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Van de eindredacteur

Halo semua (goededag allemaal),
Kent u dat gevoel dat alles ineens zo snel gaat ... de dagen, weken en maanden die voorbij 
vliegen alsof het niks is?

Nu sta ik aan de 'vooravond' van de laatste edi-
tie van de OVVKNR Koerier van het jaar.  Tijd 
speelde een grote rol om de 'dead-line' te gaan 
halen voor de drukker en gelukkig is het alle-
maal (net 😅) goed gekomen. De OVVKNR Koe-
rier 'staat of valt' bij een constante aanlevering 
van kopij en ik mag niet klagen v.w.b. de hoe-
veelheid aan kopij die ik mocht ontvangen. De 
diversiteit aan onderwerpen daarin maakt het 
ook voor mij een stuk leuker en makkelijker 
om dit blad op te gaan maken. Waarschijnlijk is 
dat ook een reden waarom alles ineens zo snel 
gaat. In ieder geval ik kan hiermee mijn creati-
viteit ten toon te spreiden. Dank u, schrijvers!

In deze laatste editie van de OVVKNR Koerier 
van dit jaar is er o.a. een uitnodiging voor de 
ALV in 2020, heel veel nieuws van de OVV KNR 
regioafdelingen, HCKNR, FKNR, AVRM LDP en 
een artikel over Korea van onze gastschrijver 
majoor Fred Warmer.
Voor nu heel veel leesplezier, fijne kerst en de 
beste wensen toegewenst in het jaar 2020, of-
tewel 'Selamat hari Natal dan selamat Tahun 
Baru 2020'. 

Amato oo (tot ziens),

Sld 1 (b.d.) Richard Marnix Sopacua

Richard Marnix Sopacua
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Van het bestuur OVVKNR 

Het bestuur van OVVKNR wenst alle leden, 
enthousiaste vrijwilligers, donateurs, onze 
gewaardeerde sponsors, adverteerders en 
korpsgenoten, maar ook hun achterban pret-
tige feestdagen en een gelukkig 2020!

Laten we er ook in 2020 met z'n allen de 
schouders onder blijven zetten, om ook van 
2020 een schitterend verenigingsjaar te ma-
ken!

Bestuur OVVKNR



De Algemene Leden Vergadering van OVV wordt op 26 maart 2020 gehouden op de Du Moulin kazerne, Zeisterspoor 19, 
3769 AP Soesterberg. 
Het theater aan de grote parkeerplaats is de locatie van deze ALV, daar kunt u uw auto ook parkeren.
Deelnemers dienen een geldig paspoort of rijbewijs mee te nemen en zo nodig te tonen bij aankomst aan de beveili-
gingsbeambte aan de poort.

Het programma ziet er als volgt uit
Ontvangst van de leden : 09.30 – 10.15 uur
Start vergadering : 10.15 uur
Lunch : 12.00 – 13.00 uur
Einde vergadering : 15.15 uur
Einde nazit met een drankje : 16.00 uur  

Agenda
1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen notulen van 29 maart 2019.
3. Mededelingen en ingekomen stukken dzv voorzitter en secretaris.
4. Uitreiking erekoorden.
5. Jaarverslag secretaris.
6. Verslag van de kascontrolecommissie.
7. Financiële verantwoording over 2019 door de penningmeester.
8. Uitreiking jaarspeld 30 jaar.
9. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie.
10. Conceptbegroting 2021.
11. Vaststellen contributie 2020 en afdrachten.
12. Uitreiking jaarspeld 25 jaar.
13. Activiteiten 2020, waaronder BFT 2020.
14. Uitreiking jaarspeld 15 en 20 jaar.
15. Rondvraag en w.v.t.t.k.
16. Sluiting door de voorzitter. 

Aan- en afmelding voor het al dan niet bijwonen van de ALV kunnen worden gemaild naar: natres@planet.nl

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2020

OVV verslag Algemene Ledenvergadering van 2019

Datum : 29 maart 2019
Locatie : Theater Du Moulin kazerne, 
  Soesterberg.

Agenda
1. Opening
Ron Roos opent de ALV en heet ieder-
een welkom. 

Hij verzoekt iedereen voor zover mo-
gelijk om te gaan staan, daarna leest 
hij het verzonden blijk van aanhanke-
lijkheid aan de Koning voor, gevolgd 
door het antwoord van de chef staf 

Stand van zaken:
Wageningen: Er hebben zich 18 leden 
aangemeld.
Prinsjesdag: Er hebben zich 20 leden 
aangemeld.
Ingekomen stukken:
* Verzoek van Defensie voor deelna- 
 me aan Prinsjesdag 2019.
* Verzoek van Wageningen 45 voor  
 deelname defilé 5 mei.
* Antwoord Koninklijk Huis m.b.t. ALV  
 2019.
* Bladen van Bond van Wapenbroe- 
 ders en SOBAT.
* IGO post en National Pen.

van het militaire huis. Aansluitend 
wordt stil gestaan bij het overlijden 
van leden in het afgelopen veren-
gingsjaar.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder op of aan-
merkingen vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen 
 stukken bij de secretaris
Er hebben zich 85 leden via de mail 
aangemeld, er zijn 13 afmeldingen, 
enkele leden komen later vanwege 
omstandigheden.
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De mededelingen van de voorzitter 
zullen tijdens de ALV voorbij komen.

4. Uitreiken erekoorden en jaarspeld 
 30 jaar lidmaatschap
Erekoord: de heren H. Engelen en J. 
van Straaten zijn niet aanwezig, het 
koord zal op 5 mei worden uitgereikt.
30 jaar speld; deze wordt door de 
voorzitter uitgereikt aan GHM Tiethof 
en R. Cohen. De heer AO van Houten, 
GAM Kemmeren en J. Siepel hebben 
zich afgemeld vanwege privé om-
standigheden.

5. Vaststellen notulen van de 
 Algemene Leden Vergadering 
 van 18 mei 2018
De notulen worden zonder opmerkin-
gen en/of aanvullingen geaccordeerd 
door de leden.

6. Jaarverslag van de secretaris
De secretaris geeft aan dat het ver-
slag is opgenomen in het eerste 
exemplaar van ons blad, dat ook een 
nieuwe naam en een nieuwe redac-
teur heeft gekregen. Het blad heet 
nu OVVKNR KOERIER, de redacteur is 
Richard Sopacua.

7. Verslag van de kascontrole-
 commissie
Op 06 maart 2019 heeft de kascon-
trolecommissie bestaande uit Hein 
Groen en Fred van der Zwan de boek-
houding van OVV gecontroleerd over 
het kalenderjaar 2018. Zij verklaren 
dat de boekhouding gecontroleerd en 
akkoord is bevonden, zij verzoekt de 
ALV om het bestuur en de penning-
meester decharge te verlenen voor 
het gevoerde beleid over 2018.
De ALV gaat akkoord met het ver-
zoek en verleent decharge voor het 
gevoerde beleid.

8. Financiele verantwoording over
 2018 door de penningmeester
De penningmeester geeft een toelich-
ting op de cijfers over 2018, vanuit de 
ALV zijn er geen opmerkingen.

9. Jaarspeld 25 jaar lidmaatschap
Deze wordt door de voorzitter uitge-
reikt aan: 
H.J. Bakker
H.A.G. Wientjes

A. Schoonheim
J.V.O. Landvreugd
N.C. Frerichs
C. Pietersen en 
J. Taal. 
De heer Veenendaal was niet aanwe-
zig.

10. Benoeming nieuwe leden voor de 
 kascontrolecommissie
Hein Groen wordt bedankt voor zijn 
werk, Fred van der Zwan en Ruud den 
Rooijen vormen de nieuwe commis-
sie, Hans Schoenmakers is reserve.

11. Conceptbegroting 2020
Deze wordt zonder op of aanmerkin-
gen door de ALV geaccordeerd.

12. Vaststellen contributie en 
 afdrachten
De penningmeester geeft aan dat hier 
geen wijziging op van toepassing is.

13. Jaarspeld 20 jaar lidmaatschap
De voorzitter reikt de jaarspeld 20 uit 
aan:
C.J .van der Goot
F.H. van der Kant
H, van der Meij
M.P. Ivens
H.T. van Os en 
H.J. Kiel. 
De heer C.C. Wang en J.A. Minheere 
hebben zich afgemeld. Mevr. F.N.A. 
van Diemen en de heer P.M. Koppen 
waren niet aanwezig.

14. Lunch en groepsfoto
Omdat er al een aantal agendapunten 
voorbij zijn gekomen schorst de voor-
zitter de ALV, en hij nodigt iedereen 
uit voor de lunch. Voorafgaande aan 
de lunch wordt een groepsfoto ge-
maakt.

15. Activiteiten in 2019
Eeuwe Geertsma geeft een uitgebrei-
de toelichting op het annuleren van de 
geplande BFT 2019 naar Frankrijk. Hij 
loopt de hele procedure door tot de 
uiteindelijke opdracht om te annule-
ren. Hij meldt dat de organisatie druk 
bezig is om te zien of er in het najaar 
alsnog een BFT kan komen. Zodra 
hierover duidelijkheid is worden de 
leden geïnformeerd. De reeds gedane 
betalingen worden terug gestort.

16. Jaarspeld 15 jaar lidmaatschap
De voorzitter reikt de jaarspeld 15 uit 
aan:
H. Pool
C. Meere
H. van Engeldorp Gastelaars
H. Groen
H.C.D. van Leeuwen en 
S. Moltmaker. 
De heren A. van den Bogaard, P. Chris-
tenhusz, B. Feijth en R. van der Sluis 
hebben zich afgemeld. De heer E. Mud 
was niet aanwezig.

17. Bestuursverkiezing
Hans Schoenmakers treedt af en is 
niet herkiesbaar. Hans van Engeldorp 
Gastelaars is aftredend en niet her-
kiesbaar, hij blijft wel doorgaan met 
de “winkel.” 
De voorzitter Ron Roos treedt af, het 
bestuur stelt de ALV voor om Andre 
Olde Engberink te benoemen als nieu-
we voorzitter. Vooruitlopend op zijn 
benoeming stelt Andre zich voor. De 
ALV gaat akkoord met de benoeming.
Het bestuur bestaat nu uit 5 leden, 
Andre Olde Engberink, John Brinck-
man, Peter Mensink, Henk van Leeu-
wen en Eeuwe Geertsma. Richard 
Sopacua is de redacteur van het ma-
gazine.

18. Wisseling
Ron Roos geeft het voorzitterschap 
over aan Andre Olde Engberink door 
de voorzittershamer over te geven. 
Echter, voordat de nieuwe voorzitter 
de ALV voortzet neemt Peter Men-
sink het woord.
Hij verzoekt Hans van Engeldorp Gas-
telaars om naar voren te komen. Hij 
memoreert de activiteiten die Hans 
2 voor het OVV heeft gedaan en nog 
steeds doet. Met heel veel plezier 
meldt hij dat het bestuur heeft beslo-
ten om hem als eerste “lid van Ver-
dienste nieuwe stijl” te benomen. Hij 
krijgt de bij de oorkonde behorende 
speld, zijn echtgenote krijgt bloemen.
Hij verzoekt Ron Roos om naar voren 
te komen. Hij dankt hem voor de ja-
ren dat hij zich heeft ingezet voor het 
OVV. Voor al het werk heeft het be-
stuur gemeend om hem te benoemen 
als erelid van de vereniging. Hij krijgt 
de bij de oorkonde behorende speld, 
zijn echtgenote krijgt bloemen. 
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Als laatste verzoekt hij Hans Schoen-
makers om naar voren te komen. Hij 
gaat kort door de loopbaan van Hans 
1 bij het OVV. Hans 1 heeft verschillen-
de functies gehad binnen het bestuur, 
waaronder die van voorzitter. Als re-
dacteur van INFO heeft hij vele jaren 
het blad van de nodige informatie 
voorzien. Hans 1 krijgt als eerste ca-
deau een door de auteur gesigneerd 
exemplaar van het boek “November 
Romeo, treedt nader” een collectorsi-

hem te waarderen met deze onder-
scheiding, een onderscheiding die 
opgenomen zal worden in het hh re-
glement. Bloemen waren er voor zijn 
echtgenote.

19. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Er zij geen vragen voor de rondvraag. 
Andre sluit de ALV en dank iedereen 
voor zijn aanwezigheid. Tot slot wordt 
er een drankje genuttigd. Hij wenst ie-
dereen een goede thuisreis.

tem, ook omdat het niet meer te krij-
gen is. Peter laat daarna een foto zien 
van een poster die in de vorige eeuw 
werd gebruikt bij de werving. Daarop 
staat pontificaal afgebeeld een grote 
reebok die trots naar voren kijkt. De 
slogan toen was; beschermen wat je 
dierbaar is. Het hert beschermt wat 
hem dierbaar is, namelijk de roedel. 
Dit kun je ook projecteren op het 
Korps en het OVV. 
Het bestuur heeft gemeend om ook 

Bericht vanuit uw ledenadministratie

Henk van Leeuwen

Nieuwe leden en donateurs
Aldewereld, E. Almere Noord-Holland
Breemen, W.P.M. van Enkhuizen Noord-Holland
Foen, J.A. Foe Hoorn Noord-Holland
Jacobs, C. Beverwijk Noord-Holland
Klaassen, R. Zuid Scharwoude Noord-Holland
Langevelde, L.J. van Den Helder Noord-Holland
Leering, M.F. Alkmaar Noord-Holland
Meijer, R. Alkmaar Noord-Holland
Min, A.T. Alkmaar Noord-Holland
Mooij, A. Heerhugowaard Noord-Holland
Papa, O. Alkmaar Noord-Holland
Ruiter, R. de Vijfhuizen Noord-Holland
Schaareman, A. Oudkarspel Noord-Holland
Strijker, R.W.J. Oosterblokker Noord-Holland
Thomasz, H. Schagen Noord-Holland
Evers, J.W.  Duiven Utrecht
Ass, H.J.M. van IJsselsteijn Zuid
Schattefor, E.S.P.M. Venlo Zuid
Thielen, H. Maasbree Zuid
Verfürth Reuve Zuid
Jagga, M.S.A. Rotterdam Zuid-Holland

Zo tegen het eind van het jaar loopt het voor 
mij altijd aardig in de papieren. Zo is er mid-
dels dit schrijven al bekend dat per 1-1-2020, 
11 leden en 2 donateurs hebben besloten hun 
lidmaatschap te beëindigen. Dit vergt enige 
administratieve handelingen maar dat weegt 
niet op wat ik in september van afdeling 
Noord-Holland kreeg. Er was mij al ten gehore 
gekomen dat in Noord-Holland een familiedag 
werd georganiseerd. Toen ik onlangs geleden 
de enveloppe zag die Peter de Leeuw mij had 
toegestuurd was ik aangenaam verrast. Ik kon 
per direct 15 nieuwe leden bijschrijven, een 
geweldig resultaat natuurlijk. Voorgaande ja-
ren was het telkens afdeling Noord die nieu-
we leden aanleverde, ook daarvoor chapeau, 
maar ditmaal is Noord-Holland erg goed be-

zig geweest. Wellicht een idee om de andere 
afdelingen te enthousiasmeren dit voorbeeld 
te volgen. Het vergt enige inzet maar uitein-
delijk levert het ook nieuwe leden op. Momen-
teel staat onze teller op 594 leden waarvan 
45 donateurs. Hier gaan dus per 1-1-2020 nog 
13 leden/donateurs vanaf en komen we uit op 
581 leden/donateurs.
Mochten er vanuit onze leden/donateurs mu-
taties zijn in wat voor een reden dan ook, geef 
dit dan aan mij door en niet via andere kanalen. 
Dit kan door een mail te sturen naar: 
ledenadministratie@ovvknr.nl.
Ik ben u dan zeer erkentelijk. 

Henk van Leeuwen   
Ledenadministrateur
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A d v e r t e n t i e

Met een kerst ;-) naar de OVV KNR kijken





Roel Zevenhuizen

Noord

Rondvaart in Giethoorn
We hebben met onze leden en donateurs op zaterdag 06 juni een rondvaart in Giethoorn 
(Hollands Venetië) gehad.

Rondom 12.30 uur aangekomen bij het “Rond-
vaartbedrijf Zuideinde” hebben we eerst kof-
fie/thee gedronken met natuurlijk een lekkere 
punt appelgebak erbij. De schipper/gids die 
ons rond zou varen was net weer terug van 
een eerdere rondvaart, maar zodra de schip-
per zijn lunch heeft genuttigd dan was zijn 
volgende uitdaging het gidsen en rondvaren 
van de OVV leden. De boot waarmee we de 
rondvaart gingen maken was helemaal over-
dekt met aan de zijkanten scharnierramen, in 
het begin waren deze allemaal naar boven toe 
opengeklapt. Voordat we plaats konden nemen 
in de boot moest er eerst nog een groepsfoto 
worden gemaakt. Met het plaats nemen in de 
boot moest wel het gewicht een beetje wor-
den verdeeld, volgens de schipper was het dan 
makkelijker om de boot te besturen. Inmiddels 
had iedereen z’n plaats gevonden en waren 
klaar voor de vaart, motor werd gestart en 
daar gingen we. Overigens was onze gids een 
oud-militair (marechaussee) die toen hij met 
de FLO ging omgeschoold wilde worden om zo 
z’n vaarbewijs zien te bemachtigen. Nou dat is 
gelukt, zodoende is hij nu schipper en gids bij 
“Rondvaartbedrijf Zuideinde” in Giethoorn. 
We gingen door de smalle gracht van het 
Zuideinde richting het Noordeinde. Had nooit 
gedacht dat er ook op het water filevorming 
kon zijn. Onderweg was het voor ons inder-
daad ook soms file varen, omdat sommige 
toeristen die voor ons in een bootje aan het va-
ren waren niet goed konden sturen en gingen 
van links naar rechts door de gracht en hielden 
iedereen die er achter voer op. Ook botsten ze 
tegen de kant en andere boten aan, erg verve-

lend als je dit soort gasten voor je hebt, maar 
aan de andere kant kan je er soms ook harte-
lijk om lachen. 
Eenmaal aangekomen bij het schelpenmu-
seum “Gloria Maris” hebben we hier de boot 
aangelegd om een bezoekje te brengen aan 
dit bijzondere maar mooie museum, was wel 
een bezoekje waard. Na het museumbezoek 
gingen we lopend naar het “Grand-Café Fanfa-
re”, om hier te komen moesten we eerst over 
een voor de meesten een welbekend Giet-
hoorns bruggetje. Het café Fanfare is bekend 
van de komische speelfilm uit 1958 van Bert 
Haanstra, met in de hoofdrol Albert Mol. 
In het fantastisch mooie dorpscafé Fanfare 
met een uitstraling van de jaren ’60 hebben 
we hier een paar drankjes met een bittergarni-
tuur genuttigd. Na dit alles zijn we weer terug-
gegaan naar onze boot die afgemeerd lag bij 
het museum. De schipper had alvast de luiken 
aan de zijkant van de boot dicht gedaan i.v.m. 
de regen. Toen iedereen in de boot weer op z’n 
plaats zat gingen we verder door de gracht 
richting het grote meer ‘Bovenwijde’ en kwa-
men langs het bekende Smit’s Paviljoen. Het 
meer is 2 km lang, 1 km breed en ongeveer 
1 mtr. diep en grenst aan het Nationaal Park 
Weerribben-Wieden. Dit meer is ontstaan bij 
de grote watersnoodramp van 1775. Aan het 
eind van het meer zijn we richting de gracht 
gevaren die ons weer naar het beginpunt toe 
leidde. Het was een mooie dag ondanks dat 
het weer wat minder was dan een paar dagen 
hiervoor, maar we hebben met z’n allen wel 
genoten van de rondvaart, het museum en het 
café Fanfare. Fo
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Na binnenkomst in de kantine van de schut-
ters konden we onder het genot van een kop 
koffie eerst nog even bijkletsen terwijl de 
instructeurs de schietbanen alvast in orde 
gingen maken. Rondom 11.00 uur waren alle 
schietbanen gereed en was iedereen klaar om 
te gaan schieten, we waren met zo’n 25 deel-
nemers. Voordat men naar de schietbanen 
ging (kantine boven en schietbanen beneden) 
werden er eerst nog wat huishoudelijke me-
dedelingen verteld. Hierbij was een verassing 
voor de schutters, er bleken drie sponsoren te 
zijn (allen lid van de afd Noord) die deze schiet-
dag wilden sponseren. De eigenaar van de 
schietbaan Peter Koster nam alle koffie/thee 
en de huur van de schietbaan voor z’n reke-
ning, Richard Griep de kosten van alle munitie, 
derde en laatste sponsor was Dick Janssen die 
de lunch (blauwe hap met saté) voor z’n re-
kening genomen had. Na deze mededelingen 
nam de baancommandant ons mee naar de 
schietbaan. Bij de banen werd er eerst door de 

instructeurs uitleg gegeven over de verschil-
lende soorten wapens waar we mee konden 
gaan schieten o.a. Beretta Carbine 45 ACP cal, 
de Glock, Magnum 44, Ruger GP 100, de UZI 
en nog een paar andere wapens. Er waren vier 
schietbanen van 25 mtr. Na alle uitleg door de 
gecertificeerde schietinstructeurs konden we 
gaan schieten. Het was leuk om te zien dat de 
schutters, hoe meer men raak schoot, steeds 
fanatieker werden. Bij de schietoefeningen had 
men ook een competitie (zonder prijzen maar 
voor de eer) ingebouwd. 
Aan het eind van de dag vertelde de baancom-
mandant wie er met de (dag) eer naar huis kon 
gaan, nr. 1 was geworden René van Kammen, 
nr. 2 Mark Briegoos en nr. 3 Richard Annen. 
Het was een zeer geslaagde dag, goed georga-
niseerd door de mensen van de schietvereni-
ging. Namens de afdeling Noord en alle schut-
ters, sponsoren en schietvereniging bedankt 
voor een goed georganiseerde en verzorgde 
schietdag.
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Verslag van het schieten in Creil                              
Zaterdag 29 juni zijn we net als vorig jaar met onze leden en donateurs van de afdeling Noord 
een dagje aan het schieten geweest op de sportschietbaan “de Rotterdamsehoek” in Creil. De 
schietbaan is eigendom van Peter Koster, één van onze leden.
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Van het korps Nationale Reserve waren van-
uit 10, 20 en 30 Natres Bataljon zo’n dertig 
personen aanwezig die een gezamenlijk deta-
chement vormden. Dit jaar was er voor het 
eerst een detachement van de Federatie van 
Onze Vrijwilligers Vereniging KNR, Vereniging 
Veteranen KNR, Stichting Historische Collectie 
KNR en de Stichting Vrienden Fanfare Korps 
KNR (gezamenlijk 32 man/vrouw) aanwezig 
bij de herdenking. De ceremonie werd geopend 
door de Korpscommandant Hans Berding. 
Hierna volgde een toespraak van dominee 

Smedema. Tijdens de ceremonie werd er ook 
een dodenappél gehouden. 50 namen werden 
voorgelezen, bij elke naam klonk uit het ere-
peloton “Present”, om aan te geven dat de ge-
sneuvelden altijd herinnerd zullen blijven. Ook 
werden er drie persoonlijke verhalen verteld 
van gesneuvelde ‘Vrijwillige Landstormers’. 
Er werden kransen gelegd namens de KL, St. 
Nationale Landstorm Commissie, gemeente 
Rhenen en de Oorlogsgravenstichting. Net als 
andere jaren was het Fanfare Korps Nationale 
Reserve aanwezig voor het muzikale gedeelte. 

Herdenking bij monument “Als ‘t Moet”                           
Op zaterdag 03 augustus 2019 was weer de jaarlijkse Herdenking op het Militaire Ereveld Greb-
beberg in Rhenen. Normaal gesproken is de herdenking altijd op 04 augustus, maar omdat dit 
jaar 04 augustus op een zondag viel is de herdenking verplaatst naar de zaterdag ervoor. Het 
Korps Nationale Reserve eert hier jaarlijks de gevallen collega’s van de Vrijwillige Landstorm 
(Vrijwilligers van de Landmacht) voorloper van het Korps Nationale Reserve.

De vrijwillige Landstorm 
is op 4 augustus 1914 op- 
gericht in het kader van 
de mobilisatie voor wat 
later de Eerste Wereld-
oorlog zou gaan heten. 
Door de Duitsers ont-
bonden tijdens de bezet-
tingsjaren van de Tweede 
Wereldoorlog en daarna 
heropgericht als Korps 
Nationale Reserve. 
In de meidagen van 1940 
vochten zij mee, zij aan zij 
met het staande leger, 
o.a. op de Grebbeberg, 
om te beschermen wat 
hen dierbaar was. Sommi-
gen brachten daarbij het 
hoogste offer, hun leven.

Bron: KNR
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Vrijdag 04 okt. eerst aanhangwagen voor de 
werving opgehaald van de Johannes Postka-
zerne in Darp, daarna richting de Harskamp 
gereden. Aangekomen op de Legerplaats 
gelijk maar doorgereden naar de plaats van 
bestemming, het ‘Federatieplein’. Voor velen 
is het waarschijnlijk nog niet helemaal duide-
lijk waar dit plein precies is. Het bevindt zich 
bij het museum Historische Collectie KNR, de 
naam van het plein is speciaal gecreëerd voor 
de Korpsdag. Meer info v.w.b. de ‘Federatie’ 
kunt u lezen in de OVVKNR Koerier nummer 
drie. Overigens bestond de Korpsdag uit twee 
delen, het Bakkers Bluf gedeelte speelde zich 
af in Stroe en het andere gedeelte op de Le-
gerplaats Harskamp. Op de zaterdag stonden 
we samen met andere KNR gerelateerde ver-
enigingen op het plein o.a. met een stand van 
de ‘Vereniging Veteranen KNR’, ‘Fanfare Korps 
Nationale Reserve’, de ‘St. Nationale Land-
storm Commissie’ waren er met een groep re- 
enactment, uiteraard was het museum de ge-
hele dag geopend. Het was de gehele dag door 
een gezellige drukte op het plein, veel aan-
spraak. Ook was er in de kantine van de Leger-

plaats een informatiedag georganiseerd voor 
toekomstige Natres militairen. Deze mensen 
werden na de informatie rondgeleid en zo ook 
door het museum ‘Historische Collectie KNR’, 
maar voordat men in het museum was kwa-
men ze eerst bij onze wervingsstand langs. Er 
werd dan ook bij onze stand veelvuldige infor-
matie gevraagd over het OVV KNR, maar ook 
over de Natres zelf. Ook was er ’s middags op 
het plein een optreden van het Fanfare Korps 
waardoor er nog meer mensen naar het plein 
kwamen. Het was een geweldig mooi muzi-
kaal optreden, zou eigenlijk een paar keer op 
de dag moeten gebeuren. Om 15.15 uur was 
er een appél op het grasveld voor de eetzaal 
waarbij ook alle ondersteuners bij mochten 
zijn, ook de mensen die in burgertenue waren. 
Nadat alle prijzen waren vergeven was dit ook 
tevens het einde van deze Korpsdag. Overall 
was het een geslaagde dag, was goed geor-
ganiseerd, hele dag was de CADI aanwezig en 
was er voor iedereen een goedgevulde LUPA. 
Organisatie wordt in ieder geval bedankt voor 
deze goed georganiseerde dag v.w.b. de on-
dersteuners op het plein.
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OVV KNR werving op de Korpsdag Natres
Zaterdag 05 okt. 2019 was het wervingsteam van OVV KNR uitgenodigd om aanwezig te zijn op 
de Korpsdag Natres. Net als andere jaren werd de Korpsdag wederom gehouden op de Leger-
plaats Harskamp/Generaal Winkelman Kazerne.

Van de OVV KNR Werving
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Een mooi jaar voor de Historische Collectie 
van het Korps Nationale Reserve

Nieuw elan voor de Historische 
Collectie
In deze uitgave van de OVV koerier 
willen wij enige aandacht besteden 
aan gebeurtenissen tijdens ons sei-
zoen 2019. Dit seizoen is voor ons 
voortreffelijk verlopen. Op grond 
van een brainstormsessie die wij in 
november 2018 als bestuur hebben 
gehouden, is een aantal actiepunten 
benoemd om de kwaliteit van onze 
Historische Collectie te verbeteren, 
deze uit te breiden en (digitaal) toe-
gankelijker te maken voor onze doel-
groep. De uitvoering van deze actie-
punten is inmiddels in volle gang.
Een belangrijk punt is dat wij vinden 
dat de historie niet ergens in de 70’er 
jaren ophoudt maar dat deze door-
loopt tot het heden. Een moment dat 
overigens steeds opschuift dus klaar 
zijn we nooit. Een van de acties om 
daar invulling aan te geven is het in-
richten van een speciaal gedeelte van 
de collectie voor de Veteranen van 
ons korps. 

De Jordaniëmissie schenkt 
smidtermbalk aan de collectie
Een eerste belangrijk object voor dit 
Veteranen gedeelte van onze collec-
tie is inmiddels aan ons ter beschik-
king gesteld door de KNR-militairen 
die terugkeerden van hun missie in 
Jordanië. In Jordanië bewaakte en be-
veiligde de eenheid de redeployment 
van de Air Task Force Middel East 
(ATF ME) begin van dit jaar. Het was 
voor het eerst dat er vanuit het Korps 
Nationale Reserve een heel detache-
ment op missie was.

Het is een traditie binnen Defensie 
om halverwege een missie, symbo-
lisch een balk doormidden te zagen. 
Die balk noemen we de midtermbalk. 
Deze balk is beschilderd en versierd 
om zo de uitzending te symboliseren. 
Je zou je nu kunnen afvragen waarom 
een balk die doormidden gezaagd is 
vervolgens uit drie stukken bestaat. 
Dit heeft iets te maken met de leeftij-

den van de militairen die aan de mis-
sie deelnemen. Het doorzagen van 
de balk gebeurt namelijk traditioneel 
door zowel de oudste als jongste mi-
litair van het detachement. 

De balk is nu onderdeel van de his-
torische collectie Korps Nationale 
Reserve. Ook de vlag die in Jordanië 
wapperde werd geschonken aan de 
collectie. Binnenkort worden er nog 
meer voorwerpen aan de collectie 
toegevoegd die betrekking hebben op 
de ATFME missie. Samen met de balk 
zullen zij een speciale plaats krijgen in 
de collectie. In dit Veteranengedeelte 
krijgen ook individuele uitzendingen 
van Natres militairen aandacht.

Landelijke Korpsdag 2019
Op 5 oktober 2019 vond de Lande-
lijke Korpsdag plaats te Harskamp. 
Dat is de dag waarop  in Harskamp de 
Schiet- en Vaardigheidswedstrijden 
van het Korps plaatsvinden. Voor die 
gelegenheid was er op de open ruimte 
rondom de Historische Collectie KNR 
(geb 120) een zogenaamd “Federatie-
plein” geformeerd waar zich alle enti-
teiten gelieerd aan het Korps konden 
presenteren. 
De Historische Collectie was hier ui-

teraard ook van de partij. Dit kon 
ook nauwelijks anders want het Fe-
deratieplein bevond zich pal voor de 
deur van de collectie. Het aantal be-
zoekers aan de collectie was mede 
daarom zeer bevredigend. In de loop 
van de dag passeerden wij de magi-
sche grens van 1000 bezoekers (jaar-
totaal tot dat moment) om tegen het 
eind van de dag de 1155’ste bezoeker 
de mogen begroeten. Over het al-
gemeen geldt dat ook buiten evene-
menten als de Korpsdag steeds meer 
mensen de weg naar onze collectie 
weten te vinden.

In de laatste maanden van het jaar 
2019 hopen we nog enkele groepen te  

mogen ontvangen zodat we over het 
gehele jaar op ongeveer 1200 bezoe-
kers uitkomen. Ten opzichte van de 
500 bezoekers over 2018 is dit een 
stijging van 140%, een heel mooie 
score waar we erg blij mee zijn. Met 
dank aan alle bezoekers.

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur HCKNR

Sgt 1 bd Louis Chapelier
Secretaris HC KNR
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De trotse Natresmilitairen bij hun midtermbalk tijdens de overdracht aan de HC KNR
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AVRM LDP
Fotoimpressie Airborne wandeltocht
Oosterbeek 9 september 2019

Foto's: Klaas Hartman
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Prinsjesdag, traditie en ceremonie
Wist u dit over Prinsjesdag?

Koetspaarden en rijtuigen
Sinds de oprichting in 1815 verzorgt het Koninklijk 
Staldepartement het vervoer van de leden van het 
Koninklijk Huis en de hofhouding. 
Vroeger lieten zij zich alleen vervoeren per paard en 
rijtuig. Later kwamen daar andere vervoersmiddelen 
bij, zoals trein, auto en vliegtuig.
Er werken ongeveer 50 mensen bij het Koninklijk 
Staldepartement, waaronder chauffeurs, koetsiers, 
een zadelmaker, een rijtuigmaker en administratief 
personeel.
Zij zorgen onder meer voor 24 koetspaarden, 8 rijpaar-
den en ruim 70 rijtuigen. 
De rijtuigen worden niet alleen op Prinsjesdag ge-
bruikt. 
Maar ook als nieuwe ambassadeurs hun geloofsbrie-
ven aan de Koning aanbieden. De Koning ontvangt de 
ambassadeurs dan op Paleis Noordeinde. 

Paarden op hol
Op Prinsjesdag 1963 sloeg een van de paarden op het 
Lange Voorhout op hol. 
Dit was een paard van de Crème Calèche met daarin 
de prinsessen. Het rijtuig kwam tegen een boom tot 
stilstand. 
De schade aan het rijtuig was beperkt. Maar de prin-
sessen Beatrix, Irene en Margriet konden de rit in de 
Calèche niet voortzetten. Ze stapten toen in de Gouden 
Koets.

‘Leve de Koning(in)’
De uitroep ‘Leve de Koning(in)’ na het uitspreken van 
de Troonrede werd in 1897 spontaan geïntroduceerd. 
Dit was door het Tweede Kamerlid J.H. Donner. Later 
namen collega's de uitroep van Donner over.
De voorzitter van de Verenigde Vergadering heft al 
sinds 1946 de uitroep aan. 

Prinsjesdag zonder Koning(in), kan dat?
Op Prinsjesdag spreekt de Koning de Troonrede uit. Dat 
is een Nederlandse traditie. 
Toch is het wel eens voorgekomen dat de Koning op 
Prinsjesdag afwezig was. 
Zo was Koning Willem III enkele keren niet aanwezig, 
omdat hij ziek was. Ook kon hij Prinsjesdag een paar 
keer niet bijwonen in verband met het overlijden van 
familieleden. 
Bij afwezigheid van de Koning(in) spreekt doorgaans 
de minister van Binnenlandse Zaken de Troonrede uit. 

Prinsjesdag 2013: 
Voor het eerst ‘WA’ op de Troon
De dag na de inhuldiging van Koning Willem-Alexan-
der werd de ‘B’ van de Troon in de Ridderzaal tijdelijk 
vervangen door een ‘W’. 
Dit was in het voorjaar van 2013. Die ‘W’ was in 1904 
voor Koningin Wilhelmina ontworpen. Voor de eerste 
Prinsjesdag van Koning Willem-Alexander op dinsdag 
17 september 2013 was het huidige houtsnijwerk 
klaar. Daarin zijn de letters W en A met elkaar ver-
weven.

Vernieuwingen op traditierijke Prinsjesdag
Op een traditierijke dag als Prinsjesdag is er soms ook 
ruimte voor vernieuwing. Minister Zalm bood in 1999 
de Miljoenennota aan op een cd-rom. Demissionair mi-
nister De Jager bood de Miljoenennota in 2012 aan op 
een tablet met een Prinsjesdag-app. Zo presenteerde 
hij de Prinsjesdagstukken. 

Hoedjesparade
Tegenwoordig dragen veel vrouwelijke genodigden op 
Prinsjesdag een hoed. Toenmalig Kamerlid Erica Terp-
stra droeg in 1977 voor het eerst een hoed tijdens het 
uitspreken van de Troonrede. Sindsdien zijn op Prins-
jesdag veel vrouwen aanwezig met een (opvallende) 
hoed. De hoedjesparade trekt veel aandacht. 

Minister-president Beel sprak ook 
Troonrede uit
De Koning opent op Prinsjesdag het nieuwe werkjaar 
van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer (de Staten-
Generaal). Dit doet hij door de Troonrede uit te spreken 
in de Ridderzaal. Dit staat in artikel 65 van de Grond-
wet. In de Troonrede staan de belangrijkste plannen 
van de regering voor het komende jaar. De Troonrede 
is sinds 1923 altijd door het staatshoofd uitgesproken. 
Behalve in 1947. Minister-president Beel sprak toen de 
Troonrede uit omdat Koningin Wilhelmina door ziekte 
afwezig was. 

Met de auto naar de Ridderzaal
Op 17 september 1974 kwamen Koningin Juliana (met 
in haar hand de Troonrede) en Prins Bernhard vanaf 
Huis ten Bosch bij de Ridderzaal aan per auto in plaats 
van de Gouden Koets. Door een gijzelingsactie in de 
Franse ambassade was er geen ceremonieel vertoon. 
Galakostuums, jacquets en vlaggen ontbraken op deze 
Prinsjesdag.

Troonrede voor het eerst op tv en radio
In 1933 was de Troonrede voor het eerst te horen op de 
radio. In 1952 zagen de eerste gelukkige televisiebezit-
ters de eerste reportage over Prinsjesdag op televisie.

Militairen traditiegetrouw present 
op Prinsjesdag
Defensie heeft Prinsjesdag in Den Haag weer groots on-
dersteund met de inzet van ongeveer 1.500 militairen 
voor ceremoniële taken. 
De militaire aanwezigheid symboliseert de bescher-
ming die Defensie biedt aan de monarchie en demo-
cratie van het koninkrijk.

Een saluutbatterij van het Korps Rijdende Artillerie 
vuurde volgens traditie zogenoemde minuutschoten af 
op het Malieveld. 
De schoten begonnen toen de koning Paleis Noordein-
de verliet en stopten op het moment dat hij met de 
Koninklijke Stoet weer terug was uit de Ridderzaal. 
Dit waren ongeveer 60 schoten.

Paleis Noordeinde
Bij Paleis Noordeinde stond een dubbelpost van de 
Koninklijke Marchaussee. 
De luchtmacht leverde een erewacht, een vaandel-
wacht en de muziekkapel.

Langs de route
De Koninklijke Stoet passeerde een ere-afzetting van 
militairen van de verschillende krijgsmachtdelen, ver-
tegenwoordigers uit de provincie, leden van de Stich-
ting Veteranen Platform en leden van Onze Vrijwilligers 
Vereniging Korps Nationale Reserve.

Binnenhof en Ridderzaal
Mariniers vormden de erewacht en vaandelwacht en 
verzorgden de muziek voor de Ridderzaal.
De ere-afzetting op het Binnenhof bestond uit militai-
ren van 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment 
Fuseliers Prinses Irene, 11 Infanteriebataljon Luchtmo-
biel Garde Grenadiers en Jagers, de Koninklijke Militai-
re Academie en het Koninklijk Instituut voor de Marine. 
Ook leerlingen van de Koninklijke Militaire School en 
studentenweerbaarheden waren aanwezig, evenals de 
marechaussee met meerdere dubbelposten.

____
Bron: Rijksoverheid

Veel ceremonie rondom en tijdens Prinsjesdag is u vast bekend. Net als de vele tradities. Maar er zijn vast wetenswaardigheden 
die u nog niet kent.
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Fotoimpressie Prinsjesdag
Den Haag 17 september 2019

Foto's: Majoor Fred Warmer

De
derde dinsdag 

in september en groot militair  
ceremonieel horen bij elkaar. Aan de plechtigheden 

op Prinsjesdag doen meer dan 2.300 Defensiemedewerkers mee. Een-
heden van 10,20 en 30 bat Korps Nationale Reserve en de Cavalerie Ere escorte 

maakten hiervan deel uit. Verschillende fanfarekorpsen waaronder de FKNR begeleid-
den de stoet en militairen. De eenheden van het Korps Nationale Reserve maakten deel uit 

van de ere -detachementen die langs de route stonden opgesteld, en de Cavalerie Ere escor-
te rijdt traditioneel mee in de koninklijke stoet. Dankbaar voor vrijheid De waardering voor deze 

rol van de militairen wordt uitgesproken in de Troonrede. “Mede dankzij hen leven wij al 75 jaar in 
vrede en veiligheid”, spreekt koning Willem-Alexander in de Ridderzaal. Hij begint de Troonrede met 

de herinnering aan geallieerde parachutisten die in september 1944 voor Nederland streden. “75 jaar 
later lijken vrijheid, democratie en een sterke rechtstaat vanzelfsprekende waarden. Maar wie de wereld 

beschouwt, realiseert zich hoe bijzonder het is te leven in een land waarin mensen zich veilig kunnen voelen.”

Bron: Korps Nationale Reserve

14  Nr. 4 - 2019 1e JAARGANG   OVV KNR KOERIER

Fo
to

: ©
 2

01
9,

 M
aj

oo
r 

Fr
ed

 W
ar

m
er



OVV KNR KOERIER Nr. 4 - 2019 1e JAARGANG  15



Kinderdag 2019
Eindelijk was het dan zo ver, de kinderdag 
2019. De dag begon met een ontbijt om 07.00 
uur exact. De kinderen waren keurig op tijd, ze 
stonden al te trappelen van ongeduld voor de 
poort van het complex Twente.
Na het ontbijt in C86 werd rustig opgestart 
met de instructie knoop aanzetten. Een lapje 
stof, knoop, naald en draad en een ieder kon 
zich uitleven. De instructie was blijkbaar dui-
delijk want het is allen gelukt de knoop netjes 
vast te zetten en af te werken.
                                                                                            
Hierna  was het tijd voor het appél, exercitie en 
uiteraard werd bij  iedereen ook nog de nodige 
camouflage aangebracht.
Ook moest er even een groepsfoto worden 
gemaakt.

Aangezien er een gewonde man bij een contai-
ner lag werd een aangepaste ZHKH les voor 
kinderen ingelast.  In vogelvlucht werd de PA-
MAN ABS behandeld.                         
Toen was het gedaan met de rust. De kinderen 
begonnen aan een speurtocht bestaande uit 
diverse onderdelen die verspreid waren over 
het complex. Vooral het schieten met (lucht)
geweer was favoriet. Handgranaat gooien, 
met een waterpistool (een Browning met ver-
wisselbaar magazijn) pingpong ballen van een 
fles afschieten en uiteraard de brancard race 
waren weer van de party . Ook werd er nog 
een tochtje over het terrein gemaakt met de 
Walibi, de 4 tonner voor personen vervoer. 
Met een prikstok werd er naar mijnen gezocht 
Altijd spannend of er één afgaat (we hadden 
ook een aantal ballonnen in gegraven). Als 

Fo
to

’s
: ©

 2
01

9,
 O

V
V

 K
N

R 
O

ve
rij

ss
el

16  Nr. 4 - 2019 1e JAARGANG   OVV KNR KOERIER

Overijssel

Bert Bijkerk



laatste moest er met een  Firesteel vuur ge-
maakt worden in een schaal 

Na de lunch (brood met knakworst) hebben 
we ons  naar het Rutbeek verplaatst. 
Hier zijn we begonnen, met twee teams aan 
een survival parcours. Ze moesten zoals het 
bij een survival hoort over een helling baan, 
obstakels, door pijpen, over en onder netten 
door en tegelijkertijd moesten ook nog de no-
dige voorwerpen door het team worden mee-
genomen.      

Nadat iedereen voorzien was van een helm, 
klimgordel en een dubbele zekeringslijn met 
2 karabiners  zijn we begonnen aan het klim-
parcours. Je verlaat de vaste grond voor een 
adembenemende ontdekkingstocht op hoogte, 

je klimt en klautert via netten, kabels, plankje, 
balkjes, van boom naar boom. De jongsten op 
het lagere parcours de oudsten in de boom-
toppen. Na een half uur gingen ook de jongste 
voor het hoge parcours. Het was een lust om 
te zien hoe allen zichtbaar genoten.    

Als laatste moest een ieder zijn eigen potje 
warm maken. Zo kon ieder een na het in ont-
vangst nemen van een rug zak gevuld met 
allerlei hebbedingetjes, met een volle buik en 
moe van de drukke dag weer naar huis. 
Ik wil iedereen die meegeholpen heeft dit 
weekend tot een succes te maken, bedanken, 
zonder jullie hulp en inzet was het niets gewor-
den

Bert Bijker
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Internationaal conflict in 
koude oorlog
Natres militair sneuvelde in 1951 in Korea
Tekst: Majoor Fred Warmer, Korps Historicus 
Foto's: Nederlands Instituut Militaire Historie

De Korea-oorlog (1950-1953) was de eerste VN-vredesmissie waaraan Ne-
derland deelnam en het is nog altijd de meest bloedige. Van de eerste lichting 
Koreagangers sneuvelde bijna één op de drie uitgezonden militairen of raakte 
gewond. Ondanks het belang van de missie en de grote verliezen is 'Korea' 
in de vergetelheid geraakt. Wat vrijwel onbekend bleef is dat er 13 militairen 
van de Nationale Reserve deel uitmaakten van het Nederlands Detachement 
Verenigde Naties (NDVN). Eén van hen, soldaat Van Ostaden, sneuvelde in 
1951.

Majoor Fred Warmer

Het Nederlandse infanteriebatal-
jon was betrokken bij een intensieve 
grondoorlog. Tijdens de vele ge-
vechten tegen Noord-Koreanen en 
Chinezen, waarbij het bataljon zich 
tot de wapenstilstand medio 1953 
onderscheidde, sneuvelden 122 Ne-
derlandse militairen en raakten er 
drie vermist. Er hebben in totaal ruim 
4.700 Nederlandse militairen in Ko-
rea gediend.

Wat vooraf ging
Na de Tweede Wereldoorlog was Ko-
rea verdeeld in een communistisch 
Noord-Korea en een door Amerika 
gesteund Zuid-Korea. Op 25 juni 1950 
viel Noord-Korea onverwachts Zuid-
Korea binnen en veroverde een groot 
deel van dat land. Noord-Korea werd 
in de oorlog militair ondersteund 
door de Volksrepubliek China en de 
Sovjet-Unie. Al snel nam de VN een 
resolutie aan om Zuid-Korea militaire 
bijstand te bieden. De Nederlandse 
regering bood op 3 juli 1950 de in In-
donesië gestationeerde torpedoboot-
jager Hr. Ms. Evertsen aan. 

De VN hadden echter grote behoefte 
aan extra infanteriebataljons. Het 
kabinet toonde zich onder grote 
Amerikaanse druk bereid om een 
infanterie-eenheid beschikbaar te 
stellen: het Nederlands Detachement 
Verenigde Naties (NDVN). Dit deta-
chement was samengesteld uit vrij-
willigers en werden ingedeeld bij  het 
toen nog administratieve Regiment 
Van Heutsz, inclusief  leden uit de Na-

tionale Reserve. Uit deze vrijwilligers 
werden twee tirailleurcompagnieën, 
een ondersteuningscompagnie en 
een stafcompagnie gevormd. Zo'n 
100 tot 300 Katusa’s (Korean Army 
Troops United States Army), ook wel 
ROKS (Republic of Korea Soldiers) ge-
noemd, werden hieraan toegevoegd. 
Zij werden allen uitgerust met Ame-
rikaanse kleding  en bewapening en 
vielen onder het Amerikaanse 38th 
Regiment van de 2nd 'Indianhead' In-
fantry Division (8th Army).

Vuurdoop bij Wonjoe
Eind december 1950 stabiliseerde 
de strijd langs een frontlijn ten zui-
den van de 38e breedtegraad (de 
grens tussen Zuid- en Noord-Korea). 
Kort daarna kwamen naar schatting 
300.000 Chinese ‘vrijwilligers’ de 
Noord-Koreanen te hulp. Deze re-
actie van China was het gevolg van 
het negeren door opperbevelhebber 
McArthur van eerder gemaakte af-
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spraken over het uit de buurt blijven 
van de Chinese grens. De generaal 
dacht dat het grootspraak was, maar 
als een vloedgolf stortten de Chinese 
soldaten zich op hun tegenstanders. 
De Zuid-Koreanen en Amerikanen 
werden in hoog tempo tot terugtrek-
ken gedwongen. 

In deze crisissituatie werd het Neder-
landse detachement naar het front 
ten zuiden van de 38e breedtegraad 
gestuurd om mee te helpen het Chi-
nese offensief te stoppen. Op 7 janu-
ari 1951 ondergingen de vrijwilligers 
hun vuurdoop bij heuvel 247, ten zui-
den van Wonjoe in Zuid-Korea. Bij een 
overval op zijn commandopost in het 
meer noordelijk gelegen Hoensong 
sneuvelde de detachementcomman-
dant luitenant-kolonel Den Ouden. 
Luitenant-kolonel Eekhout volgde 
hem op. Ingedeeld bij de 2e Ameri-
kaanse divisie van het 8e Amerikaan-
se leger trok het detachement in de 
maanden daarop, al vechtend op en 
rond heuvels, in noordelijke richting, 
totdat eind mei de 38e breedtegraad 
werd overschreden. De vijandelijke 
opmars was een halt toegeroepen en 
maakte plaats voor een moeizame 
Amerikaanse-Zuid-Koreaanse op-
mars. 

Soldaat van Ostaden
Het front stabiliseerde zich, maar dat 
betekende overigens niet dat er niet 
meer gevochten werd. Op 16 en 17 
juli betrok het detachement stellin-
gen in het gebied van Nujongol. Doel 
was heuvel 1120. Na het verkennen 
van het terrein kreeg de C-Cie op 26 
juli opdracht om deze heuvel te ver-
overen. De aanval werd tot staan 
gebracht door goed gericht mitrail-
leurvuur van de vijand. Met bajonet-
ten en handgranaten slaagde een Ne-
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derlands peloton er niettemin in tot 
in de vijandelijke stellingen door te 
dringen. Tevergeefs, men werd weer 
teruggeworpen. 

Omdat de gevraagde vuursteun en 
luchtsteun uitbleven en er onvol-
doende munitie was, besloot de com-
pagniescommandant zijn zwaargeha-
vende troepen terug te trekken. Dat 
gebeurde met medeneming van acht 
doden, 20 gewonden en acht militai-
ren met uitputtingsverschijnselen. 
Drie van de acht gesneuvelde vrijwil-
ligers kwamen uit Tilburg, waaronder 
de soldaat J.P. van Ostaden van de 
Nationale Reserve. Hij sneuvelde op 
26 Juli 1951. 

Staakt-het-vuren
Daarna sleepte de oorlog zich voort, 
waarin successen en tegenslagen 
voor beide partijen elkaar afwissel-
den. 
Medio 1951 werden er pogingen ge-
daan vredesonderhandelingen te 
beginnen. De onderhandelingen suk-
kelden maandenlang voort en wer-
den herhaalde malen gestaakt. Pas 
na de dood van Sovjetleider Stalin 
in maart 1953 werd er weer voort-
gang geboekt en op 27 juli 1953 kon 
er te Panmunjeom een staakt-het-
vuren worden afgekondigd. Dit is nog 
steeds van kracht, de Korea Oorlog 
werd nimmer formeel beëindigd.
In het boek ‘Een bollenboer in de Ko-

reaanse Oorlog’ van de hand van de 
zoon van Joop Vlaming, wordt be-
schreven dat Jaap Vlaming via de Na-
tionale Reserve naar Korea ging. Jaap 
Vlaming en Jo van Ostaden kenden 
elkaar vooraf niet, maar zij werden 
tijdens het scheepstransport al ma-
ten. Hun band met de Nationale Re-
serve droeg daaraan bij. Het bataljon 
keerde eind 1954 in Nederland terug. 
Het laatste marineschip volgde en-
kele maanden later.

Meer lezen over de inzet in Korea?
l	Elands, M, Vechten, verbeelden en ver- 
 werken : Nederland en zijn Korea-vete- 
 ranen (Amsterdam, 2001).
l	Kester, B., Roozenbeek, H en Groot, O.,  
 Focus op Korea. De rol van de Neder- 
 landse pers in de beeldvorming over  
 de Korea-oorlog 1950-1953 (Den Haag  
 2000).
l	Stiphout, R., De bloedigste oorlog. Het  
 vergeten bataljon Nederlandse militai- 
 ren in Korea (Amsterdam 2009).
l	Sectie krijgsgeschiedenis van de Land- 
 machtstaf: 'Het Nederlands Detache- 
 ment Verenigde Naties in Korea 1950- 
 1951' door Lkol M.D. Schaafsma (Staats- 
 uitgeverij, 1960).
l	Een bollenboer in de Koreaanse oorlog,  
 Sjaak Vlaming, Aspekt, Soesterberg,  
 2013.
l	Tjot. Nederlanders in Korea. 1e editie,  
 Amsterdam, De Boer Jr., 1952.
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ook de bijeenkomsten en lezingen van de af-
deling plaats.  Op basis van die samenwerking 
werden de leden van het OVV Noord-Holland 
dan ook uitgenodigd op de Familiedag/Reünie/
BBQ bij de Bravo Cie. 
Het is dan mooi om te zien dat bijna 50 leden 
op deze dag aanwezig waren.  Van de vele  ex-
militairen die bij de eenheid dienden en een 
kijkje kwamen nemen,  besloten ook een 15 tal 
ook lid van het OVV Noord-Holland te worden 
om de banden met het Korps Nationale Reser-
ve opnieuw te bestendigen.

Aan alle familieleden van de parate KNatresle-
den, de genodigden en de OVV leden werd een 
compleet beeld van de eenheid getoond en kon 

Zoals de voorzitter van het OVV Noord-Hol-
land, majoor bd. Gerrit Slisser, al stelde zijn de 
verhuisperikelen van de Charlie Cie op de Ma-
rine kazerne in Amsterdam er de oorzaak van 
dat het OVV Noord-Holland momenteel in de 
provincie alleen nog gebruik kan maken  van de 
thuishaven van de Bravo Cie in Bergen. 

Dit heeft het voordeel dat de band met de 
Bravo Cie de laatste jaren zeer sterk is gewor-
den. Daarbij speelt natuurlijk ook de spreek-
woordelijke Noord-Hollandse gastvrijheid een 
belangrijke rol. Zo verlenen leden van het OVV 
Noord-Holland bij toerbeurt hand en span 
diensten, zoals o.a. koffie verzorgen achter 
de bar, voor de Bravo Cie. Geregeld vinden hier 

Henk Jan Boswijk

Verbinding tussen paraat en Vrijwilligers Vereniging
Op zaterdag 7 september werd de jaarlijkse familiedag van de B-Cie 20 KNatres bat. in combi-
natie met de reünie van oud B-Cie leden en het OVV-KNatres afd. Noord-Holland gehouden. Wij 
kunnen deze dag zonder schroom een succes noemen. Voor het OVV was de ledenwerfactie 
onder leiding van Luitenant  bd. P. de Leeuw een goede actie die 15 nieuwe leden voor het OVV 
heeft opgeleverd.

Noord-Holland
Band behouden via het OVV Noord-Holland

A d v e r t e n t i e
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aan allerlei activiteiten worden deelgenomen. 
Hoewel de meeste OVV leden wat afstand be-
waarde tot de touwbaan, de klimtoren en de 
schietbaan voor het schieten met de Colt C7, 
was er nog genoeg te doen.

Dankzij verzamelaars van oude voertuigen van 
het Nederlandse leger, waren er onder ande-
ren een artillerie trekker YA 328 met geschut, 
een YA626 takeldoos en een YP 408. 
Er was ook een hele verzameling wapens die 
ooit eens bij de Natres in gebruik waren. 

De uiterst goede snelle en vriendelijke hulp bij 
de uitgifte van het vloeibare en vaste deel van 
de consumpties deze middag en avond, ver-
dient een groot compliment. De kwaliteit en 
het tempo bij de BBQ was geweldig. 

Duidelijk is dat de gastvrijheid van de Bravo 
van hoog niveau is. 
De organiserende leden hebben recht op een 
extra compliment.

De bewaking van het terrein en de poort werd 
door enkele collega’s van andere compagnie-
en verzorgd. 

Dankzij deze inzet konden de leden van de Bra-
vo Cie alle aandacht besteden aan de gasten. 
Ook deze vrijwilligers verdienen alle lof voor 
hun inzet.

De Bravo Cie. 20 KNatres bat.  heeft zich weer 
duidelijk en zeer positief op de kaart gezet.

Henk Jan Boswijk



Vanaf het begin is de netto-opbrengst van de 
Airborne Wandeltocht bestemd geweest voor 
de soldaten, die invalide zijn geworden door de 
oorlogshandelingen tijdens de Slag om Arn-
hem. Maar ook voor de nabestaanden van de 
gevallenen, die financieel niet instaat zijn om 
de Airborne herdenking in Arnhem en omge-
ving bij te wonen.

Vier routes leiden langs markante plaatsen. 
De Airborne Wandeltocht kent vier afstanden, 
te weten 10, 15, 25 en 40 kilometer. Ze leiden 
door een gedeelte van de Veluwezoom met 
rustieke bossen van de gemeente Renkum, 
met een prachtig uitzicht over de Rijn.

Aan de Airborne Wandeltocht nemen jaarlijks 
veel wandelaars deel uit binnen- en buiten-
land, zowel individueel als in groepsverband. 
De groepen geven over het algemeen de voor-
keur aan de langere afstanden. Dit jaar liepen 
er 32.222 (geregistreerde) wandelaars deze 
wandeltocht. 

Het wordt ook wel de grootste eendaagse 
wandeltocht ter wereld genoemd en werd dit 
jaar voor de 73e maal gehouden. 
Ook al is deze wandeltocht geen officiële mili-
taire wandeltocht, toch wordt hij door vele mi-
litaire gezien als een tocht die je gelopen moet 
hebben.

Deze wandeltocht wordt door veel eenheden 
van onze krijgsmacht en buitenlandse krijgs-
macht eenheden dan ook trouw bezocht. Vele 
militairen eenheden lopen in groepsverband. 
Ook lopen velen honderden militairen individu-
eel ieder jaar deze Airborne wandeltocht.

Op dinsdag 3 september jl. werd er na de zo-
merstop weer doorgegaan met onze bijeen-
komsten. Ze vinden zoals gewoonlijk weer 
plaats in Echo’s Home ‘Het Anker’ op de Van 
Ghentkazerne in Rotterdam. Deze keer werd 
de bijeenkomst niet echt druk bezocht. Vele 
leden van de Bond van Wapenbroeders (BvW) 
en OVV KNR bleken nog met vakantie te zijn of 
hadden andere bezigheden. Uiteraard was het 
wel gezellig. Onze bijeenkomsten worden altijd 
gehouden samen met de BvW afdeling Zuid-
Holland. Iets wat al vele jaren een traditie is.

Zaterdag 7 september 2019: 
Airborne wandeltocht
Deze herdenkingstocht in het kader van de 
Slag om Arnhem in 1944 vindt ieder jaar 
plaats op de eerste zaterdag van september 
in Oosterbeek.
De Airborne Wandeltocht is een eerbetoon aan 
de 1700 Britse en Poolse militairen die bij de 
Slag om Arnhem het leven lieten en begraven 
liggen op de Airborne Begraafplaats in Ooster-
beek. 

In 1947 organiseerde de Politie Sportvereni-
ging Renkum voor het eerst de “Airborne-
mars”, om diegenen te eren, die in de omge-
ving van Oosterbeek hebben gestreden voor 
de bevrijding van ons land. Aan deze eerste 
“Airbornemars” namen zo’n 2000 wandelaars 
deel en werd daarmee vanaf het begin al een 
succes. Later werd aan deze mars, met toe-
stemming van Major-General R.E. Urquhart, 
CB, DSO, commandant van de 1e Airborne Divi-
sie, de naam “Airborne Wandeltocht” gegeven 
en mocht het Pegasusembleem door de orga-
nisatie worden gebruikt.

Hans Jansen

Zuid-Holland
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Zo ook vele actief-dienende en oud Natresmili-
tairen (diverse leden van het OVV KNR), maar 
ook diverse leden van de Algemene Vereniging 
van Reserve Militairen (AVRM) liepen mee, 
veelal alleen of in kleine vriendengroepjes. 
Daar liepen ook leden van het OVV KNR bij, die 
tijdens de wandeltocht enorme trek hadden in 
kibbeling. Hun zin in deze snack werd pas ge-
stild bij de terugkomst op de Utrechtseweg. 
Daar stond de enige visboer op de route en 
dus werd er even een pauze ingelast.

Deze Airborne Wandeltocht stond in het teken 
van het feit dat 75 jaar geleden hier de Slag 
om Arnhem plaatsvond.

17 september 2019: Prinsjesdag
Naast de vele krijgsmacht-detachementen die 
deelnamen aan het defilé en de erewacht tij-
dens Prinsjesdag, was er, zo als al vele jaren, 
een flinke delegatie van OVV KNR aanwezig 
om de erewacht te vormen. Op een vertrouw-
de plek en wel voor het Mauritshuis, vlak bij de 
Ridderzaal. Alleen was de aanlooproute ver-
anderd dit jaar en een flink stuk langer gewor-
den. In plaats vanaf het Malieveld werd er nu 
gestart vanuit het Haagse bos, aan de andere 
kant van de Utrechtsebaan.
Vanaf de Leidsestraatweg, die door het Haag-
se bos loopt. De reden: omdat er dit jaar te 
weinig ruimte aanwezig was om alle bussen 
van de diverse eenheden te kunnen opstel-
len. Er werd dus afgemarcheerd vanaf die plek 
naar het Mauritshuis. Daar werden we weer 
langs de route op gesteld om er de erewacht 
te vormen.
De weersomstandigheden waren ons gunstig 
gezind: niet nat, niet koud, niet te warm, zoals 
een jaar geleden, maar precies goed.

1 oktober 2019: De reünie
Op dinsdagmiddag 1 oktober werd de jaarlijkse 
reünie van de Bond van Wapenbroeders afd. 
Zuid-Holland, samen met OVV KNR en een 
afdeling van oud Stooters (stoottroepen), ge-
houden.
Deze vond weer plaats in de Johan de Witt-
zaal op de “Van Ghentkazerne” in Rotterdam.
De deelnemers hadden flink gehoor gegeven 
aan de uitnodiging die men ontvangen had. Het 
was een bijzonder gezellige en sfeervolle mid-
dag, waar men onder het nuttigen van een hap-
je en een drankje weer eens met mensen, die 
men lang of kort niet gezien had, kon bijpraten. 
Het geheel werd muzikaal ondersteund door 
een bekende Indonesische zanger/gitarist. 

Later in de middag werd de jaarlijks terugke-
rende Indische rijstmaaltijd middels een buffet 
geopend, met overheerlijke spekkoek en een 
lekker ijsje na. Omdat het eten weer uitstekend 
was, werd er goed gebruik van gemaakt van 
dit heerlijke buffet. Rond begin van de avond 
gingen de meesten weer naar huis. Het was 
een geslaagde bijeenkomst.

Wanneer u deze OVV KNR Koerier onder ogen 
krijgt, naderen we al snel de feestdagen aan 
het einde van het jaar, als de kerstdagen en 
oud en nieuw. Dagen, die we allemaal graag in 
gezelschap van familie en of vrienden vieren.
Daarom wenst het gehele bestuur van het 
OVV KNR afdeling Zuid-Holland u en uw direc-
te familieleden een fijn Kerstfeest en een mooi 
Nieuwjaar toe. 
Hopelijk zien we elkaar in goede gezondheid 
en onder goede omstandigheden weer op de 
Nieuwjaarsreceptie. Deze wordt gehouden op 
dinsdagmiddag 7 januari 2020.

Fo
to

's
: ©

 2
0

19
 s

H
an

s 
va

n 
de

r 
Ve

ch
t



24  Nr. 4 - 2019 1e JAARGANG   OVV KNR KOERIER

Fo
to

: ©
 2

01
9,

 F
KN

R

FKNR
De FKNR wordt FFFFKNR

U leest het goed. De FFKNR met vier 
FF-en. Vanwaar die vier F-en? 
De Nationale Taptoe 2019 stond dit 
jaar in het teken van 200 jaar militaire 
muziek. Ook werd er extra aandacht 
geschonken aan 75 jaar Operation 
Market Garden. Alle Nederlandse mi-
litaire muziek was dan ook vertegen-
woordigd. De rol van de FKNR was 
deze keer Flexibel te noemen.
Tijdens de spectaculaire opening 
waren het leden van de FKNR die, 
uitgedost in traditionele militaire mu-
ziekuniformen, figureerden op het 
square. In de 200 jaar militaire mu-
ziek act kwamen, naast een tamboer 
en-trompetgroep, ook het fietsorkest 
voorbij. 

Een moment van bezinning. “Some-
where, over the rainbow” Met dit 
muziekwerk werd stilgestaan bij de 
omgekomen collega’s tijdens de Her-
culesramp op 15 juli 1996. Kippenvel-
moment!

Een ander onderdeel van het tap-
toeprogramma was Nederlanders 
Overzee genoemd. Hierin werden de 
overzeese gebiedsdelen als Suriname 
en Indonesië muzikaal belicht. De 
FKNR trad hierin op als TRisKapel, de 
Surinaamse variant van een militaire 
kapel. Veel swingende muziek, tropi-
sche verrassingen, met een flamboy-
ante fanfares.

75 jaar Operation Market Garden.  De 
FKNR trad hierbij op in haar ceremo-
niële tenue als onderdeel van een me-
gafanfareorkest. Ter nagedachtenis 
aan deze zwaarbevochten geallieerde 
bevrijdingsactie in 1944 speelden we 
o.a. “Abide with me”. 

Al met al een behoorlijk hectische pe-
riode waarin de FKNR zich heeft laten 
zien en horen als figurant, fietsor-
kest, tamboergroep, trompetgroep, 
Tris-kapel, megafanfare en feest-
band. Zo flexibel kan het FKNR zijn.

Met de vriendelijke groeten van de 
Flexibele Fanfare van het Korps Nati-
onale Reserve.

Pinda Pinda
Ook de FKNR dient de Militaire Ba-
sis Vaardigheden op peil te houden. 
Naast de reguliere BHV-oefeningen 
en de Defensie Conditie Proef moet 
er ook geschoten worden. Deze keer 
niet in de simulator maar op het ISK 
te Harskamp met echte kogels. 

Voor een aantal nieuwelingen was 
het een hele belevenis om voor het 
eerst met een echt serieus geweer te 
schieten, maar dankzij de prima be-
geleiding van de instructeurs van 10 
NATRES ging het iedereen uiteindelijk 
heel goed af. Met een basisschutter-
diploma op zak, de kruitdampen in de 
neus, geweerolievlekken en schroei-
plekken in de haren kan de FKNR 
terugkijken op een zeer geslaagde 
schietoefening.



Vacature: Tamboer bij de KL
Als tamboer van de Koninklijke Landmacht kun 
je worden ingezet bij de verschillende orkes-
ten. Binnen de organisatie word je geplaatst 
als reservist bij de Fanfare van het Korps Nati-
onale Reserve te Amersfoort.

l	Fanfare van het Korps Nationale Reserve
l	Koninklijke Militaire Kapel 
 Johan Willem Friso
l	Fanfare Bereden Wapens 
l	Regimentsfanfare 'Garde Grenadiers en 
 Jagers'

Functie eisen
l	Minimaal 5 jaar Nederlandse nationaliteit
l	Leeftijd tussen de 18 en 49 jaar
l	Landelijk erkend HaFaBra-diploma (B/C) of  
 een aantoonbaar vergelijkbaar niveau.

Selectie procedure
Na jouw sollicitatie nodigen wij jou uit voor een 
kennismakingsgesprek met daarop volgend 
een proefspel. 

Als beide positief bevonden zijn ga je door naar 
de medische en psychologische keuring.

Selectie en keuring militair muzikant
Je bent nu inzetbaar als tamboer. Naast de 
ceremoniële diensten zoals Veteranendag en 
Prinsjesdag, kun je ook worden ingezet voor de 
Nijmeegse Vierdaagse, taptoes en beëdigingen. 
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op een roos waar duidelijk te zien is of je net de 
"10" gemist hebt, is toch altijd weer spannend, 
ook al schiet je met een luchtbuks, handboog 
of in dit geval een pistool. Er werd redelijk tot 
goed geschoten.
Ter afsluiting kwamen de gebruikelijke 'fun'-
oefeningen met de 'vogeltjes', stieren, blikjes 
en flessen, maar ook de terroristen achter 
gastanks die niet ontploffen. De 'leiding' kon 
ondertussen bepalen welke drie schutters de 
wedstrijd hadden gewonnen. Een verrassende 
uitslag!
1. Hen Engelen
2. Martin Janssen
3. Jan Verfürth
Voor alle drie was er een originele schiettro-
fee.

Er werd geluncht in de kantine en daarna be-
gon Toon van Bussel met de introductie van de 
battlefieldtour in en rondom Overloon. Daarna 
vertrokken we carpoolend naar Overloon, om 
op diverse plekken de situatie te bekijken on-
danks het feit dat er eigenlijk niets meer over 
is om te zien. 
Een bezoek aan het militaire kerkhof, blijft in-
drukwekkend. Op één na zijn de 280 graven 
daar Brits (of Gemenebest); 265 soldaten en 
14 vliegers. Het resterende graf is van een 
Nederlandse soldaat. De meesten sneuvelden 
tijdens de gevechten van oktober en novem-
ber 1944 in de opmars van het Britse tweede 
leger.

Op 9 november was het al vroeg dag. Ik had 
dispensatie gekregen (onze trouwdag) om 
toch naar het schieten en de BFT te mogen 
gaan. [Later bleek dat ook Adri Jong om de-
zelfde reden toch 'vrij' had gekregen.]
Lex stond zoals afgesproken al vóór 07.30 
uur op de oprit. De rit naar de Luitenant Best 
Kazerne in Vredepeel is de gelegenheid om bij 
te praten over allerlei dingen. Op de kazerne 
aangekomen, blijkt het 'volle bak' te zijn. Na de 
gebruikelijke incheck bij het beveiligingsperso-
neel, gaan we onder begeleiding van sgt1 Hen-
rie Mertens allereerst naar de kantine voor het 
gebruikelijk 'opstartbakkie' en de uitleg van de 
dag. Daarna naar het KKWSIM-gebouw. 
Er zijn zo veel aanmeldingen dat er drie groe-
pen gemaakt kunnen worden. Het drieman-
schap sgt1 Henrie, sgt1 b.d. Martin Janssen 
en sm b.d. Hen Engelen hadden op een eer-
der tijdstip al diverse oefeningen doorgeno-
men om een juiste mix van oefeningen aan de 
schutters te kunnen presenteren. 
We schoten met de Glock, een handvuurwapen 
waar bijna niemand van de deelnemers ver-
trouwd mee is. Sommigen hadden al eerder 
met de FN mogen spelen, maar bij het inschie-
ten bleek dat er toch nog het nodige geoefend 
moest worden. Nadat iedereen enigszins ver-
trouwd was geworden met het wapen en de 
juiste handelingen en schietvaardigheden had 
aangereikt gekregen (al dan niet met een pleis-
ter op een van de vingers), was het tijd om een 
wedstrijdelement in te voegen. Het schieten 

Zuid
KKW SIM en BFT Overloon

Tekst: LKol b.d. Hans Schoenmakers 

Hans Schoenmakers
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Ook het monument aan de Loobeek, een zij-
rivier van de Maas die ontspringt in de Peel 
kreeg onze aandacht 

De Slag om Arnhem, september 1944, is eigen-
lijk de aanleiding voor een vergeten slagveld bij 
Overloon, in Noord-Brabant, waar Amerikaan-
se en Britse troepen in oktober 1944 een ver-
beten strijd uitvochten met de Duitsers. Het 
doel: oprukken naar de Maas en zo Duitsland 
binnentrekken. Er volgde een zinloze uitput-
tingsslag waarbij veel burgerslachtoffers vie-
len. Het dorp Overloon werd hevig beschoten 
door meer dan 300 Britse kanonnen. Het dorp 
werd aan flarden geschoten, om de Duitsers 
te verdrijven uit het bosgebied. Pas toen het 
volledig in puin lag, begon de opmars van de 
Britten, die op 14 oktober in Overloon de zaak 
onder controle hadden.

Uit het dagboek van Theo Swinkels, 17 jaar
Met dank aan oorlogsmuseum Overloon 
(www.oorlogsmuseum.nl)

“Daar kwamen de granaten weer aansuizen. 
Gauw kropen we achter een muur. De scher-
ven floten over ons heen, glazen rinkelden en 
muren vielen om. Ik was halverwege de kel-
dertrap toen de stenen, glazen, messen, vor-
ken en granaatscherven over me heen vlogen. 
De Duitse Aloys Weyenberg, werd op 12 okto-
ber 1944 door Engelse troepen gevangen ge-
nomen. De strijd die daaraan vooraf ging, was 
een vreselijke ervaring:
In de middaguren begon de grote aanval, met 
ongeveer 8 à 10 tanks die onze stellingen be-
stookten. Van tevoren waren onze stellingen 
door de artillerie onder vuur genomen. Na een 
korte pauze werden wij opnieuw aangevallen 
door vlammenwerpers, zoals ook Duitse troe-
pen die gebruikten. Daarbij werd een van onze 

kameraden vol getroffen en hij brandde als 
een fakkel. Wij hebben onze hoofden onder de 
grond gestopt om ons te beschermen.
Een van onze sergeanten kreeg een handgra-
naat in zijn schuttersputje. Hij probeerde nog 
om die eruit te gooien maar de granaat ont-
plofte in zijn hand. Ik heb hem later nog gezien, 
hij schreeuwde verschrikkelijk om hulp. Hij 
werd provisorisch verbonden en werd krijgs-
gevangen gemaakt door de Engelsen. Omdat 
ik ook gewond was, zagen wij elkaar; hij tilde 
zijn hand op zodat ik zag dat zijn rechter on-
derarm ontbrak en dat hij zwaargewond was.
Maar enkelen hebben deze aanval overleefd. 
Ikzelf raakte bij deze aanval aan mijn hoofd 
gewond. Omdat de kogel er bij mij helemaal 
doorheen was gegaan, kon ik behandeld 
worden. Later werd ik in een rode kruis auto 
voor verdere behandeling achter het front 
gebracht. Gelukkig kregen we van de Engelse 
soldaat die ons bewaakte en ook in deze jeep 
zat, thee aangeboden.
Maar het Duitse verzet was nog niet gebro-
ken. De Britten leden zware verliezen bij de 
Loobeek. Het hele gebied was daar bezaaid 
met mijnen. Bruggenleggers kwamen er niet 
door. Onder moordend vuur probeerden de 
Britten de overkant te bereiken. De rivier kreeg 
de bijnaam ‘Bloedbeek’ en niet voor niks! Het 
duurde opnieuw enkele dagen voordat naburig 
Venray was bevrijd, maar op 18 oktober was 
de slag voorbij.

Geschat wordt dat tijdens de slag meer dan 
duizend militairen sneuvelden en er zeker ook 
zo’n zelfde aantal gewond raakten.”

We eindigden onze middag op het museum-
plein in Overloon bij de Sherman tank. Bij een 
kop koffie ter afsluiting konden we nog even 
napraten alvorens huiswaarts.
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AVRM LDP 2019
Zwitserland

De Reis naar Zwitserland
Het is donderdagavond, 12 september 2019….de deelne-
mers aan de LDP 2019 verzamelen op de JWF kazerne in 
Assen en de Oranje kazerne in Oosterbeek. Dat zijn dit jaar 
de opstapplaatsen voor de jaarlijkse AVRM Long Distance 
Patrol, een absolute grensverleggende activiteit!
Dit jaar is Zwitserland in de regio Graubunden ons gastland.
Grensverleggend gaat het dit jaar ook absoluut worden. 
Om je een indruk te geven: de teams gaan over twee passen, 
namelijk de Septimerpass op 2310 meter hoogte, en de Ju-
lierpass op 2285 meter hoogte. Daartussen gaan de teams 
over een aantal hoge bergen zoals de Piz Duan (3131m), de 
Piz d’Err (3378m) en de Piz Lea (3339m).
Na een prettige busreis werden de deelnemers “afgezet” op 
de beide startpunten, respectievelijk Bergün (Bravuogr) en 
Maloja en konden daar op vrijdag (de 13e 😏) een beetje 
acclimatiseren voor de hoogte. Natuurlijk was iedereen een 
beetje gespannen voor datgene wat zou komen. Daarom 
werd op vrijdag voor de laatste keer de rugzak leeg gehaald 
en de inhoud gewikt en gewogen…
Bijzonder dit jaar is dat de LDP in burger tenue wordt gelo-
pen, conform afspraak met de Defensie Attaché.

Dag 1
Beide groepen waren vandaag vroeg uit de veren en begon-
nen rond 8.00 uur met de uitdaging.
De Alpha groep startte uit Maloja, plan Curtinac (1799m) 
en gingen net buiten het dorp via de bossen eerst langzaam 
omhoog richting Bosch de la Furcela op 1930 meter.
Via Lägl (meer)da Cavloc en langs de rivier Orlegna, waar de 
bewoonde wereld ophield, ging Alpha groep verder omhoog 
waar de bossen op een gegeven moment ophield. Bij een 
kruising op 1975 meter hoogte (plan Canin) tussen de Piz 
Fedoz en de Piz Murtaira hield de groep rechts aan om in de 
richting van de gletsjer Vadrec del Forno te gaan. Ondertus-
sen waren ze op 2232 meter hoogte en 7 uren verder. Vlak 
voor de gletsjer besloot de groep om daar hun bivak op te 
slaan.
De Bravo groep had vandaag (bewust) een korte route ge-
pland. Vanaf de camping in Bergün moest echter wel direkt 
stevig worden geklommen .
Al na 1 uur werd 250 meter geklommen van een totaal van 
1025 meter. De groep liep in een dal tussen twee bergen 

met de illustere namen Chavagliet en Chamanna d’Uglix 
nog steeds sterk stijgend om uiteindelijk op een soort pla-
teau op 2357 meter aan te komen. Vanaf dit punt kon de 
Bravo groep het eindpunt van vandaag al zien; de berghut 
Chamona d’Ela op 2250 meter. Daarvoor moest nog wel 
een mooi geleidelijke afdaling worden genomen. Natuurlijk 
speelde de grote hoogte parten voor beide groepen. Jam-
mer genoeg, maar wel heel verstandig besloot één deelne-
mer van de Bravo groep te stoppen. De organisatie haalt 
hem uit de bergen nadat hij goed is uitgerust in de berghut.

Dag 2
De Alpha groep vertrok vandaag in alle vroegte vanaf de 
gletsjer met een loodzware dag in het vooruitzicht. Zoals 
gister gezegd zat de groep op ruim 2300 meter hoogte, 
maar vandaag moest eerst de Pass da Casnil Nord worden 
genomen, een bijna loodrechte helling waar gebruik moest 
worden gemaakt van de veiligheidsvoorzieningen. De top 
van de pas lag op 3040 meter hoogte, dus veel fysiek zwaar 
werk en amper vooruit komen. In tegenstelling tot gister 
was het parcours nu uitsluitend steen, los gesteente en rots-
partijen. Na de pas volgde een geleidelijke afdaling over de 
rug van het hooggebergte in de richting van Piz Dal Päl op 
2618 meter. Daarna langs de zuidelijke flank van deze berg 
naar de Berghut Cap da l’Albigna. Om de lezer een indruk 
te geven van de zwaarte van deze dag; er werd via de route 
ongeveer 6 kilometer afgelegd in bijna 9 uren…
Toen wij de teamcaptain spraken vatte hij de dag als volgt 
samen: Mooie tocht, erg zwaar, uitzicht fantastisch, het 
weer was top. Al met al zeer de moeite waard.
De Bravo groep vertrok vanmorgen ook in alle vroegte en 
waren vandaag om 18.30 uur op hun plaats van bestem-
ming. Zij legden een afstand van circa 20 kilometer af met 
veel hoogtemeters. Chamona d’Ela op 2252 meter was het 
startpunt en na een relatief rustig begin, op een vlakte rond 
de Bot Radont, werd hierna geklommen naar 2723 meter 
naar de Pass d’Ela. Hierna werd op een helling met veel los 
gesteente afgedaald naar Lai Mort (?) Met het uitzicht op 
een berg die een naam heeft die we allemaal kennen; Pizza 
Grossa.
Om de Piz Furnatsch en naast de rivier Ragn da Cotschna 
werd verder afgedaald tot een hoogte van 2026 meter. Maar 
toen begon het klimmen weer…op de zuidelijke helling van 

de berg Carungas werd weer geklommen naar de Piz Colm 
op 2440 meter. Uiteindelijk werd langzaam afdalend het 
eindpunt van vandaag, ter hoogte van het dorpje Sur (Sour) 
bereikt en kon de groep van een verdiende rust genieten. De 
teamcaptain van de Bravo groep vatte de dag als volgt sa-
men: Het was een lange zware dag met veel hoogtemeters, 
maar met fantastische uitzichten, een prachtige natuur en 
met een zeer gedreven groep.

Dag 3
Vandaag wederom een prachtige zonnige dag, temperatu-
ren ver boven 20 graden, wie verwacht dat in deze tijd van 
het jaar zo hoog in de bergen….?
De organisatie heeft vandaag beide teams gezien en voor-
zien van een natje en een droogje. Het Alpha team kwam 
langs de camping bij Vicosoprano waar de organisatie zijn 
kamp had opgeslagen. Het Bravo team zag de organisatie 
op de Julierpass.
Team Alpha was alweer vroeg uit de veren in de berghut Cap 
da l’Albigna op 2618 meter en er moest nu eerst fors wor-
den gedaald naar 1067 meter; naar Vicosoprano. Onder-
weg kwam de groep over een grote stuwdam voor het Lägh 
da Albigna. Hier koos de groep niet voor de kabelbaan….
Na drieën een half uur waren ze op het basiskamp en na 
een uurtje rust, herschikken van de ruza (rugzak), een paar 
blikjes cola ging de tocht verder, nu bergopwaarts. Er werd 
om de bergen Cne di Bregaglia en de Piz Cam heen gelopen 
via een veel gebruikte wandelroute met weer veel hoogte-
meters in een relatief korte afstand. Weer boven de boom-
grens aangekomen werd bij Plan Lo ,op een helling op 2250 
meter hoogte, om circa 18.00 uur hun kamp opgeslagen.
Team Bravo vertrok ook om 08.00 uur vanuit de over-
nachtingsplaats bij Sur over de berghellingen van de Piz 
Curarnegl en Piz Cugnets en klommen geleidelijk naar 
2041 meter waar tussen de laatstgenoemde berg en de 
Piz Neir omhoog werd geklommen naar 2696 meter bij de 
Piz Campagnung en even later weer afdalend door de Val 
d’Agnel naar de ontmoetingsplaats met de organisatie op 
La Veduta bij de Julierpass (Pass dal Güglia).
Bijna het hele team deed zich tegoed aan het lekkers wat 
daar in het restaurant werd aangeboden. Daarna met een 
volle buik de grote doorgaande route naar st Moritz over-
stekend, weer verder de bergen in waar op ruim een kilo-
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meter afstand van de pas het kamp werd opgeslagen bij Leg 
Grevasalvas op 2390 meter hoog. Van beide teams kreeg de 
organisatie weer te horen dat de tocht zwaar, maar ontzet-
tend de moeite waard is (was)….En daar doen we het voor.

Dag 4
We zijn op de helft, als het goed gaat komen de beide groe-
pen elkaar tegen.
Vandaag voor de verandering hieronder een live verslag van 
één van de deelnemers uit Team Alpha:
Vandaag iets na achten vertrokken uit onze ‘stal’. Het werd 
weer een mooie dag en gelukkig iets koeler dan gisteren. We 
begonnen met een klimmetje over glooiende groene weiden 
naar Lagh da Cam. Om daarna door de mooie Val Maroz 
langs een waterval de rivier af te zakken. Daarna klommen 
we omhoog op weg naar de Septimerpas, gewapend met 
touwbroekjes voor klettersteigen en gladde stenen. De eer-
ste 200 meter was een vrij steil zigzaggend pad. Eén van de 
teamleden had de afgelopen dagen teveel in z’n benen zit-
ten en besloot af te dalen naar Maloja. Heel spijtig natuurlijk 
dat we niet met het hele complete team door konden, maar 
wel een verstandig besluit. De klim daarna was gemoedelijk 
en het pad lekker makkelijk, helemaal in vergelijking met 
afgelopen dagen. Over de pas liep zelfs een onverharde au-
toweg. Vlak voor de Septimerpas lunchten we, helaas nog 
geen Bravo team in zicht. Maar wel 2 uur later op de pass 
Lunghin. Het was heel leuk om verhalen te horen en tips uit 
te wisselen. Het was daarboven koud en winderig dus we 
gingen snel door. Langs het pittoreske Lagh da Lunghin en 
het Teletubby achtig landschap met riviertjes en koeien wei-
den. (Zonder koeien maar met vlaaien). We zagen Maloja, 
waar we 4 dagen geleden zijn vertrokken, ver onder ons. Op 
Plaun Grand besloten we om 16.30 ons bivak in te richten. 
We deden dit op een perfect grasveldje met een bron die uit 
de berg ontsprong. In vergelijking met vorige dagen konden 
we vandaag meer kilometers maken. Het was vooral heel 
prettig omdat we nu lekker door konden wandelen en niet 
continu met hartslag van 180 een berg aan het bedwingen 
waren. Ook vandaag was weer een schitterende tocht met 
uitzicht op de grillige punten en gletsjers van het gebied 
waar we vandaan zijn gekomen.
Het wordt een beetje een herhaling van vorige dagen, maar 
ook team Bravo vertrok rond 08.00 uur vanaf Leg Grevalvas 
en begon aan een , wat later bleek, wat een gemoedelijke 
dag. Er werd begonnen met een geleidelijke klim van bijna 
400 meter naar de Fuorcla Grevaslvas op 2687 meter, ge-
volgd door een afdaling via Plaun Grand en langs de Muotta 
Radonda en het al eerder genoemde Lägh dal Lunghin op 
2493 meter hoogte. Hierna over de Pass Lungin en daarna 
over de Septimer Pass geleidelijk afdalend naar de bivak 
plaats naast rivier de Maira.
De teamcaptain vatte de dag samen met een paar steek-
woorden; verrassend relaxed. Noot van de organisatie: zou 
dat nu komen door de gewenning? Er zijn toch ruim 1500 
hoogtemeters genomen?

Dag 5
De Alpha groep startte vanmorgen op het natte Plaun 

Grand op 2322. Al een beetje vooruitlopend op het verhaal 
vertelde het team aan het einde van de wandeldag dat 
het alweer een mooie wandeldag met schitterend weer. 
Er waren natuurlijk weer lastige klimmen, maar dat ging 
voorspoedig.
Vanaf Plaun Grand werd koers gezet naar La Veduta, vlak 
bij de Julier pas. Voor het eerst in dagen was hier weer even 
contact met de “bewoonde wereld”, en ook was de organi-
satie hier om te bevoorraden etcetera.
Hierna werd de tocht vervolgd door de Val d’Agnel, lang-
zaam dreigend van 2237 naar 2537 meter. Vervolgens 
werd via koeiensporen en blubber in een ruig geologisch 
park koers gezet naar de eindbestemming ter hoogte van 
de stuwdam aan het Lai da Marmorera. Het team was on-
dertussen gewend geraakt aan langzaam glooiend bergen, 
maar de laatste kilometers gingen van 2709 meter naar 
2241 meter, soms op steile hellingen.
Team Bravo startte vanmorgen om 08.00 uur bij Tgalucas 
en had de eerste 4 km 600 stijgen en vervolgens in 8 km 
1400 dalen te gaan vandaag. De dag begon direkt met een 
forse klim van de hoogte op 2015 meter via de Bochetta da 
la Furcela naar de Piz Cam op 2633 meter, direct gevolgd 
door een afdaling van de berg Cne di Bregaglia tot aan het 
basiskamp van de organisatie bij Vicosoprano. Voor sommi-
ge deelnemers was dit een pijnlijke exercitie, immers je volle 
gewicht zit urenlang vóór in de schoenen. Waanzin  …😬
Uiteindelijk kwam de groep al om 15.00 uur aan in het 
basiskamp.
Na een uurtje rust werd op de camping het bivak gemaakt 
en een plan van aanpak besproken voor morgen; dan moet 
een begin worden gemaakt met het hoogtepunt (letterlijk) 
van de LDP 2019….

Dag 6
Voor de Alpha groep, die vanmorgen vroeg startte, stond 
een lange wandeldag op de planning voor vandaag. Op de 
planning stond dat Chamona d’Ela moest worden bereikt, 
een tocht van meer dan 20 kilometer….zoals gister gezegd 
startte de groep ter hoogte van Lai da Marmorera en liepen 
langzaam dalend eerst door de gehuchten Salategnas, Ti-
gias en Tag d’Meir. Daarna moest ter hoogte van Tgalucas 
weer worden geklommen naar de Alp Negna van 1969 me-
ter naar 2502 meter op voornamelijk steen/rots hellingen. 
Vervolgens kon de groep weer langzaam dalen om de Piz 
Colm en de Carungas naar Motta d’Err tot een hoogte van 
1975 meter en nog verder naar beneden door de bossen. 
Maar ja, de vreugde van het dalen duurde niet lang. Op een 
splitsing van de wandelpaden ter hoogte van Hartig op een 
hoogte van 1825 meter moest wéér worden geklommen 
naast rivier de Ragn da Tigiel en het meertje Leo Tigiel naar 
de Pass Dirks Orgels tot een hoogte van 2692 meter! Vanaf 
dit punt kon team Alpha bijna het eindpunt voor vandaag 
zien. Maar er moest eerst om de Bot Radont heen worden 
gelopen, dalend naar 2252 meter op het eindpunt. De 
groep kwam hier aan rond 17.30 uur.
Team Bravo genoot vandaag van een relaxte bijspijkerdag. 
Het team vertrok vanmorgen om 10.00 uur van de camping 
en ging onderweg naar de kabelbaan via het wandelpad 

naast de doorgaande weg vanaf St Moritz in de richting 
van de Italiaanse grens. Bij het gehucht Pranzaira op 1192 
meter hoogte was de kabelbaan naar de stuwdam op 2097 
meter. Het team had hiervoor gisteravond bij stemming de 
keuze gemaakt. Via de stuwdam moest toch nog worden 
geklommen naar de Berghut Capanna da l’Albigna aan 
de voet van de Piz Dal Päl. Hier blijft het team Bravo de 
komende nacht om aan te sterken voor de klapper van de 
LDP 2019, morgen.
Morgen, vrijdag de 20e lopen bijde teams de laatste LDP 
2019 kilometers…

Dag 6 de slotdag
Team Alpha had vandaag een makkelijke dag voor de boeg 
en had genoten van een heerlijke nachtrust in de berghut 
Chamona d’Ela. Toch vroeg uit de veren en onderweg naar 
het eindpunt van de LDP. Daarvoor moest tóch eerst een 
heuvel, de Uglix, worden genomen en vervolgens afdalend 
naar het werkelijk schitterende dorpje Bergün. De laatste 
dagen waren veel ” ontberingen” geleden. Namelijk alle 
dagen steeds maar weer eten uit een zak komt je op een 
gegeven moment je neus uit…daarom was de eerste halte 
in het dorp de supermarkt en werd uitgebreid zuivelpro-
ducten en fruit gekocht. Vervolgens de laatste 500 meter(!). 
Naar camping Albula waar de organisatie het basiskamp 
had ingericht. En toen kwamen de verhalen…daarover 
later meer.
Team Bravo kreeg het vandaag voor de kiezen na de relax 
dag van gisteren.
Zij hadden genoten van het bijna niks doen, gisteren, en de 
lekkernijen die in de Capanna da L’Albignia werden verkocht 
en flink aangesterkt voordat ze begonnen aan het (letter-
lijke) hoogtepunt van de LDP 2019.
Vanuit de berghut op 2332 meter hoogte werd geklommen 
naar een hoogte van 2830 meter over de steile heling van 
de Piz Casnil. Daarna werd door de sneeuw afgedaald naar 
de werkelijk steile helling aan de westkant van de berg. Hier 
begon een Alpine afdaling. Jammer genoeg kwam één van 
de deelnemers wat ongelukkig te vallen en liep een schou-
derblessure op. Het team pakte dit goed op en gaf de juiste 
zorg. Er werd verder gelopen en afgedaald naar de voorma-
lige gletsjer op een hoogte van 2232 meter.
Eenmaal hier aangekomen was de route niet meer zo lastig, 
wel veel los gesteente, maar steeds afdalend langs de rivier 
Orlegna. Om de nodige ondersteuning te kunnen geven was 
de organisatie het team tegemoet gereden voor zover mo-
gelijk. Bij Alp da Cavloc zagen team Bravo en de organisatie 
elkaar en werd ondersteuning aangeboden.
Het hele team liep vervolgens verder naar de eindbestem-
ming; Maloja. Hier stond de bus te wachten en was het 
cirkeltje rond…
Beide teams ontmoetten elkaar later op het basiskamp in 
Bergün. 
Natuurlijk in een feestelijke stemming; iedereen had een 
dijk van een grensverleggende prestatie neergezet! 

Namens de organisatie, het bestuur van de AVRM én alle 
belangstellenden gefeliciteerd met deze prestatie!
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In Memoriam
Elly Dobben-Starreveld (Els)

Utrecht, 5 oktober 2019

Vandaag 8-10-2019 kreeg ik via de 
post de rouwkaart van Elly Dobben-
Starreveld (Els).
Els Dobben was de weduwe van † 
Kees Dobben en is overleden op 5 ok-
tober 2019.

Op de rouwkaart: 
Als een regenboog vol kleur, als een 
zonnetje heel vel, een herinnering zo 

dierbaar, in gedachten geen vaarwel.

Correspondentieadres: 
Leermosstraat 23, 1314 MS Almere.

In slechts 6 maanden je beide ouders 
verliezen is een enorme last op je 
schouders. Ik wil alle familieleden, 
kennissen en vrienden veel kracht 
toewensen in deze moeilijke tijd.

Henk van Leeuwen

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

Als u zich dit jaar nog inschrijft als lid bent u tot 2021 
geen contributie verschuldigd!

A d v e r t e n t i e



Korpsoudste, korpscommandant en HOT (hoofd officier toege-
voegd) ontvangen op 6 december hun jaartekens bij hun offi-
cierskruizen!

De Korpsoudste, tevens zilveren legpenninghouder, luitenant- 
kolonel John, onze Korpscommandant luitenant- kolonel Hans  
Berding en onze HOT majoor Rob Sommers ontvingen respectie-
velijk hun jaartekens 
voor 40, 30 en 30 
jaar, in het totaal 
100 jaar!, dienst als 
officier uit handen 
van de plaatsver-
vangend comman-
dant der Landstrijd-
krachten, tevens 
Inspecteur Reserve 
Personeel Konink-
lijke Landmacht, de 
generaa l -ma joor 
Rob Jeulink.

Bron: KNR

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

Van harte gefeliciteerd
100 jaar



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

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

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

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

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

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

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

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

Colofon

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
650 exemplaren

Digitaal lezersbereik
10.000

Advertentieprijzen
A4  € 100
A5  € 150
A5  € 125

Inleveren kopij voor de 
OVV KNR Koerier Nr. 1 - 2020, 
2e jaargang
Vóór 1 februari 2020

Secretariaten van provinciale afdelingen

OVVKNR huisfotograaf

Werving Bezoek ook

www.ovvknr.nl

shop.ovvknr.nlOVV KNR KOERIER Nr. 4 - 2019 1e JAARGANG  



Onze Vrijwilligers Vereniging  Korps Nationale Reserve

Van harte gefeliciteerd
Een internationale prijs voor majoor Fred Warmer

Majoor Fred Warmer heeft op 9 oktober van dit jaar in Wenen de 2e prijs in ontvangst genomen tijdens de uitreiking van de Euro-
pean Military Press Association Awards, voor het project Nachtwacht 2.0.
Nachtwacht 2.0 is een uniek samenwerkingsproject met Brendan de Clercq en de Charly compagnie 20 Natresbataljon in het Rijks-
museum. De foto is gemaakt van de Charlie Compagnie met een link en knipoog naar de historische voorgangers van het Korps 
Nationale Reserve, de schutters van de #Nachtwacht. De compagnie is die dag in een gelijke zetting als in 1642 gepositioneerd 
voor de Nachtwacht. Maar dan met de huidige middelen, wapens, samenstelling en tenues. Van harte gefeliciteerd met deze mooie 
tweede plek!  Bron: Koninklijke Landmacht


