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gefeliciteerd met het behalen van een cijfer 
en/of medaille.

Verder ...
Heel veel afdelingsnieuws is er te lezen in 
deze editie van de OVVKNR Koerier, met o.a. 
een uitstapje van afdeling Noord naar het Na-
tionaal Park 'De Alde Fealden' in Friesland en 
de afdeling Zuid heeft een interessant artikel 
aangeleverd over een Duitse begraafplaats in 
Ysselsteyn (N-Br). 
Dan is er ook nieuws uit de historie van de HC 
KNR, over een foto wat veel vragen oproept. 

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

Sld1 b.d. Richard Marnix Sopacua

Van de eindredacteur

Richard Marnix Sopacua

André Olde Engberink

Halo semua (goededag allemaal) 
De Nijmeegse 4-daagse begon dit jaar met een 
ongekende hitte van 39˚C op de eerste dag. 
Correctie de eerste dag werd door de extreme 
hitte door de organisatie van de Nijmeegse 
4-daagse afgelast. Achteraf een goede be-
slissing van de organisatie waar ik in meega. 
Ik was die dag in Nijmegen en ik kan u vertel-
len het was écht geen pretje om even een paar 
honderd meter naar een supermarkt te gaan 
lopen om wat boodschappen te doen in die 
hitte. Gelukkig had ik mij al een dag van tevo-
ren aangemeld bij het startbureau 'De Wedren' 
toen het weer nog redelijk dragelijk was. In ie-
der geval heb ik op de laatste dag van de vier-
daagse mijn 23e cijfer kunnen ophalen bij 'De 
Wedren' en is de 104e editie van de Nijmeegse 
4-daagse om nooit te vergeten. 
Voor iedereen die de 104e editie van de Nij-
meegse 4-daagse heeft uitgelopen, van harte 

Van het bestuur

gen aan het programmadeel wat in beginsel is 
opgezet voor de  leden van 3 Bataljons van ons 
Korps. 
Daar kunt u een indruk krijgen over hoe zij 
tegenwoordig acteren en met welke toekom-
stige middelen zij dat mogelijk gaan doen. Of u 
volgt een van de vier presentaties op het ter-
rein waarbij u onder tussen ook nog een team 
kunt aanmoedigen wat deelneemt aan de Vrij-
willge Landstorm Wedstrijd.                                                                                                                                  
En als u ook nog actief wilt meedoen aan deze 
Korpsdag dan kunt u zich opgeven bij onze se-
crtaris, de Adj(bd) Peter Mensink, want ook 
dit jaar zijn wij net als vorig jaar als vereniging 
weer gevraagd om ondersteuning te bieden 
aan de Vrijwillige Landstorm Wedstrijd voor 
de Natres-eenheden op die dag. 
Dus genoeg reden om te komen en elkaar ook 
weer in persoon te zien en te spreken. 

Als Bestuur wensen wij u veel lees plezier en 
misschien zien wij u op de Korpsdag.

Uw Voorzitter
Maj A.A.M. Olde Engberink

Voor u ligt alweer de derde koerier van dit 
jaar. Een gezellig ouderwets dik nummer met 
wat de redacteur al aangaf heel veel afdeling-
nieuws erin. 

Er gebeurd weer veel in onze afdelingen en het 
is fijn dat op deze wijze een ieder ervan op de 
hoogte kan blijven. 
Het gevolg was wel dat wij hebben moeten be-
sluiten om de twee aangekondigde onderwer-
pen (over de doorontwikkeling van ons Korps 
Nationale Reserve richting de toekomst en een 
vooruitblik op ons lustrum in 2023) hebben 
moeten doorschuiven naar het laatste num-
mer van dit jaar. 
Maar er blijft zoals gezegd genoeg te lezen 
over. 
Vergeet u daarbij niet de laatste pagina met de 
uitnodiging vanuit de Federatie voor de Lan-
delijke Korpsdag Korps Nationale Reserve op 
1 oktober 2022 op de Generaal Winkelmanka-
zerne (Het ISK) in de Harskamp.                                                                                                                                       
Daarbij hoeft u het dit jaar niet alleen te be-
perken tot een bezoek aan het Federatieplein 
maar mag u binnendoor ook een bezoek bren-



Thea Loois

Noord
Uitstapje afdeling Noord 4 juni 2022
Vaartocht in het Nationaal Park “De Alde Feanen”

Vandaag stond er weer een leuk uitstapje op het programma. We werden om 11.00 uur ont-
vangen bij "De Wartenster" in Warten. Er was koffie en thee met heerlijke warme appeltaart 
met slagroom. Hier werd lekker van gegeten in de gezellige koffiehoek onder de overkapping. 
Er hadden zich 20 mensen voor deze activiteit aangemeld, helaas moesten 2 leden zich door 
omstandigheden afmelden.

Ik (Thea) had deze ochtend heel enthousiast 
een jurkje met sandalen aangedaan, aange-
zien de weersvooruitzichten erg goed waren. 
Nou.....daar klopte niet veel van!! Brrrrrr het 
was best wel koud en het waaide behoorlijk. 
Gelukkig had ik een broek, jas en dichte schoe-
nen mee, dus ik heb me als de wiedeweerga 
omgekleed. 
Marieke kwam even later op één mooie schoen 
aangewandeld, terwijl ze het andere exem-
plaar in de hand hield.....op weg van de auto 
naar het restaurant, was de hak ineens afge-
broken, dat loopt natuurlijk voor geen meter! 
Ik heb gauw mijn sandalen uit de auto gehaald 
en wat een geluk, we hebben dezelfde maat. 
Probleempje opgelost!

Toen iedereen er was, heette de secretaris ons 
allen welkom en gaf een korte toelichting op 
het programma. Hij stelde Rob van der Veen 
aan iedereen voor. Een aantal mensen kent 
Rob denk ik wel, ook oud Natresser en onze 
schipper voor vandaag.
Samen met hulp van Gerard (collega van Rob) 
zouden zij de boottocht gaan verzorgen.

Na de koffie reden we met de auto naar de 
haven ongeveer twee kilometer verderop. We 
gingen aan  boord van een Heltvest uit 1923, 
gebouwd in Wartena. De steiger was maar 
krap bemeten, poehhh wat een smal plankje!! 
Iedereen was blij dat men met droge voeten 
en zonder nat pak aan boord was gekomen.Fo
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Rob heeft ons behendig door het merenge-
bied geloodst en vertelde leuke weetjes over 
o.a. eigenaren van de prachtige huizen langs 
het water, palingvissen en over zijn jeugd in dit 
prachtige gebied.

Rob vertelde ook over het monument waar 
we langs kwamen. Op de plek waar in WOII 
de Lancaster neerstortte is een permanente 
herdenkingsplaats gecreëerd: De Zwaluwha-
ven. Deze 32 meter lange muur, ontworpen 
door landschapsarchitecte Nynke Rixt Juke-
ma, heeft 251 gaten voor oeverzwaluwen. Het 
aantal gaten komt overeen met het aantal ge-
vechtsvliegtuigen dat in de nacht van 4 op 5 
september 1942 opsteeg. Het aantal meters 
van de muur komt overeen met de lengte van 
de Lancaster. Van de 251 gaten worden 12 
dichtgemaakt. Twaalf vliegtuigen, die die nacht 
in 1942 opstegen, kwamen niet terug.

De Zwaluwhaven is op 15 april 2018 geopend. 
Dat is niet zomaar een datum. Het is de officië-
le datum waarop Fryslân bevrijd werd in 1945. 
Bij de onthulling van het monument waren 39 
nabestaanden van de piloten en bemannings-
leden aanwezig. Sinds 15 april 2018 is ook een 

tentoonstelling te zien over de Lancaster en 
de Zwaluwhaven in het Bezoekerscentrum De 
Alde Feanen bij Earnewâld.

Tegen een uur of één was het tijd voor de 
lunch. Er werd goed gezorgd voor de inwen-
dige mens! Een lekker broodje kroket, crois-
sants, heerlijke bolletjes, melk en jus d’orange 
erbij....we kwamen niks te kort.

Via het Saiter slootje (slootje bij Brenninkmeijer 
richting Saiterpetten) zijn we gevaren naar het 
meer Saiter, over het Holstmeer via de Oude-
weg, door Beekhuispoale naar het Suns meer 
en uiteindelijk kwamen we ook nog in de grote 
haven van Eernewoude.
Daar was heel wat te zien! Het was een drukte 
van belang. Er waren grote schepen, héle gro-
te, dure jachten, kleine bootjes, mooie nieuwe 
boten en ook hele oude schuiten. En dit krioel-
de allemaal door elkaar, mooi om te zien!

Nadat we een paar uurtjes op het water had-
den vertoefd, was het helaas tijd om afscheid 
te nemen. Het was weer een zeer geslaagde 
en goed verzorgde dag. Wij hebben er bijzon-
der van genoten.
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Rondleiding Fort Pannerden in Doornenburg  

We hebben met onze leden en donateurs op zaterdag 2 juli een rondleiding gehad in Fort Pan-
nerden in Doornenburg. Fort Pannerden is een voormalig 19e -eeuws fort dat ten zuidoosten 
van Doornenburg ligt en in de gemeente Lingewaard. In 1969 kreeg het fort de status van 
rijksmonument en sinds 2005 maakt het deel uit van het Nationaal Project Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. 

Het verzamelpunt waarvan we gezamenlijk 
zouden vertrekken was om 09.15 uur bij ho-
tel Waanders in Staphorst, hiervandaan gin-
gen we carpoolen naar Doornenburg. Rondom 
10.30 uur waren we aangekomen bij de par-
keerplaats van fort Pannerden. Vanaf deze 
parkeerplaats reed voor mensen die slecht ter 
been waren gratis een TUKTUK die je dan naar 
het fort bracht. Wij namen met z’n allen maar 
de benenwagen, het was prachtig mooi weer 
en het was immer maar zo’n 800 m lopen 
naar het fort. Aangekomen bij het fort werden 
we al opgewacht door onze gids die ons van-
daag zou begeleiden. Hij dirigeerde ons eerst 
naar het restaurant voor koffie/thee met en 
lekker stuk appeltaart.
Na de koffie kregen we van de gids te horen 
dat we eerst helemaal naar boven gingen en 
dat hij daar met z’n rondleiding begon. Hoger 
dan dit punt konden we niet, het was werke-
lijk een fantastisch uitzicht. Hiervandaan kon je 
mooi zien hoe de Rijn en de Waal hier splitsten. 
De gids vertelde over welke plaatsen enz. in 
welke richting die zich bevonden. Van Nijme-
gen tot Elten (Dld) kon je zien, ook de steen-
fabrieken die vroeger hadden geholpen om 
stenen te bakken voor het fort. Na dit mooie 

uitzicht gingen we een stapje lager en kwamen 
we binnenin het fort terecht waar ons van al-
les en nog wat verteld, veel waardevolle infor-
matie. Inmiddels werd de gids opgeroepen om 
ons naar het restaurant te brengen voor de 
lunch. Hij was zo enthousiast aan het vertellen 
dat hij even de tijd was vergeten. Wel zei hij dat 
de rondleiding er eigenlijk op zat en dat we na 
de lunch zelf op onderzoek uit konden gaan. 
Het was een heerlijke lunch, genoeg te eten en 
te drinken. We waren zo’n beetje klaar met de 
lunch en kwam onze gids nog even aangescho-
ven bij ons. Hij zei dat als we het willen dat hij 
ons nog een stukje wilde begeleiden als gids bij 
nog een aantal belangrijke kamers. We vonden 
het natuurlijk prima dat hij dat wilde doen. Na 
deze begeleiding was het inmiddels 15.00 uur 
geworden en was het ook tijd om afscheid te 
nemen van onze deskundige gids. Hierna heb-
ben we zelf nog een half uurtje rondgekeken 
en hadden we het voor vandaag wel gezien. 
Teruggelopen naar de parkeerplaats en hier 
afscheid van elkaar genomen. Voor de terug-
reis zijn we met drie auto’s met de pont naar 
de andere kant van de Rijn gegaan en richting 
Staphorst waar de carpoolers werden afge-
zet.Fo
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Een stukje geschiedenis over het Fort 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het fort bemand, maar omdat Nederland neutraal was 
werd er niet gevochten. Na 1920 werd het niet meer gebruikt; het was inmiddels ook te sterk 
verouderd. Het werd gedurende enkele jaren beheerd door een sergeant, die met zijn gezin niet 
ver van het fort woonde. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog werd het de status 
van infanteriesteunpunt toebedeeld. Er werden zeven kazematten (bunkers) gebouwd rondom 
het fort en de vier stukken geschut van 15 l 25 in de (inmiddels met gewapend beton versterkte) 
rivierbatterij werden vervangen door twee marine kanonnen. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Duitse inval in Nederland in mei 1940 bleek de fortbezet-
ting, ter grootte van een compagnie infanterie, geen serieuze weerstand te kunnen bieden tegen 
de Duitse overmacht. De kazematten waren voltooid, maar nog niet voorzien van zanddekking. 
Bovendien konden de beide kanonnen, die aanwezig waren in het fort, niet zo worden gericht dat 
ze landinwaarts vuur konden uitbrengen. De Duitsers trokken rond het fort en gingen het Pan-
nerdens Kanaal over buiten het vuurbereik van de Nederlandse troepen. Het fort werd aanvan-
kelijk niet aangevallen, hoewel een korte vuurwisseling tussen enkele Nederlandse steunpunten 
en een Duitse patrouille plaatsvond. De Duitsers trokken verder westwaarts richting Betuwes-
telling en lieten het fort verder links liggen. Het fort was inmiddels einde van de eerste oorlogs-
dag volledig geïsoleerd komen te liggen, omdat de Duitsers de noordelijker gelegen IJssellinie en 
de zuidelijk gelegen Maas-Waalkanaalstelling al op 10 mei hadden doorbroken. In de loop van de 
tweede oorlogsdag werd het fort, na enkele lichte beschietingen door infanterie en vliegtuigen, 
door de Duitsers met parlementairs benaderd. De overgave werd gesommeerd door een Duits 
officier op straffe van bombardement door Duitse vliegtuigen. De overgave liet niet lang op zich 
wachten, omdat de kapitein, die ter plaatse de kleine bezetting aanvoerde, geen enkel nut voor 
verder verzet zag. Men gaf zich daarom over. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het fort 
leeggeplunderd door de Duitsers. Met name het staal en apparatuur was voor de steeds meer 
onder schaarste lijdende Duitsers waardevol. 
Directe naoorlogse periode was Fort Pannerden een bron van bouwmaterialen voor de we-
deropbouw en bovendien een stortplaats voor puin en munitie. In 1952 werd op het fort een 
luchtwachtpost (post 1J3) van het Korps Luchtwachtdienst (KLD) gebouwd. Deze uitkijkpost was 
bedoeld om laagvliegende vliegtuigen waar te nemen, die lager vlogen dan de radar kon waar-
nemen. De luchtwachtpost was onderdeel van een netwerk van 276 uitkijkposten dat in de jaren 
vijftig van de 20e eeuw, ten tijde van de Koude Oorlog, over heel Nederland was ingericht. On-
geveer de helft van alle uitkijkposten werden ingericht op bestaande gebouwen, de andere helft 
op daarvoor speciaal gebouwde (betonnen) luchtwacht-torens. De luchtwachtpost is boven op 
het fort nog aanwezig en bestaat uit een open observatieplatform van 3 bij 3 meter omgeven 
door een bakstenen gemetselde borstwering van circa 1,50 meter hoog. De luchtwachtpost is 
gebruikt tot 1964, toen het KLD werd ingekrompen en de luchtwachtposten in dit deel van het 
land werden opgeheven.
In zijn bestaan had het fort vanaf het begin lange tijd een militaire functie. Vanaf 1940 volgde 
een periode van plundering, leegstand, verval en was het lange tijd niet toegankelijk. Begin 2000 
werd het fort gekraakt en werd het weer gebruikt en voor belangstellenden toegankelijk ge-
maakt. Na een conflict over de toekomstige bestemming van het fort, ontruiming en herkraak 
in 2006, kwam het tot een oplossing. Het fortgebouw is inmiddels gerestaureerd. Het fort en de 
omgeving eromheen zijn in 2016 opengesteld. Er zijn tentoonstellingen en activiteiten.

Bron: Wikipedia



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

Ga mee op de zwaarbevochten reis 

naar wat nu onze vrijheid heet.

  EEN ANDER 

PERSPECTIEF

Nijverdal | Overijssel MEMORYMUSEUM .NL
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Uitreiking 30 jaar lidmaatschap  

Onlangs is één van onze bestuursleden op be-
zoek geweest bij dhr. P. Weber om zijn welver-
diende oorkonde en speld van 30 jaar lidmaat-
schap uit te reiken. De uitreiking was al een 
tijdje gepland maar steeds uitgesteld, maar nu 
was het dan zo ver. Dhr. weber verblijft mo-
menteel in het verzorgingshuis De Tjamme 

in Beerta waar ook de uitreiking plaatsvond. 
Toen hem verteld werd dat er iemand van het 
OVV langs kwam voor de uitreiking van de 
oorkonde vond hij dat erg leuk en verheugde 
zich er op. Ook heeft hij 16 jaar bij het korps na-
tionale reserve gediend, toentertijd bij pel. 327 
in Veendam en is daar altijd nog erg trots op.



A d v e r t e n t i e



Overijssel

Johan ontvangt deze onderscheiding omdat hij 
vele jaren bovengemiddeld actief is geweest 
bij het Korps  Nationale Reserve vanaf 1971, 
het bestuur van de Algemene Vereniging voor 
Reservemilitairen AVRM, maar ook als loper 
en verzorger bij diverse wandelactiviteiten ge-
durende 25 jaar in Defensieverband of bij de 
Almelose Wandelvereniging, waar hij ook be-
stuurslid was. Daarnaast was hij jaren actief 
voor de bedrijfsbrandweer van Holec. Ook 
met het assisteren van het onderhoud van 
Duitse oorlogsgraven in Rusland hield hij zich 
twee maal enkele weken bezig. Dit laatste le-
verde hem ook nog een Russische onderschei-
ding op.
Al met al een zeer druk man die voor al deze 
vrijwillige inzet door de Koning is beloond met 
een onderscheiding. Gefeliciteerd Johan.

Johan Webbink onderscheiden
Het is voorjaar en een bevriende overste 
vraagt Johan Webbink of hij zin heeft om op 
26 april met hem mee te gaan naar Den Haag 
voor het bijwonen van de uitreiking van zijn 
Koninklijke onderscheiding, tenue: DT. Johan 
ziet zo’n officieel uitje wel zitten en gaat graag 
mee.
Gearriveerd in de zaal werd het verhaal plot-
seling een beetje anders; Johan ziet een bordje 
met zijn eigen naam op een tafel staan. Als dan 
ook zijn oudste zoon, de kap Manfred (KNR) , 
gevolgd door de jongste zoon sm Edwin (JIS-
TARC) én zijn vrouw Mia met kleinkind binnen-
komen, werd het natuurlijk duidelijk.
De staatssecretaris van Defensie, Van der 
Maat, benoemd hem tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

Eric Rakers
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Met de Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat
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Bloemlegging Amerikaanse Begraafplaats

Op vrijdag 27 mei jl. werd door een detachement van de afdeling Zuid, o.l.v. SM Math 
Huijts, de jaarlijkse bloemlegging bij de door het OVV geadopteerde graven verzorgd. 
Zoals gebruikelijk doen we dit enkele dagen voor Memorial Day. Dit is een Amerikaan-
se feest- en gedenkdag, gehouden op de laatste maandag in mei, waarop de overleden 
Amerikaanse militairen herdacht worden. In Nederland worden de doden herdacht op 
de Netherlands American Cemetery and Memorial in Margraten. 

De bloemlegging bij de graven van  Private William J. 
Yorko, Private Kenneth F. Wiblitzhouser Sr en Private 
First Class Lawrence T. Whitehair, is altijd een stijlvolle 
plechtigheid, met muziek, storytelling en een gedicht.
De storytelling werd verzorgd door Majoor (bd) Jef 
Pluijmen. Zijn verhaal ging over Luitenant-kolonel 
Robert George Cole. Hij is postuum onderscheiden met 
de Medal of Honor (MOH). Dit is de hoogste en meest 
prestigieuze militaire onderscheiding van de regering 
van de Verenigde Staten die kan worden toegekend 
aan Amerikaanse soldaten, matrozen, mariniers, 
vliegeniers, bewakers en kustwachters die zich hebben 
onderscheiden door daden van moed. Op de Ameri-
kaanse begraafplaats in Margraten liggen 6 militairen 
die deze onderscheiding hebben gekregen.  Luitenant-
kolonel Cole kreeg de Medal of Honor voor het leiden 
van een bajonetaanval in Carentan, Frankrijk. Hij 
leidde persoonlijk zijn bataljon bij het forceren van de 
laatste vier bruggen op de weg naar Carentan toen zijn 
hele eenheid plotseling op de grond werd vastgepind 
door intens en vernietigend vijandelijk vuur dat op hen 
werd afgevuurd vanuit goed voorbereide en zwaar ver-
sterkte posities. Nadat het verwoestende en onophou-
delijke vijandelijke vuur meer dan een uur lang elke 
beweging had verhinderd en talloze slachtoffers had 
gemaakt, gaf luitenant-kolonel Cole, in een  hopeloze 
situatie, het bevel om de vijandelijke posities met vaste 
bajonetten aan te vallen. Met totale minachting voor 
zijn eigen veiligheid en het vijandelijke vuur volledig 
negerend, stond hij voor zijn bataljon en riep met ge-
trokken pistool naar zijn mannen om hem te volgen in 
de aanval. Hij pakte het geweer en de bajonet van een 
gesneuvelde soldaat en leidde de restanten van zijn ba-
taljon over het open terrein en naar de vijandelijke po-
sitie. Zijn heldhaftige en dappere actie om zijn mannen 
zo te inspireren resulteerde in de volledige vestiging 
van een bruggenhoofd over de rivier de Douve. Voor 
de aanval, die bekend werd als Cole's Charge, werd een 
hoge prijs betaald: 130 van de 265 man werden slacht-
offer. Luitenant-kolonel Robert G. Cole werd de Medal 
of Honor toegekend voor zijn heldhaftige inzet en 
vooral leiderschap. Helaas mocht hij deze nooit in ont-
vangst nemen. Tijdens operatie ´Market-Garden´, op 
18 september, 1944 werd Robert Cole door een kogel 
getroffen van een Duitse sluipschutter toen zijn een-
heid bezig was de brug nabij Best in te nemen. Op 30 
oktober, 1944 nam zijn moeder deze postuum in ont-

vangst, in aanwezigheid van zijn vrouw en bijna twee 
en half jaar oude zoon. Op 18 september 2009 werd 
op de hoek Sonseweg-Schietbaanlaan in Best, vlak bij 
de plek waar hij sneuvelde, een monument voor Cole 
onthuld. Dit gebeurde door zijn zoon, in aanwezigheid 
van zowel tegenwoordige soldaten als veteranen van 
de 101e Airbornedivisie.
De koralen, Last Post en Reveille werden geblazen door 
Willem van der Stek en Harald Franken. Door Majoor 
(bd) Toon van Bussel werd onderstaand gedicht van 
Konstantin Simonov voorgedragen:

Wait for me, and I’ll return
Spite of all mishap.

Let the one who did not wait
Say, “A lucky chap.”

Not remembering how when I
Struggled under fire

By your waiting for your own
You won your desire.

Only you and I will know
How I struggled through

Simply, you knew how to wait
As no other knew.  

The Houthem Case
De afgelopen 2 jaar was vanwege het coronavirus 
helaas geen middagprogramma mogelijk, maar dit 
jaar stond een bezoek aan Chateau St. Gerlach in 
Houthem op het programma.  Hier werd het  in-
drukwekkend verhaal verteld over een redelijk 
onschuldig ongelukje met een buitgemaakt Duits 
pistool, dat uitmondt in de veel omvattende ge-
schiedenis over segregatie en discriminatie in het 
Amerikaanse leger. Het kogelgat in de spiegel van 
Château St. Gerlach is een tastbare herinnering 
aan de bevrijding van Zuid-Limburg, eind 1944. 
Op uitnodiging van de toenmalige bewoner van het 
kasteel, baron De Selys de Fanson, waren destijds 
enkele Amerikaanse officieren en soldaten van het 
744e Tank Battalion te gast op het kasteel om de 
bevrijding te vieren. Tijdens die vrolijke bijeenkomst 
moet er per ongeluk een pistool zijn afgegaan. 
Volgens getuigen was een zwarte soldaat aan het 
spelen met een – mogelijk buitgemaakt – Duits 
dienstpistool. Waarschijnlijk richtte hij uit balda-
digheid op zijn spiegelbeeld en haalde de trekker 

De heer Camille Oostwegel sr. met het kogelgat
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Oostwegel sr. had zich inmiddels bij het detache-
ment aangesloten. Bij het graf hebben wij ook een 
bloemlegging gedaan, the Last Post geblazen en de 
eregroet gebracht. Vervolgens heeft de heer Camille 
Oostwegel daar het 1e gedeelte van zijn verhaal 
verteld.
Vervolgens zijn de deelnemers vertrokken naar 
Chateau St. Gerlach. Hier hebben we genoten van 
een lunch en aansluitend heeft de heer Camille 
Oostwegel sr. een film vertoond. Deze film gaat 
over het mysterieuze kogelgat maar feitelijk meer 
over de diepgewortelde rassensegregatie van de 
Amerikaanse maatschappij. Die vertaalde zich 
ook naar het Amerikaanse leger, dat weliswaar 
gretig gebruik maakte van Afro-Amerikaanse jon-
gemannen, maar hen niet als volwaardige soldaten 
beschouwde. Zwarten mochten niet meevechten, 
omdat men bang was dat ze met die ervaring voor 
problemen zouden kunnen zorgen bij thuiskomst. 
Daarom werden ze ingezet achter de linies, bijvoor-
beeld in logistieke diensten. Daarnaast kregen ze de 
opdracht om gesneuvelde soldaten te begraven. De 
graven op de militaire begraafplaats Margraten zijn 
gedolven door zwarte soldaten.* Na afloop van de 
film zijn wij in het chateau gaan kijken naar het nog 
steeds aanwezige kogelgat. Het chateau maakt deel 
uit van het landgoed.**

De heer Camille Ooswegel sr. is een zeer interessante 
verteller en heeft de aanwezigen aansluitend nog 
meegenomen naar de schatkamer van St. Gerlach 
en heeft ons daar nog enkele zeer interessante din-
gen getoond en verteld over de financiële bijdrage 
door de Rolling Stones, die in 2014 enkele dagen in 
het Chateau St. Gerlach verbleven, aan de gezichts-
reconstructie van de Heilige St. Gerlach.
Alle deelnemers spraken over na afloop over een 
mooie, interessante en dus geslaagde dag.
In 2023 staat de bloemlegging gepland op vrijdag 
26 mei. Alle leden van OVVKNR zijn van harte wel-
kom. Een uitnodiging om deel te nemen zal t.z.t. 
naar alle afdelingssecretariaten worden gestuurd.

Jef Pluijmen

* https://www.youtube.com/watch?v=1hnokSeEu0E
** https://www.youtube.com/watch?v=IWQl7nfKmqg&t=180s

over. Er vielen geen gewonden, maar de baron was 
zeer ontdaan. De bij deze bijeenkomst aanwezige 
blanke officier Joseph (Joe) Ryan nam in de nasleep 
van het incident de verantwoordelijkheid voor dit 
vergrijp op zich. Deze gebeurtenis ging de geschie-
denis in als de ‘Houthem-Case’.
De heer Camille Oostwegel sr. werd in de jaren ne-
gentig van de vorige eeuw eigenaar van Chateau St. 
Gerlacht en als kind hoorde hij al over een mysteri-
eus kogelgat dat zich in een spiegel van het kasteel 
Château St. Gerlach moest bevinden. Jaren later, 
ontdekte hij tot z’n verbazing dat het gat nog steeds 
in de spiegel zat. 
Onder bewoners van Zuid-Limburg is het sinds de 
bevrijding traditie om uit dankbaarheid een graf 
op Margraten te adopteren en te verzorgen. Dit is 
zo populair dat er zelfs een wachtlijst voor bestaat. 
Adoptiegraven komen slechts af en toe vrij en wor-
den dan overgedragen aan de eerstvolgende op de 
wachtlijst. Ook Camille Oostwegel sr. stond al jaren 
op die lijst toen hij in 2005 een telefoontje kreeg of 
hij een graf wilde adopteren. Precies op dat moment 
was hij tevens gastheer op Chateau St. Gerlach van 
de toenmalige Amerikaanse president Bush, die 
t.g.v. Memorial Day ook het ereveld van Margra-
ten zou bezoeken. Een ongelooflijk toeval, dat nog 
ongelooflijker werd toen bleek dat het graf dat hij 
– als inmiddels eigenaar van Château St. Gerlach 
– mocht adopteren, juist het graf van captain Ryan 
was!
Het 1e gedeelte van het middagprogramma begon 
op de begraafplaats. Na de bloemlegging bij “onze” 
soldaten heeft het detachement zich verplaatst 
naar het graf van Captain Ryan. De heer Camille 

Camille Oostwegel sr.
Camille Oostwegel stamt uit een familie die zich in 1928 
vanuit Maastricht in Houthem vestigde. Zijn grootouders 
bouwden er de villa Casa Blanca, ontworpen door Frits 
Peutz in de stijl van het functionalisme, sinds 1997 een 
rijksmonument en nog steeds in bezit van de familie. Zijn 
vader was tandarts in Houthem. Hijzelf volgde van 1969-
72 een opleiding aan de Katholieke Hogere Hotelschool 
Maastricht (thans Hotel Management School Maastricht) 
en begon zijn carrière bij de van oorsprong Franse ho-
telketen Novotel , waar hij onder andere betrokken was 
bij het opzetten van de eerste hotelvestigingen buiten 
Frankrijk.
In 1980 keerde hij terug naar Zuid-Limburg  en begon in 
Kasteel Ehrenstein in Kerkrade een restaurant met vier 
werknemers. Daarna verwierf hij nog vier monumentale 
complexen, sinds 1990 ondergebracht in een holding, Ca-
mille Oostwegel Château Hotels & Restaurants.
Oostwegel is gehuwd met Judith Oostwegel. Het echtpaar 
heeft één zoon en twee dochters, die alle drie actief zijn 
in het familiebedrijf. Sinds 2016 is zijn zoon Camille Oost-
wegel jr. mede-directeur. In januari 2020 heeft Oostwe-
gel sr. het bedrijf overgedragen aan zijn zoon. 

Bron: Wikipedia

De heer C. Oostwegel sr. samen met de schrijver van dit artikel bij het 
graf van Captain Ryan



 

 

Marche Internationale de 

Diekirch ( MID ) ( Luxembourg ) 

  

MMIIDD  vviirrttuuaall  WWaallkk  22002222  
Unfortunately, the MID had to cancel its annual 2 days walking event of 

the last three years. This has been very difficult decisions, but we had no 

other choice. The global pandemic has forced us to.  

It is very important to us that the health of all parties involved in such an 

event is guaranteed. Because this cannot be granted with the participation 

of several thousand participants, we offer our walkers a virtual walk in 

2022. 

We hereby invite you to participate in the MID virtual walk bbeettwweeeenn  AApprriill  
11sstt  aanndd  OOccttoobbeerr  3311sstt..  You decide alone when and where you want to do 
the walk. 
 
TThhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  aarree  aass  ffoolllloowwss::  
  
- The walks must take place between April 1st  and October 31st 2022 
- It can be walked on 2 days or only on 1 day 
- If you choose 2 days, then You do not have to walk on 2 consecutive 

days. 
- It must be walked every day either 20 km or 40 km 
- Children under 10 and adults over 70 must walk at least 10 km every 

day 
- The trails must be recorded with a GPS or a suitable application for 

your phone. 
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OOppttiioonnss  
  
-      if you do not have the option of GPS tracking of your walked   
       route(s), “it is sufficient if you let us know the date, the area and the  

       KM walked by email:   info@marche.lu 

  

WWhheenn  yyoouu  hhaavvee  ffiinniisshheedd  tthhee  vviirrttuuaall  wwaallkk,,  pplleeaassee  sseenndd  tthhee  ssccrreeeennsshhoottss  oorr  
tthhee  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  wwaallkkeedd  rroouutteess  ttoo  info@marche.lu. 
  
Your efforts will be rewarded with a digital certificate displaying the 
walked distances and you will receive via postal mail the respective MID 
walking reward (medal, accessories, figures .. ) which you are entitled to. 
Of course, your previous participations in the MID walking events will be 
considered according to the MID rules. 
 

 

 
An overview of all rewards can be found on the following website: 

hhttttpp::////mmaarrcchhee..lluu//##!!//eenn//mmeeddaallss  
  

Here you will find the walking trails if you want to walk in Diekirch. 
 

hhttttpp::////mmaarrcchhee..lluu//##!!//eenn//mmaappss  

AWARDS

distances

2 days 40 km x

2 days 20 km x

1 day 40 km x

1 day 20 km

Each successful participation will be awarded according to our medal system, the first 
participation will entitle you to the awards as follows:
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PPlleeaassee  rreeggiisstteerr  vviiaa  tthhiiss  lliinnkk  wwwwww..mmiidd..lluu  
  

RReeggiissttrraattiioonn  ffeeee::        All categories: 20  €€  
TThhoossee  wwhhoo  hhaavvee  aallrreeaaddyy  ppaaiidd  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  ffeeee  iinn  22002200  oorr  22002211,,  nneeeedd  
oonnllyy  rreeggiisstteerr..  
 

The shipping costs, the MID certificate and the IVV stamp are included in 
the registration fee.  
 

BBeeccaauussee  aa  vviirrttuuaall  wwaallkk  ddooeess  nnoott  ccoorrrreessppoonndd  ttoo  tthhee  mmoottttoo  aanndd  tthhee  
pphhiilloossoopphhyy  ooff  tthhee  IIMMLL::  ""NNooss  JJuunnggaatt  aammbbuullaarree""  nnoo  IIMMLL  rraattiinngg  ccaann  bbee  mmaaddee..  
  

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
 

Marche Internationale de DIEKIRCH 
6, op der Schleed 
L-9273 Diekirch 

 

 www.marche.lu               info@marche.lu 
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Op bijgaande foto staat rechts Bep Aalbersen op oefening bij de Nationale Reserve. 
Dit staat vermeld op de achterzijde van deze foto uit onze collectie.
De vraag is wie was Bep? Bij welk peloton hoorde hij? Zomaar wat vragen naar 
aanleiding van een foto.

De foto toont zes Natres mannen gekleed als Britse para's. Geknield rechts een Britse militair van een 
parachute regiment. De foto moet genomen zijn, natuurlijk na 1948, begin jaren 50.
Waren zij oefenvijand? Dit is iets waar een reservist van ons Korps altijd voor te porren is en was. We 
weten het niet.

Maar in welk tenue zijn ze gekleed als oefenvijand? Hier vindt u de beschrijving van het tenue van top 
tot teen. Een Britse parahelm Mk 2 of de afgeleide recce pothelm, verkenningshelm, bij ons bekend als 
gevechtswagenhelm Mk1. Om de nek of zelfs om het hoofd, het grofmazige camo gelaatsnet.
De Denison smock model 1942. Een overall jack met drukknopen en rits voor parachutisten. Het vlek-
kenpatroon was ontworpen door major Denison van de Britse camoschool.
De webbing uitrusting is die van 1937 met de patroontassen voor het geweer Lee Enfield No 1. Mark III 
uit 1903. Een grendelgeweer met houder voor 10 x 7.7 mm patronen. 
Deze geweren en het latere model NO.4 MK I waren bij de KL in dienst van 1941 tot 1952.

Ze dragen de battle dress, veldtenue grove wollen stof, dat tot de invoering van het katoenen visgraat 
kleding met de buitenjas in gebruik was.
Als laatste de enkelstukken met halfhoge zwarte veldschoenen.

De foto is voor ons de aanzet om deze oefenvijand in ons museum met een uniformfiguur te realiseren. 
Wie is of was Bep Aalbersen? Reactie kunt u sturen naar: historischecollectie@natres.nl. 
We zijn benieuwd.

Frans Smits
Conservator
HC KNR

Uit de historie van de HC KNR
Wat vragen naar aanleiding van een foto
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Fantastisch nieuws. 
Onze webshop is live!

Afgelopen tijd is onze HC KNR webshop gelan-
ceerd. In onze webshop verkopen wij leuke gad-
gets, souvenirs, boeken en emblemen. Na be-
stelling ontvangt u een verzoek tot betaling. Als 
de betaling binnen is verzenden wij de bestelde 
items goed verpakt. Wilt uw weten wat wij aan-
bieden en wilt u wat bestellen bezoek dan onze 
website www.hc-korpsnationalereserve.nl waar 
u onze webshop kunt vinden. Kijk regelmatig, 
want de webshop wordt steeds met nieuwe pro-
ducten uitgebreid.

Wij zoeken gastheren 
en gastvrouwen

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

Donateurs

Onze HC kan bestaan dankzij de bijdragen van 
Defensie en zo’n 300 donateurs die ons financi-
eel ondersteunen. Daardoor kunnen we collec-
tie verbeteren en uitbreiden. Ook willen we de 
toegang gratis houden. Wilt u ons ondersteu-
nen, dan kunt u zich als donateur aanmelden 
op website. Voor minimaal 10 euro per jaar 
draagt u al bij.
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Foto compilatie Nijmeegse 4-daagse 2022
Foto's: maj Fred Warmer
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Noord-Holland
Losse flodders

Role-play voor oefening B-Cie 20/21 Mei
Gedurende twee weekends in mei werden tel-
kens twee pelotons van de B-Cie geoefend in 
het optreden op groepsniveau. 

De B-Cie stelde OVV-leden in de gelegenheid 
om als role-player ervoor te zorgen dat de pe-
lotons iets hadden om mee te oefenen. 
Hieraan werd door een aantal leden gehoor 
gegeven. 

Ook een viertal studentes van het Defensity 
College in Amsterdam nam deel als role-play-
er en zorgde daarmee voor een welkome ba-
lans in de leeftijdsopbouw.

Het tweede weekend werd op vrijdagavond 20 
mei afgetrapt met de eerste inzet: een demo 
en blokkade voor de poort van het te beveili-
gen object: het PWN complex te Bergen. 
Hierdoor kon de eenheid pas na flink wat duw- 
en trekwerk het object betreden.

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

Henk Jan Boswijk

18  Nr. 3 - 2022 4e JAARGANG   OVV KNR KOERIER



Later in de avond werden vanaf de uitvalsbasis 
op MC Bergen enkele missies op pad gestuurd, 
zoals een pizza bezorger en een beschonken 
damesvoetbalteam.

Na de overnachting in de disco loods op Ber-
gen (licht aan, licht uit, licht aan, licht uit, etc.) 
werd het tijd om gedurende de dag diverse 
ontregelende scenario’s uit te voeren. 

Ik noem er enkele, maar niet alle: een vast-
houdende bezorger van DHL; vier vloggende 
vrouwspersonen; een verdwaalde dove man; 
later ook nog een blinde; twee brave burgers 
die tijdens een boswandeling op een mortier-
granaat waren gestuit en deze keurig kwamen 
afleveren; een dame met flinke verwondingen 
die binnen de omheining lag; “werknemers van 
PWN” die hun werkzaamheden kwamen uit-
voeren; nieuwsgierige wandelaars langs het 
hek.

De oefenende troepen werden zo behoorlijk 
bezig gehouden, het weer was uitstekend en 
de role-players konden zich uitleven in creati-
viteit. 

Kortom: het was een genoegen om op deze 
manier onze vrienden van de B-Cie te mogen 
ondersteunen.

Tekst: Peter de Beurs
Foto’s: Mark Rietveld en Peter de Beurs
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Begin dit jaar, op 24 februari, werden we opge-
schrikt door het nieuws dat Rusland de Oekra-
ine was binnengevallen en er een bloedige oor-
log is ontstaan. Dit grijpt ons als oud-militairen 
hard aan, omdat we allemaal de Koude Oorlog 
hebben meegemaakt, en als militair weten we 
wat die dreiging inhoudt. We voelen allemaal 
de druk die dit met zich meebrengt, ook door 
economische restricties  die hierdoor door de 
Europese overheden ons worden opgelegd. 
Diverse vaste zaken zijn inmiddels de revue 
weer gepasseerd: 
Op zaterdag 19 maart ’22 werd onze ALV ge-
houden in de aanwezigheid van een flink aantal 
leden. In het BB Museum in Rijswijk deze keer.

Op donderdag 24 maart ’22 werd de Lande-
lijke Algemene Leden Vergadering (LALV) in de 
Dumoulin kazerne te Soesterberg gehouden. 
Tijdens deze LALV werden weer jaarspelden 
en erekoorden uitgereikt aan diverse leden. 
Ook leden van de afdeling Zuid-Holland kwa-
men in aanmerking om gedecoreerd te wor-
den.

De heren die voor een jaarspeld in aanmerking 
kwamen:
Harrij Verweij JS voor 35 jaar
Hans van der Vecht JS voor 30 jaar
John Schox JS voor 30 jaar
Dhr. Toet JS voor 25 jaar

Hans Jansen

Zuid-Holland

Het verenigingsjaar 2022 is alweer bijna voorbij, de tijd gaat snel. Gelukkig konden we dit jaar 
weer regelmatig bij elkaar komen op onze bijeenkomsten in het BB Museum in Rijswijk Z-H. 
Zoals we ook voorgaande jaren deden: met onze zusterverenigingen van de BvW en de oud-
Stooters Dit waren weer gezellige en vaak goed bezette bijeenkomsten.

A d v e r t e n t i e



Bericht vanuit uw ledenadministratie

Henk van Leeuwen

Nieuwe leden
Dhr. R.F. Ruud v.d. Valk Amsterdam Noord-Holland
Dhr. E.G. Eduward Zwart Alkmaar Noord-Holland
Mevr. V. Veronique van de Geer Arnhem Noord

Henk van Leeuwen
Uw Ledenadministrateur
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Rob Laterveer JS voor 25 jaar
Bert de Moor JS voor 20 jaar
Norbert van Grevenbroek JS voor 15 jaar
Arnold Breuër  JS voor 15 jaar

De heren die voor een Erekoord in aanmerking 
kwamen:
Dik Kranendonk  EK met zilver nestel 15 jaar
Marcel Schouten  EK met zilver nestel 15 jaar
Helaas waren niet alle te decoreren leden aan-
wezig. 
Ook de Korpsdiners konden weer gehouden 
worden, na twee jaar van ontzegging door de 
Corona epidemie. Deze vonden weer plaats 
in Stroe op de Generaal Majoor Koot kazerne.
De diverse dodenherdenkingen op 4 mei, ook 
in Zuid-Holland, vonden ook uiteraard weer 
plaats. Velen werden bezocht of bijgestaan 
door enkele van onze leden.

Het bevrijdingsdefilé in Wageningen op 5 mei 
’22. Daar werd weer aan deelgenomen door 
het eredetachement van OVV KNR.

De jaarlijkse herdenking op de Grebbeberg op 

4 augustus ’22. Vele gevallenen van de Vrij-
willige Landstorm liggen daar begraven. Deze 
herdenking werd weer door diverse leden van 
het OVV KNR bijgewoond. Ook jullie voorzitter 
was hier getuigen van.

De Nationale Herdenking 15 augustus 1945 bij 
het Indisch Monument in Den Haag: deze werd 
voor de eerste maal bijgewoond door de voor-
zitter en de secretaris van onze afdeling in DT. 
Ook ons lid Tom Boon van Ochssée was aan-
wezig.

Arnold Breuer Rob Laterveer
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ALLE ECHOS HOMES 
ZIJN VETERANEN-
ONTMOETINGSCENTRA

ECHOS Homes zijn van ouds-
her unieke ontmoetings-
centra met een gezellige 
huiskamer, multifunctionele 
vergader- en ontspannings-
faciliteiten en een prima 
keuken.

ECHOS Home Ermelo
Leuvenumseweg 68                                                    
3852 AS Ermelo   
Gastvrouw: Marieke Potappel 
0341 - 55 28 30

Echos Home Den Helder
Schapendijkje 8 
1782 TG  Den Helder
Gastheer: Han Mennink
0223 - 65 50 66

ECHOS Home Harskamp
Otterloseweg 12a
6732 BS  Harskamp
Gastvrouw: Lucy Borgers
0318 - 45 30 60

ECHOS Home Rotterdam
Toepad 110 
3063 NJ  Rotterdam
Gastheer: Ad Muilwijk
010 - 242 99 10

ECHOS Home Havelte
Johannes Postweg 5
7973 JB Darp
Gastheer: Han Mennink
0521-341297

ECHOS Home Schaarsbergen
Deelenseweg 28
6816 TS  Schaarsbergen
Gastheer: David Mammen
026 - 443 0487

ECHOS Home Oirschot
Eindhovense dijk 33
5688 GN  Oirschot
Gastheer: Roel Willemsen
040 - 290 4515

 ECHOS Homes kunnen zowel 
kleine als grote groepen (ca. 
150 personen) accommoderen 

 Met onze contactpersonen 
die hiernaast staan kunt u uw 
wensen bespreken.

 ECHOS Homes hebben de 
status ‘militaire accommodatie’. 
Wij kunnen al uw activiteiten 
en evenementen die door De-
fensie worden gesubsidieerd, 
direct voor u declareren.

www.echos.nlWelkom!Welkom!Welkom!
Johannes Postweg 5
7973 JB Darp
Gastheer: Han Mennink
0521-341297

en evenementen die door De-
fensie worden gesubsidieerd, 
direct voor u declareren.

www.echos.nlWelkom!Welkom!

A d v e r t e n t i e

A d v e r t e n t i e
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Een Pantserinfanterist vertelt

Tekst: Hans Jansen

Van 1972 tot 1973, dus 50 jaar geleden was ik dienstplichtig militair. Een periode in 
mijn leven die ik niet snel zal vergeten, en met veel plezier en ook verdriet heb erva-
ren. Ik was toen gelegerd bij het 17e Pantserinfanterie Bataljon in Oirschot. 

In die tijd was ik dpl sgt en gpc bij het TLV106 pe-
loton van de Ost cie. Het TLV peloton bestond uit 3 
volledige groepen, van twee stukken per gp. Verder 
1 pel.com (Vaandrig), 1 Pelotons Sergeant (PS), 3 
gpc’n als pelotonskader. Een TLV106 groep bestond 
uit twee TLV jeeps met 8 personen. Op een jeep met 
een TLV106 gemonteerd zaten 4 personen, dat wa-
ren een chauffeur, een stuks com., een schutter en 
een helper. De groepscommandanten beschikten 
ieder over een jeep met aanhanger, met een chauf-
feur.  En voor de Pelotonscommandant was er een 
Munga jeep, met chauffeur en radioman. In het 
TLV peloton bevond zich ook een één tonner (WEB) 
met aanhanger, meestal het voertuig van de PS met 
chauffeur. Tevens had het peloton een 3 tonner 
(328) met chauffeur ter beschikking.

Activiteiten
Buiten de oefeningen op Bataljons-niveau, werd 
er regelmatig er een beroep op de Ost cie gedaan, 
om ondersteuning te verlenen bij oefeningen door 
de drie tirailleurcompagnieën van het Pantserin-
fanteriebataljon. Meestal betrof het maar 1 groep 
TLV106. Bij grotere of meerdaagse oefeningen ging 

de één tonner met aanhanger, samen met de PS, 
de radioman en een chauffeur mee. Een peloton 
dat dus per jaar regelmatig in actie kwam voor di-
verse oefeningen. Wij werden dikwijls tijdens deze 
oefeningen gezien als aanhang, en moesten dan 
ook vaak zelfvoorzienend zijn, zoals met eten en 
drinken. Gelukkig hadden wij een PS, die beroeps-
sergeant was en die heel gewiekst was in het regelen 
van een ritsel voorraad (extra voeding zoals blikken 
soep, blikken gehaktballen, brood, eieren en onder-
delen uit noodrantsoenen die over bleven van an-
dere oefeningen). Deze gingen mee in de ritselkisten 
voor op de bumper van de jeep, of in de één tonner. 
In de aanhanger werden de plunjebalen met de PSU 
van de deelnemende pelotonsleden gelegd.

TLV 106 mm staat voor Terug Stootloze Vuurmond 
met een diameter van 106 mm. Op de vuurmond 
was een .50 inschietgeweer gemonteerd. Deze vuur-
den lichtspoor patronen af op het doel. De TLV106 
was een antitank wapen, dat snel inzetbaar was en 
zich snel kon verplaatsen na ieder schot op een doel.

(Wordt vervolgd)

De munitie die gebruikt werd, waren antitank raketten met een 
diameter van 106 mm en een lengte van plus minus 95 cm. 
Deze munitie was pantser doorborend. En .50 patronen met 
lichtspoor om te kunnen inschieten op een doel.   

Hier staat een TLV 106mm in gevechtstand gereed om te vuren. De schutter richt zijn wapens met de gemonteerde kijker op het doel. Op 
deze foto is ook een Infrarood installatie met infrarood kijker gemonteerd. Dit om dus ook te gebruiken bij een nachtelijke inzet.

Een TLV 106 mm op de Jeep (Necaf ) gemonteerd



Oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn
In de ochtend van 23 april komen de eerste 
OVV-ers aan op de parkeerplaats van de be-
graafplaats. Uiteindelijk blijken we slechts met 
negen man te zijn. Wellicht dat de paasva-
kantie ons parten speelt voor wat betreft de 
opkomst, maar ook de deelname aan bijvoor-
beeld battlefieldtours maakt het voor leden 
moeilijk om keuzes te maken. Met zo'n kleine 
groep is het niettemin een interessante excur-
sie. 

We worden in het bezoekerscentrum ontvan-
gen voor een uitleg over het ontstaan van de 
Duitse Oorlogsbegraafplaats. Het werd al snel 
duidelijk dat het niet een militair kerkhof be-
treft, maar een begraafplaats voor alle Duitse 
oorlogsdoden in Nederland (WO I en II). Voor-
namelijk Duitse dienstplichtigen, maar ook 
SS-leden en oorlogsmisdadigers, Nederlandse 
collaborateurs, vrijwilligers van de Wehr-
macht uit andere landen en enkele burgers, 
waaronder vrouwen en kinderen.

Onze rondleiding vangt aan bij de graven van 
gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. De 
gids vertelt ons hoe het komt dat deze mili-
tairen hier verzeild zijn geraakt. Aanvankelijk 
lagen ze in Maastricht waar de tombe in 1937 
met Duits eerbetoon ("Heil Hitler") en veel 
hoogwaardigheidsbekleders is onthuld.

Op deze Duitse militaire begraafplaats liggen 
vierenzeventig soldaten uit de Eerste Wereld-
oorlog begraven. Op een terpachtige heuvel is 

een monument geplaatst dat veel lijkt op een 
enorme sarcofaag. De nu in Ysselsteyn aanwe-
zige tombe stond van 1937 tot 1949 op de be-
graafplaats in Maastricht waar dertien Duitse 
soldaten begraven lagen die in augustus 1914 
zwaargewond werden aangetroffen in Zuid-
Limburg. Op initiatief van het gemeentebe-
stuur van Maastricht is deze tombe in 1949 
naar Ysselsteyn verplaatst om te voorkomen 
dat in de toekomst Duitse, nationalistische de-
monstraties erbij zouden plaatsvinden.
Onze gids leidt ons vervolgens verder over de 
begraafplaats en onthult bij diverse graven de 
bijzondere verhalen die er aan verbonden zijn. 
Zo liggen er twee van oorsprong Duitse zus-
sen, die geruime tijd gewoon in in een Neder-
lands dorp hebben gewoond, maar die na de 
bevrijding geïnterneerd zijn op grond van hun 
Duitse nationaliteit en in het kamp zijn overle-
den en daarom hier zijn begraven.

Met de bevrijding van Nederland diende zich 
het probleem aan wat er zou moeten gebeu-
ren met hen, die onder landverraders werden 
geschaard. Op grote schaal werd iedereen, 
die verdacht werd de bezetter behulpzaam te 
zijn geweest, opgepakt en in afwachting van 
berechting geïnterneerd. Deze 'politiek delin-
quenten' werden ondergebracht in geïmprovi-
seerde kampen, die verspreid over Nederland 
speciaal voor dit doel waren ingericht of die 
een voortzetting waren van tijdens de bezet-
ting bestaande kampen en gevangenissen, zo-
als Vught, Westerbork en Scheveningen. Op de 
Veluwe, op het terrein van het militaire schiet-

Zuid
Excursie Oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn en 
Rivierkazemat Katwijk Zuid (N-Br)

Hans Schoenmakers
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terrein "De Harskamp", werd in mei 1945 een 
kamp ingericht, waar meer dan vierduizend 
Nederlanders die bij verschillende onderdelen 
van de SS hadden gediend, onder erbarme-
lijke omstandigheden werden samengepakt. 
Wederom is onduidelijk over hoeveel kampen 
het hier ging. Volgens dr. Lou de Jong lag het 
aantal kampen halverwege 1945 op meer dan 
200, waarvan er eind 1945 nog zo'n 130 over 
waren. 
Andere onderzoekers schatten het aantal 
kampen wat lager in en stellen dat het tussen 
130 en 180 moet hebben gelegen. Vast staat 
wel dat het aantal kampen snel afnam, door-
dat geïnterneerden werden overgebracht naar 
grotere kampen. Daarnaast zag de regering al 
snel in dat het ondoenlijk was iedereen die was 
opgebracht te berechten en daarom besloot 
de lichte gevallen in vrijheid te stellen. 

De situatie in een groot aantal kampen was, 
mede door het gebrek aan controle, deernis-
wekkend te noemen. Naast dat het de geïnter-
neerden aan vrijwel alle basisvoorzieningen 
ontbrak, werden zij in meerdere kampen be-
handeld op een manier die niet door de beugel 
kon. Zo werd in de strafgevangenis in Scheve-
ningen, waar Mussert en Rost van Tonningen 
zaten, elke ochtend een drijfjacht gehouden 
met een beerton. Wie achteraan liep, kreeg 
een regen van slagen met de gummiknuppel 
te verduren. Rost van Tonningen, die bij geen 
enkele vernedering werd overgeslagen, kon de 
behandeling uiteindelijk niet meer aan en wierp 
zichzelf op 6 juni 1945 over de leuning van de 

eerste verdieping, waarna hij overleed.
Tegenwoordig zeggen we "....dit nooit weer...!", 
maar mensen blijven mensen en hun waarden 
en normen divergeren.

Dit carillon is geplaatst op initiatief van me-
vrouw Von Zitzewitz. Zij is de moeder van 
een gesneuvelde soldaat en bezocht jaarlijks 
het kerkhof. Ter nagedachtenis aan haar zoon 
en alle andere omgekomen Duitse militairen 
schonk zij in 1959 de grootste klok van het ca-
rillon. Daarnaast verzocht zij vele regeringen 
en stadsbesturen om een schenking te doen, 
waardoor het carillon uit 25 klokken bestaat. 
Dagelijks tussen negen en vijf uur speelt het 
carillon ieder half uur een melodie.

Eén van de laatste opmerkingen van onze gids 
maakte veel indruk: 
Op deze begraafplaats liggen 32.000 mensen 
begraven; net zoveel als er gedurende de duur 
van de Tweede Wereldoorlog op één dag, dag 
in dag uit door de diverse krijgshandelingen 
om het leven kwamen.

In het bezoekerscentrum is een kleine uitstal-
ling van objecten die met de begraafplaats 
van doen hebben (de diverse kruizen uit de 
loop der tijd en persoonlijke voorwerpen van 
begraven militairen). Interessant is een grote 
display waarop een naam van een gesneuvel-
de militair of burger kan worden ingegeven en 
waarna alle informatie over die persoon kan 
worden doorgenomen die bekend is.  Een rijke 
bron van gegevens op diverse vlakken.
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Meinem Sohn Hans 

Ruckelshausen 1928 1944



Rivierkazemat Zuid Katwijk
Vanuit de begraafplaats in Ysselsstein ver-
plaatsen we ons naar de lunchlocatie, Café 
Van Kempen in Katwijk aan de Maas. Daar wer-
den we welkom geheten door Theo Hoefs en 
Henny Radt, twee officieren bd en bestuursle-
den van de Stichting Standhouden. 

Een eenvoudige doch voedzame maaltijd laat 
ons smaken, terwijl Theo enige uitleg geeft 
over de verdedigingswerken van ons land in 
de jaren dertig, om een mogelijke vijandelijke 
aanval vanuit het oosten tegen te houden of 
te vertragen.
De rivierkazematten [rkz] worden in de jaren 
dertig gebouwd in het kader van de "strategi-
sche voorzorgen", om te voorkomen dat een 
kleine vijandelijk overval zo de nodige mobi-
lisatie van het Nederlandse leger zal kunnen 
verstoren. Elke brug over een van de grote ri-
vieren moet daarom vanuit deze bomvrije con-
structies verdedigd kunnen worden met pant-
serafweergeschut en mitrailleurs. De groep 
wordt in tweeën opgedeeld, vier man verge-
zeld door Henny de andere vijf door Theo.

Bij en in de RKZ 115 krijgen we een duidelijke 
uitleg en indruk van het leven in een dergelijk 
bunker. Zoals duidelijk wordt is er op de bega-
ne grond in de bunker één helft ingericht voor 
het kanon en de andere voor de mitrailleurop-
stelling.
Omdat bij het afvuren van de wapens scha-
delijk rookgassen ontstaan, dragen de op de 
afbeelding weergegeven militairen een gas-
masker. Die bescherming is aangesloten op 
een afzuiging (geplaatst in het souterrain) 
die direct op de buitenlucht is aangesloten. 
Het kanon heeft een bemanning van drie met 
een stukscommandant. De mitrailleuropstel-
ling telt twee met een commandant. Naast 
de twee of drie soldaten voor het sluiten van 
hindernissen en het waarschuwen, is een on-
derofficier de kazematcommandant. Met zo'n 
elf man in een kleine ruimte in oorlogstijd, dat 
moet een heftige belevenis zijn geweest. 

Het afgebeelde kaartje geeft aan welke kaze-
matten in het vak van de 3e Compagnie - 2e 
Bataljon - 26ste Regiment Infanterie versterkt 
met een detachement Politie Troepen. Deze 
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compagnie bezet in de meidagen 15 kazemat-
ten in de Maaslinie.

De opdracht aan de compagnie II-26-RI is dui-
delijk: standhouden !

Res Kap Van Hoogenhuize is commandant van 
3-II-26 RI, elnt Montulet is zijn plv. Montulet 
ontvangt op 9 mei tegen middernacht het be-
vel om de hindernissen (aspergeversperrin-
gen en boomverhakkingen) oost van de Maas 
aan te brengen; dat kost de nodige tijd omdat 
springladingen niet werken. Bij het aanbreken 
van de dag meldt de luitenant het aan de com-
mandant, maar dan vliegen de Duitse vliegtui-
gen al in grote aantallen over het Nederlandse 
grondgebied. Daarnaast blijkt dat een rijnaak 
die het zicht van de schootsvelden van de mi-
trailleurs belemmert, niet door een kanon kan 
worden uitgeschakeld omdat het schip buiten 
het bereik van het geschut lag. De Duitse heeft 
vervolgens veel voordeel van deze dekking. 
De eerste vijandelijk aanvallen worden echter 
afgeslagen en de vijand heeft verliezen. De vij-
andelijk artillerie treedt daarom ook krachtig 

op tegen de RKZ. Aan de overzijde van de Maas 
verschijnt Duits geschut, maar de wacht-
meester heeft de opdracht om op 'pantser- of 
vechtwagens te vuren'. Het lukt niet om de 
kazematten tot zwijgen te brengen, daarom 
wordt een 88 mm Flak ingezet; een projectiel 
dringt uiteindelijk door het schietgat in de ka-
nonkamer door. Zes kpls van de politietroepen 
op slag dood en één gewond. In de kazemat 
brak brand uit.

Aan de Maas vlakbij de oude veerstoep is het 
oorlogsmonument voor Nederlandse Militai-
ren opgericht. Het is op 10 mei 1946 onthuld 
door baron van Voorst tot Voorst, burgemees-
ter van Tilburg. Het monument bestaat uit een 
zandstenen obelisk van zeven meter hoogte. 
Daarboven staat een zandstenen kruis. Het 
herdenkt 25 soldaten van het 2e Bataljon-26e 
Regiment Infanterie en het Korps Politie Troe-
pen die op 10 mei 1940 bij de strijd tegen de be-
zetter op de Maaslinie sneuvelden. Hun namen 
staan aan de zijkant vermeld.

[Zie ook: www.stichtingstandhouden.nl]

OVV KNR KOERIER Nr. 3 - 2022 4e JAARGANG 27



Mee op Missie met Pieter Koning 
‘Voor jongens als Elvis waren we daar’
‘Aan de beruchte poort van Dutchbat in de enclave van Srebrenica heb ik een foto met 
Elvis gemaakt. Dat is mijn meest dierbare foto uit die tijd. In mijn ogen waren we daar 
om jongens als Elvis te beschermen.’ Pieter Koning besloot na zijn dienstplicht te solli-
citeren bij de net opgerichte Luchtmobiele Brigade en werd kort na zijn opleiding met 
Dutchbat I uitgezonden naar Srebrenica. Na het verlaten van de dienst bleef de wereld 
van de geüniformeerde beroepen trekken en inmiddels werkt Pieter alweer ruim 20 
jaar voor de Politie Amsterdam-Amstelland. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf dat 
defensie eenheden traint en voorbereidt op inzet in de maatschappij.

‘Toen ik in 1994 de dienst verliet heb ik geprobeerd 
mijn draai in de burgermaatschappij te vinden.’
‘Ik heb het vier jaar een kans gegeven, overigens wel in 
combinatie met inzet voor de Nationale Reserve. Maar 
het lukt niet, ik miste de kameraadschap, de structuur 
en discipline van defensie. Ik heb mij toen toch maar 
weer aangemeld bij de Landmacht, Luchtmacht en bij 
de politie. Ik werd bij alle drie aangenomen en in over-
leg met mijn vrouw heb ik voor de politie gekozen.’
‘Die hang naar de geüniformeerde beroepen zat er niet 
meteen in bij mij hoor. Ik had helemaal geen zin om als 
dienstplichtig militair de dienst in te gaan. Ik was in 
die tijd een serieuze amateurwielrenner en een onder-
breking van ruim een jaar kwam mij slecht uit. Maar ik 
had al snel door dat ik juist heel goed op mijn plek zat 
in het leger. De kameraadschap en de discipline zaten 
mij als een jas. Dus meldde ik mij na mijn dienstplicht 
aan bij de Luchtmobiel Brigade en werd aangenomen 
bij de 2e lichting. Anderhalf jaar later ging ik als on-
derdeel van Dutchbat I op uitzending naar Srebrenica.’
‘De enclave zelf en OP Charlie (observatiepost, red.) 
waar ik regelmatig een paar weken achtereen met 
mijn groep zat en patrouilles liep, staan nog altijd 
scherp op mijn netvlies. Die OP was eigenlijk niet meer 

‘Inmiddels zit ik alweer ruim 20 jaar bij de politie 
Amsterdam-Amstelland. Eerst op bureau Nieuwmarkt, 
daarna in Amsterdam-Zuidoost en nu in Amsterdam-
West. Allemaal plekken waar best het één en ander 
gebeurt en aan de hand is.’
‘Werken bij de politie vind ik ook eigenlijk veel heftiger 
dan wat ik op uitzending heb meegemaakt. Bij Defen-
sie weet je wat je te wachten staat. Bij de politie neem 
je ’s ochtends afscheid van je vrouw en hoop je dat je ’s 
avonds weer heelhuids thuiskomt. 
Als veteraan tel ik ook mijn zegeningen, ik ben blij met 
de erkenning & waardering die ik vanuit de samenle-
ving krijg.
Bij de politie ligt dat echt gevoeliger. Wij zijn er om 
onze burgers te beschermen, maar ook om te straffen.’
‘Als bureau hier in Amsterdam-West pakken we het 
de laatste jaren echt anders aan. We trekken samen 
op met bewoners. Hier zijn ook helemaal geen corona 
rellen geweest bijvoorbeeld, vooral omdat we hebben 
samengewerkt met de buurtmoeders, met de mos-
keeën, met de jongerenwerkers, met het stadsdeel. 
Dat zijn momenten dat ik wel die erkenning en waar-
dering voel. Zo werden hier taarten en tekeningen uit 
de buurt bezorgd.’

dan een groot uitgevallen tent, zonder echt noemens-
waardige bescherming. We poepten in een bak en 
vonden granaten net buiten de omheining. En toch 
probeerden wij daar, ondanks de moeilijke omstandig-
heden, onze taak – er zijn voor de mensen daar – zo 
goed mogelijk uit te voeren.’
‘Bij mij overheerst nog steeds een gevoel van trots, 
maar alles wat daarna is geschreven over Dutchbat III 
doet ook mij pijn. Iedere keer weer. Het gemak waar-
mee erover geschreven én geoordeeld wordt zonder 
echt te weten hoe het daar was en wat daar is gebeurd 
voelt onrechtvaardig.’
‘De foto met Elvis aan de beruchte poort van de Bravo 
Compagnie in de enclave van Srebrenica is mijn meest 
dierbare foto uit die tijd. Elvis was toen 12 jaar, ik 23 
en wij spraken elkaar vaak. Het was mijn maatje. In 
mijn ogen waren wij daar om jongens als Elvis te be-
schermen.’
‘Nadien ben ik nog op zoek geweest naar hem. Via 
Facebook. Gewoon om te weten of hij nog leeft. Tot op 
de dag van vandaag weet ik dat niet. Ik zou ook nog 
graag een keer teruggaan. Samen met mijn plaatsver-
vanger van toen, die inmiddels een goede vriend is, en 
onze partners.’
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Elvis staat hier links naast Pieter in het rode shirt



‘Dan heb ik ook nog mijn eigen trainingsbureau sa-
men met twee maten die ik bij de politie heb leren 
kennen. Twee van ons hebben overigens een defensie 
achtergrond. Wij trainen organisaties om voorbereid 
te zijn op inzet in de maatschappij na bijvoorbeeld een 
terroristische aanslag. Zo werken wij voor het Korps 
Mariniers, de Luchtmobiele Brigade en de Nationale 
Reserve.’
‘Wij leren hen hoe je werkt op straat, wat je bevoegd-
heden zijn, hoe je sociale gesprekken voert en indien 
nodig opschaalt in geweld. Als politie zijn wij gewend 
om op te treden in het publieke domein in Nederland, 

waar defensie dit alleen gewend is in oorlogsgebieden. 
Wij krijgen ook vaak te horen van militairen die wij 
trainen dat onze lessen heel erg bruikbaar zijn voor 
hun uitzendingen. Zo leren we uiteindelijk allemaal 
van elkaar. Voor mij is de cirkel nu weer rond, waar 
ik ooit mijn avontuur begon bij defensie, ben ik er nu 
via mijn eigen bedrijf weer terechtgekomen en kan ik 
mijn ervaringen overbrengen op de nieuwe soldaten.’

Tekst en foto’s: Pieter Koning

Bron: Infoblad OVV KNR Noord-Holland mei '22
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Gespecialiseerd in het opmaken, bijplaatsen en repareren van onderscheidingen, medailles en miniatuur 
medailles van alle Defensie onderdelen, politie, brandweer, douane en veteranen.
Wij bieden u kwaliteit en snelle levering binnen 2-4 weken retour na ontvangst van de onderscheidingen. 
Spoed gevallen en grote aantallen in overleg.

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

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

www.roosonderscheidingen.nl

Oleanderpark 20
3142 NK Maassluis

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

Rabobank: NL19 RABO 135 166 691 
KvK: Rotterdam 24413142

A d v e r t e n t i e

A d v e r t e n t i e



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

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

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

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

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

Zuid  Vacant
  ...
  ...
  ...
  E-mail: zuid@ovvknr.nl

  Heidi Mulder-Stoffer
  Fred Warmer
  Klaas Hartman
  John Brinckman
  Richard Marnix Sopacua

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

ColofonSecretariaten van provinciale afdelingen

OVV KNR Fotografen

Werving Bezoek ook

www.ovvknr.nl

shop.ovvknr.nlOVV KNR KOERIER Nr. 3 - 2022 4e JAARGANG  

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

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

Oplage
750 exemplaren

Digitaal lezersbereik
10.000

Advertentieprijzen
A4  € 100
A5  € 50
A6  € 25

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



Zaterdag 1 oktober 2022
Locatie: Generaal Winkelman Kazerne te Harskamp

Van 09.00 uur tot 14.00 uur bent u welkom op het "Federatieplein".

Parkeren kan buiten de kazerne op de parkeerplaats van restaurant "Baan 

ZULU" of indien deze vol is op de parkeerplaats tegenover gebouw 101 

(het voormalige witte wachtgebouw).

De entree is gratis via de poort bij gebouw 101 (schuin tegenover restau-

rant "Baan Zulu"). Dus niet via de hoofdpoort.

U treft op/bij het "Federatieplein" aan:
• Een Cadiwagen met gratis koffie en thee.
• De Historische Collectie Korps Nationale Reserve, waar ook overtollige zaken worden verkocht,  
 zoals boeken en militaria.
• Verband Militair Historische Uitbeeldingen (VMHU)
• Re-enactmentgroep Peloton 3-2
• De Promokar van de Vrienden Fanfare Korps Nationale Reserve met een kort concert van de  
 Fanfare Korps Nationale Reserve.
• Een optreden van het reünieorkest Verbindingsdienst.
• Een stand van de Vereniging Veteranen Korps Nationale Reserve.
• Een stand van de Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve.
• Re-enactmentgroepen van de Vrijwillige Landstorm Korpsen, zoals:
 - Re-enactment 1914-1940
 - Re-enactment 1914-1918
• De opstelling van enkele militaire voertuigen, waarbij onder andere een rondrit kan worden  
 gemaakt in een "dikke Daf".
• Bezoek brengen aan het wedstrijdparcours van de “Vrijwillige Landstorm Wedstrijd” (VLW).  
 Deze wedstrijd vindt plaats op de GW-kazerne en de omgeving van de kazerne. Totaal nemen 18  
 groepen van 10 personen deel aan de wedstrijd.
• Wat u zelf moet meebrengen is een goed humeur.

Uitnodiging Federatieplein 
Korpsdag Korps Nationale Reserve


