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land de beperkingen wat losser werden gela-
ten en er weer activiteiten konden worden ge-
organiseerd. 
De Korpsdag 2021 kon zo zijn doorgang vinden 
als ook de afdelingsactiviteiten van de OVV 
KNR en het kunnen bezoeken van het KNR-mu-
seum. Weliswaar met enige restricties, maar 
toch ... Dit alles kunt u lezen in deze laatste 
editie van dit jaar.

Verdere artikelen o.a. in dit blad, een ‘Gouden 
Medaille uitreiking’, ‘Oud- en nieuw 1944’ en 
‘Vrijheid in een ander perspectief’.

Rest mij u heel veel leesplezier, fijne feestda-
gen en goede gezondheid toe te wensen in het 
nieuwe jaar 2022.

Amato oo (tot ziens),

Sld1 b.d. Richard Marnix Sopacua

Met een kerst ;-) naar de OVV KNR kijken

Van de eindredacteur

Halo semua (goededag allemaal)

Richard Marnix Sopacua

Het einde van dit jaar nadert met rasse schre-
den. Een bewogen jaar met in de hoofdrol we-
reldwijd het COVID-19 virus. 
Het virus heeft in alle lagen van de bevolking 
behoorlijk huisgehouden die zijn weerga niet 
kent. Een impact die ‘voor’ en ‘tegens’ heeft 
teweeggebracht voor wat betreft de aanpak 
om het virus te beteugelen. 
Duizenden mensen zijn eraan gestorven en 
duizenden gezinnen zullen daardoor eind dit 
jaar met een leegte zitten vanwege het verlies 
van hun dierbaren. Mijn medeleven gaat uit 
naar al die gezinnen. 
Ondanks de (nog) genomen maatregelen die 
voor menigeen rigoureus zou kunnen zijn hoop 
ik dat eenieder zijn/haar gezond verstand ge-
bruikt daar mee om te gaan.

Het was een opluchting, toen het virus geremd 
leek te zijn, dat voor een aantal sectoren in het 



Dit is een concept uitnodiging, vooruitlopend op de definitieve versie en afhankelijk van de dan van 
kracht zijnde regelgeving inzake Covid-19.

Datum : 24 maart 2022
Locatie : 'Het Theater', Du Moulin Kazerne Soesterberg
Ontvangst : 09.30 tot 10.30 uur
Lunch : 12.30 uur
 
Concept Agenda
01. Opening door de voorzitter.
 De voorzitter leest het verzonden blijk van aanhankelijkheid aan de Koning voor en het antwoord van de chef staf  
 van het Militaire Huis van de Koning. Daarna wordt stil gestaan bij de leden die de afgelopen 3 jaar zijn overleden.
02. Vaststellen Agenda.
03. Mededelingen en ingekomen stukken.
04. Jaarverslag van de secretaris van oktober 2021 tot 24 maart 2022.
05. Uitreiking jaarspeld 15 jaar.
06. Herverkiezing.
 Volgens het rooster is Andre OldeEngberink aftredend en herkiesbaar.
07. Behandeling financiën door de penningmeester.
08. Kas controle commissie.
09. Benoeming nieuwe kas controle commissie.
10. Uitreiking jaarspeld 20 jaar.
11. Uitreiking jaarspeld 25 jaar.
12. Uitreiking jaarspeld 30 jaar.
13. Uitreiking jaarspeld 35 jaar.
14. Uitreiking erekoord groen, zilver, goud.
15. W.v.t.t.k.
16. Rondvraag.
17. Sluiting.

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2022
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Van de secretaris

2021 is net als de voorgaande twee jaar volledig op de schop 
gegaan door Covid-19.
Als landelijk bestuur hebben we waar mogelijk, en met gebruik 
maken van social media, ook dit jaar toch een paar keer verga-
deren met de voorzitters van de afdelingen.
Andere activiteiten, zoals de Algemene Leden Vergadering, 
het bevrijdingsdefilé in Wageningen op 04 mei, en natuurlijk 
Prinsjes dag werden gecanceld vanwege Covid-19. Gelukkig 
hebben we dit voorjaar, met ondersteuning van de afdelingen 
een digitale Algemene Leden Vergadering kunnen houden, waar 
we het belangrijkste deel van elke ALV, namelijk financiën, met 
de door de afdeling gemandateerde voorzitters, hebben kunnen 
accorderen.

In het verlengde daarvan hebben we onder voorbehoud een fy-
sieke Algemene leden Vergadering kunnen houden op 01 okto-
ber op de Harskamp. Deze is goed bezocht door de leden, en een 
aantal leden heeft zich correct afgemeld. Op deze dag ontvingen 
een aantal leden de jaarspeld voor 15, 20, 25 en 30 jaar. Ook 
ontvingen een aantal leden het groene koord voor 5 keer deel-

name aan het bevrijdingsdefile en/of Prinsjesdag. De leden die 
gedurende een aantal jaren hierbij aanwezig waren, ontvingen 
het groene koord met zilveren nestel. Ons ere lid Harry Verweij 
kreeg het groene koord met een gouden nestel. De aanwezige 
leden kregen ook een coin van het Korps uitgereikt, dit vanwege 
het feit dat de 3 bataljons hun verjaardag vierden. 

Op 02 oktober hebben 14 leden van OVV als scheidsrechter en/of 
waarnemer geassisteerd bij de Korpsdag, waar gestreden werd 
voor de prijzen door 1 team per compagnie. Deze ondersteuning 
werd zeer op prijs gesteld door de organisatie. Op deze dag was 
ook de wervingsploeg onder leiding van Roel Zevenhuizen zeer 
actief. Hun werk leverde een groot aantal nieuwe, en vooral ook 
jongere, en actief dienende leden op, Chapeau voor dit resultaat!

2021 nadert het einde. Hopelijk hebben we als OVV in 2022 de 
gelegenheid om actiever te kunnen functioneren. 

Namens het bestuur wens ik iedereen hele fijne kerstdagen en 
een gezond 2022.

Peter Mensink



Bert Bijkerk, lid van Verdienste van OVV

Bert heeft de functie als voorzitter meerdere termijnen 
ingevuld. Als je kijkt naar het jaarprogramma van de 
afdeling, dan is daar duidelijk de hand van Bert in te 
zien. Bert heeft zijn besluit, na vooroverleg binnen het 
bestuur van de afdeling, kenbaar gemaakt aan het 
landelijk bestuur. Ik heb zijn mailtje daarover ontvan-
gen, en vervolgens binnen het landelijk bestuur aan de 
orde gesteld.
In het verlengde daarvan heb ik van het afdelingsbe-
stuur bij monde van Eric Rakers, het verzoek gekregen 
om Bert te benoemen tot Lid van Verdienste van OVV. 
Ik heb vervolgens Hans Hulsink, zijn opvolger bena-
derd, met het verzoek langs zijn neus weg te vragen of 

Bert wel naar de ALV ging. Gelukkig had hij zich al aan-
gemeld. Het landelijk bestuur heeft unaniem besloten 
om Bert te waarderen voor het vele werk dat hij in de 
afgelopen jaren voor de afdeling heeft gedaan.
Besloten werd, dat hij op 01 oktober op de Algemene 
Leden Vergadering in Harskamp de speld en de bij-
behorende oorkonde uitgereikt zou krijgen door An-
dre OldeEngberink, voorzitter OVV. Bij de ingekomen 
stukken en/of mededelingen gaf ik bewust aan dat er 
geen ingekomen stukken waren ontvangen. Hierna 
ontstond er nog een leuke discussie, toen Bert aan de 
bestuurstafel kwam, om te vertellen dat hij wel dege-
lijk melding had gemaakt van zijn terugtreden. Geluk-

kig reageerde Andre meteen, en zei lachend; “dat komt 
allemaal nog aan de orde! Rustig maar!” op zijn geheel 
eigen wijze.
Uiteindelijk kwam Bert aan de beurt. Andre vertelde 
het een en ander, en besloot met de mededeling; “naar 
aanleiding van de voordracht van de afdeling, heeft 
het landelijk bestuur besloten om Bert Bijkerk te be-
noemen tot Lid van Verdienste van OVV.”
Waarna Bert de speld en de bijbehorende oorkonde 
kreeg uitgereikt, en het applaus van de ALV.

Aoo bd Peter Mensink
Secretaris OVVKNR
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Bert Bijkerk, al jaren de stuwende kracht achter OVV Overijssel, besloot eerder dit jaar om zijn functie als 
voorzitter van de afdeling Overijssel neer te leggen. Dit vanwege persoonlijke omstandigheden. 



Roel Zevenhuizen

Noord
Verslag van het schieten in Creil
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Zaterdag 25 september zijn we net als in 2019 met leden en donateurs van de afdeling Noord 
een dagje aan het schieten geweest op de sportschietbaan “de Rotterdamsehoek” in Creil. Ook 
leden van de afdeling Overijssel waren bij deze schietdag uitgenodigd. De eigenaar van de 
schietbaan is Peter Koster, één van onze leden.

Dit was de eerste activiteit na ongeveer ander-
half jaar die we weer konden organiseren om-
dat er al heel veel mensen zijn gevaccineerd 
tegen corona. Voordat men naar binnen kon 
gaan werd er eerst gecontroleerd met de co-
rona check app, hiermee kon men zien of er 
een groen vinkje was op de corona app op de 
telefoon. Nadat iedereen was gecheckt en was 
goed bevonden kon men naar binnen toe om 
eerst een kopje koffie te gaan drinken en wat 
bij te kletsen. Terwijl wij aan de koffie zaten 
konden alvast de instructeurs de schietbanen 
in orde gaan maken. Rondom 10.15 uur waren 
de schietbanen gereed en was iedereen klaar 
om te gaan schieten, we waren met zo’n 28 
deelnemers waarvan er ook een aantal van de 
afdeling Overijssel waren. De schietvereniging 
heeft normaal gesproken vier banen met vier 
schietpunten, maar nu met de corona perike-
len waren er twee banen beschikbaar. Voordat 
men naar de schietbanen ging (kantine boven 
en schietbanen beneden) werden er eerst nog 
een paar belangrijke mededelingen die verteld 
moesten worden. De schutters mochten niet 
met z’n allen in één keer naar de banen toe, 
steeds met z’n zessen tegelijk, twee bij de 
schietpunten en vier een paar meter er ach-
ter zodat met kon werken met een roulatie-

schema.  Wat de schutters nog niet wisten 
dat er een paar prijzen waren, voor de eerste 
drie beste schutters van de dag en nog een 
aanmoedigingsprijs. Ook waren er net als in 
2019 wederom een paar sponsoren die voor 
deze schietdag wat wilden sponseren. Peter 
Koster (eigenaar schietbaan) heeft de koffie/
thee, een deel van de munitie en de huur van 
de schietbaan voor zijn rekening genomen.  
Dick Janssen nam de prijzen en ook een deel 
van de munitie voor zijn rekening (beiden lid 
van onze afdeling) en als laatste heeft de af-
deling Noord de lunch (patat met een frikadel) 
en ook een gedeelte van de munitie voor z’n 
rekening genomen. Dit alles houdt in dat alle 
deelnemers niets hoefden te betalen en kon de 
portemonnee dicht blijven. Na de mededelin-
gen nam de baancommandant ons mee naar 
de schietbaan. Bij de banen werd er eerst door 
de instructeurs uitleg gegeven over de ver-
schillende soorten wapens waar we mee kon-
den gaan schieten o.a. de   Glock 17, de UZI, de 
Fall, een Russische mitrailleur en een Colt 45. 
Zoals eerder genoemd waren er twee schiet-
banen beschikbaar, beiden van 25 mtr. Na alle 
uitleg door de gecertificeerde schietinstruc-
teurs konden we gaan schieten. Het was leuk 
om te zien dat men (de schutters) gedurende 
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dag steeds fanatieker werden met het schie-
ten. Aan het eind van de dag konden we alle 
geschoten oefeningen per persoon bij elkaar 
optellen zodat de beste schutter van de dag 
tevoorschijn kwam met de meeste punten. 
Beste schutter van de dag was net als in 2019 
René van Kammen geworden, de aanmoedi-

gingsprijs is naar John Bot gegaan. Het was 
een zeer geslaagde dag, goed georganiseerd 
door de mensen van de schietvereniging. 

Namens de afdeling Noord, sponsoren, schiet-
vereniging en instructeurs bedankt voor een 
goed georganiseerde en verzorgde schietdag.



Oud en Nieuw 1944, zo maar een verhaal ...

Operatie SIMCOL - 1943
Jimmy James maakte in 1942 de overstap naar de 
Parachutisten Brigade en werd ingedeeld bij 3rd 
Para. Vervolgens vocht hij in Noord-Afrika en la-
ter op Sicilië. In september 1943, na de Italiaanse 
wapenstilstand, ontsnapte een groot aantal geal-
lieerde gevangenen uit kampen bij Pescara en ver-
stopten zich in de naburige heuvels. Een geallieerde 
operatie met de codenaam SIMCOL werd gelanceerd 
om zoveel mogelijk mensen te redden.

Lt. Ernest Albert James
Geb. : 1 september 1913

  : 7 november 2011
Een operatie om personeel in de regio's Marche en  
Abruzzi te redden en te evacueren werd medio 
september aangevraagd door 15 Army Group, na 
bezorgdheid dat de Duitsers maatregelen zouden 
nemen om de ontsnapte gevangenen op te pakken 
en naar Duitsland te transporteren.
Het was duidelijk dat de operatie SIMCOL zo snel 
mogelijk moest worden opgezet en de gedetail-
leerde planning werd gestart door luitenant-kolonel 
Simmonds in Bari op 29 september 1943. Er werd 
aangenomen dat 2 oktober de vroegste datum was 
waarop alle vliegtuigen en voorraden konden wor-
den geassembleerd.
Het plan vereiste 5 detachementen of te wel 'sticks' 
van mannen om in verschillende gebieden te pa-
rachutespringen en de reddingsoperatie te coördi-
neren met jeeppatrouilles van 2 Special Air Service 
Regiment (2 SAS). Elk detachement moest bestaan 
uit een officier, een tolk en acht andere rangen. Drie 
detachementen werden geleverd door de 1st Para-
chute Brigade, één van elk bataljon, een ander werd 
geleverd door 2 SAS en de vijfde stick door Ameri-
kaanse troepen.

Elk detachement had de taak om de ontsnapte 
krijgsgevangenen op te sporen en ze naar aange-
wezen ontmoetingsplaatsen te sturen om te worden 
opgepikt door gecharterde Italiaanse schepen of 
Assault Landing Craft (ALC's) met Britse gewapende 
bewakers en de ontsnapte krijgsgevangenen terug 
te brengen naar Termoli. In Bari op 30 september 
en 1 oktober 1943 werden briefings en de laatste af-
spraken gemaakt, waarna de detachementen geld, 
kaarten, escapehulpdozen en sigaretten kregen.

De ‘sticks’ werden gedropt met voldoende rant-
soenen voor 48 uur, stenguns en granaten. Het 
was de bedoeling dat Dakota's verdere voorraden 
zouden droppen ter ondersteuning van de op-
sporingsen reddingspartijen. Helaas hadden niet 
alle detachementen radio contact vanwege een 
tekort aan draadloze radiotoestellen. De operatie 
zou maar 14 dagen duren. De meeste mannen die 
aan SIMCOL deelnamen, opereerden veel langer 
achter de vijandelijke linies en tegen 15 novem-
ber waren alle leden van het detachement van 1st 
Para Bn en het grootste deel van het detachement 
van 2nd Para Bn vermist.

De missie was buitengewoon gevaarlijk voor de 
leden van de SIMCOL-detachementen, vooral na  
Hitler's beruchte ‘Commando Order’ uitgevaardigd 
op 18 oktober 1942, waarin de vernietiging werd 
bevolen van alle mannen die opereerden tijdens 
Commando-aanvallen op Duitse troepen, ongeacht
de omstandigheden.

Op 2 oktober werd Jimmy James gedropt met een 
troep van acht man dicht bij de rivier de Tronto.
Hij had orders gekregen om eventuele vluchters 
naar de kust te begeleiden, waar ze door de Royal 
Navy zouden worden afgevoerd. Gedurende de vol-
gende 10 dagen leidde hij degenen die hij vond naar 
een afspraak op de stranden.
Mogelijk als gevolg van Duitse contra-uitzendingen, 
die ten onrechte aangaven dat Jimmy James was 
vermoord, kwam het reddingsschip niet op de afge-
sproken tijd aan. Jimmy James eiste drie vissersbo-
ten op en slaagde erin om ongeveer 20 man terug 
te krijgen naar de veiligheid van de Britse frontlinie 
bij Termoli. Hij kreeg onmiddellijk hiervoor een Mi-
litary Cross (MC).

Enkele honderden geallieerde personeelsleden wer-
den gered tijdens operatie SIMCOL en ten minste 3x 
Military Cross, 2x Distinguished Conduct Medailles 
en 3x Military Medal werden toegekend aan per-
soneel dat aan deze operatie deelnam. Waaronder 
dus Jimmy James.

Market Garden - 1944
In september 1944 nam James, wederom met 3 
Para, deel aan operatie Market Garden. Hieronder 
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Ernest Albert James, beter bekend als Jim of Jimmy, werd geboren in Bournemouth op 
1 september 1913 en ging naar Westbourne School en vervolgens naar Bournemouth 
Municipal College. Nadat hij in warenhuizen in de stad had gewerkt, meldde hij zich 
in 1940 bij de Royal Warwickshire Regiment.



een stukje uit een gevechtsverslag van donderdag 
21 september 1944:
First light Jerry shelling, mortaring and tanks on 
high ground by road. Hopeless position.
L/Cpl Stanley killed by my side and 6 or 7 injured. I 
was blown up by HE blast, but landed in my dugout. 
Came to 30 mins later - it seemed like two. Could 
neither hear nor move. After shouting for some time 
asked Felton to sling earth at me if he could hear 
me - this he did, so I assumed things were sticky and 
they were! Kept asking questions whereby Felton 
could answer Yes by throwing earth, and No, well 
just no earth. Later he threw written messages and 
explained position. Bill Frazer and Sgt Davis killed 
by direct hit at this time. I dived over the side and 
well into mucky stream, and having moved back 
10 yds, found Richard had organized withdrawal to 
Church. Let my men through, could do nothing for 
seriously wounded. Came to bridge which we had 
to go under and dive underwater to clear grating 
at far end. It was here Richard was shot by sniper. 
Several casualties from Mortar and sniping during 
this ó mile to Church. I had to “feel” everything, as 
stone deaf.
Arrived Church area and James said I had better go 
to RAP which is what I did. RAP could do nothing for 
me so lay on floor after finding a pair long pants, 
grey trousers and blue jersey belonging to the house 
owner.

Hij kwam binnen een mijl van de Arnhemse ver-
keersbrug, maar werd op 25 september gevangen-
genomen. In de veewagen die hem naar Duitsland 
bracht, forceerde hij de sluis, wachtte tot de trein 
het bos in reed en sprong eruit. Toen hij het spoor 
overstak, hoorde hij machinegeweren die schoten 
op degenen die ook ontsnapten en vlak achter hem 
aan waren gerend. Hij was ergens tussen Zutphen 
en Enschede.

Jimmy James verplaatste zich naar de Nederlands-
Duitse grens. Uiteindelijk zat hij verstopt in een 
schuur toen een Nederlander hem vond en hem ver-
telde dat de politie onderweg was. Toen 10 minuten 
later twee politieagenten via de deur binnenkwa-

men, ontsnapte Jimmy James via een andere deur 
naar buiten. Hij zocht een rij bomen en verborg 
zich; hoewel de politieagenten binnen een paar me-
ter kwamen, zagen ze hem niet.

De Ondergrondse
Oud & Nieuw 1944-1945
De ondergrondse werd ingelicht en begonnen hem 
te zoeken. De volgende dag had de Nederlands on-
dergrondse contact met Jimmy James. Ze voorzagen 
hem van een fiets en gedurende een aantal maan-
den, als een arbeider vermomd, maar met een deel 
van zijn uniform onder zijn overall, verhuisde Jimmy 
James van boerderij naar boerderij, zoveel mogelijk 
de Duitsers ontwijken.

Bij de familie Te Raa in Rekken bivakkeerde Jimmy 
James regelmatig, samen met andere ondergedo-
ken piloten en burgers die de Arbeitseinsatz ont-
liepen. Hier sliep hij in een geheime kamer op de 
deel in het hooi. En hier kwam hij in contact met het 
gewapende verzet. Jimmy James hielp het verzet bij 
wapendroppings, instrueerde het gewapende ver-
zet over het gebruik van explosieven en wapens en 
hielp bij het inlichtingen werk. Bij één gelegenheid 
ondervroeg hij een man die ervan verdacht werd 
een spion te zijn; James kon de verzekering geven 
dat de andere man absoluut geen spion of verrader 
was. In Rekken vierde hij Oud en Nieuw. Ver weg van 
zijn vrouw.

Zijn vrouw, Dorothy Olney, waarmee Jimmy James 
in 1939 trouwde had een bericht ontvangen van het 
Britse Ministerie van Oorlog dat haar man “missed 
in action” was. Zijn vrouw weigerde te geloven dat 
Jimmy James dood was. Op 31 maart 1945, na zes 
maanden ondergedoken te zijn geweest, sloot hij 
zich aan bij oprukkende Britse troepen. Hij kon ze 
veel waardevolle informatie geven. Toen Dorothy op 
een dag op haar werk aankwam, vond ze een bos 
rode rozen met een briefje waarop stond: "Herin-
ner je je mij nog?" Jimmy James verscheen en de 
manager gaf het gehele kantoor een vrije dag om 
dit te vieren. Jimmy James hield nauw contact met 
de Nederlandse families die hem hadden geholpen 
en met mede-veteranen. Hij is verschillende malen 
terug geweest in Nederland.

Lt. Ernest Albert James overleed op 7 November 
2011.

Drager van Military Cross, Africa Star, Italy Star,  
Defence Medal en War Medal.

      Document voordracht tot het verkrijgen van de Military Cross.
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Wilt u zelf de verschillende battlefield gronden be-
zoeken en de verhalen horen over wat zich op het 
punt zich heeft afgespeeld waar u op dat moment 
staat, of de verhalen en punten bezoeken in Neder-
land of in het buitenland? 
Ga eens mee met de Stichting Battlefieldtour 2018. 

U kunt ons programma vinden op:
www.battlefieldreizen.nl of u stuurt ons een mail via 
battlefieldtour2018@outlook.com

Follow us:                &    
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Overijssel
Bezoek Marinemuseum in Wilhelmshaven (D) en 
schieten met handvuurwapens in Creil

se boten in de haven. De D186 “Molders” een 
schip om geleide raketten te bestrijden, is vol-
ledig te bezichtigen. Van commandobrug tot 
keuken, bed en douche is er een rondleiding 
gemaakt. 
En verder liggen er torpedojager 952 uit de 
Libelle-klasse van de voormalige DDR-marine 
en de “Flugkörperschnellboot” S71 “Gepard”. 
Op de kant kan een kleine havensleper worden 
bekeken en is ook een U10 onderzeeër opge-
steld. Deze U10 is naoorlogs en was gebouwd 
voor met name voor kustbewaking in de Oost-
zee. Het schip voor een bemanning van 22 
koppen kan worden betreden en van voor tot 
achter bekeken worden.
Aansluitend op het museumbezoek hebben 
we ons verplaatst naar het “Marinestutzpunkt 
Wilhelmshaven”, zeg maar het Duitse Den 
Helder, alwaar in de mess een voortreffelijke 
warme lunch werd geserveerd. 
Na de maaltijd, met niet alleen voor de schrij-
ver een heerlijk biertje, weer allemaal de bus 
in voor een rondtoer met gids langs de haven 
en over het uitgebreide kazerneterrein. Een 
toeval was dat de prestigieuze Gorch Fock 
(1958) standplaats Kiel, in de haven net werd 
versleept naar de Noordzee voor haar tweede 

Bezoek Marinemuseum in Wilhelmshaven (D) 
Onze Duitse vrienden van de Reservisten Ka-
meradschaft Meppen hadden ons deze ex-
cursie al eens eerder aangeboden, maar die 
kon om organisatorische redenen helaas niet 
doorgaan. Na twee jaren corona-stilte was het 
dan dit keer echt gelukt. Zes leden van Overijs-
sel hebben van de uitnodiging ter gelegenheid 
van hun 55 jarig bestaan, gebruik gemaakt en 
zijn op 20 september op reis gegaan.
Om half acht werden we in Meppen bij hun on-
derkomen in de “Wasserturm” ontvangen met 
koffie en een broodje. Nog voor acht uur zat ie-
dereen in de bus op weg naar Wilhelmshaven 
voor een reis van zo’n twee uren. Aangekomen 
bij het museum; mondkapje op en QR-controle 
bij de toegang.
In het museum tref je een duidelijke uitleg over 
het ontstaan van de Duitse marine vanaf 1848 
en de huidige samenstelling daarvan. Inclusief 
allerlei attributen en prachtige schaalmodel-
len. Een speciaal gedeelte was gewijd aan het 
opleidingszeilschip de Gorch Fock, waarover 
verderop nog iets meer.
In de bijbehorende haven is nog veel meer te 
zien. Naast, her en der liggende relikwieën van 
roemruchte oorlogsschepen, liggen er diver-

Eric Rakers

Nu de maatregelen rondom covid ons wat meer vrijheid geven, kunnen OVV-activiteiten na 
bijna twee jaar weer worden opgestart. Hoewel de afdeling Overijssel direct na de zomer niet 
zelf al iets georganiseerd heeft, hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van een tweetal uitno-
digingen.
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proefvaart. Zelfs marinemensen schamen 
zich voor wat er allemaal rond dit schip aan de 
hand is. Niet alleen het aantal jonge dodelijke 
slachtoffers dat op het schip gevallen is, maar 
met name de instandhoudingskosten houden 
vele Duitsers bezig. In 2016 werd het in dok 
genomen voor een renovatie die begroot was 
op 9,6 miljoen. Inmiddels werd op de dag van 
onze excursie bekend, dat na jaren van over-
schrijdingen en politiek gedoe, de kosten van 
de verbeteringen inmiddels al 138,5 miljoen 
bedragen! Het werk is nog niet klaar en men 
kan en wil niet meer terug.
Aansluitend op de rondrit over de kazerne 
hebben we de thuisreis aangevangen en wa-
ren om zes uur weer bij de Wasserturm. Maar 
de dag was nog niet ten einde! De houtskool-
bak stond al klaar en onder het genot van een 
drankje was het afsluitende “Grillen” een sma-
kelijk succes.

Vrienden van de RK Meppen; Bedankt nog-
maals voor deze gezellige en dag!

Schieten met handvuurwapens in Creil
En als tweede verassing kwam de uitnodiging 
van de collega-afdeling Noord, om met een 
aantal mensen mee te gaan naar de schiet-
baan van de vereniging De Rotterdamse Hoek 
in Creil. Acht leden van onze afdeling hebben 
daar gebruik van gemaakt. Op zaterdag 25 
september was het verzamelen om half tien. 
Nadat Roel op zeer professionele wijze onze 
QR-code controleerde, konden we het gebouw 
betreden en ons melden voor een welkom 
kopje koffie.
De vrijwilligers van deze vereniging heetten 
ons welkom en er werd uitgelegd hoe de dag 

eruit zou gaan zien en wat de huisregels zijn. 
Iedereen kreeg een blanco scoreformulier met 
de bedoeling aan het eind van de dag te zien 
wie de drie beste schutters zijn. Voor aanvang 
van de begeleide wedstrijd was er ook nog ge-
legenheid om met wat oudere zwartkruidwa-
pens te “ploffen”. Leuk. In kleine groepjes werd 
op de inpandige baan in de ochtend geschoten 
met diverse karabijnen, kaliber .22. Verschil-
lende soorten doelen moesten worden be-
schoten. Van klapschijven tot een plaat met 
een klein gat. En groene en rode konijntjes, die 
juist wél of juist niet getroffen mochten wor-
den. Alles leverde punten of aftrekpunten op. 
Na het ochtendgedeelte werd een gefrituurde 
lunch geserveerd, die erin ging als koek.
’s Middags werd in koppels van twee een pis-
toolopdracht met een 9 mm Beretta afge-
werkt. In beperkte tijd moest op drie verschil-
lende afstanden, vuur worden verdeeld over 
twee schijven. 
Ter afsluiting konden enkelen nog semi- en au-
tomatisch schieten met een Russische PPs43. 
“Even lekker hulzen maken” noemde een ter-
reinsergeant op het ISK dat ooit. Hoewel deze 
dag voor ons allemaal kosteloos was, heeft 
één van de leden van Noord tijdens het wach-
ten op de uitslagen, toch een bakje gepakt 
waarin we allen een vrijwillige bijdrage hebben 
gestort. “Dan köj nog es wierkomm’n” zegt 
men dan in het Twents.
De drie beste schutters kwamen allen van 
Noord. Gefeliciteerd! Maar óók is het onze 
Henk B. gelukt om voor zijn prestaties een prijs 
in de wacht te slepen. Hij ontving een fles wijn 
en pakje nootjes, een glimlach en applaus. 

Roel bedankt voor de organisatie



Het eerste weekend van september is al jaren traditio-
neel de laatste oefentocht voor de LDP.  Het AVRM LDP 
Team loopt dan de Airborne Wandeltocht, als laatste 
meet moment om te kijken of alle uitrusting, rugzak, 
schoenen e.d. goed zijn. Samen met de buddy worden 
dan de puntjes op de i gezet en afspraken gemaakt wie 
wat en hoeveel meeneemt in de rugzak. 
Pas op 11 september 2011 konden wij door de corona 
maatregelen pas stilstaan bij dit jubileum. De voor-

zitter van de AVRM 
Noord-Oost, John 
Brinckman heeft aan 
het AVRM LDP Team 
een mooi fanion aan-
geboden. Op deze fanion 
staan de vier krijgsmacht lo-
go’s, die symbool staan voor de 
doelstelling dat iedereen van alle vier 
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10 jaar Long Distance Patrol & 35 jaar AVRM

Tekst: John Brinckman
Foto’s: AVRM

10 jaar geleden zijn Eeuwe Geerstma en Harmen Stramler gestart met de 
AVRM Long Distance Patrol (LDP). De LDP is de opvolger van de eerdere 
Schotland Expeditie. Al vele jaren is de LDP een begrip binnen de krijgs-
macht. Dit is ook te zien aan de deelnemers die vanuit alle krijgsmacht 
onderdelen de uitdaging aangaan. Soms moet de organisatie zelfs 
werken met wachtlijsten, zo groot is de belangstelling. De LDP is nog 
niet voorbij of de organisatie is alweer bezig met de volgende editie.

John Brinckman



de krijgsmachtdelen mee kunnen 
doen met de LDP, ongeacht 

rang of stand.
In het midden het AVRM 

logo met daaronder 
de tekst 10 jaar LDP 
2010 – 2020.

Na afloop van deze 
oefentocht was er 

nog een bijzonder ap-
pél. De voorzitter van 

de AVRM Noord-Oost, 
John Brinckman reikte 

aan de beide organisatoren 
Eeuwe Geerstsma en Harmen 

Stremler en aan Dik Post, teamcap-

tain van het eerste uur, een AVRM Kruis van Bijzondere 
Verdienste uit.
Aan Bas en Floris Nalis reikte hij aan beide een mooi 
embleem uit. Zij hadden deze dag met hun vader 10 
KM! gewandeld.

De voorzitter van de AVRM Noord-Oost, John Brinck-
man schonk ook aandacht aan het feit dat de AVRM 
35 jaar geleden was opgericht. Om dit te vieren had 
het bestuur van de Regio Noord-Oost voor alle leden 
na het appél een grote BBQ georganiseerd. 

Tijdens deze BBQ heeft John de oud secretaris van de 
AVRM, Andre Baak bedankt voor zijn werk de afgelo-
pen 22 jaar. Andre kreeg namens de leden en bestuur 
van de AVRM Noord-Oost een mooi wapenschild en een 
stoffelijke blijk van waardering aangeboden.

OVV KNR KOERIER  Nr. 4 - 2021 3e JAARGANG 11



CLAS-bokaal 2021
Luitenant-generaal Bestkazerne 
06 november, Vredepeel 

DE BEUK ERIN
En dat deden onze mannen en vrouwen van 10 Na-
tresbataljon, 20 Natresbataljon, 30 Natresbataljon en 
Fanfare Korps Nationale Reserve dan ook met verve 
tijdens de Open Militaire Kampioenschappen (OMK) 
Cross Estafette 2021. 

De eindstrijd vrijdag op de luitenant-generaal Best-
kazerne was dan ook een zinderend duel tussen alle 
deelnemende eenheden. Als ‘hazen’, zo snel liepen 
onze NATRES mannen in de categorie ‘masters’ en met 
1.37 uur was er voor de overige defensie teams dan 
ook geen ontkomen aan: het respecteren van de eerste 
plaats aan het team NATRES. 

Om het visitekaartje van ons Korps Nationale Reserve 
compleet te maken, werd bij zowel de mannen als 
vrouwen, de CLAS-bokaal 2021 in de wacht gesleept. 
Deze dubbelslag bij beide NATRES teams is dan ook 
een kroon op het werk van luitenant-kolonel (titulair 
b.d.) Winie Scheepers, die vanaf de start in 2008 een 
belangrijke rol heeft gehad om tot dit fantastische re-
sultaat te kunnen komen.
Generaal Frits van Dooren, commandant Opleidings- 

en Trainingscommando (OTCO), reikte namens C-CLAS 
de bokalen uit aan beide NATRES teams. 

De CLAS-bokalen staan symbool voor het belang dat 
elke militair optimaal moet kunnen functioneren, 
waarbij de fysieke en mentale conditie doorslaggevend 
is, zowel in de vredesbedrijfsvoering als tijdens missies. 
Extra bijzonder maakt dat het voor de NATRES teams 
elk jaar een uitdaging blijft om mee te doen aan alle 
wedstrijden. Het trainen in eigen tijd naast een volle-
dige baan vergt de nodige  extra inspanning. ‘But We 
Did it’ en met wat voor een prachtig resultaat. 

‘Met de steeds belangrijkere wordende rol van de Re-
servist in de hedendaagse Krijgsmacht en de nabije 
toekomst staat ook het Korps Nationale Reserve dui-
delijk zeer stevig in zijn ‘sportieve schoenen’. Ik roep 
dan ook alle reservisten op. Meld u aan om onze eer 
ook komend jaar hoog te houden, laat u gelden’, aldus 
een zeer trotse korpscommandant Luitenant-kolonel 
Hans Berding. 
Als ‘t moet.

Bron: Korps Nationale Reserve
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Nieuws van de Historische Collectie Korps Nationale Reserve
Korpsdag met Federatieplein 2021

Op zaterdag 2 oktober 2021 was er na een gedwongen 
pauze van een jaar i.v.m. de coronapandemie weer een 
korpsdag van het Korps Nationale Reserve. Voor vele 
oudgedienden voelde het als thuiskomen en herken-
ning. Of je nu actief- of postactief militair bent, de 
sfeer, kameraadschap en de verbondenheid met het 
Korps Nationale Reserve (KNR) laten je voelen wat het 
betekent om te dienen en of gediend te hebben binnen 
ons Korps. 
Dit jaar was extra bijzonder omdat de Afghaanse eva-
cuees gehuisvest waren op de locatie van de Korpsdag, 
het Infanterieschietkamp (ISK), waardoor er een open-
baar en niet openbaar gedeelte was. Op het niet open-
bare gedeelte werd op sportieve wijze gestreden voor 
de Zilveren Lee Enfield en de nieuwe hoofdprijs voor de 
overall winnaar: de Vrijwillige Landstorm Wisselprijs. 
Tussen de lopende competitie van de bataljons kon 
kennis worden gemaakt met de nieuwe uitrusting en 
het bijwonen van diverse presentaties en demonstra-
ties van de Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) en 
de Koninklijke Marechaussee (KMAR).
Op het openbare deel, het Federatieplein, gaven alle 
verenigingen aangesloten bij de Federatie KNR en 

enkele andere groepen zoals AVRM en Stichting Bat-
tlefieldtour 2018 acte de préséance. 
Re-enactmentgroepen van de Vrijwillige Landstorm 
Korpsen gaven deze Korpsdag een extra elan met een 
terugblik op de geschiedenis van het KNR.
 
Bij de verkoopstands van OVV-KNR en de HC KNR wer-
den goede zakengedaan. Er was grote belangstelling 
voor de leuke dingetjes die daar werden aangeboden.
Met al deze activiteiten in de ”voortuin” van de His-
torische Collectie Korps Nationale Reserve op het ISK 
(vroeger het ‘Natresmuseum’) wisten de vele bezoekers 
hun weg dan ook prima naar het museum te vinden. 
De aanwezigheid van de Afghaanse evacués zorgde 
ervoor dat de poort bij gebouw 101 maar beperkt 
gebruikt kon worden. Hierdoor moesten bezoekers ge-
bruik maken van de poort bij gebouw 160. Van daaruit 
kon het Federatieplein te voet bereikt worden via het 
tracé van het vroegere spoorlijntje. Deze wandeling 
werd door onze bezoekers niet als onaangenaam erva-
ren. Zij hoefden slechts het rode lint te volgens dat van 
de poort naar het Federatieplein liep. 
Aan het einde van dit pad, bij de ingang van het Fe-

deratieplein stond de re-enactment groep van peloton 
3-2 met een controlepost met historische wapens zoals 
die in de loop van de tijd bij ons korps in gebruik zijn 
geweest.
De goede sfeer werd extra ondersteund door de mu-
zikale omlijsting verzorgd door het Vrijwillige Muziek 
en Tamboerkorps Verbindingsdienst (VMTKV) en onze 
eigen Fanfare 'Korps Nationale Reserve' - FKNR. 
Ook deze keer stond voor de inwendige mens de Cadi-
wagen weer gereed en onder het genot van een 'bak-
kie' en voor de hongerigen onder een broodje worst, 
werden de nodige herinneringen en sterke verhalen 
opgehaald. Met name de 'Dikke Daf' en de opstelling 
van diverse oude militaire voertuigen lieten vooral de 
oudgedienden niet onberoerd. 
Bij de verkoopstands van OVV-KNR en de HC KNR wer-
den goede zakengedaan. Er was grote belangstelling 
voor de leuke dingetjes die daar werden aangeboden.
Al met al een leuke korpsdag 2021 waar wij weer met 
plezier op kunnen terugkijken.

Sgt1 bd Louis Chapelier
Secretaris HCKNR
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Roel Zevenhuizen

OVV KNR Werving
Airborne Herdenking en Luchtlandingen op de Ginkelse Heide 
Zaterdag 18 sept. 2021 in Ede

’s Morgens rondom 05.30 uur van huis vertrokken 
richting Staphorst om daar bij hotel Waanders de 
rest van het wervingsteam die deze dag zou mee-
gaan om op te halen. Om 06.45 uur vertrek vanuit 
Staphorst naar Ede in zeer dichte mist. Eenmaal 
aangekomen in Ede was het 07.00 uur en moes-
ten we ons melden voordat we het zogenaamde 
publieksterrein op mochten waar de stand van ons 
stond. 
We mochten onze eigen stand niet meenemen maar 
kregen een stand van de organisatie toegewezen en 

dat ging prima. We waren één van de eersten op het 
veld, dus mooi op tijd om alles een beetje in orde te 
maken, om 09.00 uur moesten we operationeel zijn. 
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Ook onze collega’s van de werving van 10NB, re-
enactmentgroep pel.3-2 en de “Stichting Battlefield 
Tour 2018” hadden een stand toegewezen gekregen 
en zo stonden we alle drie bij elkaar. Ook stonden 
er op het publieksterrein horecaondernemers, deel-
nemers met WII/Airborne gerelateerde artikelen en 
promotie en was er entertainment in de vorm van 
muziek. Normaal gesproken zijn er op zo’n dag als 
deze meer dan 100.000 mensen die naar de Her-

denking komen, maar nu in corona tijd heeft de 
organisatie beslist dat men niet meer dan 15.000 
toeschouwers wilde toelaten. Ondanks dat er niet 
zoveel mensen waren dan anders was het toch een 
gezellige dag met aangenaam mooi zonnig weer. 
Het mooie weer kwam goed van pas voor de vele 
parachutisten die boven de Ginkelse Heide gingen 
springen. We hadden bij onze stand veel aanloop 
van jong tot oud en allen wilden weten graag meer 

weten van onze vereniging, kortom er was veel be-
langstelling maar leverde nog geen resultaat v.w.b. 
nieuwe leden of donateurs op. Het levert niet altijd 
wat op maar het is wel belangrijk dat we als OVV 
zichtbaar zijn en aan de mensen kunnen uitleggen 
wat wij voor een mooie en voor velen een belang-
rijke vereniging zijn. Zo tegen een uur of drie was 
het weer tijd om de boel af te breken en in te pakken 
en weer naar huis te gaan.
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Utrecht
KKG - Schietmiddag 23 september 2021 te Hoevelaken

Op de agenda van de afdeling Utrecht stond 
voor dit jaar nog een SIMKKW-schietmiddag 
gepland. Maar helaas kon deze activiteit niet op 
tijd worden gerealiseerd. Op initiatief van onze 
pas benoemde nieuwe voorzitter Rob Lands-
bergen werd voorgesteld een schietwedstrijd 
in onze regio te organiseren bij een bevriende 
schietvereniging. Aan ondergetekende, bekend 
in de wereld van het sportschieten, werd ge-
vraagd de haalbaarheid van dit voorstel te on-
derzoeken en nader uit te werken. 
In samenwerking met zijn collega-schietsport-
instructeur Peter Neervoort werd een wed-
strijdprogramma uitgewerkt voor Klein Ka-
liber Geweer (KKG), kaliber .22, op 12 meter 
doelafstand, staande schiethouding. Omdat de 
schietwedstrijd op korte termijn zou moeten 
plaatsvinden, werd de voorzitter Hans Zwak-
man van de schietvereniging SV Frans Tromp 
in Hoevelaken gevraagd of hij de schietaccom-
modatie aldaar beschikbaar zou willen stellen 
voor de betreffende schietwedstrijd van het 
OVV afd. Utrecht. Hans Zwakman reageerde 
enthousiast op ons verzoek en bood zijn vol-
ledige medewerking aan om de OVV- schiet-
wedstrijd op 23 september 2021 te kunnen 
houden. 
De schietvereniging Frans Tromp bestaat ruim 

100 jaar en heeft een rijke geschiedenis als de 
vroegere Burgerwacht, de Vrijwillige Land-
storm en als verzetsgroep in WO-II. De naam 
van de vereniging is ontleend aan de verzets-
man Frans Tromp die in 1941 is gearresteerd en 
in september 1942 in Utrecht is gefusilleerd. 
Tegen de achtergrond van deze geschiedenis 
mag het OVV afd. Utrecht voor haar schietac-
tiviteiten ook in de toekomst altijd een beroep 
doen op de SV Frans Tromp.
Voorafgaande aan de schietwedstrijd werd 
door Peter Neervoort uitleg gegeven over 

Na een periode van anderhalf jaar zijn er eindelijk veel Coronamaatregelen van de baan en kan 
het verenigingsleven van het OVV weer opstarten.

Hein Groen
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het Klein Kaliber Geweer (KKG), waaronder de 
veiligheidsmaatregelen en de verschillende 
functies van de onderdelen van het wapen. 
De schietschijven werden getoond en het ge-
bruik van de richtmiddelen. Om het schieten 
aantrekkelijker te maken wordt er altijd een 
wedstrijdelement aan toegevoegd. In dit ver-
band stelde de voorzitter van de SV Frans 
Tromp een wisselbeker beschikbaar voor de 
winnaar van de OVV-schietwedstrijd en voor 
alle deel-nemende schutters was er een herin-
neringsmedaille met inscriptie.

De wedstrijd bestond 10 proefschoten en 20 
wedstrijdschoten, op 12m, staande schiethou-
ding opgelegd. Uit de reacties van de schut-
ters kon worden opgemaakt dat het richten 
en het stilhouden van het wapen de moeilijkste 
onderdelen vormden van het KKG-schieten. 
Na twee uur schieten werd onder het genot 
van een drankje en een creatief gebakje (afge-
werkt met een eetbaar OVV-embleem) de uit-
slag van de schietwedstrijd bekend gemaakt. 
De beste schutter van de schietwedstrijd was 
Johan Hofland met 131 punten. Johan mocht 
de wisselbeker in ontvangst nemen met de op-
dracht deze goed te bewaren voor de volgen-
de schietwedstrijd van het OVV afd. Utrecht. 
De tweede en derde plaats waren respectieve-
lijk voor Peter van de Spek met 112 punten en 
Cees du Maine met 94 punten. Verder werden 
de eerder genoemde herinneringsmedailles 
uitgereikt.

Tot slot bedankte Rob Landsbergen de voor-
zitter van schietvereniging Frans Tromp voor 
de gastvrijheid en goede organisatie die samen 
met de inzet van vrijwilligers heeft bijgedragen 
aan de bijzonder geslaagde schietwedstrijd.
Wat de afd. Utrecht betreft is deze schietacti-
viteit zeer zeker voor herhaling vatbaar!
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Korpsdag Nationale Reserve 2021
Legerplaats Harskamp/Generaal Winkelman Kazerne  
Zaterdag 02 oktober 2021, Harskamp Gelderland

HE, MAAT
Zo klonk het zaterdag meermaals op de Korpsdag, 
waarbij het voor vele oud gedienden ook een beetje 
voelde als thuiskomen en herkenning. Of je nu actief- 
of postactief militair bent, de sfeer, kameraadschap en 
de verbondenheid met het Korps Nationale Reserve 
(KNR) laten je voelen wat het betekent om te dienen en 
of gediend te hebben binnen ons Korps. 

Deze jaareditie 2021 was extra bijzonder  wegens 
corona en de huisvesting van Afghaanse evacuees op 
de locatie van de Korpsdag, het Infanterieschietkamp 
(ISK), waardoor er een openbaar en niet openbaar 
gedeelte was. Op het niet openbare gedeelte werd op 
sportieve wijze gestreden voor de Zilveren Lee Enfield 
en de nieuwe hoofdprijs voor de overall winnaar: de 
Vrijwillige Landstorm Wisselprijs. 
Tussen de lopende competitie van de bataljons kon 
kennis worden gemaakt met de nieuwe uitrusting en 
het bijwonen van diverse presentaties en demonstra-
ties van de Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) en 
de Koninklijke Marechausse (KMAR).

Op het openbare deel, het Federatieplein, gaven alle 

verenigingen aangesloten bij de Federatie KNR act de 
préséance. Met deze activiteiten in de ‘voortuin’ van de 
Historische collectie Korps Nationale Reserve KNR op 
het ISK (vroeger het ‘Natresmuseum’)  wisten de vele 
bezoekers hun weg dan ook prima naar het museum 
te vinden. 
De goede sfeer werd extra ondersteund door de mu-
zikale omlijsting verzorgd door het Vrijwillige Muziek 
en Tamboerkorps Verbindingsdienst (VMTKV) en onze 
eigen Fanfare ‘Korps Nationale Reserve’ - FKNR. 
Voor de inwendige mens stond de Cadiwagen ter be-
schikking en onder het genot van een ‘bakkie’ werden 
de nodige herinneringen en sterke verhalen opgehaald. 
Met name de ‘Dikke Daf’ en de opstelling van diverse 
oude militaire voertuigen lieten vooral de oudgedien-
den niet onberoerd.  Alsof er al niet genoeg te doen 
was gaven de Re-enactmentgroepen van de Vrijwillige 
Landstorm Korpsen deze Korpsdag een extra elan met 
een terugblik op de geschiedenis van het KNR. 
Gelukkig voor de organisatie liet het echte ‘Infanterie-
weer’ nog effe op zich wachten en kan de organisatie 
tevreden terugkijken op een mooie Korpsdag 2021.
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Noord-Holland
Losse flodders

OVV KNR NH Ondersteuning bij 
de Bravo Compagnie 
Op zaterdag 21 augustus jl., moesten de man-
nen en vrouwen van de Bravo compagnie 20 
Natresbataljon gelijk na de vakantieperiode 
aan de bak met het afleggen van de Defensie 
Conditie Proef (DCP). 
De DCP is sinds 2009 verplicht voor militairen 
om jaarlijks af te leggen. Als militair heb je nu 
eenmaal een fysiek beroep en dien je een ba-
sisconditie te hebben en te onderhouden. Voor 
een reservist betekent dit trainen in privé tijd 
om current te blijven en welke periode leent 
zich hiervoor het beste? Juist, de vakantie! 
De resultaten mochten er dan ook zijn en 
stemde kapitein Peter van Velthuijsen (CC), 
commandant van de Bravo compagnie 20 Na-
tresbataljon dan ook meer dan tevreden. 
Vanuit het OVV KNR Noord-Holland werd tij-
dens de aangeboden Compagnies Barbecue 
ondersteuning geleverd bij het draaien van het 
vlees en het verstrekken van vloeibare verfris-

singen. Feitelijk kwamen wij nog handen tekort 
en moesten een paar enthousiaste barbecue 
specialisten van de Bravo ook bijspringen. 
Het is juist bij dergelijke bijeenkomsten zo po-
sitief om toch nog betrokken te zijn bij de ac-
tieve Natres. Je ontmoet veel kennissen waar 
je indertijd mee hebt gediend en de jongere ge-
neratie die nadrukkelijk enthousiast is omdat 
wij bewijzen dat, als je eens hebt gediend bij de 
Natres er altijd nog een prettige band is met de 
mensen en de sfeer. 
Denk je DAAR wil ik ook bij horen en kun je je 
vrij maken op dit soort dagen? Dan kun jij je 
opgeven bij het secretariaat van het OVV KNR 
Noord-Holland, e-mail: 
noord-holland@ovvknr.nl als vrijwilliger. 

OVV KNR NH Ondersteuning bij 
het 2de Peloton van de Charlie Compagnie 
Op zaterdag 28 augustus jl., waren de mannen 
en vrouwen van het 2de Peloton van de Char-
lie Compagnie 20 Natresbataljon aanwezig 
voor een Contact Drill op het complex. Bij het 
eindappel waren de uitgereikte Trouwe Dienst 
Medailles (TDM) een aanleiding om na afloop 
het samen zijn met een gezellige kleinschalige 
Pelotons Barbecue af te sluiten. 
Vanuit het OVV KNR Noord-Holland werd tij-
dens de aangeboden Compagnies Barbecue 
ondersteuning geleverd bij het draaien van het 
vlees en het verstrekken van vloeibare verfris-
singen. 
Dit was (na de jarenlange weg van toezeggin-
gen voor een nieuwe locatie, één oudejaarsbij-

Onder het kopje 'Losse flodders' plaatsen wij alles aan informatie en anekdotes dat we tegen 
komen en waarvan we denken dat we er iemand een plezier mee doen om het te publiceren. 
Dit keer een paar verslagen over ondersteuning bij het Korps en onze eerste grote activiteit na 
de covid pauze.

Henk Jan Boswijk
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eenkomst op die nieuwe locatie 6 jaar geleden 
en een 6 jaar durende weg van sloop en nieuw-
bouw op dit complex) de eerste echte onder-
steuning die het OVV KNR Noord-Holland weer 
kon leveren. En dan is dat best wel even wen-
nen. 
Het is bij deze bijeenkomsten zo positief dat, 
ondanks de vele jaren van weinig contact, Het 
OVV KNR Noord-Holland toch nog betrokken  
kan worden bij de actieve Natres. Zo kwamen 
de oud Charlie mannen Mittemeijer, van Ber-
kel, Dirksen en Boswijk elkaar weer tegen in 
hun rol van ondersteuner. En dan kom je ook 
nog veel kennissen tegen waar je indertijd mee 
hebt gediend. Bert Seinen en Cor van Berkel 
hadden al eerder proef gedraaid op dit com-
plex. Maar ook de jongere generatie die na-
drukkelijk enthousiast is omdat wij bewijzen 
dat als je ‘eens gediend’ bij de Natres, je altijd 
nog een prettige band hebt met de mensen en 
de sfeer. Het is toch motiverend om bij zo’n 
club te dienen waar je gewoon ook na jaren 
nog welkom bent!Denk je DAAR wil ik ook bij 
horen en kun je je vrij maken op dit soort da-
gen? Dan kun jij je opgeven bij het secretari-
aat van het OVV KNR Noord-Holland, e-mail: 
noord-holland@ovvknr.nl als vrijwilliger.

OVV KNR Noord-Holland Barbecue 2021 en de 
eerste autopuzzelrit 
Zaterdag 11 september jl. was het dan zover. 
Eindelijk kon het bestuur weer een echt eve-
nement organiseren en het kon ook nog door-
gaan. De jaarlijkse OVV KNR NH Barbecue 

werd getrakteerd op een dag met prima Bar-
becue weer. 
Het was de eerste keer dat het bestuur had 
besloten om een Autopuzzelrit te organiseren 
in plaats van de jaarlijkse kaartleesoefening te 
voet of per fiets. Dit keer werden Peter van 
Reeuwijk en Bert Seinen bereid gevonden om 
een stevig parkoers uit te zetten. Wat dit keer, 
door de te beperkte tijd, echter niet was ge-
organiseerd was de kaartleesles een week of 
twee van te voren. Hoewel Bert Seinen en Jan 
Albrink aanwezig waren en de deelnemers op 
verzoek prima hebben ondersteund bij het op 
de kaart uitzetten van de route bleek het toch 
nog een stevige opgave om deze rit tot een 
goed einde te brengen. 
De winnaars van de eerste OVV KNR Noord-
Holland Autopuzzelrit waren Rita Ietswaard 
(algehele leiding), Frits Ietswaard (chauffeur) 
en Hans Deen (navigatie en kaart coördinatie) 
Na de formele uitreiking van de medailles kon 
de Barbecue van start gaan. 
Met 29 deelnemers (gerekend was op 30) kon 
gesproken worden van een organisatorisch 
succes, waarvoor het bestuur zeker een pluim 
verdiende. Natuurlijk is zo’n Barbecue een pri-
ma manier om oude contacten te versterken 
en nieuwe afspraken voor de toekomst te ma-
ken.
Met een Barbecue kan het eigenlijk nooit mis 
gaan. Zeker niet onder de bezielende leiding en 
koks- vaardigheden van de voorzitter moest 
het wel een leuke middag worden die doorliep 
tot de schemering inviel.
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Vrijheid in een ander perspectief

In het Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal kijken ze 
helemaal niet vreemd op van deze antwoorden."Het 
overgrote deel van de mensen in Nederland hebben 
de oorlog niet bewust meegemaakt en ondanks dat 
ze in vrijheid leven, zijn ze niet in staat aan te geven 
wat vrijheid nou precies inhoudt. Kunnen doen wat je 
zelf wilt is een vaak gehoord antwoord, maar als we 
allemaal zouden doen waar we zelf zin in hebben, dan 
wordt het ook maar een zooitje", aldus Peter Mensink, 
adjudant b.d. Korps Nationale Reserve, en bestuurslid 
van het museum.

Elk jaar ontvangt het midden in de provincie Overijssel 
gelegen museum ca. 18.000 bezoekers. "En de ambi-
tie is om de aankomende jaren door te groeien naar 
25.000 bezoekers. Afgelopen jaar ben ik gevraagd om 
bestuurslid te worden van deze vrijwilligersorganisa-
tie, een echte uitdaging!", vervolgt de voormalige BA 
van 50Natres. En dat is meteen het bijzondere aan het 
Memory Museum: het museum bestaat alleen uit vrij-
willigers en kent geen enkele betaalde kracht. "In Nij-
verdal doen we heel veel zelf, van bezoekers ontvangen 
tot nieuwe diorama's ontwikkelen, alles wordt door 
vrijwilligers gedaan. Hier zijn we trots op!"
Mensink vervolgt: "Toen het museum ruim tien jaar ge-
leden gebouwd werd, hadden we ongeveer €10.000,- 
in kas. De rest van de benodigdheden is ons allemaal 
geschonken, zowel bouwmaterialen als vrijwilligersu-
ren van vele bedrijven en inwoners in de gemeente. In 

Twente (het oostelijke deel van Overijssel) wordt dit 
'noaberschap' genoemd, oftewel 'burenhulp'. Twee 
jaar geleden hebben we de deuren opnieuw geopend: 
na een grote verbouwing van ruim een jaar hebben we 
nu een gebouw dat klaar is voor de toekomst."
Naast 1.500m2 museumvloer heeft het Memory Mu-
seum ook klaslokalen voor de vele scholieren die weke-
lijks vanuit het onderwijs het museum bezoeken. Ook 
is er een debatzaal te vinden met ruimte voor meer 
dan 100 mensen. "Belangrijk, want we willen ook 
aan scholieren uitleggen hoe we in de toekomst met 
elkaar moeten omgaan; actief burgerschap. Wij, alle 
burgers samen, hebben de plicht om te zorgen dat we 
niet weer in een dergelijke situatie terecht komen zoals 
in ’40-’45."

De missie van het museum is: uitleggen hoe de oorlog 
heeft kunnen ontstaan én het gesprek starten hoe we 
in vrijheid met elkaar kunnen blijven leven. Kernzin 
daarbij is: Wat is vrijheid? Dezelfde vraag die de jour-
naalreporter op 5 mei keer op keer stelt, maar dan een 
stap dieper: hoe werkt vrijheid?
Het Memory Museum vertelt de bezoeker hoe de 
Tweede Wereldoorlog heeft kunnen ontstaan. Het 
verhaal begint als de Eerste Wereldoorlog eindigt. 
Hoe Europa erbij lag na de oorlog en natuurlijk de 
situatie tijdens de jaren 20/30 in Duitsland. Wanneer 
Nederland wordt aangevallen op 10 mei 1940 zijn al 8 
maanden lang 280.000 Nederlandse mannen gemobi-

Afgelopen twee jaar hebben de maatregelen vanwege Covid19 roet gegooid in de herdenkingen 
rond 4 en 5 mei. Geen publiek op de Grebbeberg en de reguliere feestelijkheden rond Bevrij-
dingsdag konden - op een enkele na - niet doorgaan. Maar wie even terugdenkt aan een regu-
liere Bevrijdingsdag op 5 mei, ziet al snel voor zich wat we normaal ieder jaar op de tv zagen: 
een nieuwsreporter van het NOS journaal die een willekeurige feestvierder vraagt: 'wat betekent 
vrijheid voor jou'? Waarna veelal stilte ontstaat, of een knullig antwoord volgt.
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liseerd: zowel beroepsmilitairen, dienstplichten als ook 
vrijwilligers. Hier is weer een link te vinden tussen het 
museum en KNR. In Nijverdal vertellen ze namelijk het 
verhaal van de Vrijwillige Landstorm, waar KNR bij KB 
de traditieopvolger van is. Vervolgens neemt het mu-
seum je mee door de donkere bladzijdes van de Tweede 
Wereldoorlog en dan vooral in de provincie Overijssel.
Dit jaar, ondanks alle beperkingen die Corona veroor-
zaakte, wordt in het museum een nieuwe verdieping 
ingericht: Overijssel in de Oorlog. Hoe het leven was 
in de provincie Overijssel tijdens deze 5 jaar: Verwoes-
ting door de luchtoorlog, verzet en collaboratie, maar 
ook onderduiken zijn een aantal thema’s die worden 
besproken. In Overijssel werden de Jodensterren voor 
alle Nederlandse Joden in één dag gemaakt, werd de 
grootse bankoverval in de Nederlandse geschiedenis 
gepleegd en ontstond de grootste staking die als een 
lopend vuur door Nederland vele fabrieken stil legde. 
Als de Hongerwinter in het westen heerst, komen velen 
naar het oosten op zoek naar voedsel.
Toen het museum twee jaar geleden na een grote 
verbouwing haar deuren heropende, waren ook de 
mannen van de Historische Collectie Korps Nationale 
Reserve o.l.v. kapitein (tit.) b.d. Sjaak Vinke aanwezig. 
Met een reden natuurlijk. Dankzij de HC KNR staat er 
nu in Nijverdal, in het diorama ‘de Mobilisatie’, het 
uniform van reserve-kapitein Hootsen uit Almelo. "Een 
prachtig stuk Overijssels erfgoed, dat perfect aansluit 
bij het verhaal dat ze in Nijverdal vertellen", aldus 
Sjaak Vinke. "Hootsen woonde in Almelo en is gemo-
biliseerd omdat hij reserve-officier was. Naast burger 
was hij ook militair."
Het museum vertelt het verhaal in drie hoofdstuk-
ken. Hoe de Nederlandse militairen zich inzetten voor 
het behoud van de Nederlandse vrijheid is het eerste 
deel. Hoe de Duitse bezetter de individuele vrijheden 
van “de Nederlandse bevolking begon in te perken om 
vervolgens op gruwelijke wijze circa 250.000 Neder-
landers van het leven te beroven (waarvan 102.000 

Joodse Nederlanders). Tot slot het offer van militairen 
die vanuit de andere kant van de wereld naar Europa 
kwamen. Zij die er voor hebben gezorgd dat de Neder-
landers hun verloren vrijheid terugkregen.
Heel de looproute van het museum is samen te vatten 
met de vraag: wat voor invloed heb jij op de vrijheid 
van een ander? Dit begint al aan het begin van de loop-
route: een stuk niemandsland uit de Eerste Wereldoor-
log. Een oorlog die begon vanwege de moord op een 
kroonprins door een student. Tijdens de bezetting 
en onderdrukking weer de invloed van één persoon 
op vele anderen: de goedbedoelde perfectie van één 
ambtenaar die het beste persoonsbewijs van Europa 
ontwikkelde en daarmee de Jodenvervolging voor de 
Duitsers vergemakkelijkte. Of het optreden van domi-
nee Overduin en Menko, voorzitter van de Joodse Raad 
in Enschede, die er voor zorgden dat vijftig procent van 
de Enschedese Joden de oorlog hebben overleefd. Er is 
meer te zeggen over het individueel handelen van ons 
mensen, dan we misschien op het eerste gezicht zelf 
kunnen zien. Na vijf jaar bezetting en onderdrukking 
verkrijgen wij onze vrijheid terug, dankzij de inzet van 
militairen uit o.a. Canada. Het eerste dat veel Neder-
landers deden, waren vrouwen die hadden ‘geheuld 
met de vijand’ kaal scheren en vernederen en NSB-ers 
zonder vorm van proces oppakken en opsluiten
Wat is vrijheid en wat is jouw invloed op de vrijheid van 
een ander? Dit zijn de vragen die een bezoeker hopelijk 
’s avonds, zittend op de bank, nog eens overdenkt. In 
Nijverdal is een museum dat het bezoeken waard is. 
Een museum dat naast reguliere bezoekers zich ook 
inzet voor veteranen. Zo staat de deur altijd open voor 
veteranenverenigingen om in het museum gratis bij-
een te komen. Afgelopen maand is er een Anjerperkje 
voor het museum geopend door de burgemeester van 
de gemeente Hellendoorn. Wie veteraan is, komt op 
vertoon van de veteranenpas gratis binnen; een be-
dankje voor diens inzet voor de vrede en veiligheid van 
ons land.
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als vanouds en supergezellig. Iedereen was blij 
dat we elkaar weer fysiek konden ontmoeten 
en met elkaar konden spreken. Met een natje 
en een droogje werd dit dan ook een bijzonder 
gezellige middag. Met specifieke dank aan ons 
bestuurslid Joop Nahon, die voor de heerlijke 
hapjes zorgde. 

Onze nieuwe (tijdelijke) locatie is het Museum 
Bescherming Bevolking, aan de Van Vreden-
burchweg 176a, 2285 SE Rijswijk Z-H.
Dit museum is in het bunkercomplex op park 
Overvoorde. 

In de 2e wereldoorlog werd het park Over-
voorde vanaf 1941 gebruikt door de Duitse 

Helaas kunnen we nog niet terecht op onze 
vaste bijeenkomstlocatie, Echos Home “Het 
Anker” op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. 
Gelukkig hebben we een tijdelijke nieuwe lo-
catie gevonden in Overvoorde, Rijswijk bij Den 
Haag. 

Op dinsdag 7 september jl. hebben wij daar 
voor de eerste maal een mogelijkheid gehad 
om een bijeenkomst te organiseren. Dit deden 
we weer in samenwerking met onze vrienden 
van de Bond van Wapenbroeders (BvW) afde-
ling Zuid-Holland en de oud Stoters (BOSS). 
Met deze 2 verenigingen hebben we inmiddels 
al geruime tijd een goede samenwerking op-
gebouwd. Deze middagbijeenkomst was weer 

Hans Jansen

Grote teleurstellingen waren het, de vele vergaderingen, herdenkingen en bijeenkomsten die 
de afgelopen periode afgelast, uitgesteld of zéér kleinschalig door gingen. Gelukkig kunnen 
we, na meer dan anderhalf jaar van beperkingen, inmiddels weer veel.

Zuid-Holland
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bezetter. Het bunkercomplex wordt toen on-
derdeel van de Duitse Atlantikwal, die zich uit-
strekte van Noorwegen tot aan Spanje. 

Het terrein werd ontoegankelijk gemaakt voor 
de lokale bevolking en de Luftwaffe bouwt 
er een aantal bunkers om dienst te doen als 
`Funckhorchstelle’, een geheime afluisterpost. 

Deze diende om het berichtenverkeer vanuit 
Engeland op te vangen. 
Tegen het einde van de oorlog werden de bun-
kers leeggehaald en ging de geheime appara-
tuur op transport naar Duitsland.

Bescherming  Bevolking (BB)
De BB was een naoorlogse organisatie van de 
overheid, opgericht in 1952. 
De organisatie was onderdeel van de civiele 
verdediging en had als taak om de bevolking te 
beschermen tegen de onmiddellijke gevolgen 
van oorlogsgeweld gedurende de periode die 
nu bekend staat als de Koude Oorlog. 
Aan die taak is later uitbreiding gegeven, door 
de BB ook in te gaan zetten bij rampen in vre-
destijd. 
De organisatie was verantwoordelijk voor het 
blussen van branden, redden van mensen en 
het ondersteunen van de bevolking ten tijde 
van oorlogsdreiging of de gevolgen van oor-
logshandelingen. De BB was geen militaire or-
ganisatie, maar een organisatie van burgers 
om de bevolking hulp te verlenen. 

Op het hoogtepunt van de organisatie waren 
165.000 mensen betrokken bij de activiteiten 
van de BB. De organisatie is opgeheven als ge-
volg van de reorganisatie van de rampenbe-
strijding. 
De taken zijn overgedragen aan o.a. de Brand-
weer en het Rode Kruis. Na het opheffen van 
de BB in 1986 is de organisatie snel ontman-
teld.

(Tekst gebruikt uit de folder Museum Bescher-
ming Bevolking)

ALV afdeling Zuid-Holland
Op donderdag 23 september 2021 werd, na 
bijna 2 jaar, weer een fysieke Algemene Le-
denvergadering (ALV) gehouden binnen onze 
afdeling. 
Deze vond plaats in het BB museumgebouw in 
Overvoorde, Rijswijk Z-H.
Het aantal aanwezige leden, inclusief bestuur, 
op deze ALV was 14 personen. Maar 9 leden 
(van de totaal 75 leden/donateurs) hadden 
zich afgemeld bij de secretaris. 

De gangbare zaken kwamen ter tafel volgens 
de agenda en werden besproken met de aan-
wezige leden.

Er werd allereerst stilgestaan bij de leden die 
ons de laatste 2 jaar zijn ontvallen.
Dit waren de heren: F.J. van der Stijl en T. 
Schreuder in 2020 en in 2021 de heren: A. 
Robbemont en ons erelid en oud-voorzitter 
J.C. Saarloos.

Ook kwamen de goedkeuring van de notulen 
ALV 2019 en van de jaarverslagen over 2019 
& 2020 aan de orde.

De financieel jaarverslagen van 2019/2020 en 
de verklaringen van de kascontrolecommissie 
werden ook goedgekeurd door de leden.

Vervolgens het schema van aftreden van de 
bestuursleden. De zitting van bestuursleden is 
statutair voor een periode van 3 jaar.

Functie: Aftreden in:
Voorzitter 
Dhr. A.J. Jansen  2020

Secretaris 
Dhr. J.J. van der Vecht 2022

Penningmeester 
Dhr. J.G. van der Wal 2021

Social/ledencontact 
Dhr. J.N. Nahon 2021 

Alle aftredende bestuursleden waren herkies-
baar en werden herkozen door de aanwezige 
leden. Na deze ALV werd er voor iedereen een 
eenvoudige lunch geserveerd. 

Aansluitend konden de aanwezigen die dat 
wilden, onder leiding van een gids, een rondlei-
ding krijgen door het museum.

Landelijke Algemene Leden Vergadering 
Tijdens deze LALV, die plaats vond op vrijdag-
middag 1 oktober 2021 in Harskamp (Generaal 
Winkelman-kazerne), werden Jaarspelden en 
erekoorden voor resp. trouw lidmaatschap 
van OVV KNR en het deelnemen aan het ere-
detachement weer uitgereikt. 
Veel leden die in aanmerking kwamen voor 
deze decoraties waren helaas niet allemaal 
aanwezig.
Voor onze afdeling (Zuid-Holland) waren er 
maar vier te decoreren leden aanwezig.
Dit waren:
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Dhr. J. Beij, Groen erekoord voor 15 maal deel-
name, met zilveren nestelpen. 
Dhr. J.G. van der Wal, Groen erekoord voor 5 
maal deelname eredetachement.
Dhr. A.J. Jansen, Groen erekoord voor 5 maal 
deelname eredetachement.
Dhr. J. Beij, Jaarspeld 15 jaar lidmaatschap.
Dhr. A. van Seters, Jaarspeld 25 jaar lidmaat-
schap.
Dhr. A.J. Jansen, Jaarspeld 25 jaar lidmaatschap.

   Foto: Hans Taal: De 

heer A. van Seters wilde 

niet op de foto.

Op de Korpsdag op zaterdag 2 oktober op 
de Generaal Winkelmankazerne in Harskamp 
kreeg ons Erelid Harrij Verweij door landelijk 
penningmeester John Brinckman het groene 
koord met gouden nestelpen (voor 25x deel-
name) uitgereikt.

Hans Jansen
Voorzitter 
OVV KNR afdeling Zuid-Holland
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Gouden Medaille voor Kpl1 Ronald Kuik
Voor 36 jaar langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Koninklijke Landmacht

Op zaterdag 02 oktober 2021 jongstleden heeft 
er een bijzondere ceremonie plaatsgevonden bij 
de Generaal Winkelman Kazerne te Harskamp. Er 
werd namelijk een ‘Gouden Medaille’ uitgereikt aan 
Kpl1 Ronald Kuik voor 36 jaar langdurige, eerlijke 
en trouwe dienst bij de Koninklijke Landmacht. Dit 
alles werd in het diepste geheim voorbereid dat zelfs 
de gastheren op de locatie waar het gebeuren zou 
plaatsvinden werden verrast. Bij hoge uitzondering 
was het decor van de ceremonie het gebouw van de 
Historische Collectie van het Korps Nationale Re-
serve. Voor Kpl1 Ronald Kuik was het dan ook een 
complete verrassing dat hij zijn familie, vrienden en 
kennissen bij het museum van het Korps Nationale 
Reserve zag staan.
Op verzoek van Kpl1 Ronald Kuik heeft de Plaats-
vervangend Inspecteur Reservepersoneel KL (R)  
Kolonel Fulco Stallmann het opspelden van de ‘Gou-
den Medaille’ met eer op zijn DT uitgevoerd. Norma-
liter zou Generaal Roland de Jong, commandant 43 
MechBrig, dat hebben gedaan.

Kpl1 Ronald Kuik, van harte gefeliciteerd met jou 
36-jarige jubileum, Red.Fo
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Roel Zevenhuizen

OVV KNR Werving
Korpsdag Natres 2021

Zaterdag 2 oktober 2021 was het wervingsteam van 
OVV KNR net als in 2019 aanwezig op de Korpsdag 
Natres. 
De Korpsdag werd wederom gehouden op de Leger-
plaats Harskamp/Generaal Winkelman Kazerne. 
Ivm alle corona perikelen was er in 2020 geen 
Korpsdag, maar ook nu waren er een aantal aan-
passingen nodig om het dit jaar wel door te kun-

nen laten gaan. De Korpsdag werd nu in tweeën 
gesplitst. Dit heeft te maken met de Afghaanse 
vluchtelingen die voorlopig op deze kazerne zijn 
geplaatst. 
Het “Federatieplein” (bij museum HC KNR) waar 
een aantal re-enactmentgroepen aanwezig waren 
zoals Pel 3-2, Vrijwillige Landstorm die act de pré-
séance gaven, ook deden de VVKNR en VFKNR hun 
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ding net als wijzelf, nieuw was hier de verkoopstand 
van het OVV en de “Stichting Battlefield Tour 2018” 
enz. Het was in ieder geval een heel gevarieerd pro-
gramma op het plein. 
Het andere evenement was op het kazerneterrein, 
hier waren diverse static shows en demonstraties, 
ook werd hier gestreden om de Landstorm cup 
(nieuw dit jaar). Wij van de werving waren ook 

gesplitst, één stand stond op het Federatieplein en 
één op het kazerneterrein, wat overigens heel goed 
uitpakte. 
Omdat de Natresbataljons 25 jaar bestaan kreeg 
elke bezoeker bij een bezoek aan het museum His-
torische Collectie een speciaal gemaakte Coin. De 
gehele dag door was er een optreden van de vrij-
willige Muziek- en Tamboerkorps verbindingsdienst, 

ook was er een optreden van Fanfare Korps Natio-
nale Reserve. Overall was het een geslaagde dag, 
was een prima Korpsdag organisatie. Zoals al eerder 
werd genoemd dat de splitsing van de werving goed 
uitpakte, en dat klopt ook wel, de gezamenlijke 
werving heeft ons 19 nieuwe leden opgeleverd, was 
een top dag. Medewervers bedankt voor dit grote 
aantal nieuwe leden!
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www.vrijwilligelandstorm.nl

De site is in coronatijd zonder al te veel tamtam gelan-
ceerd, maar heeft nu al een prima bereik. De site groeit 
nog steeds aan en de makers staan open voor reacties 
via het contactformulier. De ontwikkeling hiervan is 
een initiatief van de Stichting de Nationale Landstorm 
Commissie.
  
Het colofon van de site lezen we de reden van ont-
staan. “De geschiedenis van de Vrijwillige Landstorm 
– en de daaruit voortgekomen Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm – is in Nederland vrijwel onbekend onder 
de bevolking. De meeste geschiedenisboeken zwijgen 
hierover in alle talen. Die onbekendheid maakt ook dat 
de Vrijwillige Landstorm uit het interbellum nog wel 
eens verward wordt met de in 1943 opgerichte Waffen 
SS organisatie Landstorm Nederland. De vooroorlogse 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm heeft niets te maken 
met dit later door de nazi’s opgerichte legeronderdeel; 
een ongehoord misbruik van de naamsbekendheid van 
de Vrijwillige Landstorm.  

Het collectieve geheugen van Nederland is overvoerd 

met informatie over de Tweede Wereldoorlog, door 
alle niet te bevatten gruwelen uit die periode. Na de 
Tweede Wereldoorlog, toen geschiedenis weer opge-
tekend werd, was de periode daaraan voorafgaand 
volledig ondergesneeuwd geraakt door die vreselijke 
oorlog. En zo ook de geschiedenis van de (Bijzondere) 
Vrijwillige Landstorm.

Doordat veel originele documentatie bij legerorder is 
verbrand in de meidagen van 1940 – en op 3 maart 
1945 bij het bombardement op het Bezuidenhout 
verloren is gegaan – is deze geschiedenis van de Vrij-
willige Landstorm opgetekend aan de hand van een 
metastudie van vele (her)ontdekte publicaties van de 
afgelopen 110 jaar en interne samenvattende publica-
ties van kort na de oorlog.

Daarnaast zijn (ego)documenten – uit de spreekwoor-
delijke schoenendoos van opa op zolder – gebruikt. 
Die privé documenten en foto’s waren al die jaren niet 
bereikbaar voor het publiek, maar dankzij internet 
weer boven water aan het komen.”

Wie belangstelling heeft voor de geschiedenis van onze voorloper kan de site 
www.vrijwilligelandstorm.nl aanklikken en treft daar vele wetenswaardigheden aan. 
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Herinneringen 

Dag Richard, Marnix Sopacua, 

Beste Marnix,

We ontmoeten elkaar zaterdag 2 oktober op de 
Korpsdag van Nationale Reserve. Je herinnerde mij 
aan je beëdiging in 1990 in Assen.

Al is het dertig jaar geleden: Ik weet het nog als de 
dag van gisteren en wil je deelgenoot maken van 
mijn herinneringen. 
Toen je naam werd afgeroepen bij die beëdiging en 
je aantrad, wist ik direct: dit is een Ambonese jon-
gen. Je was, net als ik klein van stuk, met de grote 
grijnslach die ik kende van de Molukkers uit Eijsden, 
mijn geboorteplaats en woonplaats tot 1958 in het 
uiterste puntje van Zuid Limburg.
In 1951 kwamen enkele honderden Ambonezen 
wonen in het voormalige patersklooster in Eijsden. 
Ze waren met de boot Kota Inten naar Nederland 
gehaald. Dezelfde boot die de laatste lichting 
dienstplichtige Nederlandse militairen naar Indië 
bracht in 1949. Toen de burgemeester van Eijsden 
daarom vroeg, trad een model compagnie Ambo-
nese ex-KNIL militairen in tropen uniform aan voor 
de dodenherdenking op 4 mei. Ik was als jongetje 
van veertien jaar diep onder de indruk. Mijn moe-
der, vroedvrouw in Eijsden, kwam wekelijks bij de 
Ambonese gezinnen in het patersklooster, soms 
mocht ik mee en zag iets van het dagelijkse leven 
van een KNIL gezin.

Ik heb later altijd het gevoel gehad dat de Ambo-
nezen tweemaal zijn verraden. De eerste keer door 
de Javaanse regering van Sukarno en  later door de 
Nederlandse regering die de beloofde terugkeer 
naar Indië niet kon waarmaken. De latere acties 
van jonge Ambonezen begreep ik heel goed, al vind 
ik nog steeds het gebruikte geweld volstrekt verwer-
pelijk. Dat  een Ambonese vrijwilliger tot het Korps 
Nationale Reserve toetrad vervulde mij met de hoop 
dat dat het nog ooit goed zou komen tussen de ex-
KNIL en het Nederlandse leger.

Ik wilde je deze herinneringen niet onthouden.

Als je delen uit deze brief wil publiceren in mijn lijf-
blad begeleid door een foto van je beëdiging, zou ik 
dat zeer waarderen.

Hartelijke groeten,  

Koos Vaes Fo
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Ga mee op de zwaarbevochten reis 

naar wat nu onze vrijheid heet.

  EEN ANDER 

PERSPECTIEF

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

Algemene Vereniging van Reserve Militairen

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

A d v e r t e n t i e
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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
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Update Long Distance Patrol Slovenie

Tekst: Jan Veldkamp
Foto’s: AVRM

De deelnemers aan de LDP hebben voorafgaand aan de LDP drie gezamenlijke trainingsmo-
menten. De eerste vond plaats op de Holterberg, de tweede op Terschelling en de derde in 
Oosterbeek. Het zijn de momenten waarop de deelnemers elkaar leren kennen, ervaren hoe het 
is om met twintig kilo te lopen, het moment om kennis op te doen omtrent de materiaalkeuzes 
en ervaring op te doen met het navigeren met gps. Hieronder volgt een kort verslag van het 
weekend waarin de LDP-deelnemers onder andere de alternatieve Airborne wandeltocht liepen.

Het trainingsweekend startte op vrijdagavond 10 
september. Om 20:00 uur waren de meeste LDP-ers 
klaar met opzetten van hun tent op een van de twintig 
geboekte plaatsen. Eeuwe Geertsma (organisatie LDP) 
had de dag al gebruikt om een grote Tarp op te zet-
ten, dus wat regen kon de gezellige bijeenkomst niet 
bederven. 
Op zaterdagochtend tijdens het appel om 09:00 werd 
het LDP Team door de voorzitter Noord-Oost, John 
Brinckman in het zonnetje gezet. John bood Eeuwe een 
mooie fanion aan voor het tien jarig bestaan van het 
LDP-groep. Daarna startten het Alpha en Bravo team 
met hun route. De eerste stop was de militaire begraaf-
plaats. Daar heeft de LDP-groep in het kader van de 
herdenking van de slag om Arnhem een krans gelegd. 
Na de militaire groet werd vervolgd met de eerste trai-
ning van 25 km. Bij terugkomst op de camping even 
snel douchen en dan aanschuiven bij de bbq die John 
Brinkman ter ere van 35 jaar AVRM en 10 jaar LDP had 
georganiseerd. Om een uur of elf lag iedereen moe en 
voldaan in zijn tent. 

Op zondagochtend starten beide teams opnieuw om 
09:00 uur aan hun tocht van 25 km om vervolgens 
om een uur of drie weer te finishen. De dag werd afge-
sloten met inpakken en het uitwisselen van de laatste 
afspraken van de buddy’s onderling.

Al met al was het weer een geweldig leuk weekend, 
hoewel bij een enkeling de blaren het wellicht iets min-
der plezierig maakten. Die zullen wel weer genezen 
zijn, wanneer de groep op 30 september vertrekt naar 
Slovenie om daar de LDP te lopen. 135 km met 7500 
hoogte meters, verdeeld over 7 dag etappes.

Voor degenen die de LDP volgen, is Slovenie wellicht 
een verrassing, de LDP 2021 zou namelijk plaatsvin-
den in Wales. Echter de corona maatregelen in de UK 
maakten het voor de LDP onmogelijk om daar te gaan 
lopen. Vandaar dat gekozen is voor Slovenie, een tocht 
die als back- up al was voorbereid.
Dagelijks zullen op www.longdistancepatrol.nl de ver-
slagen van de etappes geplaatst worden. Fo
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Bericht vanuit uw ledenadministratie

Henk van Leeuwen

Na de korpsdag op 2 oktober j.l. kreeg ik bericht dat de werving voor 17 nieuwe leden en 1 
donateur+ had gezorgd. Een uiterst prima resultaat en de werving verdiend dan ook een dikke 
pluim hiervoor.
Ook John Brinckman en Hans van Tongeren hadden goede zaken gedaan met hun stand van 
OVV-KNR. Ook deze heren verdienen een dikke pluim hiervoor.
Alle nieuwe leden en donateur+ zijn bijgeschreven en voor hun, hartelijk welkom bij Onze Vrij-
willigers Vereniging Korps Nationale Reserve.
Totaal in het laatste kwartaal nieuw binnen is: 38 nieuwe leden/donateurs en totaal in 2021: 
44 nieuwe leden/donateurs. 
Op het moment van schrijven (12-10-2021) hebben we 605 leden/donateurs. Echter hebben er 
ook inmiddels 11 leden hun lidmaatschap opgezegd met verschillende redenen.

Nieuwe leden
Annen R. HOOGEVEEN Noord D
Klomp C.M. BEDUM Noord
Mulder-Stoffer H.J. BIDDINGHUIZEN Noord
Pels R.N.T. WOLVEGA Noord
Wal H. van de LEEUWARDEN Noord
Wiersma F.J. OOSTWOLD WESTERKWARTIER Noord
Zemering P. BEILEN Noord
Schuitemaker R. DALEN Noord
Snippe A.P. ZWINDEREN Noord
Frens H. HEERDE Overijssel
Veldkamp H.W.F. OLST Overijssel
Boer D. de HASSELT Overijssel
Schipper G. DOETINCHEM Overijssel
Ijzebrink M. OMMEN Overijssel
Stroomberg H. WIJHE Overijssel
Vet C. de EEMNES Utrecht
IJzendoorn E.J. van HEILOO Noord-Holland
Klaver T.G.M. HOOGKARSPEL Noord-Holland
Damen S. SCHARDAM Noord-Holland
Beijer, E.H.M.A. ALKMAAR Noord-Holland
Broek P.J. HEEMSKERK Noord-Holland
Bogers G.  RIJSWIJK Zuid-Holland
Mallee BENTHUIZEN Zuid-Holland
Vercouteren J. ROTTERDAM Zuid-Holland
Wuister H. SCHIEDAM Zuid-Holland
Giessen P.B. van der DORDRECHT Zuid-Holland
Saarloos L. van Herk  ZOETERMEER Zuid-Holland D
Vreede P.A. de PAPENDRECHT Zuid-Holland
Heijden J. van der GEMERT Zuid
Mertens L.H. GELDROP Zuid
Span G.A. LAGE MIERDE Zuid
Brouwer R.L.M. de OOST WEST EN MIDDELBEERS Zuid
Huijten N.H.E. ELSLOO Zuid
Routsos M.C.P.J. EINDHOVEN Zuid
Nettekoven E.C.J.M. EINDHOVEN Zuid
Vessem J. van 'S HERTOGENBOSCH Zuid
Knops R.J.A.M. MALDEN Zuid
Mastail J.R. CUIJK Zuid

Henk van Leeuwen
Uw Ledenadministrateur
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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
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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  A.C. Faesen (Lex)
  Ooievaarstraat 2
  5941 JH Velden
  Tel. 077 - 47 21 368 / 06 - 28 40 51 35
  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. 4 - 2021 3e 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. 1 - 2022, 
4e jaargang
Vóór 1 februari 2022
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