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Van de eindredacteur
Halo semua (goededag allemaal)
Een mooi jaar had het moeten worden, een
jaar van herdenkingen en genoeg sportieve
activiteiten in het verschiet. 75 jaar bevrijding
in Nederland zou dit jaar gevierd worden. Voor
ons als OVVKNR-ers zou 5 mei het hoogtepunt
zijn geweest wanneer wij het bevrijdingsdefilé
in Wageningen gaan lopen. Ook de Nijmeegse
4-daagse in de maand juli is voor de wandelfanaten onder ons het moment van de waarheid.
Of de vele wandeltrainingen wel voldoende is
om 'De Nijmeegse 4-daagse wandeltocht' te
volbrengen? Het antwoord daarover moet ik u
jammer genoeg schuldig blijven.
De coronavirusuitbraak, genaamd COVID-19, in
de afgelopen maanden heeft de regering doen
besluiten om bovengenoemde en andere grote activiteiten, te afgelasten. Dit vanwege het
risico dat het virus verder wordt verspreid.
Wereldwijd zijn er 9.296.202* bevestigde besmettingen gemeld en zijn 479.133* personen
aan het coronavirus overleden. Alleen al in
Nederland zijn 49.914** personen positief getest op het coronavirus en helaas ook 6.100**
sterfgevallen te betreuren ten gevolge van
het virus. De genomen maatregelen die de regering heeft ingesteld is om in ieder geval te
voorkomen dat we in Nederland in een totale
“lock-down” moeten gaan leven. Dat het ge-

lukt is, is mede te danken door dat we met z'n
allen de genomen maatregelen ter harte hebben genomen. Alhoewel sommigen er anders
over denken. In ieder geval komt er (en dat is
positief) binnenkort een versoepeling op de
genomen maatregelen met dien verstande dat
de 1,5 meter regel nog steeds van kracht is.

Richard Marnix Sopacua

In dit nummer o.a.
Lintjesregen 2020 (oud) leden Korps Nationale Reserve.
Polsten Kanon 2cm Luchtafweerdienst opgenomen in de HC KNR Expositie.
Wederom van onze gastschrijver maj. Fred
Warmer een mooi artikel over “Nieuwe camouflage-uniformen voor de krijgsmacht,
maar hoe zijn die ontwikkeld?” Ook van zijn
hand een artikel over “de historische binding
van studenten met de krijgsmacht.”
Voor nu heel veel leesplezier, een fijne vakantie
en goede gezondheid toegewenst.
Amato oo (tot ziens),
Sld1 bd Richard Marnix Sopacua
Bronnen: * WHO en ** RIVM, 25 juni 2020.

Bericht vanuit uw ledenadministratie
Nieuwe leden
Beun, M.J.
Bos, G.
Boswijk, S.
Zwaan-Ootes, A.M.

Hoofddorp
Hoogeveen
Uithoorn
Den Oever

Noord-Holland
Noord
Noord-Holland Donateur
Hoord-Holland

Ieder jaar maak ik mee dat als er leden-of donateurs opzeggen dit niet goed doorgeven.
Het is al jaren zo dat als een lid-of donateur
zijn lidmaat-of donateurschap opzegt dit bij de
Ledenadministrateur moet doen. Wanneer
men dat doet krijgt je altijd van de ledenadministrateur een bevestiging dat een opzegging
in goede orde is ontvangen. Heb je geen bevestiging van de ledenadministrateur ontvangen
dan is de opzegging niet goed gegaan. Dus als
je naar 4-5 maanden nog steeds een koerier
OVV KNR KOERIER

in huis krijgt terwijl je denkt dat je opgezegd
hebt, dan klopt er iets niet. Om dan te zeggen:
Ja maar ik heb vorig jaar opgezegd! En als ik
dan vraag om de bevestiging dan krijg ik nooit
meer een antwoord. Dus enkel en alleen bij mij
uw eventuele opzegging aan mij doorgeven.

Henk van Leeuwen

Mijn gegevens staan op de eerste bladzijde.
Henk van Leeuwen
Uw Ledenadministrateur
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Noord
Johan Hoeksma, **0514048 lichting 88-05
Een bevlogen 10e Natresser BD, gelegerd in zowel Havelte als Assen
Bij opkomst als dienstplichtige geplaatst op
het PIRCO (Pantser Infanterie Rij Opleiding
Centrum) te Veldhoven, alwaar ondermeer de
rijopleiding M113 en YPR plaats vond. Als op
dag 1 was het me duidelijk algemene militaire
vorming was ondergeschikt in de komende 2
maanden. Een rijopleiding op de pantserrups
M113 stond me te wachten. Een beetje teleurgesteld, immer de YPR had ‘stuur bekrachtiging’ en de M112 sticks met rembanden. Oh ja
de YPR had ook een turbo..
Achteraf helemaal niet erg dat M113 het werd,
want het verschil in vermogen was eigenlijk
in de praktijk niet zo heel groot en de M113
was toch aanzienlijk ‘smaller’ en lichter door
het ontbreken van de bepantsering. En oh ja..
de YPR opleiding was deels op de simulator.
Waar de M113 chauffeurs gewoon nog de tankbaan opgingen en om en om dezelfde beginners fouten maakten, begonnen de eerste YPR
chauffeurs schoorvoetend met het ‘naaimachine voetje’ op de simulator: een maquette,
waar met een op een naaimachine gelijkend
voetje ‘overheen gereden’ werd. Althans dat is
nu mijn herinnering.
Uiteraard werd er ook in de stad LES-gereden
met de M113. Menigeen toucheerde daar of een
verkeerslicht of een verkeersbord. En van die
eerste waren er in Eindhoven nogal een paar.
Uiteraard werd er ook wat infanterie veld
werk geëduceerd. Omdat ik weet dat een aantal van de lezers die mij kennen (nog dienende
of inmiddels BD als NATRES’er) de volgende
alinea zullen herkennen in later optreden bij de
NATRES, alvast mijn excuses aan wat de discipline had moeten zijn, al is het achteraf .

☺
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Tijdens een van de twee veldoefeningen was
het zwaar winters weer. Schuil bivak, nat, werkelijk alles wat nodig is om minimaal ernstig
grieperig af te sluiten. Alle infanterie oefeningen waren die week goed gedraaid, goede
motivatie (voor wat die ook mag zijn bij een
chauffeur), maar er was toch nog een ‘toetje’. En dat was nog een nachtje in je eigen tenthelft gewikkeld slapen, waarbij er geen enkel
uitrustingsstuk meer droog was en de nacht
temperaturen inmiddels richting min ging. Wie
mij kent die raad het al, we mochten uiteindelijk in de vrachtwagens slapen. Onder voorwaarde dat we de week erop met het kader
gingen stappen in ruil voor een pintje.. Ik hoop
dat deze daad inmiddels verjaard is…
De plaatsing zou voor een MTS’electronica
logischer wijs op een verbindings- of commando voertuig zijn. Alleen hadden we een
‘zaak thuis’ en dat was een reden om dichter
bij huis geplaatst te kunnen/mogen worden.
Het VRA hiertoe hier toe werd gehonoreerd en
zo kwam ik bij de 129AFDVA te Havelte terecht
als chauffeur LANCE raket lanceer platform
(voor de kenners en de nieuwsgierigen ook wel
bekend als M752 SPL Self Propelled Launcher,
lanceervoertuig voor de MGM-52 Lance tactische grond-grondraket. 6 lanceer voertuigen
kende Nederland er en deze waren in gebruik
van 1974 tot 1992. Meer informatie: https://
nl.wikipedia.org/wiki/129_Afdeling_Veldartillerie.
Helaas waren de hoeveelheid oefeningen in
het veld gering, alhoewel we de klinkers op
de Johannes Post kazerne en en de er achterliggende Havelter oefenterreinen, tesamen
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twee klikjes (afhankelijk van de olie temperatuur) vast zetten om de linker arm wat te ontzien. Want wat was het gevaar, de remband
kon doordat de smeering zijn werk niet goed
kon doen mogelijk warm lopen en zelfs vast
slaan. En dat gebeurde midden in de nacht...
Alleen dan slinger je dus niet rechts de berm
in maar links… uiteindelijk is alles goed afgelopen, althans met de collega chauffeur en met
de M752. Van de boom hebben we nooit meer
iets gehoord of gezien…
Als uitverkoren Peloton mochten we, vanwege het tonen van goede prestaties aan de
Amerikanen die ons in Nederland auditeerden,
naar Kreta om daar te trainen en de werkelijke lancering te doen of bij te wonen van de
LANCE. En dan (verplaats je naar 1989) durf ik
nu wel te schrijven dat we met deze raket niet
de doorslag hadden gegeven in een mogelijk
nucleair gevecht tussen Oost en West. Menig
raket afgeschoten vanaf Kreta kwam voortijdig in zee terecht met (deels) niet ontbrande
brandstof. En dat maakte het dat de Amerikaanse soldaten toentertijd niet bij alle Kreteanen even geliefd waren.
Werken was het van s ’morgens 5.00 (6.00
uur op ‘de plaat’) tot 12.00uur. Daarna was de
zon de baas en werd er niet gewerkt. Dus middags wat onderhoud en corvee en daarna naar
de stad, of met de ZODIAK varen.
Omdat na de schietsessie op Kreta de nieuwe
lichting opkwam en omdat ik door ging studeren, mocht ik me op de terugweg in de Fokker
F27 Friendship omkleden in burger en zat mijn
dienstplicht er na een dikke 11 maanden bij aankomst op Soesterberg al weer op.
Oh ja, bescheiden als we waren hadden we als
dienstplichtige een flesje Ouzo mee voor thuis.
Meer ruimte was er niet, want op de terugweg
zaten alle houten kisten aan boord vol.. veel
voller dan op de heenweg…boordevol.
Het verhaal verteld echter niet precies waarmee…
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met VanHeutz en de Amerikanen van DARP
wel hebben ‘plat geoefend’. Eleveren, Neigen,
Check-double check, ik kan het nog dromen…
Schiet oefeningen met het persoonlijk wapen
waren geweldig: als voertuig commandant (er
was plaats voor twee personen en die waren
beide chauffeur), had je namelijk en een UZI en
een Browning. Dus waren de schietoefeningen
met het kader..
Een beetje buitenbeentje waren we als 129e
ook wel. De schaarse oefening in Duitsland
heb ik nog op het netvlies in twee herinneringen: SOXMIS en het ongeluk waarbij een van
de chauffeurs met zijn M752 tegen een boom
slaat.
Over eerst genoemde is nog het nodige te lezen op internet (https://nl.wikipedia.org/wiki/
SOXMIS) Over het ongeluk, het volgende: de
M113 (wat natuurlijk het donor rupsvoertuig
was voor de M752) had zoals in het begin van
dit verhaal geschreven sticks om mee te remmen en te sturen. De werking was simpel, door
het aantrekken van alleen de linker of de rechter stick maakte het mogelijk om te sturen.
Voor zover je kon spreken van sturen, want in
feite remde je volledige mechanisch met een
remband op het differentieel. Door beide tegelijk aan te trekken kon je remmen en door de
vergrendeling bovenop kon je de sticks vastzetten (zeg maar de parkeer rem). Nu is het alleen zo dat de linker en rechter rupstrack niet
gelijke lang waren en de wegen bol lopen. Dat
maakte dat het rechtuitrijden niet een kwestie
was van stick loss en gas, nee je bleef continue
bijsturen met de linker stick (jutteren voor de
ingewijden) om te voorkomen dat je de berm
in reed. En dat was een behoorlijke inspanning
zeker, als je vol gas (55-65 afhankelijk van
wie er het laatste onderhoud had gepleegd en
de turbo kanalen had ontroet) een paar uur
moest toeren over de Duitse landwegen. Dus
wat we afgeleerd hadden op PIROC deed toch
ieder chauffeur, namelijk de linker stick een of
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Lintjesregen 2020 (oud) leden Korps Nationale Reserve
Vervuld van trots kan ik u mededelen dat Het Zijne Majesteit behaagd heeft,
om u vandaag bij Koninklijk Besluit te benoemen tot ……….
In verband met het corona virus, gaat de bekendmaking dit jaar anders dan anderen jaren. Normaal
wordt je met een smoes naar het gemeentehuis gelokt.
Dit jaar belt de burgemeester of komt langs met de
inachtneming van de 1.5 meter afstand. Vanwege de
maatregelen rondom het corona virus zal de echte
ceremonie op een later moment plaatsvinden om dan
de Koninklijke Onderscheidingen daadwerkelijk op te
spelden.
De volgende korpsleden hebben een Koninklijke Onderscheiding ontvangen:
Officier in de Orde van Oranje Nassau
Luitenant Kolonel b.d. Willem Verheyen

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
met zwaarden
Kolonel Fulco Stallmann
Luitenant Kolonel b.d. Kees-Jan Weber
Majoor Fred Warmer
Korporaal 1 Carla de Vet

ingesteld. Binnen de orde bestaan er 6 ridderlijke graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur,
Officier, Ridder en Lid. Zijne Majesteit de Koning is
Grootmeester van de Orde.

Geschiedenis
In 1841 stichtte Koning Willem II als Groothertog van
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Luxemburg de Orde van de Eikenkroon. Alhoewel dit
Majoor b.d. Frits stapel
geen Nederlandse orde was, werden onderscheidingen
in de Orde van de Eikenkroon regelmatig toegekend
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
aan Nederlanders en buitenlandse diplomaten. Na het
Korporaal 1 b.d. Paul van Wingerden
overlijden van Koning Willem III in 1891 werd Luxemburg een zelfstandige staat. Het gevolg was dat de
De Orde van Oranje Nassau
onderscheidingen in de Orde van de Eikenkroon niet
De Orde van Oranje-Nassau is op 4 april 1892 bij wet meer konden worden toegekend door het Nederlandse
staatshoofd.
De behoefte aan een nieuwe, derde, Nederlandse orde
werd duidelijk. Die was nodig om met name buitenlandse diplomaten koninklijk te kunnen onderscheiden, maar ook om mensen uit de lagere klassen en
standen hiermee een koninklijk schouderklopje te
kunnen geven. Op 4 april 1892 - ten tijde van Koningin
Emma als Regentes van het Koninkrijk - werd de Orde
van Oranje-Nassau ingesteld.
Herziening van het decoratiestelsel
In 1994 werd het Nederlands decoratiestelsel - na
bijna dertig jaar discussie - bij wet ingrijpend herzien.
Vanaf de Algemene Gelegenheid in 1996 werd er voor
het eerst gedecoreerd onder de werking van het herziene stelsel. De wetgever had bij de herziening een
democratischer decoratiestelsel voor ogen waarin voor
automatismen geen plaats meer was. De hoogte van
de onderscheidingen werd losgekoppeld van rang en
maatschappelijke status. In principe kan iedereen in
onze samenleving worden gedecoreerd. Een decoratie
wordt namelijk uitsluitend toegekend op basis van bijzondere persoonlijke verdiensten voor de samenleving.
Tot 1996 bestond de Orde van Oranje-Nassau uit vijf
graden. Daarnaast waren er tot 1996 Eremedailles
in goud, zilver en brons aan de Orde verbonden. De
dragers van de Eremedaille werden niet opgenomen in
de Orde. Sinds 1996 worden de Eremedailles niet meer
uitgereikt, terwijl de Orde van Oranje-Nassau nu zes
graden heeft: Ridder Grootkruis; Grootofficier; Commandeur; Officier; Ridder en Lid.
De leden en bestuur van het ovvknr willen hierbij alle
gedecoreerden van harte feliciteren!
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Met een ;-) naar de schietbaan kijken

Geachte Korpsgenoten
De impact van COVID-19 op de samenleving wordt
steeds groter. Defensie heeft al verschillende concrete
stappen gezet en momenteel worden meer voorbereidingen getroffen en staat defensie met man en macht
paraat.
Op dit moment worden reservisten reeds ingezet in de
veiligheidsregio’s en op andere locaties. Verder bereiden andere reservisteneenheden zich voor een op een
mogelijke inzet, indien daar in de huidige situatie om
wordt gevraagd. Iedere militair, dus ook de reservist,
dient rekening te houden met een (alternatieve) inzet.
De operationele informatie over de eventuele inzet
verloopt via de commandantenlijn van de bataljons.
Andere inhoudelijke zaken en maatregelen die betrekking hebben op de reservist kunt u vinden op het intranet portaal van het ministerie van Defensie onder
de kop (COVID-19: informatie voor Reservisten). Mijn
advies is om op regelmatige basis dit portaal te bezoeken, deze informatie wordt namelijk op zeer frequente
basis aangepast aan de snel veranderende realiteit!
Mijn gedachten gaan in het bijzonder uit naar alle mogelijke persoonlijke gevolgen van deze crisis op u, uw
8

geliefden en uw sociale omgeving. Economisch gezien
is het voor veel bedrijven, groot en klein, de zelfstandigen en de ZZPer een extreem moeilijke periode. En ook
gaan mijn gedachten uit naar uw eigen gezondheid en
dat van uw familieleden en naasten. Ik verzoek u ook
de aanwijzingen op te volgen en de voorgeschreven
maatregelen in acht te nemen, ook als u fit en gezond
bent, dit in het belang van mensen die kwetsbaarder
zijn.
Korpsgenoten ik reken op u, 'Als 't moet'.
Korpscommandant Lkol Hans Berding
Bron: Korps Nationale Reserve
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Van de korpscommandant
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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

Advertentie

Polsten Kanon 2cm Luchtafweerdienst opgenomen in de
HC KNR Expositie
Historie van het kanon
Onze historische collectie heeft nu in de expositie een
markant stuk luchtdoelgeschut. Een volautomatisch
vooroorlogs 2 cm luchtdoelgeschut dat furore maakte
in de meidagen van 1940. Duitse transport vliegtuigen
en jagers werden er met succes mee bestookt.

Het Vrijwillig Landstormkorps Luchtafweerdienst beschikte naast luchtdoelmitrailleurs over deze kanonnen, die geplaatst werden op plekken waar cruciale
industrieën beschermd moesten worden. De kanonnen
werden door de industrie gefinancierd.
Beroemd zijn de kanonnen, die geplaatst op het dak

van de Calvefabriek te Delft, de landende transportvliegtuigen op Ypenburg neerhaalden.
De kanonnen werden door het Ministerie van Defensie
en de Artillerie Inrichtingen (AI) besteld bij de Zwitserse
firma Werkzeugmachinefabrik Oerlikon AG en wel op
9 december 1938, het betrof 100 stuks. Het kanon,
20mm, type JLaS werd door de KL, de 2 TL No1 genoemd. In totaal werden 170 exemplaren geleverd,
met de bijbehorende 2 cm granaten, brisant met lichtspoor en schokbuis met zelfvernietiger.
De kanonnen met de serienummers 2056 t/m 2225
werden ingezet bij de LAD en 9 compagnieën luchtdoelmitrailleurs van het Veldleger. Van al deze kanonnen is er nog maar 1 exemplaar 2TL overgebleven. De
nr. 2224 staat in de collectie van het NMM. Het kanon
is in augustus 1940 geplaatst in de collectie van het
Legermuseum te Leiden. Het kanon is onbruikbaar
gemaakt door 3 gaten geboord in de loop. De andere
in beslag genomen exemplaren zijn in de loop van de
oorlog door de Duitsers opgebruikt.
Het 2 cm Oerlikon kanon is in en na de oorlog op vele
manieren vervaardigd en ingezet. Deze 2 cm, Polsten is
een remake van Poolse Britse origine. Een eenvoudiger
en goedkopere identieke replica bestaande uit 119
delen in plaats van de 250 van de Oerlikon. Voor de
oorlog waren de Polen reeds aan een replica ontwerp
begonnen. In september 1939 ontsnapte het Poolse
ontwerpteam naar Engeland. Deze 2 cm Polsten is
gebruikt door Airborne units tijden de operatie Market
Garden.
Het kanon is naast een uniek voorwerp ook een monument. Hierbij herdenken wij de inzet van de vrijwillig
dienende militairen en de gesneuvelden van de Landstormkorpsen in de Meidagen van 1940.
Aoo bd Frans Smits
Conservator HC KNR
Kenmerken van het kanon:
• 2 TL, ter bestrijding van aanvallen op lagere hoogte.
• Volautomatisch kanon op driepootaffuit.
• Fa Polsten, GB.
• 2 cm brisant met lichtspoor granaten, schokbuis
met zelfvernietiger.
• Vuursnelheid 3 patronen per seconde.
• Patroonhouder voor 15 patronen.
• Richtmiddel, kringvizier met oogkorrel.
• Maximale dracht 1800 meter.
• Gewicht 291 kg.
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Aankomst van het kanon bij de
HC KNR te Harskamp
Op vrijdag 6 maart jl. was het dan zover. Het lang
verwachte Polsten 2cm Luchtafweerkanon kwam naar
de HC KNR te Harskamp. Het NMM, vertegenwoordigd
door Conservator Mathieu Willemsen, kwam het
‘Stuk’ in bruikleen overhandigen. Aangezien het een
behoorlijk zwaar voorwerp betreft was er wel wat tijd
en fysieke inspanning van de aanwezigen nodig om het
geheel op zijn plek in de expositie te krijgen.
Eerst werd het Driepoot-affuit naar binnen gebracht en
daarna de pallet met loop. Na enig passen en meten
en stond het affuit uiteindelijk op zijn plaats.
Daarna kon begonnen worden met de assemblage
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van het stuk. Het uiteindelijke resultaat mag er zijn.
We zijn als HC KNR heel blij met deze mooie aanwinst
voor onze collectie.
Tot slot gaat onze speciale dank uit naar de medewerking van alle betrokkenen in het bijzonder het NMM
te Soest en de Servicebalie Harskamp van het Facilitair
Bedrijf Defensie.
Bert Corton
Hoofd Collectiebeheer
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Nieuwe camouflage-uniformen voor de
krijgsmacht, maar hoe zijn die ontwikkeld?

Majoor Fred Warmer

Volgens de planning gaat de Defensie eind 2020 begin
2021 voorzien worden van nieuwe camouflage uniformen met een camouflage patroon ontwikkeld door Defensie en TNO Defense & Security. Het project om een
uniek en “eigen” Nederlands camouflage patroon te
ontwikkelen is al rond 2008 gestart. De schrijver van
dit artikel de Majoor Fred Warmer is hier ook zijdelings
bij betrokken geweest, hij is namelijk in die periode
door Defensie i.s.m.TNO Defense & Security op pad gestuurd naar Afghanistan om daar opnamen te maken
met een zogenaamde kleurentestkaart, deze kaart
diende om kleuren te ijken in diverse landschap- omgevingen. Maar de weg naar de ontwikkeling van het
Nederlandse camouflage uniform is lang, controversieel en moeizaam geweest. In dit artikel kunt u lezen
hoe de ontwikkeling van het Nederlandse camouflage
uniform er uit heeft gezien vanaf 1945 tot heden.
Inleiding
In 1912 kwam er een grote uniform verandering voor
de Koninklijke Landmacht. Het donkerblauwe tenue
en het bijbehorende donkerblauwe hoofddeksel , voorzien van geelkoperen of wit metalen emblemen, werden vervangen door een grijsgroen uniform en hoofddeksel. De legers van de ons omringende landen waren
de landmacht hierin reeds voorgegaan. De militaire
kleding moest worden aangepast aan de kleur van het
gevechtsterrein. De eerste luitenant der Veldartillerie
A.W Den Beer Poortugael was hierbij een voorloper.
Reeds in 1900 publiceerde hij in de Nieuwe Militaire
Spectator 69e jaargang een artikel waarin hij vurig
bepleitte de kleur van de uniformen aan te passen aan
de natuurlijke omgeving. Dat geschiedde dus in 1912.
In de loop der jaren werd de Nederlandse militaire kleding steeds meer aangepast aan het terrein. Van het
oorspronkelijke grijsgroen ( 1912) tot het grijze uniform( 1916 - 1940); van het na-oorlogse Britse khaki
tot de Amerikaanse groene gevechtskleding en uiteindelijk in 1993 een camouflage (woodland)patroon dat
overeenkomt met de kleuren van de bossen en velden
van Noord-West-Europa. En het heeft maar liefst 30
jaar geduurd voordat er medio 2020 weer een nieuw
camouflage-uniform ingevoerd gaat worden.
Amerikaanse camouflage overalls
De eerste camouflage uniformen bij het Nederlandse
leger deden zijn intrede in 1946 toen de expeditionaire Nederlandse legermacht van de Eerste Divisie "7
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December" naar Nederlands-Indië werd gezonden om
daar orde en rust te herstellen. De in de haast van allerlei landen gekochte tropenkleding voldeed niet en er
waren grote tekorten aan functionele gevechtskleding,
en van de broodnodige camouflage kleding voor in de
jungle was helemaal geen sprake.
Tot de legeraanschafdienst van het KNIL in een grote
Amerikaanse opslag in Hollandia en in Biak ( Nieuw
Guinea) een enorme voorraad Amerikaanse camouflage overalls M-1942 (jungle Suit/ Jungle Camouflage
Coveralls' ) ontdekte. Deze gecamoufleerd jungle overall van katoenen visgraatstof HBT (Herring Bone Twill)
was speciaal ontwikkeld voor gevechten in de Pacific,
en gaf uitstekende bescherming tegen insecten en
doornen, en bood de drager de gelegenheid om het
lichaam snel te laten afkoelen door middel van het
open van de lange ritsluiting volgens de makers van
de overall , helaas was de praktijk weerbarstiger. De
Amerikaanse troepen die in 1943 in de verzengde hitte
van Nieuw Guinea moesten vechten waren minder tevreden met deze overall. Er kwam veel kritiek op deze
jungle overall, te warm, te zwaar, en nam veel vocht,
waardoor het gewicht nog verder toenam. Daardoor
kwam deze camouflageoverall bij duizenden in de
opslag terecht in Hollandia, en kon Nederland deze
uiteindelijk overnemen van het Amerikaanse leger.
De overalls werden snel overgebracht naar Java, waar
ze als eerste aan de infanterie eenheden en het Korps
Speciale Troepen (KST),werden verstrekt. Maar al snel
hadden het Depot Speciale Troepen (DST) en de 1e
Parachutisten Compagnie specifieke wensen met betrekking tot de camouflageoverall. Waar nog bij kwam
dat de voorraad Amerikaanse Jungleoveralls uitgeput
raakte en er problemen ontstonden met de maatvoering. Op basis van deze Amerikaanse overall werd in
Batavia een speciale camouflageoverall ontworpen en
gemaakt voor het Depot Speciale troepen (overall, camouflage, Speciale Troepen model 1948). Deze restant
partijen werden in 1949 naar Nieuw Guinea gezonden,
waar de Nederlandse troepen deze nog tot 1955 hebben gedragen.
Ondertussen begon men in Nederland ook na te denken over camouflage uniformen, wat resulteerde in
een camouflage broek en jas (M-1950.) Het camouflage patroon leek enigszins op de in Nederlands- Indië
gefabriceerde jungle overall, maar de kleuren waren
donkerder en het vlekkenpatroon was iets groter. Als
eerste heeft het Korps Commando troepen deze pakOVV KNR KOERIER
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ken uitvoerig getest, maar zijn uiteindelijk niet in
gebruik genomen. Ze werden niet praktisch en prettig
draagbaar bevonden en bovendien kwam er verzet
uit de hoek van voormalige verzetsstrijders die vonden
dat de pakken erg veel leken op de Waffen SS camouflage pakken uit de tweede wereldoorlog. Uiteindelijk
verdwenen de pakken in de opslag en werden jaren
later weer ontdekt en opgebruikt voor oefenvijanddoeleinden.
Het project gevechts-PSU '80
Ondertussen was wel in 1972 een 'Werkgroep gevechts-PSU' opgericht die als opdracht had om adequate gevechts-PSU samen te stellen om alle artikelen
behorende tot de gevechts-PSU van de militair in beschouwing te nemen ten einde op basis van het voorziene optreden in de periode na 1980. Onder 'het te
voorziene optreden na 1980' wordt door de werkgroep
verstaan een gemechaniseerd optreden van het Ie Legerkorps (1 LK) in de Noord-Duitse laagvlakte. Ook
kreeg de project groep de opdracht nieuwe camouflage uniformen te ontwikkelen voor de krijgsmacht in
navolging van de NATO partners.
In 1979 deed voor het eerst sinds 1955 weer een camouflage uniform zijn intrede bij de krijgsmacht. Aan
het NL detachement Unifil 1979-1985 werd extra een
camouflage regenpak verstrekt met een zwart, bruin,
groen en okergele camouflage patroon.
In 1982 startte de Materieel Voorzienings Afdeling
(MVA)-6 het project van de ontwikkeling van een
nieuw camouflage pak. Samen met TNO (Nederlandse
Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek) en het Twentse textielbedrijf Nijverdal -Ten
Care ontwikkelde men een camouflage gevechtsspak.
Maar dat project liep vertraging op omdat gezien de
Britse ervaringen tijdens de Falkland-crisis (maart/
juni 1982), de pakken ook van sterk brandwerende
stof moest worden gemaakt en dat conflicteerde
weer met het aanbrengen van het nieuwe ontworpen
camouflage patroon .Het duurde tot september 1985
voordat militairen van de 13e Pantserbrigade in Oirschot begonnen met de beproeving van de kleding in
de praktijk. Het lag in de bedoeling het nieuwe tenue
met ingang van 1988 in te voeren voor de hele landmacht. Het camouflagepatroon was door de Duitse
Bundeswehr ontwikkeld en uitermate geschikt voor
gebruik op de Noord-Duitse laagvlakte. Maar al snel
staken ook de protesten van de oud-verzetsstrijders
OVV KNR KOERIER

in de media weer de kop op, het camouflage pak leek
in hun ogen wederom te veel op de gehate Waffen SS
camouflage pakken uit de tweede wereldoorlog. Ook
binnen de eigen organisatie was er veel tegenstand
en vooral uit de hoek van eenheden en militairen die
het nieuwe uniform in de proefperiode niet mochten
dragen. Na intensieve beproeving werd de poging in
1987 gestaakt, naast dat de gebruikers iets tegen het
'bloemetjesbehang' pak hadden, de controversie in de
media over het vergelijk met de Waffen SS camouflage,
bleken er ook veel klachten te zijn over de bewegingsvrijheid in de jas en de slechte kwaliteit. Het beproefde
weefsel ging zich na enige rijd 'futloos' gedragen en
zelfs krimpen, de lange parka en bodywarmer werd als
hinderlijk ervaren en de klittenbandsluitingen maakten te veel lawaai. Onder druk werd ook het Duitse
camouflagepatroon veranderd, terwijl TNO en de Camouflageschool wetenschappelijk hadden vastgesteld
de toegepaste Duitse flecktarn camouflage veruit de
beste camouflage was die ooit is ontwikkeld. Dit flecktarn patroon is van oorsprong afkomstig van de Duitse
Wehrmacht (Leger) en de Waffen-SS in de tweede wereldoorlog. Je kan eigenlijk de Duitse camouflage ontwerpers uit de jaren veertig beschouwen als de vaders
van alle camouflageontwerpen uit de 20e eeuw.
Gevechtskleding M-93
Eind augustus 1988 werden de nieuwe proefmodellen
van de gevechts-PSU gepresenteerd, waarbij de geheel
nieuw ontworpen camouflage uniformen nu voorzien
waren van een groter vlekkenpatroon, waarbij het
Britse Disruptive Pattern Material (DPM) als voorbeeld
diende. Maar ook deze invoering ging niet zonder slag
of stoot, met argumenten dat binnen de Nederlandse
maatschappij camouflage uniformen te agressief zouden worden gevonden poogden tegenstanders, zowel
binnen als buiten de organisatie, de invoering te saboteren. In 1993 begon men toch, na jaren van wikken en
wegen en politiek gekonkel, met de verstrekking van
de gevechtskleding M-93. Er kwamen drie varianten:
Woodland, Desert en tropen. Deze pakken worden
anno 2020 nog steeds gedragen door de krijgsmacht.

project vertraging heeft opgelopen, besloot in 2017
de CDS luitenant-admiraal Bauer aan DMO om 7200
gevechtspakken aan te schaffen in het multicam patroon, uitsluitend voor de uitzendingen. Multicam is
een camouflagepatroon dat is ontworpen voor gebruik
in een breed scala van omstandigheden en kon zo “off
the shelf” worden aangeschaft.
Netherlands Fractal Pattern (NFP)
Maar ondertussen is de ontwikkeling van een “eigen”
camouflagepatroon gewoon doorgegaan, wat geschiedt is binnen het verwervingsproject Individueel
Systeem Soldaat (ISS). ISS bestaat uit het Verbeterd
Operationeel Soldaat Systeem (VOSS), dat voorziet in
de uitrusting voor de te voet optredende militairen
van gevechtseenheden, en het Defensie Operationeel
Kledingsysteem (DOKS) dat voorziet in de uitrusting/
kleding voor de gehele krijgsmacht.
In 2008 zijn diverse defensiefotografen de wereld overgestuurd door Defensie i.s.m. TNO Defense & Security
om opnamen te maken met een zogenaamde kleurentestkaart. Deze kleurentestkaart diende om kleuren te
ijken in diverse landschapsomgevingen, onder diverse
lichtomstandigheden en op diverse tijdstippen. Van
deze foto’s maakte TNO zogenoemde kleurhistogrammen door vast te stellen hoe vaak kleuren in een
bepaalde omgeving voorkomen. Digitale computer
technologie kristalliseerde daar het op kleding en
uitrusting beste kleur/camouflage patroon uit. En met
goed resultaat blijkt nu. Uit vergelijkende testen met
bestaande mondiale patronen blijkt dat het nieuwe
Netherlands Fractal Pattern (NFP), erg goed werkt in
diverse omgevingen en onder wisselende omstandigheden.

Interim camouflagepakken
Heel Defensie wordt de komende jaren voorzien van
een nieuw uniform onder de titel Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS), hier is Defensie al
zeker 10 jaar mee bezig. Maar aangezien het DOKS
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Eigenlijk vraagt iedere omgeving om een apart camouflagepatroon. Dat is alleen niet praktisch. Je zou dan
eindeloos veel patronen krijgen en je zou zelfs meerdere tenues tegelijk bij je moeten hebben. Het streven
is dus zo min mogelijk patronen.
Voor kleding is dat het Netherlands Fractal Pattern
(NFP). Voorlopig in 3 varianten voor verschillende theaters van optreden:
- NFP-Green voor bosrijke en stedelijke gebieden in
West- en Oost-Europa;
- NFP-Tan voor droge gebieden, zoals woestijn, steppes en savannen;
- NFP-Navy voor het boordpersoneel van de marine.
Voor winterse (berg)omstandigheden wordt nog nagedacht over NFP-Arctic.

Multitone met minder kleuren en iets meer contrast.
Hierin zitten kleuren uit NFP-Green en NFP-Tan, waardoor het zowel in groene als in droge gebieden is te
gebruiken.

De uitrustingsstukken
Uitrustingsstukken zoals rugzakken worden gemaakt
van stuggere stoffen dan kleding. Die grovere stoffen
zijn moeilijk te bedrukken met het fijne patroon NFP
Green dat op de kleding wordt gebruikt. Zodoende
ontstond een iets grover en eenvoudiger patroon: NFP-

Met bijna 40 jaren niet meedoen met de internationale ontwikkelingen op het gebied van camouflage
innovatie hebben de besluitvormers dit belangrijke
component volledig genegeerd en stevig onderschat.
En daar hebben ze de Nederlandse militairen erg mee
te kort gedaan.

Positieve invloed op
de mentale component
Dat een goed ogend en functioneel gevechtspak een
grote positieve invloed heeft op het mentale component van militairen is wel duidelijk. Een uniform en uitrusting met een professionele uitstraling weerspiegeld
een professionele militair, en zo willen militairen ook
gezien worden. Het heeft directe invloed op de mentale gesteldheid en daarmee het presteren van onze
militairen.

Eeuwenoude historische banden met de krijgsmacht
Studenten in het geweer

Al eeuwenlang bestaan er nauwe banden tussen studenten en de krijgsmacht. Van studentencompagnieën, eenheden tijdens de Tiendaagse Veldtocht, tot de
hedendaagse ceremoniële studentenweerbaarheden
en de nieuwste variant: het Defensity College. Dit
laatste is een initiatief voor versterking van de band
tussen Defensie en een nieuwe jonge hoogopgeleide
generatie.
De geschiedenis van de studentenweerbaarheid gaat
ver terug. In 1665 was de Republiek in oorlog met Engeland en Bernhard van Galen, een Duits krijgsheer,
achtte de tijd rijp om zijn oude geschillen met zijn
westelijke buur op te lossen. Met Engelse fondsen trok
hij Gelderland binnen en na ook Overijssel veroverd te
hebben belaagde hij Groningen. Veel studenten boden
aan om te helpen de stad te verdedigen en er werd
een aparte compagnie opgericht. Omdat het niet tot
een belegering kwam werd deze twee maanden later
ontbonden.
Tijdens het rampjaar 1672 werden de studentencompagnieën opnieuw opgericht. In de stad Groningen
droegen de studenten veel bij aan de verdediging van
de vesting. Ook in de 18de eeuw waren er in meerdere
universiteitssteden exercitiegenootschappen en -ge14

zelschappen aanwezig, die zich oefenden in de omgang
met wapens.

voortgekomen. De studenten-soldaten werden in 1831
weer gedemobiliseerd.

Tiendaagse Veldtocht
Met het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815 boden de Leidse en Utrechtse studenten hun gewapende diensten aan voor het landsbelang. Geformeerd in Jagerscompagnieën werden ze
ingezet tegen een mogelijke aanval van de Fransen. In
1830 braken in Brussel, tweede stad van het Koninkrijk der Nederlanden, onlusten uit die ontaarden in
een massaal gesteunde opstand tegen het bewind van
koning Willem I.

In de tweede helft van de 19e eeuw was Europa het toneel van vele oorlogen. Koning Willem III was beducht
voor de Pruisische expansiepolitiek en bevorderde op
allerlei manieren de weerbaarheidsgedachte onder
burgers en studenten. Weer bloeiden de weerbaarheidsverenigingen op en er ontstonden diverse nieuwe.
Deze verenigingen hadden de landsverdediging op het
oog, en oefenden in het omgaan met wapens en in de
voorbereiding op de krijgsdienst. Zo werden in 1866 de
eerste officiële studentenweerbaarheden opgericht in
Utrecht en Leiden.

De Nederlandse regering mobiliseerde het leger en
riep vrijwilligers op. De schutterijen uit heel Nederland, aangevuld met vele andere jongemannen, gaven
aan de oproep gehoor. De studenten van de NoordNederlandse universiteiten en het Franeker Atheneum
leverden vrijwillige jagerscompagnieën en een compagnie linie-flankeurs voor deelname aan wat de ‘de
Tiendaagse Veldtocht’ zou gaan heten. Onder deze
universitaire troepen bevonden zich enkele hoogleraren, die dienstdeden als officier. Uit deze compagnieën
zijn enkele hedendaagse studentenweerbaarheden
Nr. 2 - 2020 2e JAARGANG

Vrijwillige Landstorm en studenten
Bij het uitbreken van WO1 in 1914 meldden zich vele
landgenoten (circa 20.000) aan om Nederland te verdedigen.
Om deze grote toestroom in goede banen te leiden,
en een plek te geven in de krijgsmacht, werd op 4
augustus 1914 de Vrijwillige Landstorm opgericht.
Hierin waren geen speciale studenteneenheden voorzien. Maar aangezien de studentenweerbaarheden
bestonden uit ‘vaderlandslievende en gezagsgetrouwe’
OVV KNR KOERIER
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Nederlanders, sloten zij zich massaal aan bij de Vrijwil- volgden deze procedure, die operatie Zwaluw werd
genoemd. Toen in 1953 het aantal studenten was gelige Landstorm.
daald tot slechts 300 man besloot met tot opheffing
Ook had de Vrijwillige Landstorm in de jaren ‘20 en ‘30 van deze opleidingscentra. De studentenweerbaarheid
een grote aantrekkingskracht op studenten door de bleef wel bestaan.
regeling ‘Vrijwillige Militaire Vooroefening’. Deze studenten sloten een verbintenis met het vooroefenings- Tijdens de Koude Oorlog stonden de studentenweerinstituut van de Vrijwillige Landstorm. Als zij voldeden baarheden onder bescherming van Prins Bernhard.
aan een aantal eisen konden zij een diensttijdverkor- De prins had ervaren dat na de Duitse inval in 1940
ting krijgen. De studenten kregen in de avonduren en amper georganiseerd en gewapend verzet mogelijk
in vakantieperioden algemeen militair voorbereidend was. Hij bedacht de weerbaarheden een rol toe bij
onderricht en, na een met voldoende uitslag afgelegd actief verzet tijdens een communistische overheersing.
examen, recht op verkorting van diensttijd bij de mili- Bewust besloot men om de studentenweerbaarheden
tie. Dit zogenaamde vooroefeningsinstituut werd op 1 pas een rol te geven ná de bezetting van Nederland. Ze
waren immers burgers en geen militairen die zich hadjanuari 1936 opgeheven.
den overgegeven. De Regionale Militaire Commando’s
had voor deze geheime verzetskracht geheime wapen'Zwaluwdetachementen’
De gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije in 1948 waren depots ingericht.
voor ruim 15.000 studenten aanleiding om de regering
te vragen een beroep op hen te doen. Het hoofd van Studentenweerbaarheid anno 2018
de sectie G3B van de Generale Staf richtte zich op 8 Iedere studentenweerbaarheid heeft nog altijd banden
maart 1948 met een nota tot zijn commandant met met Defensie. Voor het volgen van militaire trainingen,
het voorstel om ‘vrijwillige studentencorpsen’ op te schietoefeningen of deelname aan de Vierdaagse van
richten binnen de te vormen Nationale Reserve. Uitein- Nijmegen. Verder vormt een aantal weerbaarheden
delijk besloot de landmacht om deze studenten op te een afzetting in ceremoniële uniformen tijdens evenementen als bijvoorbeeld Prinsjesdag, Dodenherdennemen in afzonderlijke eenheden.
king op de Dam in Amsterdam of staatsbegrafenissen.
Zij kregen hun vorming in studentenopleidingscentra.
In geval van oorlog in de jaren ’50 kregen zij per 'te- Sinds 1998 wordt er door de weerbaarheden onderlegram N' een buitenlandse opkomstbestemming. De ling jaarlijks gestreden om de Prins Bernhard-trofee,
studenten zouden in detachementen via de zeehavens vernoemd naar prins Bernhard, in leven beschermheer
naar het buitenland worden vervoerd om daar hun mi- van de studentenweerbaarheden. Deze prijs wordt
litaire opleiding te voltooien. Ook andere opleidings- jaarlijks uitgereikt door de inspecteur-generaal der
eenheden van de landmacht, marine en de luchtmacht Krijgsmacht, tijdens de IGK-borrel op De ZwaluwenOVV KNR KOERIER
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berg (het voormalig werkpaleis van Prins Bernhard).
Korps Nationale Reserve
De laatste jaren is het Korps Nationale Reserve populair bij studenten, sommige eenheden zijn al voor meer
dan de helft gevuld met studenten. Actief zijn bij het
Korps Nationale Reserve is voor studenten goed met
een opleiding te combineren. Bovendien is het een
uitgelezen mogelijkheid naast de studie wat bij te verdienen. Het werk spreekt hen aan het verdient beter
‘dan vakken vullen in de supermarkt’. Saamhorigheid,
sportiviteit, uitdagingen aangaan en schietoefeningen
volgen’ en voor sommige een voorbereiding of springplank naar de beroepsofficiersopleiding.
Nieuw: Defensity College
Het Defensity College is in 2017 in het leven geroepen. In dit nieuwe initiatief krijgen werkstudenten
een bijbaan bij Defensie voor het uitvoeren van
opdrachten die passen bij hun studierichting en
interesses. De Nederlandse Defensie Academie
en de krijgsmachtonderdelen ontwikkelden het
programma voor de nieuwkomers. Ook wordt
er gewerkt aan leiderschapskwaliteiten. De samenwerking met onderwijsinstituten past in het
nieuwe concept Adaptieve Krijgsmacht en de intensivering van het reservistenbeleid. Studenten
zien meer en meer het belang van veiligheid in
en welke maatschappelijke bijdrage zij daaraan
kunnen leveren. Bovendien krijgen ze de kans om
onderdeel deel uit te maken van unieke projecten
die ze alleen bij Defensie vinden.
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Noord-Holland
Tekst: Henk Jan Boswijk

Henk Jan Boswijk

Met de vliegende start van het nieuwe bestuur
Noord-Holland werden direct een paar zaken
in gang gezet. Binnen een week al de eerste
bestuursvergadering onder de enthousiaste
leiding van voorzitter Ben Bakker. Er werd kennis gemaakt, er werden taken verdeeld en een
eerste opzet voor het jaarprogramma opgesteld. Het secretariaat bestaat in de nieuwe
opstelling uit de secretaris (Frits Ietswaard)
en de notulist/schrijver/2de secretaris (Henk
Jan Boswijk). De penningmeester (Peter de
Beurs) is bereid geweest om zijn functie vanuit
het vorige bestuur verder voort te zetten. Erik
Dirksen en Albert Vet versterken het nieuwe
bestuur met het verlenen van adviezen, suggesties en hand en span diensten.
En toen werd de hele wereld overvallen door
een virus. Covid19 ofwel Corona.
Nederland op slot. Vrijwilligerswerk, mantelzorg en veel werk ligt stil. Maar niet het bestuur van Noord-Holland! Standvastig en vastberaden (laten we heldhaftig maar even in het
midden laten). Op de afgesproken datum begin april ging de bestuursvergadering gewoon
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door. Digitaal met behulp van beeld en geluid
werd video-vergaderd.
Zaken als het nieuwe Infoblad van de afdeling
Noord-Holland (10 keer per jaar) en het cancelen van geplande bijeenkomsten werden vastgelegd. Vervolgens werd het najaars activiteitenplan opgesteld. Een plan dat in september
start. Tegen die tijd mogen we hopen dat de
overheid het bedrijfsleven en de burgers weer
adem geeft.
Covid19 wordt ook in Noord-Holland gezien als
oorzaak van het overlijden van twee oud KNatres leden. Dat is zeer pijnlijk en maakt duidelijk dat wij wel graag door willen, maar dat wij
dat toch niet altijd zelf kunnen bepalen.
Ons OVV-Knatres lid Ad Bakker werd door
dertig man uitgeleide gedaan middels een erehaag. Van oud KNatres vrijwilliger Nico Pauwiel werd het overlijden achteraf vernomen.
Het bestuur van de afdeling Noord-Holland
wenst ook via deze weg aan een ieder een
mooie en zo gezond mogelijke zomer. Hou je
haaks en blijf doorgaan met ademhalen.
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Majoor Fred Warmer geridderd!
De lintjesregen, traditioneel op de laatste
werkdag voor Koningsdag, verliep dit jaar op
een andere manier dan gebruikelijk. Door de
coronamaatregelen was het niet mogelijk de
onderscheidingen op vrijdag 24 april fysiek uit
te reiken tijdens een feestelijke bijeenkomst.
Burgemeester Marianne Schuurmans belde
de decorandus vrijdag 24 april, persoonlijk
op, met de mededeling dat het Zijne Majesteit
de Koning heeft behaagd om hem Koninklijk te
onderscheiden met de titel en onderscheiding
Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de
zwaarden.
Fred is als vrijwilliger bij het Korps Nationale
Reserve (sinds 1984) onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de
zwaarden. Van de redenen waar het Koninklijkbesluit op is gebaseerd zijn onder anderen
zijn werk als Hoofd Communicatie was bij het
korps, legerfotograaf tijdens missies in Afghanistan in de periode 2008-2010 en recentelijk
begeleidde hij de expeditie en zoektocht naar,
tijdens de tweede wereldoorlog, vermiste piloten in Westelijk Nieuw Guinea.
Het bestuur van OVV KNatres afdeling NoordHolland feliciteert Fred met deze welverdiende Koninklijke onderscheiding.
Henk Jan Boswijk
OVV KNR KOERIER
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Zuid-Holland

Hans Jansen

Beste OVV KNR vrienden, het is een rare tijd,
we hadden deze periode ons heel anders voorgesteld. We kunnen ons niet vrij bewegen en
moeten ons op allerlei manieren beperken in
onze omgang met anderen.
Ons verenigingsleven is daardoor ook in het
gedrang gekomen.
We moeten wachten op uitspraken van onze
regering, of en wanneer we elkaar weer kunnen ontmoeten. Velen van ons zijn inmiddels
op een dusdanige leeftijd gekomen, dat we behoren tot de risicogroep.
Daarmee zijn we kwetsbaar(der) voor dit vervelende Coronavirus
Dit jaar staat in het teken van 75 jaar bevrijding. Er zouden daarvoor vele bijzondere activiteiten worden georganiseerd. Diverse herdenkingen zouden een extra tintje krijgen. B.v.
het defilé in Wageningen, welke een bijzondere
uitvoering zou hebben.
Helaas zijn alle evenementen afgelast tot 1
september. Ook de festiviteiten die in het teken
staan van 75 jaar bevrijding.
We kunnen ons er druk over maken en sommigen worden zelfs boos om, maar dat helpt
niets. Wij moeten ons er met zijn allen doorheen slaan en moed houden, zodat we elkaar
weer in goede gezondheid zullen kunnen begroeten en samen kunnen zijn zoals we dat
gewend waren.

Harskamp medio mei en bij de vele herdenkingen in onze provincie.
Ook is het voor een aantal leden een bijzonder
hard gelag dat de Vierdaagse in Nijmegen dit
jaar niet doorgaat. De meesten die hier ieder
jaar weer aan deelnemen, waren daarvoor alweer in training.
Zoals het er op dit moment (van het schrijven
van dit stukje) naar uitziet, zal ook de jaarlijkse
Airborne wandeltocht in Oosterbeek wel komen te vervallen.
De Bevrijding
Hoe anders hadden wij ons de festiviteiten van
75 jaar bevrijding voorgesteld. Door het Coronavirus zijn al die georganiseerde festiviteiten
volledig in het water gevallen.
Het had zo mooi kunnen zijn, door heel Nederland zouden er massaal bevrijdingsfeesten
georganiseerd worden. Met vele buitenlandse
gasten en oud veteranen, had het zo mooi kunnen worden. Maar helaas en gelukkig kunnen
we het niemand kwalijk nemen.
Maar om toch een beetje in de tijd terug te
gaan, wil ik een korte beschrijving geven van
hoe de Nederlanders in 1945 de bevrijding
meemaakten.

Diverse OVV KNR-activiteiten zijn ook afgelast
of worden opgeschoven. De ALV van onze afdeling Zuid-Holland is helaas door die maatregelen niet doorgegaan. Evenals de landelijke
ALV, die gepland stond voor donderdag 26
maart 2020.
We kunnen alleen maar hopen, dat er in het
najaar nog gelegenheden voor komen, zodat
we alsnog deze ALV’s kunnen houden en de
diverse punten kunnen afwerken.
Zaken zoals het Korpsconcert in Amersfoort
en het Korpsdiner voor Officieren zijn tevens
geannuleerd. Misschien worden die nog gepland op een later tijdstip dit jaar.
Vele leden zetten zich ieder jaar weer in en
verlenen steun bij diverse activiteiten, zoals de
TMPT (Tweedaagse Militaire Prestatietocht) in
18
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De terugtrekking van de Duitsers in 1945
Zo anders dan met hun komst, verliep het vertrek van de Duitsers. In 1940 waren ze letterlijk uit de lucht komen vallen en hadden ze de
strategische plekken in handen voordat iedereen het goed en wel besefte.
Maar na de capitulatie in mei 1945 vertrokken
zij op hun elfendertigst. Te voet door dezelfde
locaties waar in de begindagen van de oorlog
zo hevig om was gevochten.
Natuurlijk werd de lange, trage stoet uitgeleide gedaan. De meeste Duitsers liepen, een
enkeling met een fiets (als oorlogsbuit) of gezeten op een paard en wagen. Zo vertrokken
de Duitse militairen uit de Nederlandse steden
en dorpen van ons land.
Zij maakten deel uit van een legioen van zo’n
180.000 Duitsers, die de terugtocht vanuit
Nederland naar “die Heimat” maakten.
Een groot deel verliet het land via de noordelijke provincies, waarbij sommigen het geluk
hadden dat zij het IJsselmeer overgevaren
worden. Dat scheelde een flink stuk lopen.
Een bord bij de grensovergang Nieuweschans
maakt duidelijk dat ze ‘thuis’ kwamen, maar
dan moesten ze wel Engels kunnen lezen: You
are back in Germany.
Vele burgers keken toe hoe de Duitsers ons
land verlieten, maar de belangstelling was
wel veel kleiner dan voor de intocht van de
bevrijders. Drommen mensen verzamelden
zich langs de straten en wegen van de steden
en dorpen in Nederland om de Geallieerden te
verwelkomen en te omhelzen als ware helden.
Een grote groep verpleegsters van een Diaconessen ziekenhuis lieten hun patiënten even
alleen om een bijzonder moment bij te wonen.
Ze hadden zich opgesteld op de stoep tegenover het pand waarin het ziekenhuis was ge-
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vestigd, om toe te zien hoe in hun gebouw de
Nederlandse, de Engelse, de Canadese en de
Amerikaanse vlaggen werden uitgestoken.
Reken maar dat het Wilhelmus uit volle borst
mee werd gezongen. Een van de zusters had
zelfs haar accordeon meegebracht.
Grote groepen burgers verdrongen zich om
zo dicht mogelijk bij hun bevrijders te kunnen
komen.
Wat een feest van een uitzinnige menigte moet
dat geweest zijn. Velen zongen het Wilhelmus
of riepen massaal ‘Leve de koningin’ of zongen
tal van andere vaderlandslievende liederen.
Met de feestelijke intocht van de Geallieerden
was het niet gedaan met de vreugde en de blijheid dat die verschrikkelijke oorlog achter de
rug was. Dagen achter elkaar werd er in de
steden en dorpen gefeest.
Bewoners hadden zich in hun mooiste kleren gestoken voor de festiviteiten, daarnaast
werd er in de met vlaggetjes versierde straten
gedanst op klanken van gelegenheidsorkestjes
die enkele bewoners hadden gevormd.
Voor veel jongelui was dit de eerste keer dat
ze de dansvloer betraden, ook al bestond die
dan uit straatstenen en stoeptegels.
Waar feesten doorgaans gelijk staan aan samen eten en drinken, was het in deze tijd van
schaarste natuurlijk behelpen. Toch zagen
sommigen kans om van het weinige dat er in
huis was, iets te bakken dat op een taart leek.
Maar ook al was schraalhans keukenmeester,
de stemming leed er niet onder, want de wil
om feest te vieren was misschien wel nooit
meer zo krachtig geweest.
Hopelijk kunnen we de viering van 75 jaar bevrijding volgend jaar alsnog uitgebreid vieren.
Ik hoop u allen in goede gezondheid weer snel
te mogen ontmoeten.
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In Memoriam

Ad Bakker, * 01 mei 1951

 03 april 2020
Vrijdag 3 april is na een zeer kort
ziekbed Ad Bakker overleden op 68
jarige leeftijd. Ad heeft meer dan 20
jaar als Kpl1 chauffeur hulpbeheerder
in diverse Cie. staven zijn functie uitgeoefend.
Bij een 24/48 uurs oefening was hij
al uren van te voren aanwezig, met
zijn ritselkist gevuld met kooktoestel,
koffie, eieren, blikjes fris en andere
lekkernijen, om de 4-tonner te beladen met defensie materiaal. Het was
dan ook ‘s avonds laat goed vertoeven achterin de 4-tonner. De nodige
grappen uithalen kon hij ook. Zoals
een wandcontactdoos met een stuk
elektradraad aan een boom in het
bos vastschroeven en als dan een sld
langs kwam met de vraag waar hij
zijn telefoon kon opladen verwees hij
hem met een stalen gezicht naar het
stopcontact aan de boom. Of die keer
dat hij ongezien een elektrisch kacheltje onder de stoel van een CC schoof

die klaagde dat het zo koud was. Daar
kwam dus gauw verandering in.
Hij was een uitstekend chauffeur op
de 4-tonner en kon als geen ander
een aanhanger achteruit op de juiste
plaats parkeren. Ook was hij handig
in het repareren en onderhouden van
het materiaal en stond dan ook voor
een ieder klaar om te helpen.
In april 2009 is hij met FLO gegaan
en kon hij zijn extra vrije tijd besteden
aan zijn kleinkinderen waarop hij zeer
gesteld was. Als OVV-er heeft hij in
december nog de eindejaarsreceptie
van zijn oude Cie bezocht.
Op 10 april werd van Ad op gepaste
wijze afscheid genomen in een DAF
YA 328, door een erehaag KNatres
leden van de Ccie en OVV Noord-Holland.
Bert Seinen

In Memoriam

Kornelis (Kees) Eisema, * 22 oktober 1943
Bedroefd hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze gewaardeerde collega, op de leeftijd van 76
jaar.
1943 - 2020
Kees heeft jarenlang als onderofficier
bij het Korps Nationale Reserve gediend. Niets was hem teveel, hij stond
voor wat hem opgedragen werd. Zijn
pelotonsleden beschouwden hem als
een vriend, ook buiten de natres was
hij bereidt hen te helpen waar nodig
was. Kees was betrokken bij veel verenigingen o.a. als bestuurslid bij de
Bond van Wapenbroeders en deed
verder veel aan vrijwilligerswerk wat
hem in 2019 de nominatie als vrijwilliger van het jaar opleverde. Werk, geloof, integriteit en hard werken waren
20

 25 april 2020

zijn leefregels, geloof hield hij voor
zichzelf, van anderen verwachtte hij
oprechtheid. Hij zou in oktober 20
jaar lid zijn geweest bij het OVV KNR
afdeling Noord.
Kees was een man van weinig woorden, maar wel iemand waar je op kon
vertrouwen. Bijna altijd was hij aanwezig bij allerlei activiteiten. Zijn collega’s, vrienden en iedereen die Kees
hebben gekend zullen hem missen,
hij was een vriendelijk persoon en
stond voor zijn mening, gewoon een
kameraad. Ondanks de maatregelen
i.v.m. het Coronavirus hebben veel
mensen hem de laatste eer bewezen
om langs de route vanaf de kerk naar
de begraafplaats te staan, maar wel
met 1.5 m afstand van elkaar.
Nr. 2 - 2020 2e JAARGANG

“Onze Vrijwilligers Vereniging afdeling Noord” wenst zijn vrouw en andere familieleden heel veel sterkte
toe met dit verlies.
Dat hij ruste in vrede.
Namens het bestuur
OVV KNR afd. Noord
OVV KNR KOERIER

In Memoriam

Axel Westra,  25 april 2020
Op 25 april 2020 is onze gewaardeerde oud-collega maj bd (majoor buiten
dienst) Korps Nationale Reserve Axel
Westra overleden. Bij de uitvaart op
4 mei was de lkol bd (luitenant-kolonel buiten dienst) Korps Nationale
Reserve Rob Cohen aanwezig als één
van de Kistdragers. Maj bd Westra en
lkol bd Cohen hebben samen gediend
en samengewerkt in verschillende
functies, bovendien was lkol bd Cohen aanwezig namens de Korpscommandant.
Kort verslag van lkol bd Cohen:
Het was vandaag een bijzondere,
maar toch wel mooie begrafenis.
Axel heeft zelf zijn leven beëindigd en
het bizarre is dat hij al de vierde zoon
is uit een gezin met acht kinderen die
dit doet. Ik heb hem gekend als een
joviale, grote, stoere en sterke man,
een kranig officier, maar kennelijk
had hij veel onrust en angsten in zijn
hoofd. Hij heeft zich nooit willen binden aan een vrouw en had ook geen
kinderen.
Na de HBS heeft hij de Hogere Landbouw School in Dronten gedaan en na
zijn dienstplicht op Nijenrode de studie docent economie en techniek afgerond. Hij werd tot aan zijn pensioen
docent op de Middelbare Landbouw
School op instituut De Groene Welle
te Zwolle.
Hij is opgeleid tot dienstplichtig officier van de Technische Dienst en is
bij het Korps Nationale Reserve pelotons- en compagniescommandant
geweest en tot slot stafofficier bij
20/50 Natresbataljon.
Ook de Korpscommandant lkol Hans
Berding heeft in het verleden met maj
bd Axel Westra gewerkt en weet zich
bovendien nog gesprekken met Axel
te herinneren. Axel was lid van ons
Korps in hart en nieren. Axel heeft
het vooral erg naar zijn zin gehad als
pelotonscommandant en compagniescommandant. Later op bataljonstafniveau kon hij zijn draai minder
vinden, dit speelt zich alweer 25 jaar
geleden af, net in de begintijd van de
OVV KNR KOERIER

stafdetachementen bij de Natresbataljons. De Korpscommandant ziet
Axel echter als één van de collega's
die de toen nog ongemarkeerde paden van de huidige majoors bedrijfsvoering heeft helpen markeren. Axel
heeft zeker een bijdrage geleverd bij
de huidige inrichting van onze bataljons.
Op Axel zijn rouwkaart stond de volgende tekst:
Mijn eenvoudige levensmotto is:
'Iedere dag beweging (sport),
bewust, positief en gezond leven,
de tering naar de nering zetten (zuinigjes),
met dingen bezig zijn waar ik energie
van krijg,
met de beide benen op de grond'
Citaat Axel 2015
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In Memoriam

Bertus Kemmeren, * 05 oktober 1934

 29 april 2020

Meer dan 20 jaar geleden leerde ik
hem kennen. In die tijd reed hij bestuurslid Jos Brekelmans altijd naar
de landelijke bestuursvergaderingen,
meestal in Amersfoort.
Bertus was dan degene die ons van
koffie voorzag. Schuifelend en zwijgzaam voldeed hij de hemzelf opgelegde plicht.
In de loop van de jaren zag ik hem
bijna overal; meestal iets later, want
je zag hem snel over het hoofd. Klein
van stuk, menigeen maakte er een
grapje over tegen hem.
Met droge humor pareerde hij dat
meestal, ook als hij geplaagd werd,
echter nooit direct 'op de man', hij liet
iedereen in zijn waarde.
Hij is omstreeks 1964 bij de Nationale
Reserve gekomen.
De tijd waarin vele ex-dienstplichtigen voor de keus werden gesteld om
bij de BB te worden ingelijfd of om bij
de Natres te dienen.
Bertus werd in eerste instantie Brenhelper in de ostgp, later was hij Brenschutter.

Met het overlijden van Bertus verliest
OVV KNR een van zijn trouwste leden.
Tegelijkertijd is het ook vreemd dat
bijna niemand dat beseft.
Het komt voort uit een van zijn vele
goede eigenschappen. Nooit op de
voorgrond en bescheiden.
22

In 1989 ging hij met vervroegd pensioen, ging tevens met FLO bij de
Natres als korporaal en werd lid van
OVV, dus meer dan 30 jaar lid.
Hij was ook lid van "93-11" een kleine
club van oud-Eftelingpeloton-leden.
Na de vele oefeningen ze ze samen
draaiden, was het huis van Bertus en
de aangrenzende tuinderij in Capelle,
na afloop vaak een ontmoetingspunt
om nog gezellig wat na te praten en
een drankje te nuttigen.
Bertus dronk dan zijn gebruikelijke
7-Up. Uit de tuin kwamen dan de nodige groenten die zijn pelotonsgenoten dankbaar mee naar huis namen,
wellicht om de late thuiskomst goed
te kunnen maken.
Naast zijn 'militaire leven' was hij ook
nog een verwoed EHBO-er. Erelid van
de afdeling Waspik waar hij een grote
staat van dienst had opgebouwd, met
name door het verrichten van vele
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EHBO diensten binnen Waspik.
De laatste die hij met zijn vaardigheden hielp was hij zelf.
Een week voor zijn dood ging hij 'met
de flex door zijn broek' en legde hij bij
zichzelf zijn laatste verbandje aan.
Bertus was een 'gewone man' met
een vast stramien, de zelfde tijd op en
naar bed, dag in dag uit aardappelen
met groenten uit eigen tuin, een bal
gehakt en vanillevla als toetje.
Wie je ook spreekt over Bertus, altijd kwamen zijn karaktertrekken
ter sprake: behulpzaam, werklustig,
zorgzaam, gedisciplineerd, sociaal,
trouw, goedhartig, plichtsgetrouw,
vitaal, tevreden, kortom het hele arsenaal van positieve eigenschappen
werd hem toegedicht.
Altijd komt er achteraan: "Maar hij
kon ook eigenzinnig zijn".
Om een voorbeeld te noemen. In de
90-er jaren werd in onze vereniging
gestart met de uitreiking van het
groene erekoord voor deelnemers
aan het eredetachement.
Als een lid vijf keer deel had genomen
aan een optreden van het detachement kwam hij daarvoor in aanmerking.
Leden die eerder al vaker hadden
deelgenomen, vonden het onterecht
dat zij bij voorbaat al niet een koord
kregen uitgereikt (ook al kwamen
sommigen al jaren niet meer).
Het bestuur wilde echter met een
schone lei beginnen en al snel werden
de eerste koorden uitgereikt.
Ook Bertus stond op de eerste lijst.
Hij wilde echter pertinent niet het
koord opgespeld krijgen.
Hij wilde zijn oude kameraden niet afvallen en bleef bij zijn mening.
Tekenend voor de invulling van het
begrip kameraadschap.
Hij was een gelovig man en zal ongetwijfeld zijn opgenomen in de hoogste
rangen in de hemel, die hij verdiend
heeft.
Hans Schoenmakers
Koos Nieuwenhuizen
OVV KNR KOERIER

In Memoriam
Cor Meere

Op vrijdag 10 april hebben we afscheid moeten nemen van majoor bd
Cor Meere.
Wij denken met grote waardering terug aan Cor zijn inzet en betrokkenheid bij het Korps Nationale Reserve.
Cor was een van de eerste compagniescommandanten in het Overijsselse.
Cor was dit jaar 16 jaar lid van het
OVV KNR en heeft als bestuurslid en
detachements-commandant tijdens
vele defilés altijd zijn steentje bij gedragen.
Wij zijn als Korps zeer trots en dankbaar dat majoor buiten dienst Cor
Meere, Ridder Oranje Nassau met de
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zwaarden, binnen ons Korps heeft gediend!
Zijn gedrevenheid en droge humor
gaan we nooit vergeten.
Majoor André was mede namens de
Korpscommandant, 10 Natresbatajon, het OVV-KNR en zichzelf aanwezig bij de uitvaart. Majoor André heeft
gesproken tijdens de plechtigheid, en
hij heeft bloemstukken aangeboden
namens het Korps.
Wij wensen namens het Korps de familie veel sterkte met de verwerking
van dit grote verlies.
Bron: FB Korps Nationale Reserve
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Nieuwe bugels voor de FKNR

Met deze uitdrukkelijke wens van zowel de sectie als
dirigent kapitein Willering zijn er verschillende gesprekken geweest met Miel Adams, instrumentbouwer
bij Adams Musical Instruments.

Foto’s: © 2020, Fanfare Korps Nationale Reserve

Na lang wachten is het zover, de nieuwe bugels zijn
klaar!
Ruim een jaar geleden werden er concrete plannen gemaakt om de huidige instrumenten te vervangen door
warmere en voller klinkende bugels.

Na het maken van nieuwe mallen voor de bekers,
testen van verschillende materialen en diktes, zijn er
aantal prototypes ontwikkeld. De prototypes zijn getest door de bugelsectie van de FKNR en verschillende
contacten van Miel over de hele wereld. Hoewel de
meeste prototypes goed aanspeelden, sprong er één
uit die qua klank perfect in een fanfarebezetting zou Onze bugel die ontwikkeld is door Adams in samenpassen. Na het finetunen van dit testmodel is er een werking met de FKNR zal dus binnenkort als F3 model
te verkrijgen zijn!
prachtig eindproduct ontstaan.
Alle betrokken partijen waren enthousiast over dit instrument. Omdat Miel veel positieve verhalen hoorde
vanuit de Verenigde Staten (een van de grootste afnemers van Adams Brass) en andere testers, heeft Adams
er voor gekozen om de bugel ook als lijn uit te brengen.

Als we na deze crisis weer bij elkaar kunnen komen om
samen te spelen hopen we u ook enthousiast te maken
over onze nieuwe bugelgroep!
Bron: Fanfare Korps Nationale Reserve

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

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.

Overijssel		
J. Manenschijn (Jan)
		
Voormors 56
		 7468 HB Enter
		 Tel. 054 - 73 82 594
		 E-mail: overijssel@ovvknr.nl
Utrecht		
A.I. Blees (Anita)
		
Kotter 55
		 3961 KR Wijk bij Duurstede
		 Tel. 06 - 46 25 53 77
		 E-mail: utrecht@ovvknr.nl
Noord-Holland		
F. Ietswaard (Frits)
		 Schiestraat 15
		 1946 AM Beverwijk
		 Tel. 06 - 22 96 51 21
		 E-mail: noord-holland@ovvknr.nl
Zuid-Holland		
J.J. van der Vecht (Hans)
		
Ranonkelstraat 37
		 2565 BA Den Haag
		 Tel. 070 - 36 34 212 / 06 - 23 30 08 50
		 E-mail: zuid-holland@ovvknr.nl
Zuid		
A.C. Faesen (Lex)
		
Ooievaarstraat 2
		 5941 JH Velden
		 Tel. 077 - 47 21 368 / 06 - 28 40 51 35
		 E-mail: zuid@ovvknr.nl
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Eindredacteur en vormgeving
Richard Marnix Sopacua
Omloop 18
9401 VH Assen
Tel. 06 - 13 41 67 62
eindredactie@ovvknr.nl
Oplage
700 exemplaren
Digitaal lezersbereik
10.000
Advertentieprijzen
A4 € 100
A5 € 150
A6 € 125
Inleveren kopij voor de
OVV KNR Koerier Nr. 3 - 2020,
2e jaargang
Vóór 1 augustus 2020

		
Fred Warmer
		 Klaas Hartman
		 John Brinckman
		 Richard Marnix Sopacua

Bezoek ook

Werving
		
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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Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis.
De zomer van 2020 wordt anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend.
Om het coronavirus onder controle te houden, gelden er op veel plekken maatregelen.

Voor iedereen geldt:
Ga buiten het
vakantieseizoen
als het kan.

Bereid je goed
voor.

Wil je in Nederland
op vakantie?
Wil je naar het
buitenland op vakantie?
Je kunt alleen reizen naar landen
met een geel reisadvies.

Reizen naar landen met een oranje
of rood reisadvies wordt afgeraden.
Kom je terug uit zo’n land, dan moet
je thuis 14 dagen in quarantaine.

Kijk voor het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl

Volg de
basisregels.

Laat je testen
bij klachten.

Openbaar vervoer: alleen voor
noodzakelijke reizen en draag een
niet-medisch mondkapje.

Krijg je in Nederland klachten?
Blijf thuis en laat je testen. Maak een
afspraak via 0800-1202.

Informeer je goed voor vertrek over het
land van bestemming en de maatregelen
die er gelden. Lees het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl.

Weet welke maatregelen gelden
tijdens je vliegreis of in landen waar je
doorheen reist.

Download de Reisapp van
Buitenlandse zaken en zet pushberichten
aan. Houd tijdens je vakantie het
Nederlandse reisadvies in de gaten.

Weet waarvoor je verzekerd bent
tijdens je reis. Let ook op of repatriëring
is inbegrepen.

Leef ook in het buitenland de regels na
die in Nederland gelden. Als lokale regels
strenger zijn, dan gelden deze.
Krijg je klachten tijdens je vakantie
in het buitenland? Meld je dan bij de
lokale gezondheidsautoriteiten.

Basisregels voor iedereen:
Heb je klachten?
Blijf thuis en laat
je testen.

Dit advies geldt per 15 juni.

.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

Was vaak je
handen.

Voor meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

