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ter korps uit Curaçao, afdelingsnieuws, LDP-
training, en Thea's fietstocht 2021.

Rest mij u heel veel leesplezier en goede ge-
zondheid toe te wensen.

Amato oo (tot ziens),

Sld1 b.d. Richard Marnix Sopacua

Met een COVID-19 ;-) naar de OVV KNR kijken

Van de eindredacteur

Halo semua (goededag allemaal)

Richard Marnix Sopacua

Wat had ik mij toch zo verheugd op de 104de 
editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Door de 
intrede van de Delta variant van het Covid-19 
virus in Nederland, zijn er veel grootschalige 
evenementen afgelast. Zo ook de Nijmeegse 
4-daagse. Gelukkig was er de 'Alternatieve 
Vierdaagse ... een vierdaagse, met als bij-
komstigheid dat je de routes zelf vanuit huis 
mag gaan uitstippelen en lopen. Enige nadeel 
is dat je vrijwel in je eentje de routes aflegt. 
Niettemin blijf ik positief en zie ik mij de echte 
Nijmeegse 4-daagse van volgend jaar al lopen.
Gelukkig valt de ALV voor de Covid-19 regels 
net niet onder een 'Grootschalig evenement' 
en kan de ALV 2021 gewoon doorgang vinden 
op a.s. vrijdag 1 oktober. 
U vindt de uitnodiging voor de ALV 2021 op pa-
gina 2 van deze editie. Idem voor de 'Bijzondere 
ALV 2021'.
Verder o.a. in dit blad een artikel van ons zus-

Rectificatie
Bij de vorige editie van 
de OVV KNR Koerier is per 
abuis de verkeerde cartoon 
geplaatst. Hieronder ziet u 
de goede cartoon. Excuses 
hiervoor.

Red.



Datum : 01 oktober 2021
Locatie : Gebouw 126 (kantine) Winkelman kazerne Harskamp
Ontvangst : 12.00 tot 12.30 uur
Lunch : 12.30 uur
 
Agenda
01. Opening door de voorzitter
 De voorzitter leest het verzonden blijk van aanhankelijkheid aan de Koning voor, en het antwoord van de chef staf  
 van het Militaire Huis van de Koning. Daarna wordt stil gestaan bij de leden die de afgelopen 3 jaar zijn overleden.
02. Vaststellen Agenda
03. Mededelingen en ingekomen stukken
04. Jaarverslag van de secretaris 2020
05. Uitreiking jaarspeld 15 jaar
06. Begroting 2022
07. Uitreiking jaarspeld 20 jaar
08. Bestuursverkiezing:
 a. De secretaris Peter Mensink was in 2020 statutair aftredend en is herkiesbaar.
  Het bestuur stelt u voor om Peter voor 2 jaar (i.v.m. rooster van aftreden) te herkiezen.
 b. De penningmeester John Brinckman is in 2021 statutair aftredend en is herkiesbaar.
  Het bestuur stelt u voor om John voor 3 jaar te herkiezen.
 c. Hans van Tongeren heeft zich beschikbaar gesteld als algemeen bestuurslid.
  Het bestuur stelt u voor om Hans te benoemen voor de komende 3 jaar op deze functie.
09. Uitreiking jaarspeld 25 jaar
10. Statutenwijziging i.v.m. lidmaatschap Veterenenplatform en nieuwe WBTR wetgeving.
11. Uitreiking jaarspeld 30 jaar
12. Uitreiking ere koord groen, zilver, goud
13. W.v.t.t.k.
14. Rondvraag
15. Sluiting

Datum : 01 oktober 2021
Locatie : Gebouw 126 (kantine) Winkelman kazerne Harskamp
Aanvang : Na de ALV
 
Agenda
01.  Opening door de voorzitter
02. Vaststellen Agenda
03. Statutenwijziging i.v.m. lidmaatschap Veterenenplatform en nieuwe WBTR wetgeving.
04. Rondvraag
05. Sluiting

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2021

Uitnodiging Bijzondere 
Algemene Leden Vergadering 2021
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Jaarverslag secretaris over 2020
Normaal gesproken is het jaarverslag van de secretaris uitgebreid, omdat er in dat bepaalde jaar een 
aantal zaken zijn gepasseerd. 
Net als in 2019, gooide Covid-19 ook in 2020 het nodige “roet in het eten.” 

Het bestuur
Het bestuur en de voorzitters van de afdelingen heb-
ben deels via social media, en deels fysiek het reguliere 
overleg door kunnen voeren. 
De geplande ALV kon geen doorgang vinden. In een bij-
zondere, digitale ALV hebben de voorzitters van de af-
delingen met een mandaat, in elk geval de belangrijke 
post financiën met een akkoord kunnen accorderen. 
Dit, mede op basis van de goedkeuring van de kascon-
trole commissie.

Hoogtepunten
De hoogtepunten in elk jaar, te weten het bevrijdings-
defilé In Wageningen op 05 mei, en Prinsjesdag op 
de derde dinsdag van september, bleven ook in 2020 
achterwege.
Voor zover je van een “hoogtepunt” kunt spreken, de 
jaarlijkse herdenking in Margraten vond wel doorgang. 
De leden van Zuid hebben ook dit jaar op perfecte wijze 
de herdenking doorgevoerd. Waarvoor dank.

Afdelingen
De afdelingen op hun beurt hebben allemaal getracht 
om activiteiten toch door te laten gaan. 
Helaas was het in enkele gevallen onmogelijk, om een 
geplande activiteit door te laten gaan. 
Denk hierbij aan de regelgeving op militaire locaties, 
waardoor een activiteit geen doorgang kon vinden.

Toch zijn afdelingen erin geslaagd om al dan niet op 
ludieke wijze aandacht te schenken aan hun leden. 
De voorzitter van Overijssel bijvoorbeeld stuurde elk 
lid van de afdeling een echte ijsmuts, natuurlijk met 
het logo van OVV. Helaas was er geen natuurijs om de 
muts te testen.

Korpsconcert FKNR en Korpsdiner
Ook het jaarlijkse Korpsconcert van onze Fanfare Korps 
Nationale Reserve viel in het water door Covis-19. 
Ook het Korpsdiner voor onderofficieren en officieren 
moest gecanceld worden.

2021
Als bestuur hopen wij dat 2021 weer een jaar wordt, 
waarin meer ruimte vrijkomt om activiteiten te ont-
plooien. 

Aoo bd Peter Mensink
Secretaris OVVKNR
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Met een ;-) naar de OVV KNR kijken



LDP-training Terschelling groot succes

Organisator Kees Otter had ook dit jaar weer een ener-
verend, uitdagend en gezellig weekend samengesteld.
Voor het eerst bestond de training dit jaar uit 2 vol-
ledige wandeldagen, in plaats van de gebruikelijke ene 
zaterdag. En dat hebben de deelnemers geweten. Dag 
1 ging prima, op wat blaren na. Op dag 2 kwamen er 
toch wel piepjes en kraakjes tevoorschijn. Een goed 
leermoment voor de naderende LDP in oktober.
Dit jaar liepen er 17 deelnemers van de LDP/leden van 
de AVRM mee. Het hoogste aantal deelnemers ooit. Het 
was een mooi mix van deelnemers: nieuw & ervaren, 
mannen & vrouwen, jong & “oud”.
Na het traditionele visje-eten-bij-de-boot-op-Terschel-
ling begon de vrijdagavond meteen enthousiast. Net 
buiten West ging het de trap op. Naar het hoogste punt 
van het eiland. Kees had weer de nodige leerzame ver-
halen over antenneopstellingen, bunkers in de duinen 
en het bunkermuseum op het eiland. Na een lekkere 
wandeling van een paar kilometer kwamen we aan op 
de overnachtingsplek op de natuurcamping bij West.
Op zaterdag was de route ruim 18 km lang. Van West 
naar Hoorn. Over het eiland, door de duinen, langs de 
Noordzee en weer verder over het eiland. Nadat ieder-
een na aankomst zijn of haar zakje voeding had  klaar-
gemaakt op de brander en had verorberd, volgde er 
nog een hele leuke en gezellige avond. Stoere verhalen, 
uitwisselen van tips en trucs over het lopen en elkaars 
uitrusting bekijken en keuren.
Helaas kon Kees Otter op zondag niet mee. Zijn knie 
gaf teveel problemen.
Op zondag liepen we ruim 23 kilometer. Van Hoorn 
naar het Haertbreak Hotel en daarna terug naar West. 
Een pittige tocht met de nodige uitstapjes over duinen 
en het beklimmen en afdalen van trappen. Gelukkig 
konden we terugvallen op Kees voor het oppikken van 
helaas twee uitvallers. De rest van de groep kwam pre-
cies op tijd aan bij de boot waar we afscheid namen 

van Kees Otter. Na heerlijk bijkomen en slapen op de 
snelboot ging iedereen tevreden naar huis.
De deelnemers kijken terug op een mooi weekend met 
de nodige leermomenten. Met dank aan Kees Otter, de 
organisatoren van de LDP en de AVRM voor het moge-
lijk maken van dit weekend.
Ter verdere voorbereiding organiseren Eeuwe Geer-
tsma, Harmen Stremler en Jan Veldkamp nog een 
weekend in Oosterbeek als meetmoment voor de AVRM 
LDP 2021 in Wales.

De traditionele LDP-training op Terschelling was dit jaar van 9 juli t/m 11 juli
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Net als vorig jaar heeft Thea Loois haar jaarlijkse fiets 6-daagse er weer op zitten. Vorig jaar 
ging de fietstocht van het Limburgse Slenaken naar Blijham, nu ging de tocht van het Zuid-Hol-
landse Rijswijk wederom naar Blijham, haar woonplaats. De fietstocht van nu bedroeg 556 km. 
Elke morgen om klokslag 09.45 uur deed Thea haar live verslag op de radio van Westerwolde 
Actueel. Thea is sinds 2016 lid van het OVVKNR en heeft jarenlang als sld1 gediend bij 10NB 
zowel bij de Bcie als bij de Acie.

Hieronder het fietsverslag van Thea.

Het 6-daagse fietsverslag van Thea Loois uit Blijham

OVV KNR KOERIER  Nr. 3 - 2021 3e JAARGANG 5

Daarna moest ik mijn reis op eigen kracht voortzet-
ten. Ik heb vandaag meer verkeerslichten gezien dan 
normaal in een heel jaar en niks groene golf...zo'n 
beetje overal moest ik wachten. Soms was de situatie 
mij niet helemaal duidelijk en ben ik maar over het 
zebrapad gewandeld met de fiets...beter blo Jan dan 
do Jan tenslotte, ik ben ook echt wel een provinciaaltje 
soms heb er ook niks aan als ik gelijk de eerste dag van 
de sokken wordt gereden. Ik was uitgenodigd voor een 
kopje koffie op de camping vlakbij renbaan Duinzigt 
bij Lenie Dalmolen Koetze en haar man. Dat leek me 
heel erg gezellig. Uiteindelijk werd het koffiedrinken én 
een lekkere lunch! Ik was sowieso al later dan gepland 
door mijn uitgestelde vertrek, maar ben onderweg 
ook nog gebeld door @RTV GO! voor een live verslag 
van mijn fietsavontuur. Vanaf vandaag word ik iedere 
ochtend om 09.45 uur gebeld om mijn verhaal even te 
doen. Verder was ik wel wat tijd kwijt met het steeds 
maar aan- en uitdoen van m.n. regenpak/ poncho en 
overschoenen. Na wat heen en weer ge-app is Lenie 

Dag 1: Rijswijk – Beverwijk 
Gistermiddag samen met Henk Loois bij mijn vriendin 
Yvon De Geus en haar man in Rijswijk aangekomen. 
Dat is het startpunt van mijn tocht door Nederland 
deze keer. Na een heerlijke maaltijd, waar ook Rebecca 
Bredenhof bij aanwezig was, is Henk 's avonds met de 
auto weer naar Blijham gereden. Gisteravond begon 
het flink te onweren en de vooruitzichten voor van-
daag waren ook niet je van het. Ik heb de nacht op 
de bank doorgebracht (heet dat nu couch-surfing?) in 
gezelschap van labrador Sky die gigantisch kan snur-
ken. Vanochtend stond er een heerlijk ontbijtje voor 
me klaar en terwijl we zaten te eten begon het steeds 
harder te regenen. Er zat niks anders op dan de bui 
afwachten, het viel er met bakken uit. 
Ongeveer 45 minuten later dan gepland kon ik van 
start gaan, wel met m'n regenpak aan, want het was 
nog steeds niet droog. Yvon is tot het Zuiderpark met 
me meegereden op haar scooter, dat was wel fijn, een 
gids in zo'n drukke stad!!

me tegemoet gefietst en hebben we heel gezellig bij 
de caravan gezeten. Na de lunch zijn Bert en Lenie 
helemaal met me opgefietst naar Katwijk terwijl ze me 
onderweg mooie plekjes hebben laten zien. Onderweg 
hoorde ik ineens een raar geluid bij mijn voorwiel...
getver!!! Bleek het spatbord afgebroken te zijn en deze 
lag op mijn band. Tja wat te doen? Zo doorfietsen kon 
niet. Eureka!! Haarelastiek uit m'n staart gehaald en 
het spatbord daarmee vastgemaakt aan mijn kop-
lamp. Dat ging maar een poosje goed, want het elas-
tiek maakte wrijving met de voorband en knapte... 
oplossing van niks dus.
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weer netjes in de fietstassen gestopt en na een hartelijk 
afscheid van de gastvrouw was ik klaar voor de tweede 
dag van mijn fietsavontuur.
Het startpunt lag vlak bij mijn logeeradres en de route 
verliep vandaag zonder problemen. Tot aan Groote 
Keeten ben ik bijna alleen maar door de duinen ge-
fietst. Wat een prachtige omgeving! Wat ben ik blij met 
m’n elektrische fiets, dat is echt geweldig wanneer je 
steeds de duinen op moet trappen, dat gaat nu met 
twee vingers in de neus. Het weer was ook een stuk 
beter dan gister, in de loop van de ochtend heb ik zelfs 
mijn korte broek aangetrokken. 
Zit ik in Egmond op een bankje, komt er ineens een 
oudere dame naar me toe en vraagt of mijn haarkleur 
mijn "eigen" haarkleur is. Dit kon ik beamen. Ze 
maakte mij een compliment en zei dat ze het prachtig 
vond. Lief he!!!
Begin van de middag begon het wat te spetteren en 
net toen ik bij Petten aankwam begon het serieus te 
regenen. Daar had ik weinig last van, ik zat in een res-
taurant te genieten van mijn lunch. Na het eten was 
het weer droog. Later op de middag kwam zelfs het 
zonnetje er nog bij en was het heerlijk fietsweer. Eind 
van de middag kwam ik aan op mijn eindbestemming 
van vandaag: Oudesluis, waar ik mag logeren bij oom 
Hidde en tante Trijn Bessembinders.
Heerlijk onder de overkapping gezeten totdat het zo 
hard begon te regenen dat het te koud werd. Samen 
met tante Trijn met de auto even op verkenning ge-
weest naar het startpunt van morgen.
Morgenochtend moet ik een beetje doortrappen, want 
ik moet op tijd in Enkhuizen zijn om de boot naar Sta-
voren te halen. Nu nog even gezellig een drankje doen 
en niet te laat naar bed vanavond!

Dag 3: Oudesluis – Balk 
Vanochtend fris en fruitig opgestaan nadat ik lekker 
had geslapen. Wel op tijd uit de veren, want ik moest 
op tijd in Enkhuizen zijn om de veerboot naar Stavoren 
niet te missen.

We kwamen twee fietsers voorbij en Bert vroeg of zij 
toevallig een schroevendraaier bij zich hadden. Ik 
dacht: " ja hoor, wie fietst er nou rond met een schroe-
vendraaier?" Tadaaaahhh, die mannen dus!! Het hele 
spatbord eraf geschroefd en in de fietstas gestopt. Echt 
een raar gezicht zo'n blote fiets net zoals ik eruitzie 
zonder make up. Bert vond op Google een fietsenma-
ker in Katwijk die ook nog open was op maandag en 
die heeft tijd gemaakt om er gelijk een nieuw spatbord 
op te zetten. Bert en Lenie zijn daarna weer richting de 
camping gefietst en ik heb mijn route richting Bever-
wijk vervolgd.
Vanaf Katwijk begon het te regenen en dat duurde zo'n 
beetje tot Bloemendaal. Blij met mijn poncho hij heeft 
me mooi drooggehouden. Ondanks de regen heb ik 
enorm genoten van alles onderweg. Het fietsen door 
de duinen heeft iets speciaals en het was erg rustig. 
Veel moois gezien onderweg. Bij Velsen met het pontje 
over en toen was ik al bijna bij mijn gastadres voor 
vandaag. Ik was er om 19.00 uur. Kreeg gelijk een 
lekker kopje koffie en ik kon m'n spulletjes naar mijn 
kamer brengen. Het was de bedoeling daarna even 
ergens iets te gaan eten, maar omdat het maandag is, 
was er in de buurt niets open. De gastvrouw heeft toen 
een bak heerlijke soep voor me uit de vriezer gehaald 
en samen met de bruine boterham die ik nog van Yvon 
had meegekregen, had ik een prima maaltijd.
De accu zit aan de lader, mijn regenkleding hangt te 
drogen en ik heb dit verslagje bijna af. 96 km gefietst 
vandaag, ik denk dat ik wel heel erg lekker zal slapen 
straks!! Morgen dag 2, dan gaat de reis langs de kust 
naar Oudesluis. Hoop dat het dan wat droger zal zijn 
maar heb er al veel zin in!!
Yvon en René en Bert en Lenie nogmaals dank voor jul-
lie gastvrijheid en de gezellige tijd!!

Dag 2: Beverwijk – Oudesluis  
Na een redelijk goede nachtrust in een gezellige lo-
geerkamer, kreeg ik een heerlijk uitgebreid ontbijt in 
de eetkamer. De regenkleding was droog, alle spullen 

Tante Trijn had mijn ontbijt al klaargezet, met heerlijke 
versgeperste jus d'orange en ze had zelfs al een paar 
broodjes gesmeerd voor onderweg. Kleinigheidje....het 
was gisteravond al flink gaan regenen en dat deed het 
vanochtend nog steeds…en niet te zuinig!! Ik kon niet 
wachten tot het minder hard ging regenen en de voor-
uitzichten waren ook niet best, dus in volledig duikpak, 
regenbroek, overschoenen, poncho en pet op m.n. sta-
len ros. Het fietst voor geen meter met dat geklapper 
en geflapper van zo'n poncho. Je lijkt wel een oversized 
vleermuis. Na zo'n 5 km werd het ineens droog en kon 
het spul gelukkig uit. Rond 09.45 uur ben ik even ge-
stopt in the middle of nowhere bij een industriegebied 
voor m'n live verslagje op de radio en daarna moest ik 
weer flink op de pedalen. Man man, wat n wind!! Fijn 
als je hem in de rug hebt (zoals gisteren) maar ik lag 
vandaag af en toe plat op het stuur en kwam amper 
vooruit. Pfieuwwww ik was duchtig achter de poest.
Ik was gelukkig mooi op tijd in Enkhuizen, maar geen 
gelegenheid om lekker rond te kijken, want terwijl ik 
naar de haven fietste begon het hartstikke hard te re-
genen. Het was bar en boos! Heel snel de fiets weggezet 
om ergens binnen koffie te gaan drinken. Bleek dat het 
restaurant eigenlijk niet open was, ze waren met de ri-
olering bezig (dat was ook wel te ruiken) maar omdat 
ik er als een verzopen kat bij stond, mocht ik toch naar 
binnen en kreeg ik een lekker Latte. 
Om 12.30 uur ging ik naar de veerboot. Samen met 
heel veel andere mensen stond ik in de stromende en 
striemende regen te wachten tot ik aan de beurt was. 
Het personeel had schijnbaar slecht geslapen, som-
mige waren ronduit onvriendelijk. Bahh!! Na ruim een 
uur kwamen we aan in Stavoren, wat een chaos was 
dat!! Het stormde en het regende en op de kade was 
iedereen aan het worstelen om z'n regenkleding aan 
te krijgen. Nergens een overkapping of andere plek om 
even te schuilen. Een slechte zaak als je bekijkt dat er 
3 keer dag een boot vol fietsers op en neer gaat. Met 
veel pijn en moeite had ik m'n spul aan, krijgt ineens 
een enorme windvlaag vat op mijn poncho en ik werd 
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pardoes met fiets en al omvergeblazen. Volgende keer 
toch moar bakstainen in de buutse!
Heel even was het droog maar daarna viel er toch een 
partij water naar beneden. Ik heb een hele poos staan 
schuilen maar uiteindelijk moet je toch verder. Dat 
heb ik geweten! Kerel kerel, wat ben ik natgeregend. 
Het water liep overal langs, daar is geen regenpak te-
gen bestand. In Hemelum zag ik een deur openstaan 
bij een boerenschuur en ben er naar binnen gegaan. 
Er waren wat mensen koeien aan het scheren en ik 
mocht daar gerust een poos schuilen. Al druipend heb 
ik daar staan kijken hoe het scheren ging en boer Ri-
chard legde van alles uit. Na enige tijd leek de lucht 
wat lichter te worden en heb ik mijn weg vervolgd. Het 
regenpak kon zelfs uit en totdat ik Balk aankwam bleef 
het droog. Bij de eerste de beste cafetaria iets gegeten 
en daarna doorgefietst naar het gastadres.
Ook hier weer een zeer warm welkom. Lekker kopje 
koffie gehad, onder de warme douche geweest en ik 
ben alweer klaar voor dag 4!! Op naar Meppel.

Dag 4: Balk – Meppel 
Vannacht heerlijk geslapen en vervolgens genoten 
van een fantastisch ontbijt. Het leek wel een hotel, 
zo veel keus. Ik zat gezellig aan tafel met 2 zussen uit 
Den Haag, die fietsen de Zuiderzee route. We hebben 
zo leuk gekletst, de tijd vloog voorbij zodat ik pas om 
09.30 uur op de fiets stapte. Ik was amper onderweg of 
het was alweer tijd voor m'n live verslagje op de radio. 
Daarna begon de reis van vandaag "echt". Het weer 
was gelukkig aardig opgeknapt, een voorzichtig zon-
netje liet zich zien. Ik had de korte broek vanochtend 
al aangedaan en had stille hoop dat ik mijn regenpak 
vandaag niet tevoorschijn hoefde te halen. De zon 
bleef eerst schijnen, maar jonge, jonge wat stond er 
verschrikkelijk veel wind!! Af en toe hing ik helemaal 
scheef op m’n fiets! Ik was zo ontzettend blij dat ik 
richting Meppel moest, het grootste deel van de reis 
had ik zijwind of wind mee. Met volle tegenwind had ik 
het denk ik niet gered met m'n accu. Twee keer kreeg 

ik toch nog een regenbui op m.n. kop: één keer kon 
ik nog net een soort bushokje bereiken, het werd zo 
koud dat ik de lange broek maar weer aan heb gedaan 
maar later werd dat te warm, dus heb ik onderweg een 
striptease langs de weg gedaan en de rit uit gefietst 
in korte broek. De tocht werd wat langer vandaag, 
omdat ik eerst het stuk van Balk naar Lemmer moest 
"inhalen". In eerste instantie had ik in Lemmer willen 
overnachten, maar daar was helemaal niks meer vrij. 
Ik zag mezelf niet aan de kant van de weg liggen onder 
mijn poncho, vandaar een slaapplek elders gezocht. 
Volgens de ANWB bordjes was de afstand van Balk 
naar Lemmer ongeveer 11 km maar ik volg de knoop-
punten dus die 11 km werden 22 km en de geplande 
route was al ongeveer 80 km. In Lemmer zag ik een 
kringloopwinkel, daar moest ik natuurlijk wel even 
naar binnen. Twee mooie boeken gekocht voor tante 
Jo Reit-Kruze, van haar favoriete auteur. Zal ze binnen-
kort even langsbrengen. Het was een mooie route, ik 
reed door prachtige stukken bos en kwam maar weinig 
andere mensen tegen. Het valt me telkens op dat het 
overal nog zo rustig is. In Meppel ben ik naar het cen-
trum gefietst om daar naar de pizzeria te gaan. Na het 
eten nog een rondje door het mooie centrum gewan-
deld en vervolgens het laatste stukje gefietst naar mijn 
logeeradres. Vanavond mag ik logeren bij Roel Zeven-
huizen en Ellen Vermaeten. Fijn dat zoveel mensen zo 
gastvrij zijn! Ik denk dat ik wel goed zal kunnen slapen 
straks na zoveel kilometers in de buitenlucht. Heb nou 
wel zo'n beetje kapkes aan de kont van zo'n lange rit. 
Niet te laat naar bed, morgen verder en dan is mijn 
doel Roden. Fieneke Groeneveld ik kom eraan!

Dag 5: Meppel – Roden 
Een fantastische fietsdag gehad, wat een prachtige dag 
en wat een geweldige route!
Ik heb vannacht als een blok geslapen, helemaal lekker 
uitgerust verscheen ik aan het ontbijt. 
Roel Zevenhuizen had de tafel gedekt en we hebben 
heerlijk gegeten. Na het ontbijt stond mijn fiets ge-

reed en was ik ook startklaar voor de 5e dag. Vanuit 
Meppel reed ik via Ruinerwold naar Havelte en kwam 
ik uit bij Holtingerveld. Dit gebied was nieuw voor mij, 
wat een mooie natuur!! In Wapse heb ik gezellig kof-
fiegedronken op het terras van de Wapser Herberg met 
zoon Frank die toevallig in de buurt was voor zijn werk. 
Na allerlei mooie weggetjes kwam ik terecht bij het 
Drents-Friese Wold, ook daar is het schitterend om te 
fietsen. Ik trof een bejaarde vader die met zijn zoon op 
een bankje zat. Vader vertelde dat de zoon ook lange 
afstanden fietst. Wat een leuk gesprek was dat, dat 
ontstaat dan zomaar spontaan. Genieten!! Via Appel-
scha en het schitterende Fochtelooerveen ging ik naar 
de eindbestemming van vandaag: Roden. Ergens in het 
bos had ik bijna een botsing met een oudere man. Ik 
kwam aanfietsen en die man wilde plotseling opstap-
pen. Hij keek niet op of om en had het hele fietspad 
nodig om op z'n fiets te klimmen. Daardoor moest ik 
uitwijken naar de berm. Hij schrok schijnbaar van mij 
en riep heel hard: MEVRÓUW, kunt u niet even bellen?? 
Ik was helemaal overdonderd!! Had eigenlijk moeten 
antwoorden: MENÉÉR kunt u niet even achteromkijken 
voor u opstapt? Ik kon toch ook niet bedenken dat hij 
al zigzaggend ging opstappen. Ouwe pipo!! Inmiddels 
aangekomen op mijn laatste logeeradres bij Fieneke 
Groeneveld. De hele dag fantastisch weer gehad, maar 
net op het eind.......het laatste kwartier een plenzende 
regenbui grrrrrr. Kletsnat kwam ik aan. Na een lekkere 
hete douche en droge kleren aan, kon ik aanschuiven 
voor de warme maaltijd. Heel gezellig getafeld en lek-
ker gegeten. Morgen de laatste dag van dit fietsavon-
tuur. Jammer dat het alweer bijna afgelopen is maar ik 
heb weer veel mooie herinneringen gemaakt.

Dag 6: Roden – Blijham 
De laatste dag van mijn fietsavontuur zit erop, de da-
gen zijn omgevlogen.
Ook vannacht heb ik prima geslapen en Fieneke Groe-
neveld had een heerlijk ontbijt gemaakt: cappuccino, 
broodjes uit de oven, een gekookt eitje, lekker brood-
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ik gewoon verder fietsen. Vanaf Zuidlaren ben ik van 
de knooppunten afgestapt en heb de snelste route 
naar Blijham genomen. Ik was wel een beetje klaar 
met al die regen. De regenkleding hangt te drogen, 
alle "gewone" kleding zit in de wasmachine en ik zit 
lekker met een bak koffie op mijn eigen bank. Morgen 
moet ik de fiets even flink poetsen, hij ziet eruit alsof 
ik een mtb route heb gefietst. Bij thuiskomst kreeg ik 
van Henk Loois een prachtig boeket en er lag een hele 
mooie zelfgemaakte kaart voor mij klaar van mijn 
lieve vriendin Petra Erents. Dat is toch heerlijk thuis-
komen! In totaal heb ik in 6 dagen 556 km gefietst, 
precies 1 km meer dan vorig jaar.
Ik wil iedereen: Rene en Yvon De Geus, oom Hidde en 
tante Trijn Bessembinders, Roel Zevenhuizen en El-
len Vermaeten, Fieneke en Harry en de gastgezinnen 
van vrienden op de fiets nogmaals bedanken voor de 
slaapplek, het lekkere eten en drinken en vooral de 
gezelligheid. Mede dankzij jullie gastvrijheid heb ik een 
hele fijne week gehad!! Henk bedankt dat je met mij 
naar het startpunt in Rijswijk bent gereden. Wester-
woldeActueel wil ik graag bedanken dat ik dagelijks 
live mijn verslag bij jullie mocht doen. Misschien heb 
ik mensen geïnspireerd ook eens zoiets te gaan onder-
nemen.
Mocht iemand ook nog gaan fietsen en een leuke slaap-
plek zoeken in Blijham, wij zijn ook gastgezin voor 
Vrienden op de Fiets, wees welkom!! Ik kan terugkijken 
op een mooi avontuur, ik ben weer een ervaring rijker! 
Veel mooie dingen gezien, veel (onbekende) plaatsen 
doorkruist, aardige mensen ontmoet....

Volgend jaar weer!

beleg....de hele week ben ik verwend, ik had echt een 
vakantiegevoel! Om 09.00 uur was ik klaar voor ver-
trek. De weersvooruitzichten waren ronduit slecht en 
ik zag de bui letterlijk al hangen. Nog geen 2 km verder 
kon ik al afstappen om mijn regenkleding aan te doen. 
Wat heb ik vandaag veel regenbuien moeten trotseren. 
Op een zeker moment ben je er wel klaar mee hoor. Ik 
heb eindeloos staan schuilen bij een paar bosjes onder 
de paraplu, ik heb geschuild in een carport en verder 
ben ik over de hele dag eigenlijk doorlopend natgere-
gend. Ondanks het minder mooie weer heb ik enorm 
genoten.
Van mijn reis door Nederland, ons kikkerlandje is echt 
prachtig, maar met het zonnetje erbij komt gewoon 
alles beter uit de verf. Vanwege het slechte weer heb 
ik vandaag niet zoveel foto's gemaakt, ik heb tenslotte 
geen "onderwatercamera" maar op de spaarzame 
droge momenten heb ik hier en daar nog wel wat 
kiekjes gemaakt. Ergens onderweg ging het bijna nog 
mis met mijn fiets. Ik moest ergens over een zandpad 
dat helemaal blank stond. Het was echt worstelen om 
door de blubber te komen, ik kwam amper vooruit. 
Ineens maakte mijn fiets hele rare schurende gelui-
den, dat klonk echt niet best, alsof de tandwielen over 
elkaar knarsten. Ik had er geen goed gevoel over. Er 
liep iemand met een hond, die heb ik gevraagd waar 
de dichtstbijzijnde fietsenmaker zat dat was in Haren 
daar was ik nog wel 15 km vandaan. Ik ben met hoop 
en vrees door gefietst en in het slechtste geval kon ik 
altijd nog de ANWB-fietshulp bellen (ben ten slotte 
ook niet voor niks lid). Waarschijnlijk was het toch al-
lemaal zand dat overal tussen is gaan zitten. Want na 
een hele lange tijd ging dat nare geluid over en kon 
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Utrecht

Op 15 juli jl. kwamen ca. 30 leden van de af-
deling bijeen in het sfeervolle gebouw van de 
Historische Verzameling Intendance. Zij wer-
den ontvangen met een kopje thee of koffie 
en daarbij ook een stukje zelfgemaakte wor-
teltjestaart (nee, niet die van dat konijn, deze 
was best te eten).
Om 20:15 uur opende de voorzitter van de 
afdeling, Lkol (r) b.d. Rob Landsbergen, de 
avond. In zijn welkomstwoord stond hij stil bij 
de afgelopen anderhalf jaar, die voor ons alle-
maal in veel opzichten een bijzondere periode 
is geweest. Gelukkig heeft de pandemie, voor 
zover althans bij het afdelingsbestuur bekend, 
zijn er binnen de afdeling geen slachtoffers 

geëist. Nu het inmiddels weer iets beter lijkt 
te gaan komt er ook weer ruimte om samen 
activiteiten te organiseren en vooruit te kijken. 
Daarop werd door alle aanwezigen een toast 
uitgebracht “op de toekomst” met een feeste-
lijke “bubbeltjesdrank”.  Alcoholvrij uiteraard, 
want er waren geen leden lopend gekomen….
Na deze toast gaf de voorzitter nog een kort 
overzicht van de activiteiten die het afdelings-
bestuur  voor de rest van het jaar in de planning 
heeft, waarna het officiële deel van de avond 
werd afgesloten.  Daarna werd in een uitste-
kende stemming weer bijgepraat, waarna om 
22:30 uur de beheerders van het gebouw ach-
ter de laatste gast het licht uitdeden….. 

Social evening Afdeling Utrecht
Na een lange pauze vanwege de inmiddels helaas maar al te bekende situatie konden de leden 
van afdeling Utrecht elkaar eindelijk weer eens ontmoeten op een “social evening”, voor deze 
gelegenheid van een extra feestelijk tintje voorzien.

LKol (r) b.d. 
Rob Landsbergen
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Re-enactmentgroep Peloton 3-2 KNR

Peloton 3-2 KNR, geeft gestalte aan het “Korps Natio-
nale Reserve” welke zich afspeelt in de jaren 1993 tot 
1996.
De groep bestaat voornamelijk uit voormalig (NATRES) 
militairen, met elk hun eigen ervaringen en achter-
gronden. Door onze uitbeelding willen wij bezoekers 
van diverse evenementen een kijkje te geven in een 
recenter stukje Levende Nederlandse Militaire geschie-
denis, door dit op een zo authentiek als mogelijke wijze 
(inter)actief uit te beelden.
Onze display is voornamelijk gericht op de taak infan-
terie beveiliging en bewaking zoals dit door de NATRES 
werd uitgevoerd. Dit proberen wij zo realistisch als 
mogelijk uit te beelden door o.a. wegafzetting/check 
point met een ingerichte commando post, bewape-
ning etc. Afhankelijk van het soort evenement en het 
beschikbare personeel, kunnen wij ook andere zaken 
uitbeelden bijvoorbeeld door een gevecht of sociale 
patrouille te lopen.
Ook bij onze groep is het motto “vrijwillig, maar niet 
vrijblijvend”
Al onze materialen zijn door de leden bij vanuit privé 

Beste Korps- en OVV-KNR Leden,

Mij is gevraagd een stukje te schrijven over onze re-
enactmentgroep Peloton 3-2 Korps Nationale Reserve.
Dit doe ik als voormalig NATRES militair en lid van de 
OVV-KNR uiteraard graag.

Een militair die de burger in gaat mist meestal een 
stukje kameraadschap, binding of het militair zijn, ge-
woon weer eens te kunnen praten over oefeningen e.d. 
of heeft gewoon behoefte om de beleving weer eens te 
ervaren met gelijkgezinden.
Door dit gegeven te combineren met het zogenoemde 
re-enactment, (levende geschiedenis) kunnen we dan 
ook een zo authentiek als mogelijk historisch plaatje 
neer te zetten.

In oktober 2020 hebben Roeland van Wijgerden, John 
Bot en Richard Eikens een start gemaakt met de uit-
beelding van het Korps Nationale Reserve, van waar 
uit de re-enactmentgroep Peloton 3-2 KNR is voort-
gevloeid.

bij elkaar gebracht of door onze gezamenlijke finan-
ciële pot aangeschaft. Dus mocht u nog kleding en 
uitrusting e.d. hebben uit de door ons uitgebeelde 
periode, houden wij ons aanbevolen,

Wij hopen dat wij in de toekomst wat meer deelne-
mers aan onze groep kunnen toevoegen en een fijne 
samenwerking met het OVV-KNR, HC-KNR en het Korps 
kunnen bewerkstelligen.

Op de foto van links naar rechts, Rob van Dijk, Richard 
Eikens en Roeland van Wijgerden, helaas was John ver-
hinderd bij het maken van de foto.

Met vriendelijke Korps groet,

Richard (H.H.) Eikens
Sld1 Korps Nationale Reserve (B.D)

e-mail: info@peloton3.2knr@ziggo.nl
Tel. 0653397377 
www.facebook.com/peloton3.2



10  Nr. 3 - 2021 3e JAARGANG   OVV KNR KOERIER

Soldaten in de rij voor hamburgers
Een “patatje-mét” vindt gretig aftrek. Belgen 
hebben de naam grote frites liefhebbers  te 
zijn en ook Hollanders staan te boek als aard-
appeleters. Amerikanen zijn er echter  even-
min vies van, zo bleek wel op het Dordtse 
Duivelseiland, opvangcentrum voor de vele 
militairen die deelnemen aan oefening Refor-
ger. Waar om tien uur s’morgens  al een ware 
run was op de voor hen welbekende hambur-
gers en ook de “patat-mét” gretig aftrek vond.

Het was gemoedelijk toeven op het omgeto-
verde industrieterrein tot centrum voor Ame-
rikaanse militairen. Overal slenterende en han-
gende soldaten, die wat keuvelende, nippen 
aan hun onvermijdelijke cola. In de gigantische 
constructiehal van Penn en Bauduin, waar hun 
duizenden bedden opgesteld staan.
Van nervositeit is geen spoor te bekennen. Ook 
bij de Nederlandse militairen van de Nationale 
Reserve die nu veelvuldig op dit terrein te vin-
den zijn is er een ontspannen sfeer te proeven. 
Velen converseren met elkaar of met de Ame-
rikaanse militairen.
De wachtposten, die uiteraard bemand zijn 
door militairen van de Nationale Reserve, hou-
den hun wapen stevig vast en hun ogen scherp 
gericht op de dingen die zich buiten de poort 
plaatsvinden.
Vreedzaam protest, een flink aantal demon-
stranten, protesteerden buiten de poort van 
het terrein.
Zo werden ze oogluikend in de gaten gehouden 
door de Dordtse politie, die deze leden van de 

In het kader van de oefening Reforger zijn der-
halve vele vrouwelijke militairen actief. Onder 
hen bevindt zich sergeant Tanya M. Roberts, 
werkzaam op de afdeling transport. In een ge-
sprek met haar kom ik veel te weten over haar 
privéleven.
Nadat zij de highschool in Indiana had door-
lopen lag de keus voor een militaire carrière 
nogal voor de hand, vindt ze. Ik kom uit een ge-
zin van zeven kinderen. Het leger biedt me ten-
minste een toekomst. Het heeft bijvoorbeeld 
mijn verpleegsters opleiding van twee jaar be-
taald. Haar man heeft dezelfde werkgever. Het 
paar woont in het Duitse Kaiserslautern, waar 
een forse Amerikaanse basis is gesitueerd.
Het is nogal een forse verandering ten opzich-
te van de States. Duitsland is ‘Nice’. Alleen het 
weer, hè. 
We hebben ook wat Duitse vrienden. Toch blijf 
je Amerikaan. Je ziet werkelijk dingen die an-
ders zijn, maar Amerikanen houden toch vast 
aan hun manier van doen. Onafhankelijker en 
wellicht wat agressiever.

Hans Jansen

(Vervolg:  Reforger 1987)
Vrouwen vallen al lang niet meer op in het leger van de VS. 
De Nederlandse landmacht telt nog maar een handjevol vrouwen (in die periode). Maar in de 
VS is de verschijning van een vrouw in gevechtstenue al lang ingeburgerd.

Zuid-Holland
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actie groepering ONKRUID wel op afstand kon 
houden. Ook werd er vierentwintig uur wacht 
gelopen op en om het terrein en een wachtpost 
bezet op het water rond om het Duivelseiland. 
Door middel van een roeiboot die ter beschik-
king was gesteld door Penn en Bauduin.
Deze inzet van de Nationale Reserve werd nog 
een aantal maal overgenomen door andere 
pelotons uit Zuid-Holland. Na totaal vier we-
ken van inzet werd dit afgesloten en werd ter-
rein weer ontruimd. 

De dag van vandaag
Het wordt bijna vervelend om te vermelden 
maar nog steeds heeft de Corona-crisis ons 
in zijn macht. We kunnen ons echter wel wat 
soepeler verplaatsen, hoeven geen mondkap-
jes in de winkels meer op en we kunnen weer 
met meer mensen bij elkaar zijn. Maar er zijn 
nog steeds beperkingen zoals het openbaar 
vervoer waar we nog steeds het mondkapje 
moeten dragen. Maar het licht aan het einde 
van de tunnel schijnt feller.

In de 2e week van juli kreeg het bestuur van de 
afdeling Zuid-Holland een heel vervelend be-
richt, dat onze oud voorzitter en tevens Erelid 
van de afdeling Joop Saarloos was overleden.
We waren wel op de hoogte dat Joop ernstig 
ziek was, maar na zijn operatie ging het naar 
omstandigheden weer wat beter. Helaas is het 
daarna toch weer achteruit gegaan en werd hij 
wederom op genomen in het ziekenhuis, waar 
hij na enkele dagen kwam te overlijden. We zul-
len Joop erg missen, zijn aanwezigheid op onze 
bijeenkomsten werd door iedereen altijd zeer 
gewaardeerd.

Het ligt in de bedoeling dat we op dinsdag 7 
september weer bij elkaar kunnen komen. We 
hebben een locatie gevonden voor onze bij-
eenkomst na dik anderhalf jaar. We willen jul-
lie dan uitnodigden om naar het BB museum in 
Rijswijk te komen. Hierover zullen jullie nog uit-
voerig worden ingelicht door onze secretaris 
Hans van der Vecht. Hopelijk zullen we elkaar 
daar weer kunnen treffen en begroeten.
Tevens ben ik nog steeds druk bezig om in Rot-
terdam op de Van Ghentkazerne weer gebruik 
van Echo’s Home “Het Anker” te kunnen ma-
ken. En ik hoop hier nu eindelijk op dinsdag 17 
augustus een uitspraak over te krijgen.

Vrienden, hou nog even vol! Ik zie jullie graag in 
alle gezondheid terug.

Hans Jansen
Voorzitter OVV KNR afdeling Zuid-Holland

OVV KNR KOERIER  Nr. 3 - 2021 3e JAARGANG 13



Nationale herdenking bij het monument 
‘Als ’t Moet’, Ereveld Grebbeberg
5 augustus 2021

Gisteren heeft het Korps Nationale Reserve bij de jaarlijkse nationale herdenking bij 
het monument ‘Als ’t Moet’ op het militair Ereveld Grebbeberg de gevallenen vrijwil-
ligers herdacht.

Op 4 augustus 1914 is de Vrijwillige Landstorm opge-
richt, waarvan het huidige Korps Nationale Reserve de 
voortzetting is. Daarom geldt 4 augustus als de dag 
waarop het korps stilstaat bij de gevallenen militairen 
van dit korps en haar voorgangers. Het doet recht aan 
de vele gevallenen van de Vrijwillige Landstorm uit 
de meidagen van 1940, en aan een gevallene Natres 
vrijwilliger tijdens de Korea oorlog, maar zal ook - als 
onverhoopt in de toekomst militairen van ons korps bij 
een inzet omkomen - de plek zijn waar alle gevallenen 
op gepaste wijze worden herdacht.
Korpscommandant luitenant-kolonel Hans Berding 
opende de ceremonie met een toespraak,  daarna 

droeg de ceremoniemeester Kapitein Ayelt Gijzen een 
bijzonder verhaal voor van een gevallen Landstormer.  
Deze vrijwilliger is  postuum onderscheiden met het 
bronzen kruis voor zijn dappere laatste optreden voor-
dat hij om het leven kwam. Vervolgens besteedde Aal-
moezenier Niek Nijhuis, in een bijzondere toespraak 
met overdenkingen en overwegingen, aandacht aan 
een lid van de vrijwillige Landstorm die in de meidagen 
van 1940 gevallen is nabij Dordrecht.
Kransen werden gelegd namens de Koninklijke Land-
macht, Het Korps Nationale Reserve,  het Instituut 
Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, de Stichting de 
Nationale Landstorm Commissie, de gemeente Rhe-
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STATUTEN

NAAM
Artikel 1
De vereniging draagt de naam:
ONZE VRIJWILLIGERS VERENIGING KORPS NATIONALE RESERVE, afgekort OVV-KNR.
Zij is een voortzetting van het Oud Vrijwilligers Verband van het Korps Nationale Reserve en 
heeft als oprichtingsdatum twintig juni negentienhonderd achtentachtig.

ZETEL
Artikel 2
De vereniging heeft haar zetel te Utrecht.

LEDEN
Artikel 3
Leden van de vereniging kunnen zijn:
eervol ontslagen militairen(man of vrouw)van de Nationale Reserve, van het Korps Natio-
nale Reserve en actief dienende militairen (man of vrouw) bij het Korps Nationale Reserve.
Ereleden van de vereniging kunnen zijn:
Personen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en op 
voordracht door de algemene ledenvergadering van de vereniging worden benoemd.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 4
1. De vereniging heeft ten doel:
 a. het bevorderen van de vriendschap en saamhorigheid onder de leden van de vereni- 
  ging;
 b. het onderhouden van contacten met het Korps Nationale Reserve in welke vorm dan  
  ook;
 c. het organiseren van activiteiten binnen het verenigingsverband;
 d. het organiseren van activiteiten in samenwerking met de actief dienende militairen  
 (man of vrouw) van het Korps Nationale Reserve;
 e. het inzetten voor erkenning en waardering voor de veteranen of de relaties van ve- 
  teranen in het algemeen en degene die dienen of hebben gediend bij het Korps Natio- 
  nale Reserve in het bijzonder.
2.  De vereniging tracht haar doel te bereiken door middel van:
 a. het houden van een jaarvergadering, bijeenkomsten, lezingen en andere activiteiten;
 b. het uitgeven van een periodiek;
 c. het verzorgen van berichten van en het onderhouden van contacten met organisaties  
  welke een gelijk doel nastreven;
 d. het stimuleren van het bijwonen van en/of deelnemen aan daarvoor geschikte oefe- 
  ningen of oefenavonden van het Korps Nationale Reserve voor de leden van de afdelingen  
  van de vereniging;
 e. het inrichten van een nuldelijnsondersteuningssysteem dat zorg draagt voor sociale  
  kameraadschappelijke ondersteuning in het algemeen en ondersteuning van het ver- 
  werkingsproces van onze (veteranen)leden in het bijzonder;
 f. al hetgeen verder tot het doel der vereniging bevorderlijk kan zijn. 

DONATEURS
Artikel 5
Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met  

een door de algemene ledenvergadering van de vereniging jaarlijks vast te stellen minimum 
bijdrage. Zij hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krach-
tens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

TOELATING
Artikel 6
1.  Zij die lid of donateur van de vereniging wensen te worden, dienen daartoe een verzoek 
 in, rechtstreeks of door tussenkomst van een afdelingsbestuur, bij het landelijk bestuur  
 van de vereniging.
2. Het landelijk bestuur der vereniging beslist omtrent de toelating van leden of donateurs.
3.  Ingeval van niet-toelating tot het lidmaatschap kan op verzoek van de betrokkene alsnog  
 tot toelating worden besloten door de eerstvolgend plaatsvindende algemene ledenver- 
 gadering van de vereniging.
4.  Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde  
 gegevens aan derden verstrekken, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het  
 bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. De verplichting om de algemene vergadering  
 hierover te laten besluiten en het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door  
 de vereniging aan derden te verstrekken gegevens, waaronder de verstrekking van ge- 
 gevens die aan overheden of (publiekrechtelijke) instellingen dienen te worden verstrekt  
 in verband met een wettelijke verplichting.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7 
1.  Het lidmaatschap eindigt:
 a. bij overlijden van het lid;
 b. door opzegging door het lid;
 c. door opzegging door het landelijk bestuur van de vereniging, welke kan geschieden  
  wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de sta- 
  tuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet  
  nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
  lidmaatschap te laten voortduren;
 d. door ontzetting.
  Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,  
  reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke  
  wijze benadeelt.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschie- 
 den tegen het einde van een vereniginsjaar en met inachtneming van een opzeggings- 
 termijn van vier weken. Echter kan bet lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd  
 indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lid- 
 maatschap te laten voortduren.
3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen  
 op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het landelijk bestuur der vereniging.
5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een  
 lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of indien redelijkerwijs van de ver- 
 eniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit  
 tot ontzetting uit het lidmaatschap staat dat de betrokkene is bevoegd binnen een  
 maand na ontvangst van deze kennisgeving schriftelijk in beroep te gaan bij de algemene  
 ledenvergadering die in haar eerstvolgende vergadering terzake beslist. Gedurende de  
 beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat  
 de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot bedoelde vergadering en  
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 bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is voorts bevoegd zich in bedoelde  
 vergadering door een raadsman te doen bijstaan.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch de jaar- 
 lijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DONATEURS
Artikel 8
De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde door opzegging worden 
beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het 
geheel verschuldigd blijft.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN - VERBINTENISSEN
Artikel 9
1. De leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die jaar- 
 lijks door de algemene ledenvergadering der vereniging zal worden vastgesteld.
2. Het landelijk bestuur der vereniging is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeelte- 
 lijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
3. Het landelijk bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de algemene ledenver- 
 gadering der vereniging, bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden voor 
 zover het aangaan van zulke verbintenissen bij of krachtens de statuten is bepaald.

INRICHTING
Artikel 10
1. De vereniging kent AFDELINGEN, zowel op provinciaal als regionaal niveau. De algemene 
 ledenvergadering der vereniging kan per provincie of regio een of meer afdelingen instel- 
 len en kan deze, na een daartoe strekkend voorstel van de betreffende afdelingsvergade- 
 ring, opheffen. Iedere afdeling wordt geleid door een bestuur dat verantwoording ver- 
 schuldigd is aan de ledenvergadering van die betreffende afdeling.
2. Een afdelingsbestuur bestaat uit tenminste drie personen waaronder een voorzitter, een  
 secretaris en een penningmeester.
3. Leden van het afdelingsbestuur worden op voordracht benoemd door de afdelingsverga- 
 dering uit de gewone leden der betreffende afdeling. Bestuursleden van een afdeling  
 worden benoemd voor een periode van drie jaren. Aftredende afdelingsbestuursleden zijn  
 terstond herkiesbaar.
4. De afdelingsvergadering bestaat uit alle onder de betreffende afdeling ressorterende le- 
 den. Tenminste drie weken voor een algemene ledenvergadering van de vereniging wordt  
 zo dit door het bestuur mocht worden verlangd een afdelingsvergadering gehouden. Zo  
 mogelijk bevat de agenda van deze afdelingsvergadering een of meer punten of de vol- 
 ledige agenda van de algemene ledenvergadering der vereniging.
5. Tot de afdelingsvergadering hebben toegang en het recht om aldaar het woord te voeren  
 alle leden van de vereniging die tot de betreffende afdeling behoren, alsmede de leden  
 van het landelijk bestuur. In die afdelingsvergadering hebben stemrecht alle leden die tot  
 de afdeling behoren. In de afdelingsvergadering brengt iedere stemgerechtigde een stem  
 uit.
6. De afdelingen regelen de zaken die uitsluitend de eigen afdeling betreffen. Een afdelings- 
 bestuur is verplicht om met betrekking tot zaken die mede van belang van de vereniging  
 zijn of die een andere afdeling kunnen raken, voorafgaand overleg te plegen met het 
 landelijk bestuur en/of het betreffende afdelingsbestuur. Komen de betrokken besturen  
 niet tot overeenstemming dan beslist het landelijk bestuur. De reglementen van een afde- 
 ling mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met die van de vereniging.

GELDMIDDELEN
Artikel 11
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit
1. contributies van de leden;
2. de overige geldmiddelen van de vereniging kunnen bestaan uit; subsidies, schenkingen,  
 legaten, erfstellingen en alle andere wettig verkregen baten. 
3. Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem op. Hierin wordt in elk geval opgenomen  

 dat met betrekking tot betalingen het “vier ogen principe” wordt toegepast.

LANDELIJK BESTUUR
Artikel 12
1. Het landelijk bestuur bestaat uit een oneven aantal, doch uit ten minste vijf en maxi- 
maal negen personen, die door de algemene ledenvergadering van de vereniging worden  
 benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, be- 
houdens het bepaalde in lid 3.
3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het landelijk bestuur als tien  
 of meer leden. De voordracht van het landelijk bestuur wordt bij de oproep voor de verga- 
 dering medegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden dient vergezeld te gaan van  
 een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat en voor de aanvang van de vergade- 
 ring schriftelijk bij het landelijk bestuur te zijn ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten  
 minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de  
 algemene ledenvergadering van de vereniging.
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig  
 het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan  
 is de algemene ledenvergadering vrij in de keus. 
6. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de Alge- 
 mene ledenvegadering of door deze vergadering aan te wijzen personen. Voor de ge- 
 durende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een  
 bestuurder gelijkgesteld.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP; PERIODIEK AFTREDEN, 
RESPECTIEVELIJK SCHORSING
Artikel 13
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde  
 door de algemene ledenvergadering van de vereniging worden ontslagen of geschorst.  
 Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot -ontslag,  
 eindigt door het verloop van die termijn. 
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het lan- 
 delijk bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende bestuurder is terstond  
 herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de  
 plaats van zijn of haar voorganger in. 
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
 b. door opzegging door het bestuurslid.
 c. door overlijden.

BESTUURSFUNCTIES/BESLUITVORMING VAN HET LANDELIJK BESTUUR
Artikel 14
1. De voorzitter, de eerste secretaris en de eerste penningmeester van het landelijk bestuur  
 worden gekozen door de algemene ledenvergadering van de vereniging. De overige func- 
 ties worden door het landelijk bestuur in onderling overleg verdeeld.
2. Tenzij het landelijk bestuur anders bepaalt, vergadert het landelijk bestuur wanneer de  
 voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden dit verlangen, doch minstens vijf keer  
 per jaar.
3. Het landelijk bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurs- 
 lid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet, alle bestuursleden aan deze besluit- 
 vorming deelnemen en mits het besluit eenstemmig wordt genomen.
4. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met  
 volstrekte meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen, mits aan de stemming wordt  
 deelgenomen door de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden. Blanco stem- 
 men worden niet als geldig aangemerkt.
5. Over elk voorstel kan mondeling of schriftelijk worden gestemd, tenzij:
 a. een bestuurslid anders mocht wensen;
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 b. indien het een stemming over personen betreft; in dat geval vindt de stemming ver- 
 plicht schriftelijk plaats;
6. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het landelijk bestuur een besluit heeft  
 genomen is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van  
 de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit  
 schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze nieuwe stemming  
 vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij  
 een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de  
 vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het  
 besluit genomen door de Algemene Ledenvergadering.

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 15
1. Het landelijk bestuur is belast met het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van de  
 algemene ledenvergadering.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het landelijk bestuur be- 
 voegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te  
 beleggen waarin de voorziening in de open plaats of plaatsen aan de orde komt.
3. Het landelijk bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen  
 van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het landelijk bestuur worden  
 benoemd.
4. Het landelijk bestuur is, mits de algemene ledenvergadering daarmee in stemt, bevoegd  
 te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en be- 
 zwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereni- 
 ging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt zich voor een derde sterk  
 maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot  
 vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen. Het ontbreken van  
 vorenbedoelde goedkeuring van de algemene ledenvergadering kan tegen derden wor- 
 den tegengeworpen.
5. Onverminderd het in lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegen- 
 woordigd:
 a. hetzij door het bestuur;
 b. hetzij door twee tezamen handelende bestuursleden.
6. Het landelijk bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden e 
 n donateurs zijn opgenomen.
7. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van  
 de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van  
 twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van  
 een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het  
 treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

JAARVERSLAGEN, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 16
1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december.
2. Het landelijk bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige  
 aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kun- 
 nen worden gekend.
3. Het landelijk bestuur brengt op de algemene ledenvergadering binnen zes maanden na  
 afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene  
 ledenvergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het  
 gevoerde beleid. Het legt de balans en de rekening en verantwoording met een toelichting  
 ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering.
4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kommissie van ten  
 minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het landelijk bestuur De kom- 
 missie onderzoekt de rekening en verantwoording en brengt aan de algemene ledenver- 
 gadering verslag uit van haar bevindingen. Het landelijk bestuur is verplicht de kommis- 
 sie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen,  

 haar desgewenst de verenigingskas en de waarden te tonen, en inzage van de boeken en  
 bescheiden van de vereniging te geven.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige  
 kennis, dan kan de kommissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
6. De taak van de kommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden  
 herroepen, doch zulks slechts met gelijktijdige benoeming van een nieuwe kommissie.
7. Het landelijk bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2 en 3 gedurende tien jaren  
 te bewaren.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 17
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die  
 niet door de wet of de statuten aan het landelijk bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene  
 ledenvergadering gehouden. In deze jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het verslag  
 van de aldaar bedoelde kommissie:
b. de benoeming van de in artikel 16 genoemde kommissie voor het volgende verenigings- 
 jaar:
c. voorziening in eventuele vakatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de algemene  
 ledenvergadering.
3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het landelijk bestuur  
 dit wenselijk acht.
4. Voorts is het landelijk bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal  
 leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen verplicht  
 tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer  
 dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven  
 kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkom- 
 stig artikel 20, met inachtneming van de in dat artikel vermelde oproepingstermijn. 
5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de  
 besluitvorming door het landelijk bestuur worden gegeven.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 18
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en donateurs van de ver- 
 eniging. Geschorste leden hebben slechts toegang tot deze vergadering indien zij verweer  
 willen voeren tegen hun schorsing, zoals bepaald in artikel 7 lid 5.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene leden- 
 vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging heeft een stem.
4. Onverminderd het stemrecht als lid hebben bestuursleden in de algemene vergadering  
 een raadgevende stem.

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
Artikel 19
1. De algemene ledervergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of  
 zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van  
 de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op  
 deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin. Tot  
 dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter ver- 
 gadering aanwezige persoon.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door  
 de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en  
 de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kun- 
 nen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de  
 notulen of van het proces verbaal, wordt ter kennis van de leden gebracht.
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BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 20
1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de  
 uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen  
 besluit voorzover gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de  
 juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid  
 van de ledenvergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schrif- 
 telijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de alge- 
 mene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte gel- 
 dige stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkre- 
 gen, vindt een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte  
 meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de  
 volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de  
 stemmen staken dan beslist het lot. Bij gemelde herstemmingen, waaronder niet is  
 begrepen de tweede stemming, wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de  
 voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de personen op wie bij die  
 voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de vooraf- 
 gaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht  
 dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen  
 stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende de verkiezing van personen,  
 dan is het verworpen.
7. Alle stemmmgen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter bepalen dat de stem- 
 men schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan  
 ook een aanwezig stemgerechtigd lid der vereniging verlangen dat de stemmen schrifte- 
 lijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten brief- 
 jes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigd lid der vereni- 
 ging hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,  
 heeft, mits met voorkennis van het landelijk bestuur genomen, dezelfde kracht als een  
 besluit van de algemene ledenvergadering.
9. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige be- 
 sluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde ko- 
 mende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook  
 al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied  
 of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of daar- 
 mee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 21
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het landelijk bestuur. De  
 oproeping geschiedt schriftelijk aan de hand van de adressenlijst van het ledenregister  
 bedoeld in artikel 15 lid 6. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien  
 dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd de  
 overige vereisten gesteld aan bepaalde in de vergadering te bespreken onderwerpen als  
 in artikel 22 en 23 bedoeld.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 22
1. In de statuten kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een  
 algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzi- 
 ging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel  

 tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering  
 een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgeno- 
 men, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van  
 de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hier- 
 boven bedoeld, aan alle leden toegezonden. Aan de afdelingen moet het voorstel ten  
 minste veertien dagen voor de vergadering ter kennis zijn gebracht.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldig uitge- 
 brachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwe- 
 zig is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt na die vergadering een  
 tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste verga- 
 dering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,  
 ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid  
 van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte  
 is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder landelijk bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING
Artikel 23
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergade- 
 ring. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkom- 
 stige toepassing.
2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
3. In geval van ontbinding van de vereniging kan ten aanzien van het geven van een be- 
 stemming van de gelden respektievelijk eigendommen door de algemene ledenvergade- 
 ring worden beslist, voorzover geen restitutie verplichtingen bestaan. Bestemming dient  
 zoveel mogelijk overeen te komen met het doel der vereniging.
4. Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ont- 
 binding lid waren overgedragen. leder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit kan  
 echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden ver- 
 eniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de  
 vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk  
 Wetboek van toepassing.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 24
1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten welke strijdig zijn met die  
 van de statuten.
3. De algemene ledenvergadering is bevoegd reglementen te wijzigen en in te trekken.

SLOTBEPALING
Artikel 25
In alle gevallen waarin deze statuten en eventuele reglementen niet voorzien beslist de al-
gemene ledenvergadering.

Artikel 26
De in deze statuten opgenomen bepalingen omtrent bestuurders gelden 1 op 1 voor de 
onder de vereniging opererende afdelingen.

IV  ONZE VRIJWILLIGERS VERENIGING KORPS NATIONALE RESERVE STATUTENWIJZIGING



nen en de Oorlogsgravenstichting. Onder leiding van 
de Paradecommandant Majoor Cees Spee werd een 
strakke en mooie ceremonie gehouden. 

Het credo  van de Vrijwillige Landstorm was Als`t Moet. 
Een begrip dat anno 2021 nog altijd krachtig en actu-
eel is. Het Korps Nationale Reserve is met recht trots op 
haar monument.

Fotografie: 
Gérard van Oosbree/Dutch Defence Press iov KNR
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De FKNR bij het monument ‘Als ’t Moet’, Ereveld Grebbeberg
Woensdag 4 augustus waren het koperensemble en een tamboer aanwezig bij de jaar-
lijkse herdenking bij monument 'Als 't Moet' op het Militair Ereveld op de Grebbeberg. 
Bij deze herdenking worden de Tweede Wereldoorlog slachtoffers van de Vrijwillige 
Landstorm herdacht. Op 4 augustus 1914 is de Vrijwillige Landstorm opgericht. De 
herdenking was daarmee ook de 107de Korpsverjaardag van het Korps Nationale 
Reserve.

Bron: Fanfare Korps Nationale Reserve
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Ga mee op de zwaarbevochten reis 

naar wat nu onze vrijheid heet.

  EEN ANDER 

PERSPECTIEF

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

Algemene Vereniging van Reserve Militairen

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

A d v e r t e n t i e
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Bloemlegging Amerikaanse begraafplaats
Het OVV heeft op deze begraafplaats drie 
graven geadopteerd (zie de certificaten van 
adoptie). De namen van deze Amerikaanse mi-
litairen zijn: 
William J YORKO (6-10-1944)
Kennet WIBLITZHOUSER (8-10-1944)
Lawrence T WHITEHAIR (2-10-1944)
Tussen haakjes de datum waarop zij zijn ge-
sneuveld.

vak G, rij 1 graf 16,op vak G, rij 2 graf 14 en vak 
G, rij 3 graf 12. De afdeling Zuid van het OVV 
bezoekt jaarlijks ter gelegenheid van Memorial 
Day de graven om op deze wijze de herinne-
ring levend te houden aan die talloze gesneu-
velden, die hun leven hebben gegeven voor 
uw en onze vrijheid. Het staat ieder lid van het 
OVV vrij om ten allen tijde de graven te bezoe-
ken en eventueel snijbloemen neer te leggen. 
De Amerikaanse begraafplaats Margraten is 
iedere dag geopend van 9.00 tot 17.00 uur, 
behalve op 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag.
 
Een detachement van de afdeling Zuid en een 
lid van de afdeling Noord-Holland verzorgden 
op vrijdag 28 mei jl. de jaarlijkse bloemleg-
ging. Het was lange tijd onduidelijk wanneer de 
begraafplaats haar poorten weer zou openen. 
Gelukkig was dat op 20 mei het geval. In totaal 
21 leden namen aan deze plechtigheid deel.

Alle drie ontvingen zij een onderscheiding: Het 
Purple Heart. Dit is een Amerikaanse militaire 
decoratie die in naam van de president van 
de Verenigde Staten wordt uitgereikt aan hen 
die gewond of gedood zijn terwijl ze het Ame-
rikaanse leger dienden. Het is een voorbeeld 
van een gewondeninsigne zoals dat ook in an-
dere landen wordt toegekend.
De door het OVV geadopteerde graven van de 
drie Amerikaanse militairen zijn te vinden op 

Zuid

Jef Pluijmen
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Na de opstelling van de deelnemers bij de gra-
ven werd door majoor (bd)  Jef Pluijmen iets 
verteld over de militaire onderdelen, waartoe 
“onze” militairen behoorden.
De soldaten Yorko en Wiblitzhouser behoorden 
tot de 101st Airborne Divisie (Luchtlandingsdi-
visie). De Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivi-
sie  — bijgenaamd de Screaming Eagles —  werd 
onder andere ingezet in de Tweede Wereld-
oorlog, de Vietnam-Oorlog en de oorlogen in 
Irak en Afghanistan. In de Tweede Wereldoor-
log werden de mannen van de 101st Airborne 
Division onder andere ingezet tijdens D-Day, 
waarbij ze voornamelijk werden ingezet om 
de amfibische landingen bij Utah Beach te ver-
lichten. De bedoeling was om zo veel mogelijk 
Duitse kustverdediging te vernietigen. Dit doel 
werd echter met moeite gehaald, omdat de 
parachutisten verspreid en ongeorganiseerd 
gedropt werden. Later waren de parachutis-
ten ook betrokken bij Operatie Market Garden 
en bevrijding van Eindhoven, Son, Lieshout 
en Veghel. Tijdens de Slag om de Ardennen 
en dan in het bijzonder tijdens het beleg van 
Bastenaken werd de divisie beroemd met het 
"NUTS" incident. De Amerikanen waren omsin-
geld en de Duitsers stelden hen een ultimatum 
om zich over te geven. Het antwoord van de 
Amerikaanse brigadegeneraal Anthony McAu-

liffe op dit ultimatum was kort maar krachtig: 
"NUTS". Als gevolg hiervan namen de Duitsers 
de troepen in Bastenaken zwaar onder vuur, 
maar de divisie hield vol tot ze ontzet werden 
door het Amerikaanse 3e Leger onder leiding 
van generaal George Patton.
De lotgevallen van een compagnie uit de 101st 
Airborne Division, de Easy Company van het 
506th Parachute Infantry Regiment (Yorko 
maakte deel uit van dit regiment), worden ver-
haald in de televisieserie Band of Brothers van 
Steven Spielberg en Tom Hanks en het gelijk-
namige boek van Stephen Ambrose.
Private First Class Lawrence T Whitehair 
maakte deel uit van de 82e luchtlandings- 
divisie.
De 82e Luchtlandingsdivisie is een elite-een-
heid van luchtmobiele infanterie. Deze lucht-
landingstroepen bestaan voornamelijk uit 
parachutisten. Soldaten van de 82e dragen 
de letters AA op hun schouder, een afkorting 
van de bijnaam voor de eenheid, All-American, 
omdat de leden uit alle staten van de VS wor-
den gerekruteerd. Een andere bijnaam voor de 
divisie is America’s Guard of Honor.
De eenheid heeft deelgenomen aan veel be-
langrijke operaties, waaronder de landing in 
Normandië, de Slag om de Ardennen en Ope-
ratie Market Garden (de invasie van Neder-
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land) in 1944. Hiervoor heeft de eenheid een 
aantal onderscheidingen ontvangen, waaron-
der de Militaire Willems-Orde in Nederland 
en het Oorlogskruis in België. Een aantal mi-
litairen van de eenheid, zijn met de Militaire 
Willems-Orde.
Aansluitend werden door de muzikanten Ha-
rald Franken en Willem van der Stek een aan-
tal koralen ten gehore gebracht en vond de 
bloemlegging plaats. Door de voorzitter van 
de afdeling Zuid de majoor (bd) Toon van Bus-
sel werd een gedicht voorgedragen met de 
volgende inleiding.
Het gedicht “The soldier”, heb ik eerder voor-
gedragen, maar past in zeker in deze tijd waar-
in juist een kleine groep op de barricaden klimt 
om namens de gehele bevolking te proteste-
ren tegen de maatregelen die getroffen zijn 
om COVID 19 onder de duim te krijgen. Als ik 
zie op welke wijze onze agenten zich moeten 
beschermen tegen het onnodige geweld dan 
vraag ik mij hard op af wat er gaande is in ons 
land en ook in onze wereld. Wij zijn nog steeds 
vrij en moeten de soldaten die de hoogste prijs 
betaald hebben voor onze vrede blijven herin-
neren.

De plechtigheid werd afgesloten met het bla-
zen van de Last Post en Reveille. Tijdens de 
Last Post werd de eregroet gebracht met aan-
sluitend 2 minuten stilte.

Vanwege de nog steeds geldende beperkin-
gen vond er helaas geen middagprogramma 
plaats, maar konden de deelnemers wel ge-
nieten van een lunch op een mooi Limburgs 
plekje.
Wij hopen dat het goede voorbeeld van Henk 
Jan Boswijk van de afdeling Noord Holland in 
de toekomst door meer leden uit andere af-
delingen wordt gevolgd en we dus meer deel-
nemers van andere afdelingen kunnen begroe-
ten. 
Ook indien een afdeling tussentijds de be-
graafplaats wil bezoeken kan de schrijver van 
dit artikel u daarbij behulpzaam zijn.

De datum van de bloemlegging in 2022 moet 
formeel nog worden vastgesteld maar staat 
gepland op vrijdag 27 mei. 

Jef Pluijmen
06-53578652

A soldier’s creed
A soldier’s creed.
I am an American Soldier.
I am a Warrior and a member of a team.
I serve the people of the United States and live the Army Values.
I will always place the mission first.
I will never accept defeat.
I will never quit.
I will never leave a fallen comrade.
I am disciplined, physically and mentally tough, trained and proficient in my Warrior tasks and drills.
I always maintain my arms, my equipment and myself.
I am an expert and I am a professional.
I stand ready to deploy, engage, and destroy the enemies of the United States of America in close combat.
I am a guardian of freedom and the American way of life.
I am an American Soldier.
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Plaquette vaandeluitreiking 
Landstormkorps Limburgsche Jagers

Het originele vaandel is 
opgenomen in de 

Historische Collectie van het 
Regiment Limburgse Jagers

en is te bezichtigen op de 
Generaal-majoor 

De Ruyter van Steveninckkazerne
 in Oirschot.
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politiekorps, dagelijks de handhaving te doen. Hierbij 
moet men denken aan controles tijden de avondklok, 
bezoeken van gelegenheden die zich niet aan de regels 
hielden en andere (hulp) taken.
Hierbij werden de leden die in de ondersteuning zitten 
natuurlijk niet vergeten en werden ook in het zonnetje 
gezet.
In Juli gaat het korps met vakantie tot met 8 augustus. 
Op zondag 15 augustus wordt weer begonnen met de 
trainingen. Handhaving gaat echter wel door tijdens 
de vakantie.
Inmiddels gaat de feestcommissie beginnen met de 
planning voor het groots vieren van ons 95-jarig be-
staan. Hopelijk kunnen wij diverse korpsen verwachten 
die ons zullen bezoeken, en hopelijk kan ook dit keer 
de FKNR van de partij zijn.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op 23 juni j.l. vierde het Vrijwilligers Korps Curaçao 
(VKC) haar 92-jarig bestaan. Normaal wordt dit ge-
vierd met een mars door de stad, echter is dit vanwege 
de Covid-19 crisis niet doorgegaan. Ook in 2020 heeft 
het korps niet hun traditionele mars gehouden.
Het korps heeft doen gebruikelijk kransen gelegd bij de 
oprichter van het VKC, Kolonel C.N. Winkel bij het Fort 
Amsterdam alwaar zijn buste staat.
Hierbij waren aanwezig de ministers van het Kabinet 
Pisas, Majoor S. Baan als vertegenwoordiger voor de 
CZM Carib en de commandant VKC Majoor R. Gibbes.
Op zondag 27 juni werd een Heilige Mis gehouden en 
daarna konden de vrijwilligers genieten van een uitge-
breide lunch op de Marine Kazerne Suffisant (MK Suf).
Hier hield onze commandant een korte toespraak over 
het afgelopen jaar, waarbij een grote dank uitging 
naar de leden die zich, ondanks het hoge risico van 
besmetting, zich hebben ingezet om samen met het 

Het Vrijwilligers Korps Curaçao viert haar 92-jarig bestaan
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A d v e r t e n t i e
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Fotoimpressie van de 
Alternatieve Vierdaagse 2021



A d v e r t e n t i e

In Memoriam
Joop Saarloos

Onze oud-voorzitter en Erelid van 
de afdeling Joop Saarloos is op 6 juli 
2021 toch nog plotseling overleden. 
Daarmee is Joop wel verder lijden be-
spaart. 
De operatie eerder dit jaar en herstel 
daarvan leken voorspoedig te verlo-
pen. Maar helaas was de uiteindelijke 
uitkomst toch anders.

Joop was een verenigingsmens.
Voorzitter van een Wandelsport-
vereniging, penningmeester van de 
Bond van Wapenbroeders afdeling 
Zuid-Holland, maar als Natres-man 
ook Voorzitter van “Onze Vrijwilli-
gers Vereniging afdeling Zuid-Holland 
(OVV KNR afd. Z-H) was Joop lange 
tijd. De functie als voorzitter deed hij 
ook enige tijd samen met de functie 
als secretaris.

Joop deed dat met plezier en fleg-
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matiek. Zijn manier van werken en 
omgaan met mensen was een zéér 
plezierige. 
Ook in het Veteranencafé in Delft 
kwam Joop vaak. Op de fiets vanuit 
Zoetermeer. 
Het organiseren van bijeenkomsten 
en reünies in de Johan de Wittzaal, 
Rotterdam op de Van Ghentkazerne 
zat in zijn ‘takenpakket’. 
Vaak ondersteund door zijn vrouw 
Lenie.

Joop, we gaan je heel erg missen. We 
wensen Lenie, kinderen en kleinkinde-
ren heel veel sterkte de komende tijd 
met dit enorme verlies.

Secretaris OVV KNR afdeling 
Zuid-Holland

Hans van der Vecht



Gespecialiseerd in het opmaken, bijplaatsen en repareren van onderscheidingen, medailles en miniatuur 
medailles van alle Defensie onderdelen, politie, brandweer, douane en veteranen.
Wij bieden u kwaliteit en snelle levering binnen 2-4 weken retour na ontvangst van de onderscheidingen. 
Spoed gevallen en grote aantallen in overleg.

Medailles
Om uw medaille te mogen dragen moet deze worden opgemaakt volgens de geldende voorschriften van de diverse Defensieonderdelen. De volgorde 
van opmaak gebeurt volgens de richtlijnen vastgesteld door de Kanselarij der Nederlandse Orden. De medailles, batons en miniatuurmedailles worden 
op één plaat, in de juiste volgorde bevestigd en aan de achterzijde voorzien van hoogwaardige push pins welke gemakkelijk op uw uniform kunnen 
worden bevestigd of losgemaakt. Tevens worden de eventuele cijfers, letters of gespen na opmaak gemonteerd.

Batons en miniatuur medailles (klein model)
Batons worden gedragen ter vervanging van de medailles op het (militaire) tenue naast elkaar in één of meerdere rijen boven de linker borstzak.
Bij de Koninklijk Landmacht en Koninklijke Luchtmacht in rijen van vier. Bij de Koninklijke Marine en Koninklijke Marechaussee in rijen van drie. 
Miniatuurmedailles worden gedragen op het galatenue, avondkleding en bij de leden van de militaire orkesten op het concerttenue.
Zowel de batons als miniatuurmedailles worden opgemaakt in de zelfde draagvolgorde als de grootmodel medailles.
Ook deze worden waar nodig of mogelijk, na de opmaak voorzien van eventuele cijfers, letters, kronen of gespen. Indien u besluit tot het opmaken 
van uw onderscheidingen verzoeken wij u uw medailles en batons naar ons op te sturen. Gaarne volledige NAAM-ADRES-WOONPLAATS-gegevens, 
telefonische bereikbaarheid en eventueel e-mailadres. Voor militairen is vermelding van het onderdeel en hun IDnummer noodzakelijk.

www.roosonderscheidingen.nl

Oleanderpark 20
3142 NK Maassluis

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

Rabobank: NL19 RABO 135 166 691 
KvK: Rotterdam 24413142

A d v e r t e n t i e

A d v e r t e n t i e



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

Overijssel  E. Rakers (Eric)
  Noordelijke Esweg 148
  7558 MH Hengelo
  Tel. 06 - 30 53 16 72
  E-mail: overijssel@ovvknr.nl

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

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

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

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

  Fred Warmer
  Klaas Hartman
  John Brinckman
  Richard Marnix Sopacua

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

ColofonSecretariaten van provinciale afdelingen

OVV KNR Fotografen

Werving Bezoek ook

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

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

Oplage
700 exemplaren

Digitaal lezersbereik
10.000

Advertentieprijzen
A4  € 100
A5  € 50
A6  € 25

Inleveren kopij voor de 
OVV KNR Koerier Nr. 4 - 2021, 
3e jaargang
Vóór 1 oktober 2021



Uitnodiging Korpsdag, zaterdag 2 oktober 2021
Locatie: Generaal Winkelman Kazerne te Harskamp

Dit jaar 3 activiteiten:
1. De Landstormcup (LSC)

2. Een informatie-Demonstratie Bijeenkomst (IDB)

3. Het Federatieplein

Van 09.00 uur tot 14.00 uur bent u welkom op het "Federatieplein" en bij de diverse static shows en de-

monstraties op het kazerneterrein.

Parkeren buiten de kazerne tegenover gebouw 101 het voormalige witte wachtgebouw of indien vol op de 

parkeerplaats van restaurant "Baan ZULU" of elders in het dorp.

Entree gratis naast het gebouw 101 via een verkeerssluis. Dus NIET via de hoofdpoort.

U treft op/bij het "Federatieplein" aan:
a. De Cadiwagen (koffie/thee gratis).

b. De Historische Collectie Korps Nationale Reserve, waar ook overtollige zaken worden verkocht, 

 zoals boeken en militaria.

c. In de ochtend een kort concert van het Vrijwillig Muziek- en Tamboerskorps Verbindingsdienst (VMTKV). 

d. De Promokar van de Vrienden Fanfare Korps Nationale Reserve met een kort lunchconcert van de 

 Fanfare Korps Nationale Reserve.

e. Stand van de Vereniging Veteranen Korps Nationale Reserve.

f. Stand van de Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve.

g. Re-enactmentgroepen van de Vrijwillige Landstorm Korpsen.

h. Opstelling diverse militaire voertuigen, waarbij onder andere een rondrit kan worden gemaakt in een 

"dikke Daf".

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

Omdat de Natresbataljons 25 jaar bestaan is een speciale coin gemaakt. Iedere bezoeker ontvangt zo'n coin 

bij het bezoek aan de Historische Collectie.

Zelf meebrengen: een goed humeur en goed weer.

Lkol ing. H.J.G. (Hans) Berding

Korpscommandant

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.


