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* Het bevorderen van de vriendschap en saamhorigheid onder de leden van de vereniging;
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Van de eindredacteur
Halo semua (goededag allemaal)
Het is nog steeds niet voorbij voor wat betreft
het virus Covid-19. Zoals bekend ging de Nijmeegse 4-daagse 2020 niet door.
Voor de wandelfanaten onder ons was het een
hard gelach dat het niet door ging.
Gelukkig was er een 'Alternatieve Nijmeegse
4-daagse', die ik in mijn geliefde provincie
Drenthe heb mogen lopen.
Het mooie is, is dat ik voor die 4-dagen de routes zelf mocht uitstippelen.
Op voorhand had ik al heel veel plezier bij het
uitstippelen van de routes. De 'Alternatieve
Nijmeegse 4-daagse' belevenissen van mij bewaar ik voor de editie nummer 4 van ons verenigingsblad. Die hebt u dus nog tegoed van
mij.
Geen verslagen over de Nijmeegse 4-daagse?
Jazeker wel. We vroegen aan onze oud-korps
adjudant Sytse Strikwerda, of hij nog leuke
herinneringen heeft gehad aan de tijd dat hij
de Nijmeegse 4-daagse heeft gelopen en of hij
die op papier wil zetten zodat wij die kunnen
gaan publiceren in ons blad. Zijn Nijmeegse
4-daagse herinneringen kunt u elders lezen in
deze editie van de OVVKNR Koerier.

Van 'Sportief Wandelgroep Zoetermeer' ontvingen wij een artikel over de 'Goede morgenman' van Nijmegen. Dat artikel vindt u ook elders in dit blad.
Richard Marnix Sopacua

Verder in dit blad o.a.
Een fietsreisverslag van Thea Loois. Vanuit
Limburg fietst zij terug naar Blijham in zes dagen. 'Je moet het maar kunnen.'
Het korps herdacht jaarlijks nationaal de gesneuvelde vrijwilligers, betreurd tijdens eerdere missies, in Grebbeberg bij het monument
'Als 't moet'.
De HCKNR heeft een update over de voortgang
vernieuwingen in het museum.
Nieuws van de BFT met als thema 'In het spoor
van onze Canadese bevrijders'.
Para Wings uitreiking aan reservisten.
Wederom voor nu heel veel leesplezier en goede gezondheid toegewenst.
Amato oo (tot ziens),
Sld1 bd Richard Marnix Sopacua

Bericht vanuit uw ledenadministratie
Nieuwe leden
Bot, J.
Eikens, H.H
Wijgerden, R. van
Deen, J.S.

Ter Apel
Norg
Amersfoort
Bovenkarspel

Noord
Noord
Noord
Noord-Holland
Henk van Leeuwen

Nog een paar maanden en dan sluiten we deze
bijzondere verenigingsjaar af. Lang zal dit jaar
nog in ons geheugen gegrift staan als het Corona jaar. En sterker nog, we weten nog niet
hoe het jaar 2021 eruit zal gaan zien. Word het
weer zo’n bevlogen jaar of kunnen we kleine
stappen zetten in een wat normaler leefgewoonte. Desondanks alle perikelen wil ik jullie
het volgende onder de aandacht brengen.
Opzeggen als lid/donateur kan tot 1-12-2020
bij uw ledenadministrateur, gegevens staan
op de 1e pagina van ons “koerier”. Komen uw
gegevens later dan deze datum bij mij terecht
OVV KNR KOERIER

dan bent u verplicht het komende jaar alsnog
aan uw verplichtingen te voldoen conform de
huishoudregels die zijn opgesteld.
Aanmelden kan via www.ovvknr.nl scrol naar
beneden en in het linker kolom ziet u aanmeldkaart staan. Klik hierop vul deze zo volledig als
mogelijk is in en stuur dit dan naar uw ledenadministrateur. Deze zal dan de aanmeldingsprocedure starten en u inschrijven als lid/donateur bij OVVKNR.
Henk van Leeuwen
Uw Ledenadministrateur
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Agenda (bijzondere) Algemene Leden Vergadering
van het OVVKNR 2020
De (bijzondere) Algemene Leden Vergadering van het OVVKNR wordt op zaterdag 3 oktober 2020 gehouden op de
Gen. Winkelman Kazerne, Otterloseweg 5, 6732 BS Harskamp. (Zodra de plaats definitief is, ontvangt u een mail.)
Het programma ziet er als volgt uit
Start vergadering, geb. nnb
: 10.00 uur		
Agenda
1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen notulen van de ALV van 29 maart 2019 (zie OVVKNR Koerier, nummer 4-2019).
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag van de secretaris (zie bladzijde 22).
5. Verslag van de kascontrolecommissie over 2019 (Fred v.d. Zwan en Ruud den Rooijen).
6. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie.
7. Financiële verantwoording over 2019 door de penningmeester.
8. Lopende jaarrekening.
9. W.v.t.t.k.
10. Rondvraag en sluiting.
In verband met de huidige corona regels is besloten om deze ALV op een alternatieve wijze (Corona proef) door te
laten gaan. Dit houdt in dat er van elke afdeling 2 (bestuurs) leden aanwezig zullen zijn bij deze ALV, met een mandaat
namens hun afdeling. Verder zijn ook de leden van de kascontrole commissie aanwezig.
Opgave als afvaardiging van uw afdeling bij de secretaris, Peter Mensink secretaris@ovvknr.nl voor 19 september
2020.
Alleen als u na opgave een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen en de gezondheidscheck heeft gedaan, dan pas
heeft u toegang tot de ALV. Geen persoonlijke uitnodiging is dus geen toegang.

Op de korpsdag 3 oktober 2020 zal om 13:00 uur een bijzonder
OVVKNR appél worden gehouden
Uitreiking jaarspelden en erekoorden
Tijdens dit appél worden de jaartekens en erekoorden uitgereikt van 2019 en een het restant van
2018.

Dit appél zal op het federatieplein plaatsvinden in
de openlucht, met in achtneming van de Covid-19
regels.
Henk van Leeuwen en John Brinckman zullen ervoor
zorgen dat u op de juiste plek komt te staan, 1.5
meter van elkaar en op volgorde van de (contact
loze)uitreiking.
Volg hun instructies dus goed op!
2

Foto’s: © 2020, Fotoarchief Korps Nationale Reserve

U krijgt van de secretaris een persoonlijke uitnodiging.
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Noord
Beste leden/donateurs,
Met de vakantie voor de deur is de wereld,
dus ook Nederland, door het coronavirus nog
steeds niet veel groter geworden, alhoewel
het steeds wel een beetje beter wordt.
Het virus is nog steeds onder ons, her en der
steekt het steeds weer een beetje de kop op,
dus wees voorzichtig en blijf gezond!

Zoals het er nu voor staat is de opstelling van
het Federatieplein als volgt
1. Opstelling VTG -en met o.a. de YA 4440,
YA 126 (tevens rondrit)
2. Re -enactment 1914 – 1940
3. Re -enactment 1914 – 1918
4. Re -enactment Natres o.l.v. Richard Eikens
5. Demo materieel en uitrusting van een
Natres peloton (CP E-Cie. + vksl)
6. Verkoop overtollige collectie voorwerpen
uit het museum depot (boeken en militaria)
7. Muzikaal optreden om 13.00 uur van het
Fanfare Korps Nationale Reserve
8. Bezoek aan de Historische collectie
(geb. 120)
9. Schieten in de SIMKKW (schiet simulator)

Omdat het virus nog lang niet weg is en er
voorlopig ook nog geen vaccin voor is heeft
ons bestuur gekozen voor onze gezondheid en
besloten om voor de rest van dit jaar de geplande activiteiten niet door te laten gaan.
Wel gaat de Korpsdag van zaterdag 3 oktober
door met de dan geldende regels v.w.b. het coronavirus.
Alle leden en donateurs van het OVV KNR worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en
zijn van harte welkom, ook met introducees.
Mocht het anders zijn dan krijg je zo spoedig
mogelijk bericht hierover.
Ongetwijfeld komt er nog een officieel bericht
van de landelijke secretaris, maar ik wil alvast
een tipje van de sluier oplichten.

Regelingen
• Opvang bezoekers om 09.00 uur
• Toegang is vrij
• Rondleidingen door gastheren
• Koffie en thee is gratis
• Cadi wagen is aanwezig
• Einde om 16.30 uur
Er komt t.z.t. nog een officieel bericht over
deze dag, maar zet deze datum alvast in je
agenda.

De Korpsdag bestaat uit een TIN (Terrorisme
in Nederland) gedeelte en een LSVW (Landelijke Schiet en Vaardigheid Wedstrijd) gedeelte,
wordt uitgevoerd door Natres eenheden.

OVV KNR KOERIER

Groeten,
Roel

Foto’s: © 2020, Richard Marnix Sopacua

Tevens wordt er op deze dag een Federatieplein gecreëerd, deze is bij het Museum Historische Collectie KNR (Natres museum).
Het doel van dit Federatieplein is: Het onder de
aandacht brengen van de Historische Collectie
KNR en de Federatie Korps Nationale Reserve.
Het OVV KNR, die aanwezig is met het OVV
KNR wervingsteam valt deze dag ook onder
de Federatie, dus ook op het plein aanwezig.
Zoals de meesten van ons wel al weten is bij
wervingsstand van het OVV altijd voor iedereen gratis koffie!!

Roel Zevenhuizen

Nr. 3 - 2020 2e JAARGANG

3

Thea gaat van Limburg naar huis in Blijham fietsen
16 juli 2020 - 14:40 - GS - Gemeente Westerwolde

Foto’s: © 2020, RTV Westerwolde

BLIJHAM – Thea Loois uit Blijham maakt de reis van het meest zuidelijk puntje van
Nederland naar haar huis in Blijham op de fiets.

Thea gaat van die reis een dagelijks verslag maken en
de lezers van Westerwolde Actueel deelgenoot maken
van haar belevenissen. Hieronder stelt zij zich voor en
doet ze haar plannen uit de doeken.
Bij toeval kwam het Geert Smit van Westerwolde
Actueel ter ore dat ik volgende week een fietstocht
ga maken van Limburg naar Groningen. Hij vroeg of

Deze keer ga ik echter iets anders ondernemen; Henk
brengt mij naar Zuid Limburg en ik ga op de fiets terug
naar Blijham.
Het is circa 500 km via een mooie toeristische route. Ik
ga ervan uit dat ik dit in 6 dagen kan doen. Heel spannend voor mij; normaal is bij mijn routes het eindpunt
hetzelfde als het beginpunt. Nu moet ik echter van a
naar b, naar c enz.
De routes heb ik uitgestippeld via het knooppunten
netwerk, dat gaat prima, alleen moet ik aan het eind
van de dag wel zorgen dat ik op tijd bij mijn overnachtingsadres verschijn.
Deze adressen liggen niet precies aan de route, dat
wordt wel een uitdaging voor mij want ik verdwaal nog
bijna in een bushokje….
Ik heb allerlei voorbereidingen moeten doen:
- de benodigde fietskaarten gekocht,
- lid geworden van vrienden op de fiets,
- lid geworden van ANWB fiets pechhulp,
- waterdichte fietstassen en een regenpak gekocht,
- de fiets moest een grote beurt.

Volgens mij ben ik er nu klaar voor.
ik daar misschien per dag een kort verslag van wilde Volgende week maandag (20 juli) ga ik met dit avonmaken. Dit leek mij wel leuk en daarom zal ik mij even tuur beginnen.
Als je het leuk vindt om dit te volgen; ik ga proberen
voorstellen.
Mijn naam is Thea Loois, ik ben getrouwd met Henk en dagelijks op Westerwolde Actueel mijn ervaringen te
delen en wat foto’s te plaatsen van de mooie dingen
woon in Blijham.
In mijn vrije tijd maak ik vaak leuke fietstochten, in de die ik onderweg zie.
omgeving maar ook wel in andere provincies. Meestal
ben ik tegen etenstijd wel weer thuis.
Bron: Westerwolde Actueel

Dag 1
Slenaken - Herten
De eerste etappe van mijn 6-daagse fietstocht is achter
de rug. Het was een goed begin van dit avontuur! Na
een goed ontbijt samen met Henk (mijn man) ben ik
van start gegaan in Slenaken.
Eerst was het druilig en miezerig maar gelukkig kwam
de zon erbij in de loop van de ochtend en werd het
aangenaam fietsweer. Via een mooie route langs velden en dorpjes naar Maastricht gereden.
Ik heb me echter enorm verkeken op de heuvels hier…
man man man, ik heb me een bochel getrapt om boven te komen. Zelfs met ondersteuning was het soms
haast niet te doen! Heb straks kuiten als Jerommeke,
maar ik laat me niet kennen en het is gelukt. Alleen
doe je hier wat langer over 25 km dan wij gewend zijn.
Uiteindelijk aangekomen in Maastricht waar ik had
4

afgesproken met Monique. Gezellig wat gedronken en
daarna heeft ze mij uitgezwaaid. De rest van de dag
verliep voorspoedig, de route was gevarieerd en ik heb
veel moois gezien. Aan het eind van de dag met behulp
van twee aardige jongens mijn logeeradres gevonden.
Een gastvrij onthaal, kreeg gelijk een bordje soep en
zit nu op de logeerkamer. Een fijne dag, heb nu al zin
in morgen!
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Foto’s: © 2020, Thea Loois

Thea Loois' 6-daagse fietsreisverslag

OVV KNR KOERIER

Dag 2
Herten - Well
Vandaag de 2e dag, de route ging van Herten naar
Well, ongeveer 90 km. Vanochtend stond er een lekker
ontbijt klaar voor mij en Lia, de andere logé. Het bleek
dat Lia een heel eind dezelfde kant op ging en ze vroeg
of we samen konden fietsen richting Arcen. We zijn om
09.00 uur vertrokken, onze eerste stop was Roermond.
Daar hebben we wat rond gewandeld en op een terras
in de zon genoten van een kop koffie. De reis ging verder langs allerlei leuke plaatsen. We hebben een stuk
van de Maasroute gevolgd, erg mooi langs het water.
Bij Kessel zijn we met een pont de Maas overgestoken.
Kost maar een paar cent en scheelt een heel eind fietsen. Na ongeveer 40 km gingen we ieder een andere
kant op en hebben we afscheid genomen. Het was een
leuke ervaring om zo een paar uurtjes met eigenlijk
een wildvreemde op te trekken. Ik kwam op mijn stalen
ros ook dwars door de stad Venlo, een hele happening
voor zo'n provinciaaltje als ik, die normaal alleen door
de natuur en kleine plaatsen fietst. Maar het ging allemaal prima. Ik fietste verder naar mijn eindbestemming van deze dag. Op weg hiernaartoe kwam ik ook
door het Nationaal park Maasduinen, wat ontzettend
mooi! Hele mooie fiets- en wandelpaden door een
prachtig natuurgebied. Vanuit het natuurgebied fietste ik zo naar het dorp Well en deze keer vond ik het
logeeradres moeiteloos. Er kwamen bijna gelijktijdig
nog 2 dames aan die ook bleven overnachten. Na een
kopje koffie zijn we naar het centrum gegaan om daar
nog een lekker ijsje te eten. Een gezellige afsluiting van
een hele mooie dag. Kijken of we er morgen weer wat
leuks van kunnen maken!
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Dag 3
Well - Zevenaar
Op m'n fietsie, op m'n fietsie, op m'n fietsie.... Alweer
de 3e dag van mijn fietsavontuur.
Over de nachtrust gaan we het maar niet hebben,
maar het ontbijt was uitgebreid en smakelijk.
Na het ontbijt de spullen weer in de fietstassen gestopt en op weg naar de volgende bestemming. Met
het pontje weer overgestoken naar de andere kant.
Via fraaie fietspaden door mooie natuurgebieden en
gezellige plaatsjes. Op een zeker moment begon mijn
fiets raar te doen, de versnellingen deden het niet
goed: knarsen en overslaan, het ging haperend. Het
was echter nog niet zo heel erg dus ben ik eerst verder
gefietst. Een lekker latte machiato gehad op een terras
in Gennep en heerlijk broodje gegeten in Groesbeek.
Na de lunch ging de route verder via de beruchte Zevenheuvelenweg. Net op dat moment besloten mijn
versnellingen er één voor één de brui aan te geven.
Op de zwaarste versnelling naar boven gefietst……ik
was helemaal gesloopt, toen ik boven was dacht echt
dat ik niet meer bijkwam! Na een rustmomentje weer
doorgegaan, met extra ondersteuning, ik had nog heel
wat kilometers voor de boeg. Verder via Nijmegen,
daar bleek ook nog zo’n steile weg op de route te liggen. Die heb ik niet meer geprobeerd, dat zag ik echt
niet zitten! Een andere weg genomen maar daardoor
ook de weg kwijt! Na wat zoeken weer op het juiste
spoor gekomen. Uiteindelijk kwam ik er niet onderuit en moest ik toch nog lopend met de fiets de dijk
op om bij de Waalbrug te komen. Daar werd aan de
weg gewerkt en alle fietsers moeste midden over de
autoweg rijden, dat was een aparte ervaring. Na een
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aantal omleidingen kwam ik uiteindelijk weer op het
juiste traject terecht. Aangekomen in de bewoonde
wereld wilde ik de ANWB-pech hulp bellen om mijn
fiets te laten nakijken, maar toen ik aankwam in het
plaatsje Gendt, reed ik recht op een fietsenwinkel aan.
Hoeveel geluk kan een mens hebben!! Het bleek dat de
versnellingskabel was gebroken. De fietsenmaker was
zo vriendelijk om er direct mee aan de slag te gaan en
zodoende kon ik na 45 minuten op weg naar Zevenaar.
Daar kwam ik iets later aan dan gepland. Vanavond
mag ik logeren bij onze lieve kennissen Paul en Riëtte
de Melker. De warme maaltijd was al klaar. Gezellig
samen gegeten, heerlijk bakje koffie gehad en straks
lekker slapen. Het was een tocht met wat hindernissen
vandaag, maar ook dat kan gebeuren. Al met al een
fijne dag gehad, de helft van de 6- daagse zit er alweer
op. Ik kijk uit naar morgen, dan is het einddoel Raalte.
Dag 4
Zevenaar - Raalte
Alweer dag 4 van mijn fietstocht, het gaat veel te snel!
Lekker geslapen deze keer, er stond weer een heerlijk
ontbijtje voor me klaar. Paul had eieren gebakken en
er stond van alles op tafel. Ik kan hier wel aan wennen
hoor! Gisteravond kwam ik erachter dat mijn "puf"
leeg was. Deze medicatie heb ik nodig voor mijn astma. Niet zo mooi, dan maar even zonder tot zaterdag,
is niet anders... Riëtte was daarmee niet akkoord, ze
heeft even wat
telefoontjes gepleegd en voilà.... we konden de medicatie ophalen bij de apotheek in Zevenaar. Dat was
toch even geweldig geregeld! Leermomentje voor mij:
volgende keer meer medicatie meenemen. Na een
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hartelijk afscheid, vertrok ik richting Raalte. De eerste
plaats die ik aandeed was Hanzestad Doesburg. Wat
een leuk stadje is dat zeg. Gezellig straatjes, leuke
terrasjes en mooie oude gebouwen. Ik heb op m'n
gemak rondgelopen, een aanrader! Vervolgens kwam
ik terecht in Bronkhorst, ook al zo'n knus dorpje. Mooi
om even door te lopen en daar een terrasje te pakken.
Via mooie achterafweggetjes en over dijken fietste ik
richting Deventer. Bijna de hele dag en wind mee, dat
is mooi ontspannen fietsen. Deventer is ook een mooie
Hanzestad, het was er gezellig druk. Ik ben neergestreken op een terras en heb mezelf getrakteerd op
een heerlijk stuk appeltaart. Deventer achtergelaten
en via mooie (fiets) paden door naar Raalte. Af en toe
beetje Paris-Dakar, buffelen door het mulle zand ....
Pfffff, dat was wel even zwaar, maar hebben we ook
weer overleefd.
Maar echt een prachtige omgeving: ik heb kilometers
gefietst en ben geen sterveling tegengekomen. Hoe anders is dat op de fietspaden in Drenthe!! Aangekomen
in Raalte, eerst een tentje opgezocht om te eten. Het
werd een pizza en het smaakte uitstekend. Nog even
een rondje door het centrum gelopen en daarna mijn
logeeradres opgezocht. Het ligt buiten het dorp, maar
was goed te vinden.
Na een gastvrij onthaal, samen met de gastheer en
gastvrouw een bakje koffiegedronken. Na zo'n uurtje
kletsen over koetjes en kalfjes werd ik naar mijn verblijf gebracht, waar ik een rondleiding kreeg.... Een
hele woning voor mij alleen met alles erop en eraan,
echt supergaaf!! Ik vermaak me hier wel vanavond
en morgenochtend wordt het ontbijt hier bij me gebracht…het moet ook niet gekker worden, hoe luxe
wil je het hebben! Ik kruip niet te laat in bed, om morgen weer fris aan de start te verschijnen.

zover voor op schema, dat ik in het dorpje Ane wat
kilometers aan de route heb toegevoegd. In Coevorden
kwam ik nog langs een kringloopwinkel, daar moest ik
natuurlijk wel even een kijkje nemen. Op de fiets kan
ik natuurlijk niet veel meenemen, dat is wel spijtig. Ik
zag echter nog een hele leuke sjaal, die kon ik echt niet
laten liggen. Gelukkig past dat nog net in de fietstas.
Tegen etenstijd kwam ik aan bij onze vrienden Hilko
en Germien. Gezellig in de tuin een drankje gehad en
daarna heerlijk " wrap-taart" gegeten. We zitten nog
steeds buiten, de temperatuur is prima. Morgen alweer
de laatste dag van mijn fiets-6 daagse duimen dat het
droog blijft, dat zou wel fijn zijn.

Dag 5
Raalte - Vroomshoop
Na een heerlijk ontspannen avond in het huisje, goede
nachtrust en een flink ontbijt was ik weer klaar voor
de 5e etappe van mijn 6-daagse reis. De reis ging van
Raalte naar Vroomshoop, daar had ik afgesproken met
Ben. We hebben elkaar al heel lang niet gesproken en
konden nu mooi onder het
fietsen even bijkletsen. In Bergentheim, op het enige
terras dat we konden vinden, hebben we geluncht
en herinneringen opgehaald Nogmaals bedankt voor
het lekkere broodje Ben! Na de lunch gingen we ieder
onze eigen weg. Mijn volgende stop was Hardenberg.
De lucht betrok en het leek erop dat het ging regenen.
Ik had echter geluk…het bleef droog en het klaarde
zowaar helemaal op.
Ik kon de korte broek en sandalen weer uit de fietstas
halen. Langs het fietspad vliegensvlug omgekleed....
Je hebt nu eenmaal geen pashokjes aan de kant van
de weg. In Hardenberg door de stad geslenterd en
mezelf getrakteerd op een lekker ijsje. Daarna weer
verder met mijn reis naar Coevorden. Ik lag echter
6
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Dag 6
Vroomshoop - Blijham
Hoewel het fijn is om weer thuis te zijn, is het ook
jammer dat aan dit avontuur vandaag een eind is
gekomen. De ochtend begon mooi zonnig. Een lekker
ontbijtje gehad bij Hilko en Germien in
Coevorden, een broodje voor onderweg meegekregen
en ik was klaar voor Le tour du jour.
Via Dalen en Nieuw Amsterdam naar Emmen. Er was
een wegomlegging waardoor ik een deel van de route
niet kon volgen. Hierdoor miste ik een fraai stuk door
het Valtherbos, maar...... hierdoor kwam ik wel per ongeluk langs een rommelmarkt!! Wat een mazzel had
ik weer. De fiets gekeerd en even gesnuffeld tussen de
koopwaar. Een mooi boek gevonden, het paste ook nog
net in de fietstas. De route vervolgd richting Odoorn.
Daar heb ik Albert Siebring bezocht. Hij is onlangs geopereerd en ik kon nu mooi eventjes op ziekenbezoek.
Terwijl ik daar was, werd ik gebeld voor een interview
voor Westerwolde Actueel. Na een kopje koffie wilde ik
weer verder gaan. Tina, de vrouw van Albert ontdekte
een spijker in mijn voorband. Geen idee hoe lang die
er al in zit. Ik heb hem maar laten zitten. Op hoop van
zegen!! In Buinerveen zou ik bij de dochter van mijn
vriendin langsgaan om eindelijk haar zoontje Bram
te bewonderen. De bewolking was inmiddels aardig
toegenomen en uiteindelijk begon het flink te regenen.
Helemaal verwaaid en nat geregend kwam ik bij Nadja
aan.
Regenpak op een rekje gehangen om uit te druipen.
Na even knuffelen en tutten met de kleine Bram en
na 2 koppen koffie was het spul weer droog. De re-
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gen was gestopt en ik ging verder richting Blijham.
Onderweg in Nieuw-Buinen kwam ik echter langs het
huis van mijn collegaatje Margriet, daar kon ik toch
niet zomaar aan voorbij fietsen.... Ook daar een poosje
gezellig gekletst. Inmiddels was het weer flink gaan
regenen, maar ik moest toch eindelijk wel op huis aan.
Regenpak weer aan, pet op en gaan met die banaan!
Tot Stadskanaal bleef het regenen en dat was toch echt
niet fijn. Maar die kraan daarboven gaat ook wel weer
een keer dicht en op een zeker moment kon ik mijn
regenpak weer onder de snelbinders stoppen. Met zulk
grijs, grauw weer is er niet veel aan om foto's te maken, dus vandaag ben ik niet zo vaak afgestapt om iets
vast te leggen. Vanaf Onstwedde rook ik de stal en heb
ik er een tandje bijgezet. Als een speer richting Blijham
en aan het eind van de middag was ik weer thuis. Daar

hing de vlag uit en stonden er 3 bossen rozen voor mij
in de kamer. Ik was aangenaam verrast. Toch fijn om
te merken dat Henk blij is dat ik heelhuids terug ben
gekomen!
Om het "te vieren" zijn we lekker uit eten geweest bij
de wok in Veendam. Uiteindelijk heb ik in 6 dagen 555
kilometer gefietst, heb ik in 6 verschillende bedden
geslapen en heb ik ongeveer 200 foto's gemaakt. Ik
kan terugkijken op een ontzettend leuke ervaring en
heb er ook het nodige van geleerd. Het is zeker voor
herhaling vatbaar en ik ga zoiets in de toekomst vast
wel vaker doen.
Er is nog genoeg te ontdekken!! Iedereen bedankt voor
het duimen voor mooi weer, het heeft zeker geholpen
en ook bedankt voor alle aanmoedigingen en leuke
reacties!!

Over Thea in het kort
Thea is ongeveer 5 jaar in dienst geweest bij
de Natres als geweerschutter.
De eerste paar jaar gediend bij Bcie 10NB pel
B1, na 3 jaar overgestapt naar de 10NB Acie
pel A3, beiden gestationeerd in Assen. Thea
was altijd positief gestemd op elke oefendag/
avond en altijd aanwezig.
In 2014 moest Thea helaas de natres verlaten
i.v.m. haar drukke werkzaamheden bij het
Noorderpoort college.
Ze werkt daar op de administratie bij de afdeling zorg.

Advertentie
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Korps Nationale Reserve Actueel

Foto’s: © 2020, Fotoarchief Korps Nationale Reserve

Majoor Pascal, adviseur strategie en beleid aan het
Combined Security Transition Command – Afghanistan (CSTC-A)

Na 6 maanden uitzending in Kabul is onze majoor
Pascal inmiddels aan zijn verlof begonnen. Majoor
Pascal heeft, als adviseur strategie en beleid, een bijdrage geleverd aan het Combined Security Transition
Command – Afghanistan (CSTC-A). Binnen de Ministerial Advisory Group Interior (MAG-I), het adviesorgaan
voor het Afghaanse Ministerie van Binnenlandse zaken,
heeft hij geadviseerd op het gebied van internationale
samenwerking en project management. Een leuke uitdaging waarbij ook zijn civiele werkervaring goed van
pas is gekomen.
Werken in een omvangrijke militaire missie zoals Resolute Support in een land wat op eigen benen moet
gaan staan, brengt veel complexe vraagstukken met
zich mee die opgelost moeten worden. Denk hierbij
aan het reguleren van internationale hulp en geldstromen maar ook praktische zaken zoals het organiseren
van een politieconferentie in het centrum van Kabul.
Aan het hoofd van MAG-I staat op dit moment Generaal Majoor Ewen Murchison (Verenigd Koningrijk). Bij
het afscheid in Kabul mocht een foto met het schild
van de Nationale Reserve natuurlijk niet ontbreken.
Na zijn verlof zal majoor Pascal zijn bijdrage aan het
Korps Nationale Reserve continueren als HOT-KC bij
het Korpsbureau (Hoofd Officier Toegevoegd Commandant Korps Nationale Reserve, dit binnen het Kabinet
van de Commandant Landstrijdkrachten).
Bron: Korps Nationaale Reserve
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Met een ;-) naar de Prinsejsdag kijken

Advertentie

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
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Een bericht vanuit de HC KNR

De veteranenhoek
Een van de veranderingen is dat we nu ook de Veteranenhoek hebben ingericht. Deze is ontstaan na de
missie in Jordanië. We hebben de ‘midterm’ balk ook
een plaats gegeven in de veteranenhoek. In een vorige
aflevering kon u al lezen over de overdracht van deze
“midterm” balk aan de HC KNR. Verder hebben we een
paar mooie fotocollages gemaakt en toegevoegd aan
de veteranenhoek.
Wij weten dat veel Natres-militairen op uitzending zijn
geweest. Graag komen we met hen in contact om zo
de Veteranenhoek verder uit te breiden. In het vroege
voorjaar zijn we gastheer geweest voor de jaarvergadering van de Veteranenvereniging.
Door het inrichten van de Veteranenhoek hebben we
ook een aantal verschuivingen in de collectie aangebracht.
De muziek heeft een andere plaats gekregen en we
stellen meer instrumenten tentoon.
Bataljonsvlaggen
De bataljonsvlaggen van de drie actieve actieve Na-

kunnen ontvangen, houden we ons aan de regels van
het RIVM en Defensie. Dat betekent onder andere dat
de bezoeker zich van tevoren moet aanmelden op onze
website: www.hc-korpsnationalereserve.nl
Daar vindt u de betreffende aanmeldmodule.

tresbataljons 10,20 en 30 hangen nu ook in de HC op
een prominente plek achter in de zaal.
De Landstorm
Van de Landstorm Commissie hebben we voor dit jaar
een extra subsidie gekregen. Door deze subsidie zijn
we in staat meer zaken digitaal te laten zien.
In het kader van de digtale toegankelijkheid van historie en heden van ons korps hebben we aan de wanden
binnen de expositieruimte een drietal beeldschermen
aangebracht. Op één van de schermen vertonen we
films over de Landstorm. Op een ander scherm kan
de bezoeker het digitaal monument van gesneuvelde
Landstormers zien en namen opzoeken en op het
derde scherm tonen we de actualiteit en filmpjes van
de Natres anno nu.

Als HC zijn we op zoek naar gastheren, die per seizoen
een aantal keren willen dienst draaien. Mocht het u
iets lijken, dan staan we altijd open voor een gesprek.
Ook een keer proef meedraaien kan altijd. We zien de
reacties graag tegemoet op mailadres:
historischecollectie@natres.nl
Onze HC kan bestaan dankzij de bijdragen van Defensie en zo’n 300 donateurs die ons financieel ondersteunen. Daardoor kunnen we collectie verbeteren en
uitbreiden. Ook willen we de toegang gratis houden.
Wilt u ons ondersteunen, dan kunt u zich als donateur
aanmelden op website. Voor minimaal 10 euro per jaar
draagt u al bij.

Het Polsten kanon
Waar we erg trots op zijn is het Polsten kanon. Dit kanon hebben we in bruikleen van het NMM. Het kanon
heeft een grote toegevoegde waarde voor onze Bijzonder Vrijwillige Landstormcollectie. En dan met name Sjaak Vinke
de Luchtafweer. Dit kanon heeft een prominente plek Vicevoorzitter HC KNR
in onze expositie gekregen.
Het nieuwe seizoen
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, zijn onze
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen gereed. We
hebben toestemming gekregen om u weer te mogen
ontvangen. Om u als bezoeker op een veilige manier te

Foto’s: © 2020, HCKNR

Winterseizoen
We hebben als HC KNR het winterseizoen gebruikt om
aanzienlijke veranderingen en verbeteringen aan te
brengen in onze Historische Collectie. We hebben veel
geschilderd, zodat de wanden er weer spic en span
uitzien. We werken verder hard aan het duidelijker
maken van de aanduidingen in de collectie.

Donateurs
Onze HC kan bestaan dankzij de bijdragen van
Defensie en zo’n 300 donateurs die ons financieel
ondersteunen. Daardoor kunnen we collectie verbeteren en uitbreiden. Ook willen we de toegang gratis
houden. Wilt u ons ondersteunen, dan kunt u zich
als donateur aanmelden op website. Voor minimaal
10 euro per jaar draagt u al bij.
Openingstijden HC KNR
We zijn in 2020 open van 1 juni tot en met 30 september
De maand van de Geschiedenis
Afhankelijk van onze deelname aan “De maand van
de Geschiedenis” zijn wij ook geopend op zaterdagmiddagen in oktober. Meer hierover vindt u zo
spoedig mogelijk op onze website:
www.hc-korpsnationalereserve.nl
Openingstijden
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur
U kunt zich aanmelden via de aanmeldmodule op
onze website: www.hc-korpsnationalereserve.nl
Wij ontvangen u graag.
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Korps herdenkt zijn gesneuvelden op het militaire ereveld Grebbeberg

Foto’s: © 2020, Fotoarchief Korps Nationale Reserve

4 augustus 2020
Vandaag heeft het Korps Nationale Reserve bij de
jaarlijkse nationale herdenking bij het monument
‘Als ’t Moet’ op het militair Ereveld Grebbeberg, als
traditievoortzetter van de Vrijwillige Landstorm, en
de Nationale Reserve de gesneuvelde vrijwilligers herdacht. Op 4 augustus 2020 was het 106 jaar geleden
dat de Nederlandse regering besloot tot oprichting van
de Vrijwillige Landstorm. Dit om in 1914 het land te
helpen beschermen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Luitenant-kolonel Hans Berding, korpscommandant,
opende de ceremonie. Daarna las majoor Cees Spee
een bijzonder verhaal voor van een gesneuvelde Landstormer.
Achtereenvolgens bestede Majoor Ramaya Soe Agnie,
de Humanistische Krijgsmacht raadsvrouw in een
bijzondere toespraak aandacht aan een Natres militair die in Korea in 1951 was gesneuveld. Waarbij zij
aangaf dat zijn sneuvelen wellicht in de vergetelheid is
geraakt, maar dat dat vandaag de gesneuvelde Natres
militair als mens en militair geëerd zal worden. Dit
als voorbeeld voor alle vrijwilligers die het vaderland
hebben gediend en daarbij het hoogste offer hebben
gebracht. En om aan te geven dat de alle gesneuvelden
voor altijd herinnerd blijven en in de tradities van het
korps voortleven.
Kransen werden gelegd namens de Koninklijke Landmacht, Korps Nationale Reserve, de Stichting de Nationale Landstorm Commissie, de gemeente Rhenen en
de Oorlogsgravenstichting.
Bron: Korps Nationaale Reserve
12
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Door de covid-19 crisis dit jaar had de ceremonie een beperkt en ingetogen karakter, de
ceremonie was vanmorgen wel te volgen via een livestream verbinding, maar u kunt de
beelden ook nog eens terug kijken op het Korps You Tube Kanaal:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5wJxzbeZ0ctgcSZUHB_fLg-RBnTFmTdS
OVV KNR KOERIER
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Vierdaagseherinneringen
Tekst: Wytse Strikwerda, Oud-Korpsadjudant

Foto’s: © 2020, Wytse Strikwerda

Over mijn ervaringen met de Nijmeegse Vierdaagse kan ik veel vertellen. Ik kan er wel een boek
mee vullen. Zelf heb ik vijftien maal als militair de Vierdaagse gelopen en zelfs nog drie jaar deel
mogen uitmaken van de IBCC, kortweg, de beoordelingscommissie.

Het moment van de foto met Henk Berg, Bert Loseman
en mijzelf staat mij nog helder voor de geest. Het zal op
de vierde dag zijn geweest in 1991 bij de pontonbrug
in Cuijk. Wij stonden net een bakje koffie te drinken
bij voertuigen van ‘Keep them Rolling!’, toen John
Brinckman ons vroeg of hij een foto mocht maken voor
een blad. Henk antwoordde daarop zeer gevat: “Dat
is goed, als je er maar niet onder zet: De oudjes doen
het nog best!”
De Vierdaagse begon voor ons beginjaren ’80 bij het
detachement van RMC-Noord onder leiding van SM
Dirk Terpstra. Een vrij groot detachement waarop de
Friese deelnemers hun stempel behoorlijk drukten.
Een persoon daarvan mag niet onvermeld blijven,
nl. die van Willem Adema uit Sneek. Een unieke man
die velen zich nog zullen herinneren. Zeker door het
indrukwekkend aantal deelnames, maar ook andere
aspecten van Willem spraken sterk tot de verbeel-

16

ding. Tevens was hij een begenadigd zanger. Op veler
verzoek zong hij nog wel eens een lied over een ontmoeting in de Kalverstraat. Zeer tot onze spijt werd
hem door de detco verboden dit te zingen op trajecten
waarbij publiek zich langs de kant ophield. Helaas is
hij een aantal jaren geleden overleden, maar de herinneringen zijn blijvend. Waar de verhoudingen tussen
de Drenten en de Friezen in het begin nog wel eens
wat stroef verliepen, is er toch een moment gekomen
waarop wij elkaar in de armen sloten. Dat hier in enige
mate op geklonken is mag wel duidelijk zijn.
Onverbrekelijk is en was Heumensoord met de Vierdaagse verbonden. Destijds sliepen we nog in boogtenten. Ons streven was altijd om op de maandag zo
vroeg mogelijk aanwezig te zijn met als ultiem doel een
zo gunstig mogelijke plek in een tent te bemachtigen
of, als het even kon, een boogtent voor onszelf. In die
opzet zijn we menig jaar geslaagd.

Nr. 3 - 2020 2e JAARGANG

We hadden al snel door dat een plaats in de achterste
gelederen van het detachement veel voordeel genoot.
Je had een prima overzicht en opmerkingen werden
door de lopers vóór je goed gehoord. Op deze plek in
het detachement werd het ‘zeuren’ tot kunst verheven.
Wee degene die tijdens de talloze oefenmarsen tekenen van zwakte vertoonde. Betrokkene was dan niet
te benijden.
Door het groeiend aantal Drentse deelnemers is later
het RMC-det. opgesplitst en zijn wij als onderdeel van
het Drents det. doorgegaan o.l.v. Bert Loseman.
Een ander zeer belangrijk aspect van de Vierdaagse
was het feest in de stad. Dit belang werd niet door
ieder detachementslid gedeeld. Voor ons was het wellicht het meest essentiële onderdeel van het wandelgebeuren. Er is geen avond geweest dat we niet de stad
in zijn geweest. ’s Morgens misschien wat kleine oogjes,
maar na een uurtje marsen verheugden we ons alweer
op de komende avond. Wat een tijd! De avonden waren uiteraard een aanslag op de portemonnee, maar
kennelijk dacht het RMC met ons mee, want het was in
die tijd de gewoonte dat er tijdens de Vierdaagse een
voorschot werd verstrekt op de wedde voor die week.
Op de woensdag ontvingen we ergens in een café op de
route, een bruin envelopje met inhoud. Een welkome
aanvulling!
In 1990 vonden we het tijd om individueel deel te nemen aan de Vierdaagse. Lekker vroeg starten, vroeg
weer binnen, met als enig doel bijtijds en uitgerust de
stad in te kunnen.
Van ons drieën is Henk Berg nog de enige die jaarlijks
de Vierdaagse loopt.
Ik kijk met heel veel plezier en voldoening terug op
mijn Vierdaagse-tijd. Het heeft mij een aantal keren
gemotiveerd om bij de Nationale Reserve te blijven in
tijden dat ik de dienst met moeite kon combineren met
mijn werk. Dan dacht ik: “Eerst de Vierdaagse maar
even en dan zien we in het najaar wel verder”. En dan
was er wel weer iets veranderd waardoor het probleem
niet of nauwelijks meer bestond. Het was een onvergetelijke tijd!
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De onlangs overleden John van Vucht, ook wel bekend als de "Goedemorgen-man", begroette
iedere ochtend, tijdens de Nijmeegse 4 daagse de vertrekkende wandelaars. Deze bijzondere
supporter kon dit in vele talen. Als hij de taal niet machtig was, had hij een boekje bij de hand
om de vertaling op te zoeken. Veel wandelaars waardeerden dit enorm. Zo ook de leden van de
Sportief Wandelgroep uit Zoetermeer.

krant". Op de vraag van Cor waarom heeft u niet gereageerd antwoordde John; "Ach als je mij moet hebben,
dan moet je er wel wat moeite voor doen!" Cor en drie
andere leden van de Sportief Wandelgroep zijn bij John
en Bep op bezoek geweest en zijn hier gastvrij ontvangen met Soep, broodjes en bier. Een vriendschap was
geboren. "Ja, John was een speciale man".
In februari 2020 kwam er verschrikkelijk nieuws. De
goedemorgen-man was overleden. Supporter van Alle
Vierdaagselopers. Het nieuws slaat in als een bom. Zowel de regionale als ook de landelijke pers, berichten
erover. Een oproep om bloemen te leggen op zijn plek
werd al meerdere keren geliked: "Ik zal dit jaar voor
onze Goedemorgen-man een gladiool op zijn stekkie
leggen. Ik hoop dat meerdere wandelaars dit zullen
doen." Een ander stelt voor een petitie te beginnen om
de straatnaam te wijzigen naar iets met de Goedemorgen-man.
Er wordt door Cor Scheffer en Leoni Kruik een petitie
gestart. Ze halen ongeveer 4500 handtekeningen op.
Ze verzoeken de gemeente Nijmegen " Tot het plaatsen
van een naambordje en/of gedenkteken ter nagedachtenis aan John van Vucht, Goedemorgen-man op de
rotonde Heyendaalseweg / Houtlaan." De handtekeningen zijn inmiddels door Cor Scheffer en Leoni Kruik,
aangeboden aan de Burgemeester van Nijmegen.

Cor Scheffer, lid van de Sportief Wandelgroep uit Zoetermeer, dacht na het lopen van de Nijmeegse 4 daagse
in 2010, "Wie is die man die daar iedere ochtend staat
en ons allemaal goedemorgen toewenst?" Cor plaatst
een oproep in de Gelderlander met de vraag "Wie is
die man". Al gauw kreeg hij bericht terug van een taxi
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chauffeur die ongeveer wist waar John woonde, maar
geen exacte gegevens had. Toen reageerde er een nicht
van John, die voor Cor het telefoonnummer en adres
had.
Al gauw kreeg hij John aan de lijn. "Bent u degene
die ik zoek?", "Ja zeker, ik had het wel gelezen in de
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Op 20 juli 2020 plaatst Jolanda Schreuders op facebook het volgende bericht: " Een wandelaar verdwijnt
uit het zicht maar de trouwe supporter was er altijd
op deze plek
Rip goedemorgen-man" en een foto met daarop een
gladiool op de plek waar de goedemorgen-man stond.

17

Foto’s: © 2020, Sportief Wandelgroep, Zoetermeer

Ruim 4500 handtekeningen opgehaald voor
goedemorgen-man plein!

Zuid-Holland

Hans Jansen

Beste leden van OVV KNR afdeling Zuid-Holland, wat een vervelende periode hebben we
inmiddels achter de rug. Het zal niemand ontgaan zijn dat de contacten verslappen en onze
bijeenkomsten op een heel laag pitje staan. Gelukkig kan ik zeggen dat er wel wat lichtpuntjes aan de horizon verschijnen.
We gaan proberen, als alles meezit, om op 1
september 2020 weer bij elkaar te komen in
het ons zo vertrouwde “Echo’s Home” op de
Van Ghentkazerne in Rotterdam. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er goede vooruitzichten. Er zou medewerking zijn van de kazerne,
mits vanaf die datum alles goed blijft gaan en
er geen nieuwe uitbraak komt van COVID-19.
Het Echo’s Home wil hier zeker ook aan meewerken, mits we met zijn allen de anderhalve
meter maatregel blijven hanteren. Zoals het er
nu op dit moment uitziet zullen onze vrienden

van de Bond van Wapenbroeders hier voorlopig (nog) niet bij aanwezig zijn. Het bestuur van
die afdeling vindt het nog te vroeg, daar het
risico van hun leden groter is dan voor onze
OVV-leden, die in het algemeen toch een stuk
jonger zijn.
Wel willen we gaan overleggen met onze
vrienden van de Oud Stoters, om hierbij wel
aanwezig te willen zijn. Het overleg moet op
dit moment van schrijven nog plaatsvinden.
Waar we zeker rekening mee zullen moeten
houden is dat er een uitgebreide registratie
moet komen van alle deelnemende leden. U
zult zich voorlopig bij de secretaris aan moeten melden voor deelname aan deze bijeenkomsten. Deze registratie is verplicht gesteld
door de kazernecommandant.
Als we met zijn allen hieraan meewerken kunnen we weer gezellig bij elkaar komen.

Een stukje historie uit 1988,
van een Natres Peloton
Vrijdagavond 17 juni 1988
Dordrecht – Een knetterend mitrailleurvuur
verscheurt de stilte van de avond. “Voorwaarts” klinkt een kort commando elders in
het veld en als een duveltje uit een doosje zet
een gevechtsgroep van het 373e peloton van
de Nationale Reserve de aanval in.
Een zorgvuldig geplande actie. Doel: het vinden, arresteren of liquideren van drie vijandelijke infiltranten. Op nieuw braakt de MAG vuur
uit. Een gloeiend spoor van dodelijk lood snijdt
de belangrijkste vluchtroute af.

uit Dordrecht en als stafofficier van de provinciale militaire commandant verantwoordelijk

De spionnen zien hun opdracht in de golven
van het Hollands Diep ten gronde gaan, want
de goed getrainde en uitstekend bewapende
mannen geven hen geen schijn van kans.
Een forse streep door de rekening van de infiltranten. Maar ze konden niet weten dat hun
aanwezigheid die middag al was gemeld op het
hoofdkwartier van de Natres in Den Haag. Daar
krijgt kapitein A.A.J.S. Monshouwer, afkomstig
18
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voor het reilen en zeilen van 28 pelotons in
Zuid-Holland, bevel de jacht te openen.
Prima kerels
Koortsachtig begint het raderwerk van defensie te draaien. Even later rinkelt bij sergeantmajoor W. Stehouwer in Papendrecht de telefoon.
Hij krijgt zijn eerste opdracht: zo snel mogelijk
een gevechtseenheid oproepen. Die vrijdagavond, als Nederland lui onderuit zakt voor
een lekker weekend, arriveren de vrijwilligers
van de Natres bij het schoolgebouw “De Blije
Gaarde”. De klok wijst kwart voor negen aan.
De avondschemer valt.
Een andere eenheid, het 486e peloton onder
leiding van pelotonscommandant sergeantmajoor A.J. Jansen, vertrekt als eerste. De opdracht draagt de codenaam ‘Louisa 88’.
Kapitein Monshouwer kijkt zijn manschappen
na. Dan gaat hij naar binnen. Stafkaarten van
de omgeving komen op tafel.
Samen met zijn onderofficieren en de manschappen van de gevechtsgroep wordt de
Kapitein Monshouwer, tot 1986 de PC van Peloton 486.

strategie doorgesproken. Ieder krijgt volop de
kans zijn ideeën in te brengen.
Eerder had kap Monshouwer met waardering
gesproken over de mannen die kiezen voor de
Nationale Reserve.
Ze houden van een goed collectief, of hebben
een fijne diensttijd gehad en verlengen die in
hun vrije tijd. Andere beschouwen het puur als
een sportieve hobby en vinden de fysieke inspanning leuk.
De gehele oefening staat onder toeziend oog
van de mentor, beroeps sergeant-majoor E.
Rademacher van het PMC in Den Haag. (Geheel
rechts op de foto)
Beroepsmilitair
Sergeant-majoor A.J. Jansen (tweede van
links op de foto), in het dagelijks leven beroeps
brandweerman bij Fokker in Drechtsteden en
al ruim tien jaar bij de Natres, is heel duidelijk:
“Ik had dolgraag beroepsmilitair willen worden. Het leger heeft mij altijd getrokken. Of ik
een rechtse bal ben? Absoluut niet. Wel heb ik
een stuk motivatie meegekregen”.
Sergeant C. van Gameren, plaatsvervangend
pelotonscommandant uit Zwijndrecht (geheel
links op de foto), heeft een totaal ander motief. “Ik stond als kind naast mijn vader in Rijsoord toen de Duitsers ons land binnen trokken.
Heel wat mensen hebben daarna hun leven opgeofferd voor onze vrijheid. Wel, ik moet er
niet aan denken dat mijn kinderen onder de
laars van een nieuwe bezetter moeten leven.
Maar heeft dat iets met rechts denkbeelden te
maken?”
De sfeer in het peloton is ontspannen en
vriendschappelijk, diverse leden van het peloton geven aan hun eigen motieven te hebben.
Dan breekt uur “U” aan. Sergeant F.L. de Vaal
zal de gevechtseenheid leiden. Munitie wordt
uitgereikt. In goed overleg wordt besloten dat
korporaal W. de Visser zal fungeren als commandant MAG-groep, soldaat F. Edelkoord als
schutter en soldaat der eerste klasse H. Hagenaar wordt als helper aangewezen.
Nog even tekent kap Monshouwer op het
schoolbord de globale situatie. Vooral de
sluiproutes naar de bunker bij de Moerdijk
worden in het hoofd geprent en horloges gelijk
gezet. Dan gaan we op pad. Met eigen vervoer
richting parkeerplaats Bruggehof.
We schrijven half tien in de avond. Gedekt door
struiken en bomen kiest het peloton als verza-
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melpunt een hotel bij Bruggehof, aan de Oude
Rijksstraatweg.
Dan volgen de laatste instructies. De klok wijst
tien uur aan. Het wordt snel donker. Ideaal
voor een gecamoufleerde eenheid, want eenmaal op weg, zijn de mannen diep in de bermen niet meer te zien. Maar ze weten, uiterst
gedisciplineerd, wat ze doen. Ze houden sergeant De Vaal en de eigen kameraden scherp
in het oog.
Voelbaar
Hoe gek het ook moge klinken, de spanning
is plotseling voelbaar. Verkenners gaan naar
voren. Sergeant De Vaal laat de eenheid
met korte tussenpozen oprukken. Van boom
naar boom en gebruikmakend van het geluid
van een voorbij razende trein of denderende
vrachtwagens over de A16 bij de Moerdijkbrug.
De zin van goed camoufleren wordt ook duidelijk, want uit niets valt de aanwezigheid van
de gevechtseenheid meer op te maken. Toch is
ze actief. De MAG-schutters krijgen het bevel
naar voren te gaan.
Ze moeten exact om half elf het vuur openen. Sgt De Vaal zelf begint met de rest van
de manschappen een omtrekkende beweging
te maken. Gedekt door de bosrand langs de
Advertentie

sloot en dwars door een veld met brandnetels
wordt de bunker van de achterzijde benaderd.
Ergens begint een hond verwoed te blaffen.
De mannen duiken dieper weg. De stilte is bijna
tastbaar. Iedere man kiest zijn positie en dan
begint het wachten. De duisternis is compleet.
Sgt De Vaal gluurt op zijn horloge. Nog één minuut. Hij telt af.
En dan, toch nog als een verrassing begint het
vuurgevecht. Ogenblikkelijk begint de aanval.
De mannen stormen voorwaarts en maken
een omsingelende beweging. Verwoed bieden
de infiltranten tegenstand. Pure killers, maar
de overmacht is te groot.
Analyse
Tegen middernacht analyseren kap Monshouwer en zijn kaderleden het resultaat. Over het
algemeen zijn ze tevreden, maar op- en aanmerkingen zijn er toch genoeg. Vooral het verplaatsen zonder geluid wordt kritisch geanalyseerd.
“We hadden de aanval iets voorzichtiger in
moeten zetten” laat mentor sm Rademacher
het peloton weten.
De oefening eindigt zo als het hoort: in ’t café
met een koel pilsje. Het vrije weekend kan beginnen.

Parawings uitgereikt

Activiteiten Defensie), de reservisten zijn afkomstig
van het Korps Nationale Reserve, 400GNK, Defensity
College, 1 CMI en de Groep Luchtmacht Reserve. De
opleiding is dit jaar al voor de 15e keer uitstekend
Locatie: Skydive Teuge – Nationaal Paracentrum
georganiseerd en begeleid door de Kpl1 Jasper van,
Foxtrot compagnie 20 Natresbataljon.
Een bijzonder evenement, waarbij het gemêleerde
Onder tropische omstandigheden hebben vandaag Fred Warmer (bur.res Kabinet Commandant Land- gezelschap van reservisten borg stond voor, groepshebben weer 35 reservisten en enkele beroepscollega,s strijdkrachten) heeft aan de kersverse parachutisten binding, kameraadschap, gezelligheid, humor en het
de felbegeerde parawing in ontvangst mogen nemen de parawing overhandigd tijdens een zonovergoten uitwisselen van kennis en het opdoen van waardevolle
contacten.
na het met goed gevolg afronden van de para-oplei- wing-ceremonie .
ding en vijf sprongen, een prestatie waarmee ze het Ruim 150 reservisten doen mee aan deze bijzondere
militaire B para brevet hebben verdiend. De majoor opleiding in het kader van GVA (Grens Verleggende Bron: Korps Nationaale Reserve
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OVV Jaarverslag secretaris over 2019
Bevrijdingsdefilé
Het bestuur
Het bestuur is in 2019 4 keer bij elkaar geweest, waar- Op 5 mei heeft een detachement van het OVV deelgenomen aan het bevrijdingsdefilé in Wageningen.
van 2 keer samen met de afdelingen.
Waren we vorig jaar door een Amerikaanse band
geplaagd, nu werd het een andere showband die ons
Beëdigingen
In 2019 zijn er weer beëdigingen bij de bataljons door- dwars zat. Ondanks dat is het toch een succesvol
gevoerd, alle bataljons hebben dit jaar een beëdiging defilé geweest, met dank aan John Brinckman die er
doorgevoerd. Bij elke beëdiging was waar mogelijk de weer in slaagde om (bijna) iedereen in de pas te laten
KC, overste Berding aanwezig, bij zijn afwezigheid werd lopen. De training voorafgaande aan het defilé wierp
de KC vertegenwoordigd door de Inspecteur Reserve zijn vruchten af. We waren met 32 leden aanwezig,
de foto’s zijn door Klaas Hartman gemaakt. De locapersoneel de kolonel Stallman.
tie was voor de tweede keer het tuinen complex waar
ieder cluster een plekje had. Onze wervingsstand was
Jaarconcert FKNR
Op 30 maart werd het jaarconcert van het Fanfare ook aanwezig, dank voor jullie activiteiten, de koffie
Korps Nationale Reserve gehouden. Locatie voor dit en de soep Anneke! Het weer was wisselende, en het
fantastische concert was ook dit jaar De Flint in publiek was massaal aanwezig.
Amersfoort. De aanwezigen hebben genoten van een
fantastisch concert! Het is een unieke gelegenheid om Ondersteuning TMPT
onze FKNR in actie te zien, en wel op een totaal andere Op 27, 28 en 29 mei hebben leden van het OVV onmanier dan gebruikelijk bij een beëdiging. De leden dersteuning verleend aan de TMPT. De organisatie was
van OVV zeggen met grote regelmaat dat zij te weinig blij met onze leden omdat het elk jaar weer moeilijker
betrokken worden bij activiteiten van het Korps, maak wordt om voldoende vrijwilligers te krijgen. Chapeau
gebruik van de mogelijkheid om deze geweldige FKNR voor de leden uit het zuiden van het land, zij maken al
jaren deel uit van de ondersteuningsgroep.
te zien en te horen!
Korpsdiner officieren
Het korpsdiner officieren werd gehouden op 12 april.
Er was veel belangstelling voor dit diner. De leden van
het OVV, die reserve officier b.d. zijn kregen een uitnodiging. Alle actief dienende officieren ontvingen via de
HOT een uitnodiging. Toch blijkt ook dit jaar weer dat
er reserve officieren van het Korps zijn, die geen lid zijn
van het OVV, maar toch worden uitgenodigd. Een punt
van discussie voor het overleg met de KC.

BFT 2019
Dit jaar zou de BFT 2019 gehouden worden. De organisatie was onder andere in handen van Eeuwe
Geertsma. Ondanks de toezegging van de KC om bij te
dragen in de organisatie besloot staf CLas het te cancelen, vanwege de internationale belangstelling voor
75 jaar Bevrijding in Frankrijk. De organisatie kwam
met een alternatief, een BFT naar het Hurtgenwald in
november.

Dodenherdenkingen
Op 4 mei zijn er in het hele Land weer de dodenherdenkingen gehouden, op verschillende plaatsen is hieraan
ook door OVV leden deelgenomen.

Veteranendag
Bij de veteranen dag op 30 juni in Den Haag was het
OVV ook aanwezig. Verschillende veteranen waren
present.
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Vierdaagse van Nijmegen
Ook aan de vierdaagse van Nijmegen is door een aantal leden deelgenomen, met goed resultaat.
Jaarlijkse Korps herdenking op de
Grebbeberg
4 augustus was de jaarlijks terugkerende herdenking
op de Grebbeberg. De belangstelling hiervoor was
groot, dit keer waren er te voldoende plaatsen voor
het OVV.
Prinsjesdag 2018
Op 17 september hebben we met een detachement
deelgenomen aan Prinsjesdag 2018. Ook hier waren
de weersomstandigheden goed.
Net als vorig jaar was het niet langer mogelijk was
om met eigen vervoer naar het ADO stadion te reizen,
maar vanaf een centrale plaats met een bus naar Den
Haag te rijden. Vanuit de Bernhardkazerne reed een
bus. Het detachement stond er beter bij dan het jaar
daarvoor.
Korpsdiner onderofficieren
Op 15 november werd het Korpsdiner onderofficieren
gehouden, voor de tweede keer op de Koot/Mulder
kazerne in Stroe.
Het was geweldig, de locatie en de collega’s van Paresto waren top, net als het buffet. Het OVV was redelijk
vertegenwoordigd, de KC hoopt dat er meer leden zich
aanmelden voor het diner.
Voorbespreking voor Wageningen
en Prinsjesdag
De secretaris is namens het OVV aanwezig geweest bij
de voorbespreking voor Wageningen en Prinsjesdag
2019.
Aoo bd Peter Mensink
Secretaris OVVKNR
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Een update vanuit de HC KNR

Zo is er filmmateriaal toegevoegd over beëdigingen,
oefeningen, demo’s, persoonlijke verhalen van korpsleden, ceremonies en optredens van onze Fanfare. Ook
hebben wij een paar prachtige opnames van de Vierdaagse van Nijmegen en de Tweedaagse van Diekirch
(2008) toegevoegd met daarin het vertrek vanaf het
tentenkamp op de camping “Op der Sauer” naar de
startlocatie in Diekirch Luxemburg. Dit onder begeleiding van de muziek van de FKNR

Wat u zelf moet meebrengen is een goed humeur.
Verder is het belangrijk dat u zich houdt aan de Covid-19 maatregelen.

Het Erfgoedfestival besteedt ruim aandacht aan de
aanhakers. De aanhakers krijgen een groot verhaal op
de website en worden meegenomen in de online communicatie en marketing én liften mee met de aandacht
die er is voor het Erfgoedfestival in z’n algemeen (als
opening van de Maand van de Geschiedenis en met
mediapartners VPRO en Omroep Gelderland).

Parkeren kan buiten de kazerne tegenover gebouw
101 (het voormalige witte wachtgebouw) of indien vol
op de parkeerplaats van restaurant "Baan ZULU"). De
entree is gratis naast gebouw 110 via een verkeerssluis. (Dus NIET via de hoofdpoort).

De online campagne gaat eind augustus / begin
september van start. Dan zullen ook alle aanhakers
meegenomen worden. Doordat de tien hoofdartiesten
een groot online bereik hebben is het verwachte online
bereik van het festival 1 miljoen unieke bezoekers.

Verder heeft het digitaal monument nog een extra navigatiemenu gekregen zodat het voor onze bezoekers Wij hopen dat wij als HC KNR kunnen meedoen aan dit
evenement. Het een en ander betekent een verlenging
wat gemakkelijker in gebruik is geworden.
van ons seizoen waarbij wij in oktober geopend zullen
Tot nog toe kon bij de HC KNR, nogal ouderwets, al- zijn op de zaterdagmiddagen.
leen contant worden betaald voor een souvenir. Om
mensen die graag een souvenir willen kopen maar De korpsdag en het inrichten
geen cash bij zich hebben van dienst te zijn en om dit van het Federatieplein
anachronisme van ons af te schudden, kan er nu ook Op 3 oktober 2020 wordt er op de Generaal Winkelman Kazerne te Harskamp weer de jaarlijkse Korpsdag
met een PIN-pas worden betaald.
georganiseerd. In het kader van deze Korpsdag wordt
De volgende stap in de digitalisering is het plaatsen er pal voor de deur van de Historische Collectie KNR
van informatiezuilen waar via een touchscreen extra weer een zogeheten “Federatieplein” ingericht waar
informatie kan worden opgevraagd over een tentoon- de deelnemers aan de Federatie KNR zich kunnen pregesteld object. Bovendien onderzoeken wij het gebruik senteren en activiteiten ontplooien.
van QR-codes zodat bezoekers extra info kunnen op- Het "Federatieplein" is geopend van 09.00 uur tot
vragen via hun smartphone door het scannen van deze 14.00 uur.
code. Dit kunnen zowel teksten, foto’s als filmpjes zijn.
Wat treft U treft op en rond
Deze stappen zijn echter voor het volgend seizoen.
het "Federatieplein" aan
• Een Cadiwagen met gratis koffie en thee.
Erfgoedfestival 2020 en de HC KNR
Het Erfgoedfestival 2020 heeft aan de HC KNR ge- • De Historische Collectie Korps Nationale Reserve,
waar ook overtollige zaken worden verkocht, zoals
vraagd of wij “aanhaker” willen zijn op dit festival. Op
boeken en militaria.
27 september organiseert het Erfgoedfestival de landelijke opening van de “Maand van de Geschiedenis”. • De Promokar van de Vrienden Fanfare Korps Nationale Reserve met een kort concert van de Fanfare
Tien artiesten (van Typhoon en Akwasi tot Marike Jager
Korps Nationale Reserve.
en Jaap Robben) gaan deze zomer in residentie op tien
verschillende erfgoedlocaties. Daarnaast krijgen 50 • Een stand van de Vereniging Veteranen Korps Nationale Reserve.
zogeheten aanhakers aandacht. Dit zijn plekken die
•
Een stand van de Onze Vrijwilligers Vereniging Korps
thematisch een link hebben met een van de residentieNationale Reserve.
plekken en/of het centrale thema Oost/West behandelen. Dit is het thema van het Festival en van de Maand • Re-enactmentgroepen van de Vrijwillige Landstorm
Korpsen.
van de Geschiedenis.
• De opstelling diverse militaire voertuigen, waarbij
onder andere een rondrit kan worden gemaakt in
De Historische Collectie Korps Nationale Reserve is
een "dikke Daf".
gevraagd hieraan deel te nemen als “aanhaker”.Het
OVV KNR KOERIER

• Demonstratie van materieel en uitrusting van een
huidig Natres peloton.

Erfgoedfestival is speciaal geïnteresseerd in een rol
voor ons digitaal monument en de collectie van bijbehorende portretten en verhalen van reservisten.

Helaas geldt zowel voor de “Maand van de Geschiedenis” als voor de Korpsdag 2020 dat Covid-19 maatregelen invloed kunnen hebben op de doorgang van de
activiteiten
Wij zoeken gastheren
Als HC zijn we op zoek naar gastheren, die per seizoen
een aantal keren willen dienst draaien. Mocht het u
iets lijken, dan staan we altijd open voor een gesprek.
Ook een keer proef meedraaien kan altijd. We zien de
reacties graag tegemoet op mailadres:
historischecollectie@natres.nl
Namens het bestuur van de Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve
Sgt1 bd Louis Chapelier
Secretaris

Foto’s: © 2020, HCKNR

Voortgang van de vernieuwingen
en digitalisering bij de HC.
Inmiddels zijn de beeldschermen waar wij in het vorige
nummer van de OVVKNR-koerier melding van maakten voorzien van een uitgebreide collectie filmmateriaal zowel uit de BVL-periode als meer recent materiaal.
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In Memoriam
Tinus Schreuder

Ik kende de adjudant van Peloton 382
Rotterdam circa 50 jaar.
Tinus Schreuder was een zeer toegewijde pelotons adjudant.
De elnt Van de Vooren was de PC,
maar Tinus was als adjudant zijn regelaar!
Het was een prima combinatie.
Aoo Tinus kon alles regelen met een
glimlach.
Voorschriften vond hij maar lastig.
Tinus had een bijzondere gave, namelijk ‘netwerken’.
Ik vond de adjudant een grote steun
voor het hele peloton.
Helaas is Tinus ons in onze OVV-afdeling ontvallen.
Maar de herinnering aan hem blijft.
Cees Pietersen
Sergeant b.d.
Peloton 382 Rotterdam

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

OVV KNR Fotograven

Eindredacteur en vormgeving
Richard Marnix Sopacua
Omloop 18
9401 VH Assen
Tel. 06 - 13 41 67 62
eindredactie@ovvknr.nl
Oplage
700 exemplaren
Digitaal lezersbereik
10.000
Advertentieprijzen
A4 € 100
A5 € 50
A6 € 25
Inleveren kopij voor de
OVV KNR Koerier Nr. 4 - 2020,
2e jaargang
Vóór 1 oktober 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

www.ovvknr.nl
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Korpsdag, zaterdag 3 oktober 2020
Locatie: Generaal Winkelman Kazerne te Harskamp
Van 09.00 uur tot 14.00 uur bent u welkom op het "Federatieplein".
Parkeren buiten de kazerne tegenover gebouw 110 het voormalige
witte wachtgebouw (of indien vol op de parkeerplaats van restaurant
"Baan ZULU").
Entree gratis naast het gebouw 110 via een verkeerssluis.
Dus NIET via de hoofdpoort.
U treft op/bij het "Federatieplein" aan:
• De Cadiwagen (koffie/thee gratis).
• De Historische Collectie Korps Nationale Reserve, waar ook overtollige zaken worden verkocht,
zoals boeken en militaria.
• De Promokar van de Vrienden Fanfare Korps Nationale Reserve met een kort concert van de
Fanfare Korps Nationale Reserve.
• Stand van de Vereniging Veteranen Korps Nationale Reserve.
• Stand van de Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve.
• Re-enactmentgroepen van de Vrijwillige Landstorm Korpsen.
• Opstelling diverse militaire voertuigen, waarbij onder andere een rondrit kan worden gemaakt
in een "dikke Daf".
• Demonstratie materieel en uitrusting van een huidig Natres peloton.
• Dixies
• Zelf meebrengen: een goed humeur en goed weer.

Denkt u om de Covid-19 maatregelen?

Houdt ook de nieuwsberichten (van o.a. de RIVM) in de gaten ... voor het geval
de Korpsdag wordt afgeblazen i.v.m. nieuwe Covid-19 maatregelen.

