1984.
Harrie is, als laatste van de drie broers
Leferink, gestorven in de nacht van 6
op 7 Januari 2003.
12. Nog wat aanvullingen.
Harry had 3 Koninklijke onderscheidingen, de Herinneringsmedaille aan
Mei 1940, het Verzetsherdenkingskruis en de Orde van Oranje Nassau.
Hierna afgebeeld.
Februari 2003, Gait H.M. Leferink.
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In memoriam
Wilhelmus ‘Willem’ Iseger


65 jaar

 Maart 2019
Advertentie

Gespecialiseerd in het opmaken, bijplaatsen en repareren van onderscheidingen, medailles en miniatuur
medailles van alle Defensie onderdelen, politie, brandweer, douane en veteranen.
Wij bieden u kwaliteit en snelle levering binnen 2- 4 weken retour na ontvangst van de onderscheidingen. Spoed gevallen en grote aantallen in overleg.
Medailles
Om uw medaille te mogen dragen moet deze worden opgemaakt volgens de geldende voorschriften van de diverse Defensieonderdelen. De volgorde
van opmaak gebeurt volgens de richtlijnen vastgesteld door de Kanselarij der Nederlandse Orden. De medailles, batons en miniatuurmedailles worden
op één plaat, in de juiste volgorde bevestigd en aan de achterzijde voorzien van hoogwaardige push pins welke gemakkelijk op uw uniform kunnen
worden bevestigd of losgemaakt. Tevens worden de eventuele cijfers, letters of gespen na opmaak gemonteerd.
Batons en miniatuur medailles (klein model)
Batons worden gedragen ter vervanging van de medailles op het (militaire) tenue naast elkaar in één of meerdere rijen boven de linker borstzak.
Bij de Koninklijk Landmacht en Koninklijke Luchtmacht in rijen van vier. Bij de Koninklijke Marine en Koninklijke Marechaussee in rijen van drie.
Miniatuurmedailles worden gedragen op het galatenue, avondkleding en bij de leden van de militaire orkesten op het concerttenue.
Zowel de batons als miniatuurmedailles worden opgemaakt in de zelfde draagvolgorde als de grootmodel medailles.
Ook deze worden waar nodig of mogelijk, na de opmaak voorzien van eventuele cijfers, letters, kronen of gespen. Indien u besluit tot het opmaken
van uw onderscheidingen verzoeken wij u uw medailles en batons naar ons op te sturen. Gaarne volledige NAAM-ADRES-WOONPLAATS-gegevens,
telefonische bereikbaarheid en eventueel e-mailadres. Voor militairen is vermelding van het onderdeel en hun IDnummer noodzakelijk.
www.roosonderscheidingen.nl
Oleanderpark 20
3142 NK Maassluis

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

E-mail: ron.roos@planet.nl

Rabobank: NL19 RABO 135 166 691
KvK: Rotterdam 24413142

Secretariaten van provinciale afdelingen

Colofon

Noord		
		
		
		
		

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

Overijssel		
		
		
		
		

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

Utrecht		
		
		
		
		

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

Noord-Holland		
		
		
		
		

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

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

Zuid-Holland		
		
		
		
		

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

Zuid		
		
		
		
		

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

K.J. Hartman (Klaas)
H.G. Borgesiusstraat 46
9626 AW Schildwolde
Tel. 0598 - 42 19 28
E-mail: huisfotograaf@ovvknr.nl
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Digitaal lezersbereik
10.000

Inleveren kopij voor de
OVV KNR Koerier Nr. 3 - 2019,
1e jaargang
Vóór 1 augustus 2019

Bezoek ook

Werving
		
		
		
		
		

Oplage
650 exemplaren

Advertentieprijzen
A4 € 100
A5 € 150
A5 € 125

OVVKNR huisfotograaf
		
		
		
		
		

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

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

Grensverleggende activiteiten in 2019
Amersfoortse 2 daagse
21 t/m 22 juni
Info zie: www.amersfoortse2daagse.nl

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

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

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

