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Data als defensie
Missies uitvoeren is een gevecht geworden om de beste informatiepositie. Wie de meest gedetailleerde kennis heeft,  

is het effectiefst in het uitvoeren. Niet alleen in de hightech commandocentra, maar ook - en misschien wel vooral -  

in het veld.

Informatiedominantie is een geducht wapen in de strijd tegen vijandelijke facties. De NetApp datastorage- en data -

mana gementoplossingen geven, mits toegang tot internet of andere netwerken is verzekerd, uitgezonden een heden  

of individuele militairen 24/7 toegang tot de juiste actuele informatie over het inzetgebied. En hebben daarnaast de 

mogelijkheid nieuwe informatie toe te voegen.

NetApp is een van de uitverkoren toeleveranciers voor US Army, meerdere NAVO partners en ook voor de  

Nederlandse defensie.

Als het er echt op aankomt, vertrouw je op datastorage en -management van NetApp.
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Jaargang 68 - nummer 2

Sinte Barbara verschijnt 3 keer per jaar.

Redactie Sinte Barbara
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Met ingang van 1 januari 2016 dient alle  

kopij ingeleverd te worden vóór respectie-

velijk: 15 februari, 15 augustus, 15 oktober.

 

Tekstmateriaal in een Word document aan-

leveren, gebruik lettertype Verdana 10 pt.  

In het redactionele artikel duidelijk aange-

ven waar het beeldmateriaal geplaatst dient 

te worden. Dit kan door op de juiste plaats 

in het artikel het referentienummer van het 

beeldmateriaal en de bijbehorende onder- 

titel cursief/vet te vermelden. Beeldmate- 

riaal dient van goede kwaliteit te zijn, voor-

keur 300 dpi / min. 2 MB. Beeldmateriaal als 

losse bijlagen meesturen.

De redactie behoudt zich het recht ingezon-

den artikelen te redigeren, in te korten en/of 

niet te plaatsen. 

 
Niets in deze uitgave mag worden overgenomen, vermenig- 

vuldigd of gereproduceerd worden zonder schriftelijke  

toestemming van de redactie of andere auteursrecht- 

hebbenden. De VOA en Green Paper kunnen geen aan- 

sprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid  

van alle in deze uitgave opgenomen teksten en beelden.

Profileren in de vorm van publiceren en participeren kan  

niet automatisch de voorkeur bij verwerving inhouden.

Realisatie en commerciële exploitatie

Contactpersoon: John J. Akkerman

Tel: 0653 - 569 550

E-mail: john.akkerman@

greenpaper-association.com



Zoals aangegeven hebben we in deze Sinte Barbara weer een 
zeer diverse en boeiende inhoud. Het begint al met het voor-
woord van de Voorzitter en het daaraan gerelateerde artikel  
van Egbert Honing over de toekomstbestendigheid van de VOA. 
In het artikel worden de relevante aspecten nog eens opgelijnd. 
In de Algemene LedenVergadering van afgelopen mei is het  
onderwerp reeds aangekondigd en in de afgelopen ledenraad is 
het onderwerp al in een eerste termijn besproken. Nu is het ook 
gepubliceerd in de Sinte Barbara om de VOA-leden maximaal te 
informeren en zo via de afdelingsbesturen deel te kunnen nemen 
aan de discussie. De discussie en evaluatie zal nog wel enige tijd 
in beslag nemen en de besluitvorming zal dan ook pas in de loop 
van volgend jaar plaats vinden. Wordt dus vervolgd. 

In de discussie over het nut en het gebruik van het VOAWEB is 
nog eens een handleiding opgenomen over het (opnieuw) aan-
melden voor dit VOAWEB, met name voor het ledengedeelte. 
Het blijkt dat veel leden moeite hebben om voor dit leden- 
gedeelte in te loggen, zeker na de invoering van de vernieuwde 
website. Bovendien wordt er feitelijk (te) weinig gebruik gemaakt 
van dit medium. Het VOAWEB is bij uitstek geschikt voor  
actuele artikelen en (uitgebreide) verslagen. Het VOAWEB biedt 
o.a. de mogelijkheid om veel meer foto’s te plaatsen dan in de 
Sinte Barbara. Bovendien is het VOAWEB een prima platform 
voor het (tijdig) aankondigen van alle verenigings- en afdelings-
activiteiten, inclusief alle bijzonderheden. 

In deze Sinte Barbara verder Nieuws van het Wapen, in het  
bijzonder het bezoek van ZM de Koning aan het LbO, de (dubbe-
le) commando-overdracht van het Vustco, de uitreiking van de 
dapperheidsonderscheiding aan Kap Veenstra enz. Verder in de 
rubriek Operatie en Oefening aandacht voor de schietoefe- 

ningen in Baumholder, het oefenen van de Fire Support Teams 
aldaar en verder de gehouden Menno van Coehoorn wedstrijden 
op het ASK. In de rubriek Tactiek en Techniek diverse (inter- 
nationale) onderwerpen zoals, dreiging Russische artillerie en  
beproeving in Noorwegen. 
Ook de geschiedenis komt nadrukkelijk aanbod in “Unter- 
nehmen Nordwind” (de andere slag in de Bulge). Ook de vaste 
rubrieken met o.a. de verbouwing van Paviljoen 3, verslagen van 
de ALV en de VOA afdelingen ontbreken niet. 
Tenslotte de aankondiging van 100 jaar Grondgebonden  
Luchtverdediging en natuurlijk de fotoimpressie van het Gala-
feest op de Vredepeel.

Voor u ligt het tweede nummer van 2016. Het heeft uiteindelijk meer tijd gekost om  

dit nummer samen te stellen. De oorzaak moet deze keer voornamelijk in mijn  

persoonlijke sfeer worden gezocht, met een opeenstapeling van betaalde en onbetaalde  

activiteiten. Het leven van een ‘pensionado’ is blijkbaar nog drukker dan dat van een vol belaste (staf)officier. 

Tijd om nog eens na te denken over de samenstelling en verdeling van de werkzaamheden van de redactie.  

Wie zich nu geroepen voelt om de redactie te versterken, wordt hierbij van harte uitgenodigd om zich te melden. 

Overigens hebben we wel weer een prachtig nummer voor ons liggen met zeer gevarieerde inhoud.  

Het derde nummer voor dit jaar lijkt ook goed gevuld te gaan worden en we stellen alles in het werk om dit  

zo snel mogelijk na dit nummer uit te geven. 

TEKST /// LKOL B.D. HENK VAN RIJSSEN
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Van de Redactie

AANMELDING 340e JAARDAG 
ARTILLERIE JAARDAG 2017

De jaardag Artillerie van 2017 wordt gehouden op  
donderdag 12 januari 2017, aanvang 17:00 uur in de  
Officierskantine op de Legerplaats bij Oldebroek (LbO). 
In het verleden werd deze jaardag voor officieren en  
onderofficieren voor een groot deel bekostigd door de 
KL. Vanwege de bezuinigingen (uiteraard) moet nu een 
groot deel van de kosten door de eenheden, lees het 
VUSTCo, mogelijk de VOA en de deelnemers zelf  
worden opgebracht. Dat betekent dat de eigen bijdrage 
dit jaar waarschijnlijk hoger zal zijn dan de afgelopen  
jaren. Wederom kunnen ook VOA-leden zich via hun  
afdelingsbesturen aanmelden voor deze jaardag. Volg 
de definitieve uitnodiging via www.VOAWEB.nl

De drukte van 
een pensionado



In de vorige Sinte Barbara heb ik daarvan al een bloemlezing 
gegeven. Het belang dat de het bestuur hecht aan de vere- 
nigingsdoelstellingen en de activiteiten die ter ondersteuning 
daarvan worden ondernomen, onderstreept haar geloof in een 
toekomst voor de VOA. Maar er zijn allerlei ontwikkelingen die 
het noodzakelijk maken verder na te denken over die toekomst, 
zoals ik tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering al aan  
de orde heb gesteld. In oktober zal een eerste discussie over  
dit onderwerp plaatsvinden binnen de Ledenraad op basis van 
een discussiestuk van het bestuur. Uiteindelijk gaat het erom  
te bezien of het noodzakelijk is aanvullende maatregelen te  
nemen om onze Vereniging toekomstbestendig te houden.  
En als dat zo is, uiteindelijk vast te stellen welke maatregelen 
wenselijk en mogelijk zijn.

Binnen het bestuur van onze vereniging wordt al geruime tijd 
gesproken over de toekomst van de VOA, vanuit de wetenschap 
dat het ledenbestand aan het vergrijzen is en het aantal leden 
langzaam maar gestaag aan het afnemen is. Tevens constateren 

we dat de Vereniging veelal nog een imagoprobleem heeft. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit de reacties van actief dienende officieren 
die geen lid zijn en geen beeld hebben van de huidige situatie  
in de VOA. Het bestuur merkt daarbij op dat het lastig is om 
vooral de jonge generatie officieren geïnteresseerd en betrokken 
te houden bij de Vereniging. Naast deze zaken blijkt dat het 
steeds lastiger wordt om de leden bereid te vinden om zitting  
te nemen in het landelijk bestuur of in een van de afdelings- 
besturen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de bestuurbaarheid 
van onze Vereniging. 

De terugloop van het ledenbestand is op zich niet onlogisch. We 
kunnen, door opschorting van de dienstplicht, niet meer putten 
uit de instroom van categorie reserveofficieren. Daarnaast is het 
door de jarenlange sterke reductie van zowel de grondgebonden 
vuursteun als de luchtverdediging onvermijdelijk dat het leden-
bestand van de VOA afneemt. Een uitgebreide analyse van dat 
ledenbestand en een vergelijking met het potentiële leden- 
bestand leert ons onder andere dat met name een groot deel van 

In het vorige nummer van ons blad heb ik in mijn voorwoord geschreven over het  

belang van de VOA en daarbij gewezen op de onverminderde waarde van onze 

doelstellingen. Het bestuur realiseert zich daarbij terdege dat tegenwoordig meer dan ooit geldt dat een lid ook 

enig nut moet kunnen ontlenen aan zijn of haar lidmaatschap. Het argument ‘het hoort erbij’ wordt  

door velen als niet ter zake doende beschouwd. Met dat in gedachten heeft de VOA inmiddels een scala  

aan activiteiten ontplooid die voor een groot deel van belang zijn voor actief dienende officieren, zonder de  

niet meer actief dienende leden te kort te doen.

TEKST /// BGEN B.D. A.M. ROSENGARTEN, VOORZITTER VOA
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Van de Voorzitter
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de actief dienende officieren zich kennelijk niet (meer) betrokken 
voelt bij onze Vereniging. Om die reden worden zij geen lid of 
zeggen zij hun lidmaatschap op (ongeveer de helft is geen lid). 
Dat is bijzonder jammer, omdat op langere termijn juist deze 
groep de basis vormt voor de vereniging. Al met al redenen  
genoeg voor het bestuur om zich af te vragen hoe wij onze  
Vereniging voor alle leden, hoe verschillend hun achtergrond  
of belevingswereld ook is, aantrekkelijk te kunnen houden en/of 
maken. 

Zoals reeds is opgemerkt wordt het steeds lastiger alle bestuurs-
functies te vullen. Buiten dat ziet het bestuur dat er afdelingen 
zijn die nog zo weinig actieve leden hebben dat het steeds moei-
lijker wordt deze nog in stand te houden. Binnen het bestuur 
wordt dan ook gezocht naar een manier om de VOA goed be-
stuurbaar te houden en tegelijkertijd te behouden wat het lid-
maatschap voor de leden aantrekkelijk maakt. Dit zou kunnen 
leiden tot een aanpassing van onze organisatie. 

Als vertrekpunt voor een discussie is een aantal opties ontwik-
keld voor een nieuwe organisatiestructuur en criteria om die te 
kunnen beoordelen en vergelijken. Een nieuwe structuur moet de 
doelstellingen van de VOA ondersteunen, moet toekomstbe-
stendig zijn, moet het besturen eenvoudig en slagvaardig ma-
ken, moet herkenbaar zijn voor de leden en daardoor de betrok-
kenheid waarborgen. Een nieuwe organisatievorm moet ook 
kunnen rekenen op voldoende draagvlak binnen de vereniging. 
Een eventuele organisatieaanpassing moet worden bezien in 
combinatie met (aanvullende) activiteiten die de VOA organi-
seert. Tenslotte gaat het er uiteindelijk om wat we met elkaar 
ondernemen ter bevordering van onze doelstellingen en het wel-
bevinden van de leden die alle even belangrijk zijn.

Zoals gezegd zal daarover binnenkort een eerste discussie 
plaatsvinden in de Ledenraad. Uitgangspunt daarbij is dat  
activiteiten als, borrels, maaltijden, uitjes, bridgeavonden, de  
onderlinge contacten en niet te vergeten de acte de préséance 
bij overlijden, die veelal op afdelingsniveau plaatsvinden, in 
stand blijven. Deze activiteiten en contacten moeten blijven be-
staan aangezien ze in een grote behoefte voorzien en een bin-
dend element in onze Vereniging vormen. Het motto moet zijn  
dat alle leden zich thuis moeten kunnen voelen bij de VOA,  
waarbij ieder lid kiest uit de mogelijkheden die hem of haar  
aanspreken.

Het bestuur is van mening dat de VOA een sterke toekomst 
heeft. Samen met u willen wij die toekomst gestalte geven en 
kleur geven, zodat iedereen zich gekend en erkend voelt.

Als vertrekpunt voor 
een discussie is een aantal 

opties ontwikkeld voor een 
nieuwe organisatiestructuur 
en criteria om die te kunnen 
beoordelen en vergelijken. 



We constateren ook dat een niet gering aantal (voormalige) artil-
lerieofficieren helemaal geen lid zijn van de VOA1. Dit probleem is 
niet nieuw. Reeds eerder heeft het bestuur opgemerkt dat dit aan 
de orde is. Een aantal jaren geleden is daar onderzoek naar ge-
daan en heeft dit geleid tot het nemen van een aantal maatrege-
len. Deze hebben echter nog niet helemaal het gewenste effect 
bereikt. Daarom wordt binnen het bestuur opnieuw gekeken hoe 

de vereniging kan (blijven) aanspreken bij de officieren van de 
grondgebonden-vuursteun en -luchtverdediging. De doelstellin-
gen van de vereniging blijven daarbij het belangrijkste uitgangs-
punt. De VOA werkt al bijna 70 jaar samen met haar leden aan 
met het bevorderen van een hechte en collegiale band. Dat  
doen we niet alleen met onze eigen officieren, maar ook met de  
officieren die betrokken zijn bij ons vakgebied. Samen zijn we als 

HET LEDENBESTAND VAN DE VOA LOOPT LANGZAAM MAAR ZEKER TERUG 
DOORDAT ER MEER LEDEN OVERLIJDEN, OF HUN LIDMAATSCHAP OPZEG-
GEN, DAN ER ZICH NIEUWE LEDEN AANMELDEN. EEN ANDERE OORZAAK  
IS DE STERKE REDUCTIE VAN HET AANTAL EENHEDEN WAAR OFFICIEREN 
VAN DE GRONDGEBONDEN VUURSTEUN EN LUCHTVERDEDIGING WERK-
ZAAM ZIJN. NOG EEN BELANGRIJKE FACTOR IS HET FEIT DAT ER NIET  
OF NAUWELIJKS NOG RESERVEOFFICIEREN DER ARTILLERIE WORDEN 
AANGESTELD. NAAST DEZE MIN OF MEER LOGISCHE AFNAME VAN HET  
LEDENBESTAND IS ER TOCH NOG MEER AAN DE HAND. 

TEKST /// LKOL B.D. EGBERT HONING
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Algemeen

professionals bezig met de ontwikkeling van ons vak. Maar ook 
met de verdieping daarvan. Gericht op de toekomst, met het be-
houd van onze tradities. Met dit stuk wil het bestuur een aanzet 
geven tot het voeren van een discussie binnen de vereniging die 
ertoe moet leiden dat de vereniging toekomstbestendig wordt. 

Huidige situatie
1.  De VOA is een vereniging met leden die een verschillende be-

levingswereld hebben. Veel van de oudere leden hebben geen 
enkele behoefte aan verandering en nemen genoegen met 
gezellige samenkomsten, of het lezen van de Sinte Barbara. 
Actief dienende officieren zijn veel meer geïnteresseerd in  
hun loopbaan. Voor de Vereniging zijn echter álle leden even 
belangrijk;

2.  Tegenwoordig geldt meer dan ooit, dat een lid ook enig nut 
moet kunnen ontlenen aan zijn of haar lidmaatschap. Het  
argument ‘het hoort erbij’ wordt door velen als niet ter zake 
doende beschouwd. Met dat in gedachten heeft de VOA  
inmiddels een scala aan activiteiten ontplooid:

•  De VOA stelt een groot netwerk beschikbaar, het GUNNERS-
NETWERK, dat zich binnen en buiten Defensie uitstrekt;

•  Organiseert themabijeenkomsten en symposia gericht op 
persoonlijke ontwikkeling en vakinhoudelijke kennis;

•  Geeft viermaal per jaar een vak- en verenigingsblad uit dat 
leden ook de mogelijkheid biedt hun eigen mening te  
ventileren;

•  Biedt een interactieve website aan voor actuele informatie en 
aanmelding voor activiteiten;

•  Geeft ruimte aan leden die bepaalde ideeën of projecten  
willen realiseren;

•  De VOA legt op verzoek van leden snel contacten met artille-
rieofficieren die functionarissen in de top van Defensie;

•  Reflecteert met leden die dat wensen persoonsvertrouwelijk 
over functioneren of adviseert bij een carrière switch; 

•  Bevordert de inzet van post-actieven als ondersteuners van 
de VOA of daarbuiten (project inzet post-actieven voor  
Defensie);

•  Organiseert jaarlijks het Galafeest voor artillerieofficieren en 
hun gasten;

•  En biedt haar leden financiële voordelen aan deelname aan 
activiteiten die door de VOA worden georganiseerd.

3.  Ondanks het hiervoor opgesomde pakket aan activiteiten 
constateert het bestuur dat er de afgelopen jaren het volgen-
de beeld is blijven bestaan: 

•  Er is een duidelijk verschil in belevingswereld tussen actieve 
en postactieve leden. Het ledental loopt nog steeds terug,  
ondanks het lidmaatschap van nagenoeg alle aankomende 
officieren. Er zijn echter vrijwel geen oudere, actief dienende 
officieren die zich aanmelden en per saldo zijn er meer leden 
die overlijden of hun lidmaatschap opzeggen;

•  Van alle actief dienende officieren is momenteel de helft lid;
•  De VOA kan haar oude imago maar met moeite van zich af-

schudden. Dit komt voor een deel doordat actief dienende 
officieren die geen lid zijn zich onttrekken aan de informatie 
over de VOA die laat zien dat er wel degelijk veranderingen 
zijn doorgevoerd de afgelopen jaren. Een andere oorzaak  
is dat de VOA die informatie niet voor het voetlicht weet te 
brengen;

•  Officieren of postactieve officieren die nooit lid zijn geweest, 

1  Hierbij zijn inbegrepen, volgens artikel 6 lid c van de Statuten 
van de VOA, officieren van de Nederlandse krijgsmacht of  
officieren van een andere krijgsmacht die direct of in samen-
werking met artillerieofficieren betrokken zijn bij het verlenen 
van vuursteun of luchtverdediging binnen het kader van de 
aan de Nederlandse krijgsmacht toegekende taken.

voelen op latere leeftijd over het algemeen niet de behoefte 
alsnog lid te worden van een Vereniging waar men mogelijk 
weinig of geen mensen kent;

•  Er zijn officieren die hun lidmaatschap opzeggen op het mo-
ment dat zij voor de Vereniging een belangrijke rol zouden 
kunnen spelen, als postactieve officier;

•  Er is vrijwel geen animo in de ‘oude afdelingen’ van de VOA 
om de functies van zittende bestuursleden over te nemen;

•  De oude afdelingen worden steeds kleiner en sterven lang-
zaam uit. De leden die daarbinnen nog actief zijn, beleven nog 
bijzonder veel plezier in hun regelmatige samenzijn en deze 
bijeenkomsten vormen nog steeds een van de belangrijkste 
activiteiten van de VOA. Die situatie zal de komende jaren  
niet veranderen, maar op de langere termijn zullen steeds 
meer van de oude afdelingen (op eigen initiatief) worden  
opgeheven;

•  In de afdelingen van actief dienende officieren lijkt de bereid-
heid bestuurlijke taken te verrichten groter te zijn, althans bij 
de Gunners, hoewel ook hier veel van die taken door een be-
perkt aantal enthousiaste leden wordt uitgevoerd. 

  Jonge leden zijn meer dan vroeger bereid aan hun persoonlij-
ke ontwikkeling en cv te werken en daarvoor projectmatig  
activiteiten op te pakken;

•  Vooral de oude leden zijn niet bereid grote afstanden te reizen 
om bijeenkomsten bij te wonen. Leden zijn eerder bereid aan 
activiteiten deel te nemen als dat van hen geen grote, of 
slechts kortstondige inspanning vergt;

•  In het verlengde van het voorgaande punt: leden zijn eerder 
bereid aan activiteiten deel te nemen als die ‘kant en klaar’ 
worden aangeboden;

•  Voor informatie-uitwisseling zijn voor de oude leden vooral de 
Sinte Barbara en tot op zekere hoogte de website van belang, 
voor de jongere, actief dienende leden spelen de sociale me-
dia een grote rol. In dit laatste geval is de dynamiek van infor-
matievoorziening ook veel groter.

Hoe nu verder?
Het bestuur is van mening dat het mogelijk moet zijn om de  
situatie zoals hierboven is weergegeven te verbeteren. 
Dit kan door enerzijds de geschetste problemen aan te pakken 
en anderzijds gebruik te maken van de positieve ontwikkelingen. 
Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen maatregelen 
die op korte termijn kunnen worden genomen en maatregelen 
die pas op langere termijn of via een overgangssituatie effectief 
kunnen zijn. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met 
gevoeligheden die de acceptatie van de voorstellen en de snel-
heid waarmee ze kunnen worden doorgevoerd, zullen beïnvloe-
den.

Het bestuur denkt dat de grootste effectiviteit kan worden be-
reikt door een combinatie van organisatorische maatregelen, 
een pakket met voor alle leden aansprekende activiteiten en 
goede communicatie naar de leden.



ORGANISATIE
Algemeen
De vraag is aan de orde of de huidige organisatievorm nog wel 
bruikbaar om de VOA aan haar doelstellingen te laten voldoen en 
toekomstgericht te laten functioneren, of dat de VOA op een an-
dere manier moet worden gestructureerd. Om die vraag te kun-
nen beantwoorden zijn vier mogelijke organisatieopties ontwik-
keld die aan de hand van een aantal criteria worden geanalyseerd. 

Mogelijke Opties

1. OPTIE I: “Alles blijft bij het Oude”
Deze optie spreekt voor zich. De organisatiestructuur vinden we 
geen probleem en die handhaven we. De structuur van de ver-
eniging blijft zoals hij is: hoofdbestuur met daaronder de afde-
lingsbesturen en de taken blijven hetzelfde. Wellicht kunnen af-
delingen die niet meer levensvatbaar zijn om wat voor reden dan 
ook (op termijn) worden opgeheven en/of samengevoegd.

2. OPTIE II: Centralisatie
Bij deze optie heffen we alle afdelingen op. De totale aansturing 
en organisatie van alle activiteiten wordt vanuit één bestuur ver-
zorgd. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het algemeen 
beleid, de coördinatie en organisatie van de landelijke activitei-
ten (zoals bv het gala, vaktechnische symposia, trainingen)  
financiën, ledenadministratie en de communicatie (Barbara en 
website). Daarnaast wordt het bestuur verantwoordelijk voor de 
organisatie van de meer regionaal georiënteerde activiteiten  
zoals de borrels, uitjes, contact bij overlijden, etc. 
Dit bestuur zal daarvoor voldoende worden geëquipeerd. Je zou 
dan bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een aantal bestuursleden 
die zich specifiek richten op een bepaalde regio. Te denken valt 
aan een viertal regio’s, noord, oost, zuid en west. Iedere andere 
vorm is bespreekbaar.

Het bestuur zou kunnen bestaan uit:
•  Voorzitter;
•  Vicevoorzitter;

•  Secretaris;
•  Penningmeester;
•  Lid externe betrekkingen en netwerken;
•  Lid communicatie;
•  X - Leden LSO’s regio’s en organisatie decentrale activiteiten;
•  X - Leden coördinatie en organisatie (centrale) activiteiten.

3. OPTIE III: Gedeeltelijke Decentralisatie
Bij deze optie blijft er een hoofdbestuur met daaronder twee  
afdelingen. Deze afdelingen zijn afdeling Noord en afdeling Zuid.
Alle nu bestaande afdelingen worden opgeheven of beter ge-
zegd ondergebracht binnen Noord en Zuid. Het hoofdbestuur 
draagt zorg voor de organisatie van landelijke activiteiten. 
Te denken valt aan het jaarlijkse gala, vaktechnische symposia, 
trainingen etc. Daarnaast blijft het HB verantwoordelijk voor het 
algemeen beleid, de coördinatie van de activiteiten, financiën, 
ledenadministratie en de communicatie (Barbara en website). De 
twee afdelingen richten zich meer op de lokale activiteiten zoals 
het organiseren van (maandelijkse) borrels, uitjes, golftoernooi-
en, dinertjes, Barbaravieringen etc. Iedere afdeling krijgt een  
eigen bestuur dat bij voorkeur zal bestaan uit vertegenwoor- 
digers van alle categorieën. Actief dienende, reservisten en 
postactieven van zowel de korpsen Veldartillerie, Rijdende  
Artillerie en Luchtdoelartillerie. Ieder lid van de vereniging die 
woonachtig is in een van deze regio’s moet zich bij Noord of  
Zuid vertegenwoordigd kunnen voelen.

De structuur zou er dan als volgt uit kunnen zien:
Hoofdbestuur:
•  Voorzitter;
•  Vicevoorzitter;
•  Secretaris;
•  Penningmeester;
•  Lid communicatie;
•  Lid externe betrekkingen en netwerken;
•  X - Leden (centrale) activiteiten.

Bestuur Afdeling Noord en Zuid:
•  Voorzitter;
•  Vicevoorzitter;
•  Secretaris;
•  Penningmeester;
•  X – Leden (regionale) activiteiten.

Over een “werklocatie” of hoe je dit maar ook wilt noemen moet 
nog worden nagedacht maar het ligt voor de hand dat dit om 
praktische redenen Oldebroek en Vredepeel kunnen zijn. Ieder 
beter idee is welkom. 

4. Optie IV: Gunners en Luchtverdedigers in de lead
De optie is een variant op optie III.
In grote lijnen is het dezelfde maar bij deze optie vormen de  
huidige afdelingen Gunners en GLVD de kernen van de in optie 
III genoemde afdelingen Noord en Zuid. De verdeling van het 
takenpakket blijft hetzelfde als bij optie III. 

Criteria:
1.  De relatie tot de doelstellingen van de VOA. 
  Het is niet meer dan logisch dat de organisatie van de vereni-

ging de doelstellingen van de VOA op een goede manier dient 
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Algemeen
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te ondersteunen. Het gaat hierbij om kortweg drie hoofddoel-
stellingen te weten: het bevorderen van kameraadschap en 
saamhorigheid, het bijdragen aan de ontwikkeling en vak-
manschap en het behoud van de zinvolle tradities van ons 
wapen. Deze doelstellingen worden separaat gewogen.

2.  Toekomstbestendigheid.
  Met dit criterium willen we toetsen of de structuur voldoet om 

de vereniging toekomstbestendig te maken. Zoals we in de 
analyse hebben kunnen lezen is het Wapen de laatste jaren 
ingrijpend veranderd. De delen waarin de Artillerie en Lucht-
doelartillerie nog bestaan zijn opgegaan in het Vuursteuncom-
mando en het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings-
commando. Daarnaast zijn er officieren van het Wapen die 
verspreid door de hele Defensieorganisatie een functie vervul-
len al dan niet Wapen gerelateerd. 

  Voorts is de instroom van nieuwe leden drastisch beperkt 
door de verkleining van Defensie en de opschorting van de 
dienstplicht, waardoor de instroom van de categorie reserve-
officieren tot een minimum is beperkt. Dit zal ertoe leiden dat 
de omvang van de vereniging op termijn hoe dan ook zal gaan 
afnemen. Dit zal gaan leiden tot een verdere krimp van de 
huidige afdelingen waardoor het in een aantal gevallen bijna 
niet meer loont om deze nog in stand te houden. Samenvoe-
gen of opheffen is dan wellicht aan de orde. De vraag is dan 
ook gerechtvaardigd of we dit proces moeten laten gebeuren 
of dat we daar nu op moeten gaan anticiperen. 

3.  Eenvoud van bestuur.
  Een punt van zorg is het feit dat het steeds lastiger wordt om 

leden te motiveren zitting te nemen in het (afdelings)bestuur. 

Hierdoor ontstaan situaties waarbij een afdeling draaiende 
wordt gehouden door een of twee personen gedurende een 
lange periode. Een ander punt van zorg is de mate van inter-
actie/communicatie tussen de leden en de (afdelings)bestu-
ren. Bij afdelingen die floreren is dit geen probleem maar bij 
afdelingen die dat minder doen is dat wel een probleem. 

  Door de structuur van de vereniging te vereenvoudigen is  
het wellicht mogelijk om deze zorgpunten weg te nemen. 

  Bijkomend voordeel is dat de overlegstructuur minder “moei-
zaam” zou kunnen verlopen.

4.  Herkenbaarheid van en betrokkenheid bij activiteiten. 
  De vereniging zal voor alle leden, veldartilleristen, luchtverde-

digers, cadetten, actief dienende, postactieven en reservis-
ten, een aantrekkelijk en herkenbaar scala aan activiteiten 
moeten kunnen bieden op zowel landelijk als op lokaal/regio-
naal niveau. Een eventueel nieuwe structuur zal dit moeten 
(blijven) ondersteunen. Als dit niet gebeurt, zal dat gevolgen 
hebben voor de betrokkenheid (waarom zou ik lid zijn?) van 
de leden bij de vereniging.

5.  Draagvlak voor structuurverandering. 
  Hoe groot is het draagvlak binnen de vereniging voor het ver-

anderen van de structuur? Hiervoor is het belangrijk dat de 
bestuursleden en de leden zich vertegenwoordigd vinden bin-
nen de Vereniging. Kan ik nog regelmatig mijn borreltje drin-
ken met mijn collega’s? Zijn er activiteiten waar ik als jong 
officier wat aan heb voor mijn toekomst?  

 
  Kortom, het waarborgen van de belangen en interesses van 

alle leden zal van cruciaal belang zijn voor het draagvlak voor 
de veranderingen van de structuur. 

Algemeen
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Nieuws van het Wapen

“Het was een mooie, passende 
afsluiting”, vertelt kapitein Jakob 
Feenstra over de dapperheidson-
derscheiding die hij op woensdag 
17 februari 2016 in ontvangst 
nam. Voor zijn optreden als  
VN-waarnemer in Syrië ontving 
hij uit handen van toenmalig 
Commandant Landstrijdkrachten 
luitenant-generaal Mart de Kruif 
de Sculptuur Operationeel Optre-
den met een Zilveren Erekoord. 
Kapitein Feenstra heeft het bij-
zondere verhaal van zijn tijd in 
Syrië (2013) al enkele keren met 
collega’s gedeeld. 

“Natuurlijk was ik blij”, vervolgt 
de kapitein, maar hij spreekt ook 

van een dubbel gevoel. “De VN 
besteedde naderhand weinig aan-
dacht aan de gebeurtenissen. Dat 
begrepen mijn team en ik niet. We 
hadden toch goed gehandeld?  
De juiste beslissingen gemaakt? 
Naderhand zijn we allen op onze 
eigen manier verdergegaan.” 

De mensen met wie Kapitein 
Feenstra benauwde uren in een 
bunker doorbracht deden dat on-
der andere door deze onderschei-
ding voor hem aan te vragen. 

“Wat een prachtige blijk van waar-
dering, een grote eer! Het maakt 
mij enorm trots. Hiermee is de cir-
kel rond, het boek kan dicht.”

TEKST EN FOTO’S /// CADET-VAANDRIG MARTIN VAN DIJK
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Tijdens het bezoek aan de lucht- en raketverdedigingseenheid 
wisselde hij van gedachte met commandanten en senior-onder-
officieren op het gebied van wereldwijde raketverdediging en liet 
zich bijpraten over de capaciteiten van het DGLC. 
In deze gesprekken is ingegaan op de toenemende dreiging van 
ballistische raketten in de wereld, intensivering van internationa-
le samenwerking, de toekomst van lucht- en raketverdediging, 
integreren van wapensystemen en het verbeteren van leider-
schap. De flinke regenbuien weerhielden Mr. Ellison er niet van 
om ook een bezoek aan de operationele eenheden van het 
DGLC te brengen. Het DGLC hoopt met de expertise en het  
netwerk van het MDAA de raketverdediging naar een hoger  
niveau te brengen. 

Missile Defense Advocacy Alliance
Het MDAA, dat onder andere bekend is van het jaarlijkse Missile 
Defender of the Year Award Ceremony, is een organisatie die 
pleit voor de ontwikkeling en inzet van raketverdedigings- 
systemen voor de bescherming van Amerika en haar bond- 
genoten. 

Door de Amerikaanse burgers te informeren over raketverdedi-
ging en het bij elkaar brengen van belangrijke spelers in de raket-
verdedigingswereld wil het MDAA bijdragen aan een veiligere 
wereld. Het MDAA heeft zich ontwikkeld als een expertise  
centrum en is een belangrijke internationale partner op het  
gebied van raketverdediging.

Nieuws van het Wapen

MR. RIKI ELLISON, OPRICHTER EN VOORZITTER VAN 
HET MISSILE DEFENSE ADVOCACY ALLIANCE (MDAA) 
HEEFT OP DINSDAG 25 APRIL EEN BEZOEK GEBRACHT 
AAN HET DEFENSIE GRONDGEBONDEN LUCHTVER-
DEDIGINGSCOMMANDO (DGLC). 
DE DRIEVOUDIG NFL SUPERBOWL WINNAAR LEGT 
ZICH TEGENWOORDIG TOE OP DE INZET, ONTWIK- 
KELING EN VERBETERING VAN RAKETVERDEDIGING.

TEKST /// DGLC
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Met 250 mannen en vrouwen wordt er twee weken geoefend. 
Voor het eerst sinds lange tijd brengen de verschillende Com-
mando’s hun specialismen samen. Er is een systeem ontwikkeld 
waarin de wapenlocatieradar van het DGLC de doelopsporing 
verzorgt en in een geïntegreerde keten doorstuurt naar de artille-
rie. De voordelen van dat systeem zijn direct zichtbaar. Wacht-
meester Simons van 13 luchtverdedigingsbatterij is zichtbaar 
enthousiast: “Hier in het Doel Evaluatie Centre (DEC) gebruiken 
we alle informatie van de wapenlocatieradars en verkrijgen direct 

een point-of-origin of een point-of-interest, afhankelijk van de 
soort informatie die we willen. Die informatie verschijnt direct op 
ons scherm. We weten waar het projectiel vandaan komt, waar 
het heengaat en waar het neerkomt. Zonder visueel contact 
wordt de informatie doorgegeven aan het Fire Direction Centre 
(FDC) die de fire mission geeft”. De keten waarbij naast com-
mandovoering en eenheden ook de software wordt getest, is 
volop in ontwikkeling en de testen verlopen goed. Kapitein Lui-
ten van het Systemen Applicaties Trainers en Simulatoren 

“OKE, BIJ ‘KORTVALLER, KORTVALLER, KORTVALLER’ IS HET ZAAK DAT  
JE ZO SNEL MOGELIJK MET JE BUIK OP DE GROND GAAT LIGGEN”.  
TERWIJL DE 120MM MORTIEREN WORDEN AFGEVUURD, LEGT LUITENANT 
VAN OEFFELEN UIT WAAR ZIJN EENHEID MEE BEZIG IS. DE DREUNEN  
VAN INSLAANDE MORTIEREN OP DE ACHTERGROND GEVEN ZIJN VEILIG-
HEIDSPRAATJE DIRECT WAARDE. VANUIT DE SECTIE COMMUNICATIE  
VAN DGLC ZIJN WE OP BEZOEK IN BAUMHOLDER, WAAR HET DEFENSIE 
GRONDGEBONDEN LUCHTVERDEDIGINGCOMMANDO (DGLC) EN HET 
VUURSTEUNCOMMANDO (VUSTCO) EEN PRIMEUR BELEVEN.

TEKST EN FOTO’S /// DGLC - FOTO BOVEN: 120MM MORTIERIN BAUMHOLDER

Operatie & Oefening
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Operatie & Oefening

(SATS), die samen met de software engineers aanwezig is om te 
reageren op eventuele problemen, is tevreden. En met goede 
reden. “We zetten de informatie van de sensoren direct om in 
een call for fire. De software doet dat in combinatie met het sys-
teem. Dat is enorm snel, en tot op de meter nauwkeurig!”

Er hoeven niet langer coördinaten worden doorgegeven: een 
duidelijk voordeel. Spraak-communicatie komt er niet meer aan 
te pas. Dat betekent dus een kleinere kans op fouten en betere 
situational awareness. Het is een gesloten systeem, waarin er 
niet meer gewerkt hoeft te worden met een mens als link tussen 
de systemen. De radartrack van de wapenlocatieradar is voort-
aan de eyes on target. Uiteraard wordt er in de vredesbedrijfs-
voering wel gebruik gemaakt van waarnemers en er wordt nog 
gecontroleerd of alles goed verloopt, maar in principe is dat dus 
niet meer nodig. Niet langer is het VustCo afhankelijk van waar-
nemers in het voorterrein om doelen te kunnen aangrijpen, maar 
kan het in geval van nood erop vertrouwen dat de coördinaten 
die door het systeem worden opgeleverd nauwkeurig, betrouw-
baar en afdoende zijn om te reageren. Terwijl wij ons verplaatsen 
in de MB legt luitenant Ermers van het C-RAM peloton uit dat de 
wapenlocatieradar altijd bij de Artillerie Ondersteuningsbatterij 
ondergebracht was en uiteindelijk terecht is gekomen bij het 
DGLC. ”Het is een verbeterd product uit de jaren zeventig, wat 
door digitalisering bruikbaar is gemaakt om als doelopsporings-
radar te dienen. Deze capaciteit is enorm interessant voor de 
artillerie. De geïntegreerde keten waarbij gebruik wordt gemaakt 
van onder andere al bestaande componenten, zoals de wapen-
locatieradar, is nieuw en zorgt ervoor dat we direct informatie 

kunnen leveren waarop gereageerd kan worden.” Terwijl de rui-
ten trillen van de schietende panzerhouwitsers, komen we aan 
bij het vuurregelcentrum. De op één na laatste schakel in de ke-
ten. Luitenant Van Adrichem van het Bravo peloton van de Alpha 
batterij is zichtbaar tevreden over de resultaten. 
“De aansturing van het peloton op vuurregelgebied is makkelij-
ker, sneller, en verloopt met minder fouten. Minder handwerk en 
vooral minder communicatie is vereist. De grote controle is niet 
meer nodig. Echt rekenen hoeft niet meer, het systeem is prak-
tisch waterdicht”. 

Terug naar het bewegende gevecht
Ook op het hoofdkwartier zijn ze te spreken over de samenwer-
king en de geboekte resultaten. “De tijden zijn veranderd, we 
oefenen weer het beweeglijke gevecht”, legt overste Van Ocken-
burg (Plv-Commandant VustCo) uit. “Dat betekent dus terug 

naar wat we vroeger deden, maar als organisatie zijn wij door 
bezuinigingen en hervormingen veranderd. We oefenen weer op 
diepe operaties, maar de wapenlocatieradar hebben wij zelf niet. 
De Artillerie Ondersteuningsbatterij is verdwenen en het DGLC 
beschikt nu over de capaciteit die wij nodig hebben om effectief, 
snel en resoluut te kunnen optreden”. 

Volgens overste Van Ockenburg is dit oefenen van groot belang. 
“Het is doodeenvoudig: de vijand mag niet ‘ongesleten’ op onze 
opstelling komen. En wij zijn nu in staat om veel sneller te reage-
ren op situaties die zich voordoen tijdens het grotere gevecht, 
tijdens operaties van brigades en daarboven. Op dat niveau heb 
je te maken met vijandelijke artillerie. Ook vergt het voeren van 
het geïntegreerde gevecht van een brigade veel meer dan we in 
de afgelopen jaren hebben gedaan. Tijdens deze oefening met 
DGLC halen we alles eruit wat erin zit.” 

De ongeveer 250 mannen en vrouwen van grotendeels Vustco 
en DGLC werken aan een SOP. “We schrijven nu de doctrine 
voor hoe wij deze nieuwe keten integreren in ons optreden”, al-
dus overste Van Ockenburg. Het systeem waarbij radars in staat 
zijn vijandelijk vuur of eenheden te lokaliseren en daarop direct te 
kunnen reageren, brengt een nieuwe schat aan informatie en 
mogelijkheden. “Het gaat nog jaren duren voordat we dit weer 
tussen de oren hebben. We moeten nog veel oefenen om dit 
weer zoals vroeger te beheersen. De kennis is er nog, we zijn net 
op tijd. We gaan dit vaker oefenen en het stap voor stap uitbrei-
den. Hierbij is de bedoeling dat we alle sensoren afstellen en 
daadwerkelijk met eenheden wordt geoefend. 

Doel Evaluatie Centre, Wmr Simons

NL-Pantserhouwitser in Baumholder Lkol Marc van Ockenburg
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De organisatie was zoals gebruikelijk in handen van de Vere- 
niging Officieren Artillerie, afdeling Rotterdam. De muziek en de 
trompetsignalen bij de vlag werden dit jaar op uitstekende wijze 
verzorgd door een ensemble van het Fanfarekorps Nationale  
Reserve. Het geheel werd op indrukwekkende wijze opgeluisterd 
door het optreden van een detachement van het Exercitie Pelo-
ton 48 onder het gedreven commando van kapitein Kees Heidt. 
Een stukje nostalgie dat niet meer weg te denken is binnen onze 
krijgsmacht!

Onder de naam Peloton 48 treedt deze groep enthousiaste men-
sen sinds 1996 op als exercitiepeloton bij allerlei evenementen. 
Peloton 48 geeft een getrouw beeld van een peloton infanterie 
van de Koninklijke Landmacht uit 1948. Het doel van Peloton 48 
is het in stand houden en demonstreren van de militaire exercitie 

van eind jaren veertig van de vorige eeuw. In de ontvangstzaal 
van ‘De Gravenhorst’ was een groot aantal veteranen en belang-
stellenden bijeen. Onder de eregasten bevonden zich onze Voor-
zitter bgen b.d. A.M. Rosengarten, de heer A.A.M. Brok, Burge-
meester van de Gemeente Dordrecht en lkol (R) b.d. C.J. van 
Harmelen. Lkol (R) b.d. ir. R.P. Peters, die optrad als voorzitter 
van het Herdenkingscomité Dubbeldam, sprak een welkomst-
woord. Om 11.00 uur begaf het gezelschap zich naar het Dam-
plein, de plaats van handeling. Het was een ingetogen en indruk-
wekkende herdenking. 
Bij het jaarlijks dodenappél lieten familieleden van de gesneuvel-
den het ‘hier’ horen bij het noemen van de namen van hen die 
hier het leven lieten. Het was een plechtig moment. De trompet-
signalen ‘Taptoe’ en ‘Reveille’, met daartussen een minuut stilte, 
gaven daaraan een extra dimensie. De uitleg die kap (R) b.d. R.E. 

OP ZATERDAG 14 MEI 2016 VOND TE DUBBELDAM BIJ HET ARTILLERIE- 
MONUMENT OP HET DAMPLEIN DE JAARLIJKSE HERDENKINGSPLECH- 
TIGHEID PLAATS VAN III-14-RA. DAARBIJ WERDEN DE GEVALLENEN HER-
DACHT DIE IN DE MEIDAGEN VAN 1940 HET LEVEN LIETEN VOOR HET  
VADERLAND. HET ARTILLERIEMONUMENT TE DUBBELDAM IS EEN VAN  
DE WEINIGE ARTILLERIEMONUMENTEN IN ZUID-HOLLAND. OOK DIT  
JAAR WAS DE HERDENKING EEN INDRUKWEKKENDE GEBEURTENIS,  
ONDANKS HET FEIT DAT DE TWEE 25-PONDERS DIE IN VORIGE JAREN  
TRADITIONEEL STONDEN OPGESTELD, MET DE STUKSBEDIENING IN  
CEREMONIEEL TENUE, NIET MEER KONDEN WORDEN GELEVERD WEGENS 
BEZUINIGINGEN BINNEN ONS WAPEN.

TEKST EN FOTO’S /// GIEL MASSY EN ROB PETERS 

Nieuws van het Wapen
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Kamp gaf over de diepere betekenis van deze herdenking werd 
door alle aanwezigen met grote belangstelling gevolgd. Het  
geheel stond onder leiding van lkol (R) R.G. Boissevain, die de 
militaire handelingen verrichtte. 

Er werden 13 kransen gelegd door oudgedienden, burgers en 
militairen: Onno Koole, kleinzoon, en Eveline en Yasin Robbé 
Groskamp, achterkleinkinderen, van ir. A.H.H. Robbé Groskamp, 
reserve 1e luitenant der Artillerie, legden de krans namens III- 
14-RA, bgen b.d. A.M. Rosengarten namens de VOA, kap T. van 
Driel namens de WapenOudste Artillerie en Burgemeester  
A.A.M. Brok namens de Gemeente Dordrecht. Na terugkomst in 
de ontvangstzaal hield Burgemeester A.A.M. Brok op zeer per-

soonlijke en stijlvolle wijze de traditionele jaarlijkse toespraak, 
die hieronder integraal is weergegeven. Na deze toespraak droeg 
kap (R) b.d. R.P. Kroes enkele passages voor uit de gedenkwaar-
dige speeches van Winston Churchill. 

Allereerst uit zijn speech op 13 mei 1940 voor het Britse Lager-
huis toen hij in functie trad als Prime Minister.

“You ask, what is our policy? I will say: It is to wage war, by sea, 
land and air, with all our might and with all the strength that God 
can give us: to wage war against a monstrous tyranny, never sur-
passed in the dark, lamentable catalogue of human crime. 
You ask, what is our aim? I can answer in one word: Victory,  
victory at all costs, victory in spite of all terror, victory, how- 
ever long and hard the road may be; for without victory, there  
is no survival.” 

En vervolgens uit zijn speech door hem gehouden op 4 juni 
1940, ook voor het Britse Lagerhuis, na de evacuatie van de  
Britse troepen uit Duinkerken.

“We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight 
on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence 
and growing strength in the air, we shall defend our island,  
whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we 
shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and 
in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender.” 

Na afloop van het officiële gedeelte werd er onder het genot van 
een kopje koffie en een broodje nog geruime tijd nagepraat en 
van gedachten gewisseld. Oude herinneringen werden opge-
haald en vriendschapsbanden werden versterkt. Diep onder de 
indruk van de plechtigheid, en een ervaring rijker, keerden de 
deelnemers huiswaarts.

17
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Geachte aanwezigen,
Deze herdenking is voor mij anders dan de andere herdenkingen 
van de afgelopen dagen. Want deze herdenking brengt de oor-
log in Dordrecht zo dichtbij. Voor vele herdenkingen geldt dat wij 
stil staan bij de Tweede Wereldoorlog. We gedenken alle Neder-
landse militairen die gesneuveld zijn in het Koninkrijk der Neder-
landen of waar ook ter wereld in de Tweede Wereldoorlog en ook 
daarna, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. U bent hier 
ieder jaar bijeen om de meidagen van 1940 te herdenken en de 
strijd die daarna plaatsvond in deze omgeving. Verschillende van 
u zijn directe nabestaanden van hen die vielen. 

In deze begintijd van de oorlog werd ten velde getrokken door 
moedige mannen die met verouderd en bijzonder moeilijk te ver-
plaatsen materiaal geacht werden tegen de vijand ten strijde te 
trekken. Die vijand die ons had overdonderd door ons land  
binnen te vallen. De bezetting van ons eigen leger was minimaal 
te noemen. Toch was al heel snel duidelijk dat het land moest 
worden verdedigd. Hier in Dubbeldam werd hard gevochten om 
de Duitsers op een afstand te houden. Informatie over de oorlog 
van destijds leest als een vreemd verhaal. Los van het feit dat we 
absoluut niet goed waren voorbereid op de aanval, was er in die 
tijd ook weinig tot geen informatie beschikbaar. 76 jaar geleden 
gold eigenlijk alleen de nationale radio als informatievoorziening, 
maar dat kunnen wij ons nu, anno 2016, nauwelijks meer voor-
stellen. Via deze radio kwam echter maar weinig duidelijkheid 
over de verdediging van het land. Er deden allerlei geruchten de 
ronde over de vijand die zou oprukken en Nederland wilde  

veroveren. Maar generaal Winkelman liet in deze eerste dagen 
ook weten dat er alles aan gedaan werd om de indringers terug 
te duwen richting Duitsland. Voor degenen die nog geen Duitser 
hadden gezien, was het vaak heel moeilijk te geloven dat het 
écht oorlog was. In deze omgeving werd echter wel degelijk ge-
vochten. En flink ook, dat zei ik zojuist al. Er vielen slachtoffers 
aan beide zijden, dodelijke slachtoffers. Voor de families van de 
militairen in Dubbeldam zullen het zware dagen zijn geweest. 
Plotseling werden jonge mannen opgeroepen het gevecht aan  
te gaan. Vandaag herdenken we hier speciaal die strijd in  
Dubbeldam en de militairen die daarbij vielen. Aan onze zijde zijn 
aan het begin van de oorlog 6 mensen gesneuveld en er waren 
20 gewonden. Graag wil ik de namen van de gesneuvelden hier 
noemen opdat ze niet worden vergeten. 
1.  Reservekapitein W.J. Dethmers, 
  gesneuveld op 25 mei 1940;
2.  Dienstplichtig soldaat H. van den Akker, 
  gesneuveld op 13 mei 1940;
3.  Dienstplichtig soldaat J.H. van Elten, 
  gesneuveld op 10 mei 1940;
4.  Dienstplichtig soldaat I.J. Pennings, 
  gesneuveld op 10 mei 1940;
5.  Dienstplichtig soldaat J. ter Steege, 
  gesneuveld op 10 mei 1940;
6.  Dienstplichtig soldaat G. Westerdijk, 
  gesneuveld op 10 mei 1940.
Het is ook belangrijk om deze strijd te herdenken voor allen die 
de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt. 

Nieuws van het Wapen
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In Dordrecht herdenken we bovendien jaarlijks de Joodse slacht-
offers van de oorlog. Dat doen we samen met kinderen; leerlin-
gen van het Johan de Wittgymnasium hebben het monument bij 
het Stadhuis geadopteerd. Op dat monument staat de volgende 
tekst : “Je moet het je kinderen vertellen”. 
Ook helpen we elkaar herinneren dat 278 Joodse mensen zijn 
weggevoerd uit Dordrecht. Die herinneringen worden zichtbaar 
gemaakt via de Stolpersteine in Dordrecht. Een mooi initiatief dat 
inmiddels veel navolging krijgt in onze stad. Wat de Tweede We-
reldoorlog zo aangrijpend maakt is het feit dat de ervaringen nog 
steeds zo voelbaar zijn. De ervaringen maken onderdeel uit van 
onze geschiedenis en van de manier waarop geschiedenis be-
leefd wordt. Nog vele mensen kunnen uit eigen ervaring vertellen 
hoe de oorlog was. En hoe de overlevenden weer een nieuw le-
ven probeerden op te bouwen. Velen zijn, uiteraard, getekend 
door de oorlog. Belangrijk voor het heden is, dat we ons realise-
ren dat mensen traumatische ervaringen kunnen hebben, die 
ook op latere leeftijd nog kunnen optreden. Daarom zijn er velen 
die hun ervaringen blijven vertellen, op scholen, aan de kleinkin-
deren, in hun familie, en die hun ervaringen toevertrouwen aan 
het papier. Zo ook de dochter van een van de gesneuvelden die 
het verhaal van haar vader heeft opgetekend. 

“...Moeder ging zo gauw mogelijk naar Dordrecht, op 19 mei, 
met een brief van de burgemeester van Middelstum op zak, die 
haar permissie gaf om te reizen. Ik meen dat ze vader nog wel 
gesproken heeft daar, dat hij nog wel even bij kennis was, dat ze 
nog wel contact gehad hebben. Op 25 mei is hij overleden. Moe-
der is al die dagen bij hem geweest. Zij kwam pas terug toen 
vader overleden was en ik begreep dat de kist met vader toen 
ook al direct mee kwam. Het bericht van vaders overlijden is in 
Toornwerd bekend gemaakt in de herberg. Telefoneren was nau-
welijks mogelijk. Het werd ons verteld : “Dien pa is dood”.
Toen wij weer thuiskwamen was oma er. Zij bond mij op het hart 
flink te zijn, want moeder had het al moeilijk genoeg. Wij, de 
meisjes, gingen mee naar de begrafenis. Mijn broer was nog heel 
jong, ik weet niet of hij ook op de begrafenis was. Voor de begra-
fenis naaide moeder donkere knoopjes op onze jurkjes. Op de 
kist lag een krans paarse violen, namens de kinderen. Er waren 
erg veel mensen op de begraafplaats. Het personeel van de 
boerderij en de steenfabriek was er, veel mensen uit het dorp en 
verscheidene gedemobiliseerde militairen. We hadden een 
mandje met bloemetjes en die strooiden we over de kist uit. Op 
de begraafplaats was de dominee en die richtte zich ook even 
tot ons. Hij zei :”Je moeder was trots op jullie vader en jullie kun-
nen het op je moeder zijn.” Moeder was flink en dat werd ge-
waardeerd. Ze liet ons niet merken hoe moeilijk het voor haar 
was.” De kleinzoon van een van de gesneuvelden in Dubbeldam 
schreef mij afgelopen week per mail : “...voor zover mij bijstaat is 
oma nooit haatdragend geweest jegens de bezetter. Ondanks 
dat ze haar man verloor en zelf de boerderij en de steenfabriek 
moest leiden...” Zo dadelijk, na deze toespraak ga ik naar het 
stadhuis waar ik een groep Duitsers ontvang uit onze zusterstad 
Recklinghausen. Het is misschien vreemd, maar toch heb ik het 
gevoel, na zo’n herdenking als deze :”.. wat deed jij in de oorlog 
en wat deed je vader of opa in de oorlog?...” 
Veel belangrijker is echter: “Wat doen wij als er oorlog in Neder-
land uitbreekt? Aan welke kant staan wij? Hoe zouden wij  
handelen?” Maar bovenal mochten we vandaag wederom stil-
staan bij hen die hier vielen.

Vandaag wordt maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om 
voor de vrijheid te vechten. En hoe dichtbij huis die bevochten 
wordt. Ik heb onlangs een parallel getrokken tussen de ont-
heemden die op pad waren tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
de vele vluchtelingen nu. In de Tweede Wereldoorlog waren er 
naar schatting 60 miljoen mensen op de vlucht. Dit had enorme 
politieke en sociale gevolgen voor de toekomst. Na de oorlog 
werden grenzen getrokken en bevolkingssamenstellingen veran-
derden. Dit had consequenties voor onze samenwerking op in-
ternationaal gebied. De manier waarop we nu samenleven in de 
Europese Unie heeft voor een deel hiermee te maken. Ook de 
komst van de NAVO, nu wellicht niet meer dagelijks in het 
nieuws, maar lange tijd onderdeel van ons dagelijks leven, was 
er een resultante van. 

Na de Eerste Wereldoorlog, maar vooral na de Tweede Wereld-
oorlog, hebben we afgesproken dat we de herinnering daaraan 
levend willen houden. Er is één Tweede Wereldoorlog geweest 
en er mag er niet nog een komen. Nooit meer. De herinnering aan 
de wrede wereldoorlog moet onderdeel uitmaken van ons col-
lectieve geheugen. Die wereldoorlog is niet zomaar een moment 
in het verleden. Het is een ijkpunt, een moreel ijkpunt. We heb-
ben na die oorlog bepaald dat dit niet meer mag gebeuren. Na 
het einde van de wereldoorlog is er vrede, althans in Nederland. 
Dat lijkt dat zo logisch, maar dat is het niet. Kijk om u heen. Naar 
de Baltische Staten, de Krim, het voormalige Joegoslavië. In de 
afgelopen jaren hebben we daar toch weer oorlog gehad. Waar-
om moeten we de herinneringen levend houden? Het dwingt ons 
tot kritisch nadenken over de toekomst. In onzekere tijden, zoals 
we die ook de afgelopen jaren hebben meegemaakt, kunnen  
politieke opportunisten al gauw een koers inslaan die tot een  
eng nationalisme kan leiden. In een tijd waarin de uitwisseling 
van ideeën en meningen snel gaat én voortdurend aanwezig is, 
soms ook opgedrongen wordt, is het enorm belangrijk dat we 
met elkaar blijven praten over de manier waarop we onze  
samenleving willen vormgeven. De herinneringen levend houden 
doen we op vele manieren in Nederland. We hebben natuurlijk de 
jaarlijkse herdenkingen en op scholen blijft de Tweede Wereld-
oorlog een belangrijk thema binnen de lessen. 
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Alkmaar, Delft en Doetinchem waren voor één dag het ‘operatie-
gebied’ van eenheden van 11 Luchtmobiele Brigade. In Ensche-
de pakte 11 Pantsergeniebataljon groots uit met het zware  
materieel van de eenheid. In Goes, Roermond, Utrecht en Mep-
pel kon het publiek aan de lijve ondervinden welke fysieke  
inspanningen de Nederlandse militair moet doorstaan. Menigeen 
kwam tot de ontdekking dat het afleggen van een cross fit- 
parcours, het nemen van een hindernisbaan en het verplaatsen 
met volledige militaire bepakking net even andere koek is dan 
een bezoekje aan de lokale sportschool. 
De redacteur bezocht op uitnodiging van luitenant-kolonel Bas 
van den Berg, commandant van 41 Pantsergeniebataljon, het 
Park Valkenberg in Breda. Met het Kasteel van Breda als achter-

gronddecor, bevond zich daar de operationele pop up locatie 
van zijn eenheid en onderdelen van het Defensie Grondgebon-
den Luchtverdedigingscommando (DGLC) uit Vredepeel, 13 
Herstelcompagnie uit Oirschot en 105 Geniecompagnie water-
bouw en, last but not least, een wervingsteam van de Belgische 
landmacht. 

Woensdagochtend voelen de inwoners van de Bredase binnen-
stad aan de trillingen dat er iets groots aan het gebeuren is.  
Een militaire colonne, met als paradepaardjes een brugleggende 
tank, een genietank, een bergingstank, een Boxer gewonden-
transport en twee luchtverdedigingssystemen Patriot en Am-
raam, baant zich een weg van de Trip van Zoudtlandtkazerne 

‘ONTMOET EEN MILITAIR’ KOPTE DE SITE VAN DAGJEWEG.NL OVER DE 
LANDMACHTDAGEN 2016. IN NEGEN STEDEN VERSPREID OVER HET  
HELE LAND GAVEN EENHEDEN VAN DE KONINKLIJKE LANDMACHT  
OP WOENSDAG 11 MEI EEN OPENHARTIGE INKIJK IN HET DAGELIJKSE 
SOLDATENBESTAAN.

TEKST /// LUITENANT-KOLONEL B.D. THEO VAN KAUUWEN
FOTO’S /// CADET-VAANDRIG (KLU) EVELIEN VAN DEN ELSHOUT EN MCD
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naar het Park Valkenberg. Op locatie aangekomen, manoeuvre-
ren de chauffeurs het zware materieel uiterst voorzichtig door de 
niet al te brede toegangspoorten van het park. 

De opbouw van de demonstratiepunten verloopt vervolgens met 
militaire precisie. Op klokslag 10 uur van de Grote Kerk van Bre-
da ontvangt luitenant-kolonel Van den Berg het sein ‘gereed’. De 
jeugd heeft dan al bezit genomen van een aantal attracties. 

Het dagelijkse beeld van verliefde stelletjes, aangenaam verpo-
zend aan de rand van de vijver van het lommerrijke park, heeft 
voor één dag plaatsgemaakt voor het zicht op publiek dat, veelal 
actief, geniet van de meest uiteenlopende legergroene activitei-
ten. De ultieme uitdaging is natuurlijk het tokkelen vanaf het dak 
van het Prins Bernhardpaviljoen. De ‘landingsplek’ ziet er vanaf 
de grond al spectaculair uit. 
Aangekomen op het hoogste punt van het paviljoen krijgt de 
waaghals het hele plaatje. En dan is hij/zij er van!!!

’s Middags ‘hoog bezoek’. De Commandant der Landstrijd-
krachten, luitenant-generaal Leo Beulen, maakt in gezelschap 
van een meer dan trotse bataljonscommandant een rondje over 
het terrein en maakt her en der een praatje. Uiteraard krijgt de 

delegatie van het DGLC de nodige aandacht. Als luchtdoelartil-
lerist ontkom je daar niet aan. Het wordt zichtbaar gewaardeerd. 
Waar de hoogste landmachtbaas ook niet aan ontkomt is de 

Nieuwe CLAS, Lgen L. Beulen is uitgebreid aanwezig 
en laat zich uitvoerig informeren



voor genisten zo traditionele uienrats. Terugblikkend op deze 
showdag, laat luitenant-kolonel Bas van den Berg weten niet  
anders dan tevreden te zijn over de inzet van het deelnemend 
defensiepersoneel. Minder in het oog springend, maar daarom 
niet minder belangrijk, vraagt hij aandacht voor de bezoeken  
die de aanwezige militairen een dag eerder hebben afgelegd  
aan een aantal Bredase basisscholen. Onder de noemer ‘Praten 
met soldaten’ vertelden zij aan leerlingen van groep 7 en 8  
hoe het is om bij de landmacht te werken. 

Zij vertelden wat hun taak precies inhield en hoe het is  
om op missie te gaan. Verder kwamen de rol en taken van  
de Koninklijke Landmacht aan de orde en werd bijzondere  
aandacht besteed aan de samenwerking met militairen uit  
andere landen. Van beide zijden werden deze gesprekken bij-
zonder gewaardeerd. 

Eén van de militaire ‘docenten’, compagniessergeant-majoor 
van de stafcompagnie Jan Willem Pen, voegt er tot slot aan toe 
dat hij bij de afronding van het onderwerp internationale samen-
werking vanuit de klas de vraag kreeg met hoeveel landen  
Nederland tijdens missies eigenlijk samenwerkt. 
Omdat hij het antwoord niet meteen wist, stelde hij de weder-
vraag waarom de leerling hierin was geïnteresseerd. Wijzend 
naar de tekst op een uitgestald gevechtrantsoen, riposteerde de 
leerling: ,,Nou omdat er op dit blik maar in drie talen staat hoe je 
het moet opwarmen.” Dat kind komt er wel. Sodeju!! 

‘Onder de noemer ‘Praten met 

soldaten’ vertelden zij aan leerlingen 

van groep 7 en 8 hoe het is om 

bij de landmacht te werken.’
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Niveau I ‘THE BATTLE’
Bij ‘THE BATTLE’ draait het om individuele prestaties waarbij 
elke bedienaar van het stuk zijn vaardigheden kan laten zien. De 
opzet van de wedstrijd is simpel maar zeer spannend. 
Onder het oog van de toeschouwers en alle overige deelnemers 
strijden de deelnemers tegen elkaar in een knock-out systeem. 
Degene die het snelste het stuk in de richting krijgt verslaat zijn 

tegenstander. Uiteindelijk is naast snelheid ook nauwkeurigheid 
van belang aangezien alle opgedragen waardes waarmee ge-
werkt dient te worden ook gecontroleerd worden. 

Een verkeerde waarde en de overwinning gaat naar de tegen-
stander. Na een spannende finale is de volgende uitslag tot 
stand gekomen:

14 EN 15 JUNI WAS HET ARTILLERIE SCHIETKAMP (ASK) HET STRIJDTONEEL 
VAN DE 81 MM MORTIERGROEPEN VAN DE INFANTERIEBATALJONS. OOK  
DIT JAAR WERD ER TIJDENS DE MORTIERSCHIETWEDSTRIJD GESTREDEN 
OM DE PRESTIGIEUZE MENNO VAN COEHOORN WISSELTROFEE. NAAST  
‘THE BATTLE’ (NIVEAU I) EN DE ‘MENNO VAN COEHOORNTROFEE’ (NIVEAU 
III) WERD DIT JAAR EEN NIEUW ONDERDEEL GEÏNTRODUCEERD. MET  
DE KOMST VAN DE ‘TOP GUN’ WEDSTRIJD WAS ER DIT JAAR VOOR HET  
EERST OOK OP NIVEAU II EEN WEDSTRIJDELEMENT.

TEKST /// KAP LUUK VAN BOMMEL, STOFF SIE 3 PLANS VUSTCO AASLT - FOTO’S /// ERIK ATTEMA
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1. Sld1 Smid, 13 Infbat
2. Fus1 de Visser, 17 Painfbat
3. Sld1 Stooker, 13 Infbat

Niveau II ‘TOP GUN’
Na een interne evaluatie van de in 2015 gehouden editie is de 
behoefte ontstaan om ook voor het enkele stuk een wedstrijde-
lement te creëren. Met de invoering van de ‘TOP GUN’ wedstrijd 
is deze behoefte ingevuld. Het is voor de stuksbemanning van 
belang dat zij zo snel mogelijk in stelling komt om een doel aan 
te grijpen. De bemanning wordt beoordeelt op procedures, snel-
heid en nauwkeurigheid. Alle teams toonden aan over een hoog 
niveau te beschikken. Er werden kleine procedurele afwijkingen 
geconstateerd door de wedstrijdleiding. 
Deze zijn met name terug te leiden tot eigen aangeleerde proce-
dures die afwijken van de handboeken. Dit leverde enkele stuks-
bemanningen minpunten op. 

Uiteindelijk is de eerste ‘TOP GUN’ wedstrijd afgesloten met de 
volgende uitslag:
1. 17 Painfbat
2. 11 Infbat
3. 13 Infbat

Niveau III ‘MENNO VAN COEHOORNTROFEE’
Het hoogtepunt van de twee wedstrijddagen is de niveau III me-
ting. Sinds het ontstaan van de Menno van Coehoorn wedstrijd 
is dit het wedstrijdelement waar het om draait. Bij dit onderdeel 
strijden de verschillende mortiergroepen onderling om de wissel-

trofee. Tijdens dit onderdeel komen alle facetten van het mortier-
schieten bij elkaar. De wedstrijdleiding beoordeelt de mortier-
groepen op procedures, snelheid, nauwkeurigheid en 
professionaliteit. Iedere mortiergroep voert de test uit waarna de 
drie beste groepen een tweede keer de test afleggen. Dit jaar 
stonden 13 Infbat, 42 Painfbat en 17 Painfbat in de finale. Na de 
finale werd duidelijk dat 17 Painfbat de winnaar is geworden van 
de Menno van Coehoorn wedstrijd 2016. 
De volledige top drie zag er als volgt uit:
1. 17 Painfbat
2. 42 Painfbat
3. 13 Infbat

Conclusie
Net als vorig jaar was het niveau van de mortiergroepen hoog. 
Aangezien de wedstrijdleiding met het organiseren van de wed-
strijd als doel heeft het niveau van het mortierschieten te verho-
gen is ook dit jaar de wedstrijd weer een succes gebleken. 

De mortiergroepen hebben door deel te nemen weer een uitste-
kende trainingsgelegenheid aangegrepen. De wedstrijd heeft 
naast het verhogen van de getraindheid ook tot doel om de mor-
tier community bij elkaar te brengen. Gezien het deelnemersveld 
en het aantal toeschouwers is ook deze doelstelling behaald. 
Het introduceren van de niveau II meting ‘TOP GUN’ heeft een 
positief effect op de wedstrijd. 
De organisatie kijkt dan ook terug op een geslaagde wedstrijd  
en hoopt volgend jaar nog meer deelnemers te mogen begroe-
ten op het ASK.
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NA EEN KORTSTONDIG VERBLIJF OP DE KNOBBEL ALS C-VUSTCO, ZAG 
BGEN ROB JEULINK ZICH OP 16 JUNI 2016 GEDWONGEN ZIJN COMMANDO 
OVER TE DRAGEN. GEDWONGEN, ALS RESULTAAT VAN EEN BELANGRIJKE 
NIEUWE FUNCTIE EN BIJBEHORENDE PROMOTIE, WANT NA EEN PLAAT-
SING VAN NOG GEEN JAAR BESCHOUWDE HIJ ZIJN TAAK OP HET  
VUSTCO NOG NIET ALS BEËINDIGD. ONDANKS DIE KORTE PERIODE  
HEEFT HIJ ALS C-VUSTCO VEEL VOOR ONS WAPEN KUNNEN BETEKENEN 
EN ZAL DAT OVERIGENS BLIJVEN DOEN IN ZIJN ROL VAN WAPENOUDSTE 
EN VICEVOORZITTER VAN ONZE VERENIGING OF GEWOON ALS BETROK-
KEN ARTILLERIST.

TEKST /// BGEN B.D. A.M. ROSENGARTEN
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v.l.n.r.: Bgen G. Koot, Bgen N. van der Zee, Bgen F. van Doorn

Aftredend commandant Vustco, 
Bgen Rob Jeulink

Nieuwe Afdelingscomman-
dant, Lkol Rienk Sybrandi
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Het gaat daarbij niet alleen om de grondgebonden vuursteun en 
luchtverdediging als operationele component, maar zeker ook 
zaken als traditiebeleving, saamhorigheid, kameraadschap en 
veteranenzaken. Aangezien ook zijn opvolgers, waarover zo 
meer, bekwame mannen zijn, heb ik er alle vertrouwen in dat ons 
Wapen in goede handen is. De ceremonie die was samengesteld 
voor deze gelegenheid, was vrij complex en uitgebreid omdat 
een aantal wisselingen en veranderingen werd gecombineerd.  
In onze tot op het bot uitgeklede artillerie van tegenwoordig is 
aan de weinig overgebleven topfuncties, die van C-VustCo en  
de afdelingscommandant, ook het commando van respectieve-
lijk het Korps Veldartillerie en dat van het Korps Rijdende Artille-
rie verbonden. Het was van belang dat de bij de verandering 
horende handelingen tijdens de ceremonie in de juiste volgorde 
werden afgehandeld.

Zoals dat bij die gelegenheden gaat, was er eerst de opkomst 
van autoriteiten en genodigden in tegenwoordigheid van de 
ruimschoots op tijd opgestelde troepen en daarna het intreden 
van de standaarden van de twee korpsen. De ingedeelde troe-
pen en civiele medewerkers waren van de batterijen van de  
afdeling, de staf met ondersteuningselementen en het ASK  
inclusief de brandweer. De vele oud korpscommandanten van 
zowel het Korps Veldartillerie als van het Korps Rijdende Artillerie 
hadden hun plek gevonden voor de vlaggenmasten op het 
korpsplein. Als laatsten kwamen de reeds twee maanden eerder 
afgetreden commandant Bgen Jeulink, zijn opvolger, de afde-
lingscommandant Lkol Marc van Ockenburg, en diens opvolger 
Lkol Rienk Sijbrandi aan om eerst de ceremoniële inspectie uit  
te voeren. Dat was het startsein voor een aantal activiteiten,  
afgewisseld met de nodige toespraken.

Eerst droeg Lkol van Ockenburg het commando over de afdeling 
over aan Lkol Sijbrandi door het overhandigen van de onder-
deelsvlag. Aansluitend werd het commando over het Korps  
Rijdende Artillerie overgedragen door het overhandigen van de 
standaard van het Korps. Hierna was er de formele ruime ont-
staan om Lkol van Ockenburg te bevorderen tot kolonel. De be-
vordering werd uitgevoerd door Bgen Jeulink en de nieuwe 
C-OOCL Bgen van der Zee. Lkol Van Ockenburg wisselde als 
overste zijn jas met rijders uitmonstering in voor een kolonelsjas 
met veldartillerie emblemen. Na even met veldartilleriejas en een 
rijdersmuts te hebben gestaan, om zo het belang van beide 
korpsen te onderstrepen, zetten hij uiteindelijk de veldartillerie-
baret op. In het bezit van de juiste rang, kon Kol van Ockenburg 
vervolgens het commando van het VustCo en vervolgens dat 
van het Korps Veldartillerie overnemen, door het overnemen van 
respectievelijk de onderdeelsvlag en de standaard van het Korps 

Veldartillerie. Ten slotte mocht Bgen Jeulink, nu als oud korps-
commandant, intreden in de gelederen van de opgestelde oud 
korpscommandanten. Na het uittreden van de standaards ver-
dween het gezelschap in omgekeerde volgorde van aankomst 
richting de officierscantine voor de receptie. 
Zoals gezegd werden tijdens de ceremonie de nodige toespra-
ken gehouden en ook na afloop in de officierscantine werd nog 
een en ander gezegd. Ging het tijdens de ceremonie over een 
terug- en vooruitblik en de visie van afgetreden en nieuwe  
commandanten, in de officierscantine werden de afgetreden 
commandanten in het zonnetje gezet en bedankt. In de toe- 
spraken tijdens de ceremonie werd terecht benadrukt hoe het  
personeel van het VustCo zich ieder keer weer loyaal inzet,  
ondanks dat het VustCo in een te kleine organisatorische con-
structie is gedwongen die een goede uitvoering van de vele  
taken eigenlijk onmogelijk maakt. De vele oefeningen waaraan 
de afdeling heeft deelgenomen laten de gedrevenheid en het  
vakmanschap van onze artilleristen zien. 
Een blik in de toekomst geeft weliswaar enige hoop op verbete-
ring, maar er is nog geen reden voor overdreven optimisme over 
een organisatorische reparatie van het VustCo met de nodige 
personele en materiële uitbreiding. Zolang Defensie en dus ook 
het CLAS nog te maken hebben met grote financiële problemen 
waardoor zelfs de geoefendheid en operationele inzetbaarheid 
niet op het vereiste niveau kunnen worden gebracht, is een ver-
sterking van het VustCo nog niet aan de orde. Maar de nieuw 
aangetreden commandanten zijn bekwaam en bereid zich tot  
het uiterste in te zetten. Zij verdienen onze volledige steun en wij 
wensen hen veel succes.

Nieuwe Commandant Vustco, Kol Marc van Ockenburg

Nieuws van het Wapen



Tijdens het bezoek werd de Koning rondgeleid over het  
Artillerie Schietkamp (ASK). Hij sprak met betrokkenen over  
optredens van vuursteuneenheden en woonde een schiet- 
demonstratie bij. Koning Willem Alexander woonde eveneens 
een demonstratie bij van een Fire Support Team, die deel uit-
maakt van grondtroepen in het veld. Zij heeft radiocontact met 
vuursteuneenheden, vliegtuigen of schepen en geeft door  
waar het doel zich bevindt. Na afloop was de Koning aanwezig 
bij een presentatie over innovaties bij de vuursteun. Hij sprak 

vervolgens met personeel en veteranen.  
Het VuursteunCommando bestaat onder meer uit de vuur- 
steunschool die opleidingen verzorgt, het Artillerie Schietkamp, 
een artillerie afdeling en de staf van het commando. 

De artillerie afdeling van het commando werkt met pantserhou-
witsers en mortieren. Hiermee kan zij grote doelen op enkele  
kilometers afstand bestrijden maar ook met een enkele granaat 
op 40 km, nauwkeurig een doel raken.

Nieuws van het Wapen

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING HEEFT VRIJDAGMIDDAG 24 JUNI IN ’T HAR-
DE EEN WERKBEZOEK GEBRACHT AAN HET VUURSTEUNCOMMANDO VAN 
HET MINISTERIE VAN DEFENSIE. HET VUURSTEUNCOMMANDO LEVERT 
ALLE VUURSTEUN VANAF DE GROND BINNEN DEFENSIE. 

TEKST EN FOTO’S /// DEFENSIEKRANT
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TOEN HET HUIDIGE BESTUUR VAN CWVA ‘DE ARTILLERIST’ BEGIN 2016  
AANTRAD, HEEFT HET ZICH EERST BEZINT OP DE VRAAG: “WAAROM IS DE 
CWVA OP AARDE?” NA EEN BRAINSTORMSESSIE ZIJN DAAR TWEE SPEER-
PUNTEN UITGEKOMEN. HET EERSTE PUNT IS SAAMHORIGHEID: HET  
ELKAAR LEREN KENNEN EN HET OPBOUWEN VAN EEN (ARTILLERIE) 
BAND NOG VOOR WE ELKAAR ALS COLLEGA’S TREFFEN IN DE PARATE  
WERELD. VAKKENNIS IS HET TWEEDE PUNT: VAKINHOUDELIJK MET  
HET WAPEN BEZIG ZIJN OM UITEINDELIJK BETERE ARTILLERIE- 
OFFICIEREN TE WORDEN. 

TEKST EN FOTO’S /// CADET-KORPORAAL J.B.L. (JOEY) POST, 1E LID CWVA ‘DE ARTILLERIST’

32

Nieuws van het Wapen



33

Nieuws van het Wapen

In het weekend van 18 juni organiseerde CWVA een Battlefield-
tour dat aan beide speerpunten invulling gaf. Het onderwerp  
was de inzet van de Royal Artillery tijdens Operation Market  
Garden, specifiek in het inzetgebied van de 1st (British) Airborne 
Division. De tour kon bovendien ook rekenen op belangstelling 
van een kleine afvaardiging vanuit de Gunners, waarmee invul-
ling werd gegeven aan het voornemen om de banden tussen 
‘Breda’ en ‘Paraat’ te versterken. 

Op de vrijdagmiddag werd eerst het Airborne Museum ‘Harten-
stein’ in Oosterbeek bezocht om alvast in het plaatje te komen. 
Speciale aandacht werd daar besteed aan de 75mm pack hou-
witser  uit de collectie van het museum, evenals aan de drie 
17-ponder AT-kanonnen buiten het museum. Deze drie stukken 
vertonen allen nog hevige schade van de gevechten. 

Aansluitend kwam het punt saamhorigheid aan de orde door  
een gezamenlijk diner en een bezoek aan de Arnhemse binnen-
stad (van oudsher toch een artilleriestad). 

Vlakbaanvuur. De Battlefieldtour stond op het programma voor 
zaterdag. Onder leiding van de deskundige gids adjudant b.d. 
Ruud Slangen volgden we de verrichtingen van de diverse  
artillerie-eenheden tijdens Operation Market Garden. Nadat er 
was afgetrapt op de landingsterreinen, volgde een stop bij ‘The 
Culvert’ in Wolfheze en op de Westerbouwing, waar het verloop 
van de slag duidelijk werd. Na een lunch bij restaurant ‘de Oude 
Herberg’ werd er uitgebreid stilgestaan bij de gevechten rond de 
Oude Kerk in Oosterbeek. Daar bevonden zich de stellingen van 
het 1st Light Regiment Royal Artillery, die met de eerder ge-
noemde 75mm stukken vuursteun gaven aan de divisie. Tijdens 
een Duitse aanval heeft een stuk daar zelfs op korte afstand 
vlakbaanvuur uitgebracht op Duitse tanks. 
De tour werd afgerond in Arnhem, waar de wijk Lombok, het  
St. Elisabeth Gasthuis en de verkeersbrug aan de orde kwamen. 
Aansluitend bezochten de cadetten de Airborne Begraafplaats 
te Oosterbeek, waar in een korte maar indrukwekkende plech-
tigheid een Britse poppykrans werd gelegd bij ‘the Cross of  
Sacrifice’. Hiermee kwam de Battlefieldtour ten einde, waarna 
de deelnemers wederom richting het Arnhemse trokken om  
het weekend gezamenlijk af te sluiten.

Uitzichtspunt Westerbouwing

Airborne museum  ‘Hartenstein’
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Artillerie-eenheden moeten hier bij uitvoering van hun taken vol-
ledig op kunnen vertrouwen. Als andere eenheden afhankelijk 
zijn van vuursteun, is communicatie immers cruciaal. KPN keek 
met een civiele blik naar de unieke ICT-uitdagingen van Defen-
sie, en deelt diverse bevindingen voor ICT-oplossingen op maat.

ICT in de praktijk: Várpalota Challenge
Defensie kent diverse ICT-uitdagingen waar ook het bedrijfsle-
ven mee te maken krijgt. Wel is het belang van betrouwbare en 
veilige systemen voor de krijgsmacht groter. Er staan immers 

letterlijk levens op het spel. Bovendien zijn de mentale en fysieke 
omstandigheden complex en veeleisend. 
Daar moet de ICT exact op aansluiten. Defensie neemt deze uit-
daging aan: er wordt voortdurend gewerkt aan het optimaliseren 
van de ICT. Toch is er nog een slag te slaan. ICT-ontwikkelingen 
gaan steeds sneller, terwijl de bedrijfsvoering meer dan ooit af-
hankelijk is van ICT. Systemen en verbindingen verbeteren en 
testen kan niet alleen van achter een bureau: praktijkervaring is 
cruciaal. De Várpalota Challenge leent zich daar uitstekend voor. 
KPN werd uitgenodigd om bij de Várpalota Challenge 2016 mee 

ICT GELDT ALLANG NIET MEER ALLEEN ALS ONDERSTEUNING VAN DE  
BEDRIJFSPROCESSEN BIJ DEFENSIE. ZE IS TEGENWOORDIG EEN CEN- 
TRAAL – EN STEEDS ONMISBAARDER – ONDERDEEL VAN DE BEDRIJFS- 
VOERING. DOOR DE AARD VAN HET DEFENSIEWERK MOET DE ICT AAN  
HEEL SPECIFIEKE EISEN VOLDOEN. DIT IS DES TE BELANGRIJKER OMDAT  
DE EENHEDEN IN DE PRAKTIJK STEEDS AFHANKELIJKER WORDEN VAN  
ICT. SYSTEMEN EN VERBINDINGEN MOETEN DUS VEILIG ÉN FLEXIBEL ZIJN. 

TEKST /// KPN

Een civiel perspectief op ICT bij de krijgsmacht, 
op basis van de Várpalota Challenge 2016
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te kijken hoe een operationele eenheid omgaat met ICT. 
Ervaren ICT-professionals Rob van den Boomgaard en Edwin 
Bron waren een week te gast bij het Land Training Centre (LTC). 
Zij bekeken wat Defensie en het bedrijfsleven van elkaar kunnen 
leren, en hoe Defensie met de huidige en toekomstige ICT-uitda-
gingen kan omgaan.

Veeleisende omstandigheden
De omstandigheden waaronder eenheden van Defensie hun 
werk doen, zijn veelzijdig en zwaar. Manschappen moeten onder 
vijandelijk vuur het primaire wapensysteem kunnen bedienen en 
de ICT-middelen gebruiken. ICT levert informatie waarop men-
sen in het veld besluiten baseren die van levensbelang zijn. 
Vallen verbindingen weg of laten systemen het afweten, dan zijn 
de manschappen afhankelijk van handmatige back-up. En naar-
mate de ervaring daarmee afneemt, valt de effectiviteit terug 
naar een lager niveau dan vóór de introductie van ICT.

Ook de diversiteit van gebieden waarin Defensie opereert, brengt 
specifieke uitdagingen mee. Zo heeft command & control-appli-
catie ELIAS een sterk en betrouwbaar radionetwerk nodig. In een 
stedelijk gebied is het knelpunt de beschikbaarheid van frequen-
ties, in bijvoorbeeld een nat bos worden mogelijk de radiogolven 
verstoord. Al deze uiteenlopende knelpunten moeten opgelost 
worden. Daarnaast stelt de mobiliteit van de troepen zware eisen 
aan de verbindingen. Eenheden die zich verplaatsen, raken bui-
ten de verbinding. Een (forward) command post moet de bewe-
ging van de manschappen volgen, om ze binnen de verbinding 
te houden. Dit betekent dat de systemen, zoals primaire ICT- 
drager Titaan, snel en eenvoudig opnieuw opgebouwd moeten 
kunnen worden. Dat is nog lang niet altijd het geval.

Complexe samenwerking
Niet alleen de locatie van de ICT-gebruikers kan snel veranderen 
bij Defensie, er zijn ook erg veel wisselende gebruikers. 
De samenstelling van de operationele eenheden verandert bij-
voorbeeld geregeld, afhankelijk van de vereisten van een opera-
tie. Dit compliceert de bedrijfsvoering en maakt het ingewikkel-
der om de ICT goed in te regelen. Bovendien is het aantal actoren 
dat bij één operatie betrokken is, veel groter dan in het bedrijfs-
leven. Optimale flexibiliteit van de ICT is dus een vereiste voor 
gebruik in de Defensiepraktijk.

Een andere factor die flexibiliteit cruciaal maakt, is de grote hoe-
veelheid wisselende samenwerkingsverbanden. Naast de eigen 
en ondersteunende eenheden, is er bijvoorbeeld samenwerking 
met NATO-partners en locale overheden. Deze werken met  
andere ICT-systemen, maar ze moeten wel snel, veilig en be-
trouwbaar informatie kunnen delen met Nederlandse eenheden. 
Dit moet bovendien op diverse niveaus gebeuren. Op het niveau 
van het bataljon moet natuurlijk gecommuniceerd kunnen  
worden. Maar werkt een Duits peloton samen met een Neder-
landse eenheid, dan moeten zij ook op een lager niveau informa-
tie kunnen delen. Bovendien moet deze match worden gemaakt 
met de ICT-systemen van steeds wisselende partners.

Oplossingen: modules en stekkers
De specifieke ICT-uitdagingen waar Defensie vooral in het ope-
rationele veld mee te maken krijgt, vragen zowel om flexibiliteit 
als om standaarden voor alle samenwerkingspartners. 

Dit klinkt tegenstrijdig, maar hiervoor zijn wel degelijk passende 
oplossingen. Zo kan een modulaire aanpak van ICT zorgen voor 
grote flexibiliteit. Door te werken met gestandaardiseerde modu-
les is het mogelijk om voor iedere operatie een netwerk op maat 
te creëren. Om verschillende systemen op elkaar te laten aan-
sluiten, kunnen ‘stekkers’ worden gebruikt. Samenwerkingspart-
ners spreken daarbij af om hiervoor dezelfde standaarden te 
gebruiken, die alle lagen van de systemen compatibel maken. 
Maar er zijn méér oplossingrichtingen. Zo kan intensivering van 
de samenwerking tussen ICT’ers en militairen in het veld de 
ICT-ontwikkeling een flinke impuls geven. Ook de doorontwikke-
ling van ELIAS en de introductie van Long Range Communicati-
ons (LRC) kunnen in de toekomst groot verschil maken.

De Várpalota Challenge geeft een duidelijk beeld van de diversi-
teit van de ICT-uitdagingen voor Defensie. Op verschillende ge-
bieden wordt hard gewerkt aan verbetering, óók tijdens de  
Challenge zelf. Op basis van ons bezoek deelt KPN graag  
enkele ervaringen over ICT-gebruik bij Defensie. 
Meer weten over onze bevindingen? 
Download de whitepaper ICT: hoofdwapensysteem van de  
toekomst op ‘https://communicatie.kpn.com/defensie’.

Dankwoord en afsluiting
KPN is dankbaar voor de mogelijkheid om de ICT-praktijk bij  
Defensie te zien, en voor alle medewerking die we kregen. We 
zagen hoe de mannen en vrouwen van Defensie met hard werk, 
doorzettingsvermogen én slimme ICT steeds hun doel bereiken. 
Ook onder zeer zware omstandigheden. Ons respect voor de 
krijgsmacht is door deze ervaring nog verder gegroeid!

SECURITY IS KEY
Beveiliging is een cruciale randvoorwaarde voor het gebruik 
van ICT, zeker bij Defensie. Hoe flexibeler de ICT moet zijn, 
hoe uitdagender dit is. Zo mag via de ene verbinding hoog-
gerubriceerde informatie verstuurd worden, maar via de  
andere nadrukkelijk niet. Bieden ICT-systemen te weinig 
flexibiliteit of maatwerk, dan gaan manschappen met  
hun kenmerkende can do-mentaliteit vaak zelf op zoek  
naar oplossingen. Zo krijgen ze het werk gedaan, maar  
creëren daarbij mogelijk wel een beveiligingsprobleem. 
Door actief en geregeld feedback te vragen van de mensen 
in het veld, kan worden gezorgd voor een betere balans 
tussen security en functionaliteit.
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MOCHT EUROPA VERZEILD RAKEN IN EEN CONFLICT WAARBIJ MILITAIRE  
INZET ONONTKOOMBAAR IS, DAN KAN DE BEVOLKING SOWIESO REKENEN 
OP DE AS BELGIË, DUITSLAND, NEDERLAND. LAND- EN LUCHTMACHT- 
EENHEDEN UIT DEZE NAVO-LANDEN TROKKEN EIND AUGUSTUS 2016 ALLE 
REGISTERS OPEN VOOR DE OEFENING GRIFFIN-STRIKE OP HET DUITSE  
OEFENTERREIN BAUMHOLDER. EN DAT WAREN ER NOGAL WAT. 

TEKST /// JACK OOSTHOEK (OVERGENOMEN UIT DEFENSIEKRANT 18, 9 SEPT 2016)  FOTO’S /// SERGEANT-MAJOOR EVA KLIJN

De commandant van een Belgisch Fire Support Team 
stelt met een kompas het juiste doel vast
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Fire Support Teams trainen om zo compagnieën onder crisisom-
standigheden te ondersteunen met vuur- en luchtsteun (close air 
support): dáár draaide het bij Griffin- Strike om. Maar ook om 
integreren en procedures op elkaar afstemmen. Want die ver-
schillen op bepaalde punten. 

Projectofficier Griffin-Strike kapitein Callum van der Zeeuw: “Na 
eerdere oefeningen zitten de Fire Support Teams van Duitsland, 
Nederland en België voor negentig procent op één lijn. Toch 
moeten ze blijven oefenen. Dan kweek je meer begrip voor el-
kaar en leer je in hoog tempo samenwerken, belangrijk in crisis-
omstandigheden. Tijdens Griffin-Strike is dat allemaal goed uit 
de verf gekomen. Het personeel van de Duitse, Belgische en 

Nederlandse eenheden overlegde veel, banden zijn aange-
haald.” Oefenleider majoor Robbert-Jan Aarten: “Griffin-Strike 
past in het scenario van internationale militaire samenwerking 
dat Nederland voor ogen heeft.”

Imponerend deelnemersarsenaal
Evenals het groen golvende oefenterrein Baumholder, één van 
de grootste van de Bondsrepubliek, imponeerde ook het deelne-
mersarsenaal. Een (niet volledige) opsomming: Fire Support 
Teams van 44 Pantserinfanteriebataljon uit Havelte, 11 Luchtmo-
biele Brigade uit Schaarsbergen, de Bundeswehr en  de Belgi-
sche landmacht; Pantserhouwitsers 2000 van de Bravobatterij 
van het Vuursteuncommando; F-16 en Tornado gevechtsvlieg-
tuigen; Amerikaanse Apache-gevechtshelikopters.
Een waar pandemonium waarin personeel van hot naar her ren-
de. Immers, het draaide om integreren. Zo werkten Belgische 
waarnemers samen met Nederlandse artilleristen en kwam per-
soneel van diverse Fire Support Teams regelmatig bij elkaar over 
de vloer. “In Afghanistan ging het ook zo”, merkt oefenleider Aar-
ten op. “De NAVO-troepen daar trokken samen op en volgden, 
als het kon, dezelfde procedures. Een scenario dat je nooit te 
vaak kunt oefenen. Griffin-Strike was trouwens ook belangrijk 
voor militairen die niet aan de missie in Afghanistan hebben 
deelgenomen. Ze werden geconfronteerd met voor hen nog 
deels onbekende gevechtsscenario’s en dreigingen. En dat vol-
gens het principe ‘train as you fight’. Wat mij betreft volgend jaar 
weer Griffin-Strike. ‘There is no excuse for not training’.” 

Klein, maar fijn
De Amerikaanse Apache-piloot chief warrant officer Adam Lietz 
uit Chicago sluit zich daarbij aan. “Door regelmatig samen te 
oefenen, zoals wij met de Nederlandse Fire Support Teams, leer 
je over elkaars operaties, systemen en mogelijkheden. Belang-
rijk, want binnen het NAVO-bondgenootschap geldt het principe 
één team, één missie. Daarbinnen is iedereen natuurlijk op zijn 
eigen manier professioneel bezig. Wij Amerikanen vinden het  
bijvoorbeeld prettig met Nederlanders samen te werken. De  
wederzijdse procedures verschillen weinig en voor zo’n klein  
leger opereren jullie heel professioneel.”

Een Nederlandse pantserhouwitser vuurt een granaat 
af op een doel in het oefenterrein Baumholder

‘Dit past in het scenario 
van internationale militaire 

samenwerking dat Nederland 
voor ogen heeft.’

Toonbeeld van samenwerking in Griffin-Strike: via een Neder-
lands Fire Support Team jaagt een Duitse mortiereenheid een 
mortiergranaat de lucht in
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I couldn’t help imagining a U.S. armored battalion subjected to a 
similar fire strike. I realized then that Ukraine had become Rus-
sia’s means for showcasing what might happen if we ever fought 
a firepower-intensive battle against it. “You know, guys,” I mused 
in the moment, “this is the first time since the beginning of  
the Cold War that an American war-fighting function has been 
bested by a foreign military.”

This revelation was all the more disturbing because artillery fire-
power has been a centerpiece of U.S. land warfare for almost  
a century. At Normandy, the Germans had nothing good to say 

about the quality of U.S. armor and infantry. But they feared U.S. 
artillery. The Germans could not mass fire across unit bounda-
ries. But an American invention, the coordinated-fire “time on 
target,” could bring hundreds of guns to bear on a single target, 
delivering thousands of rounds simultaneously. The effect on the 
Germans was devastating. During the Gulf War, the Iraqis most 
feared what they called “steel rain.” The “rain” consisted of 
hundreds of thousands of flashlight-size bomblets stuffed into 
artillery shells and rocket warheads. U.S. counter-fire radar,  
mated to multiple-launch rocket systems (MLRS), smothered 
Saddam Hussein’s much-vaunted artillery in a massive series  
of day-long barrages. The Iraqi artillery never again posed a  
threat to our troops.

The Ukrainian experience serves as a deadly analogue for what 
might happen to U.S. artillery should we fight the Russians or a 

IN NOVEMBER, WHILE VISITING THE HEADQUARTERS OF THE U.S. ARMY IN 
EUROPE, I RECEIVED A BRIEFING ON THE PERFORMANCE OF THE RUSSIAN 
ARMY IN UKRAINE. IN A PERFUNCTORY TONE, THE YOUNG INTELLIGENCE 
BRIEFER RECITED THE DETAILS OF THE JULY 2014 BATTLE OF ZELEN- 
OPILLYA, IN WHICH A SINGLE RUSSIAN ARTILLERY “FIRE STRIKE” ALMOST 
DESTROYED TWO UKRAINIAN MECHANIZED BATTALIONS IN A FEW MINUTES. 

TEKST /// THE WASHINGTON POST 5 AUG 2016 BY ROBERT H. SCALES1

1  Robert H. Scales is a retired Army major general, a former com-

 mandant of the U.S. Army War College and the author of the 

 forthcoming book “Scales on War.”
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Russian surrogate. New Russian firepower systems now out- 
range ours by a third or more. They have improved on our steel-
rain technology by developing a new generation of bomblet  
munitions that are filled with thermobaric explosives. These  
munitions generate an intense blast wave of exploding gases 
that are far more lethal than conventional explosives. A single 
volley of Russian thermobaric steel rain delivered by a single  
heavy-rocket-launcher battalion will annihilate anything within  
an area of about 350 acres.

Tragically, all of America’s steel-rain munitions — millions of 
shells and warheads — are gone, intentionally destroyed by the 
past two administrations in a sacrifice to the gods of political 
correctness. They agreed to give up all submunition weapons 
after other nations (which had no steel rain) signed a treaty  
banning such weapons because they produce too many duds 
that remain on the battlefield and pose risks to civilians. Russia, 
China and Israel believed they had real wars to fight and ignored 

the treaty. As a result, a Russian heavy-rocket-launcher battalion 
firing steel rain produces a lethal area at least five times greater 
than a U.S. MLRS battalion firing conventional high-explosive 
warheads.

The performance of Russian artillery in Ukraine strongly demon-
strates that, over the past two decades, the Russians have  
gotten a technological jump on us. The United States’ strategic 
drones, the ones that plink terrorists from bases in Nevada, are 
more advanced than Russia’s. But Russian tactical drones, 
which spot for artillery, are far superior (and far more numerous) 

A Ukrainian soldier, left, and two U.S. soldiers climb on an  
armored military vehicle as they attend joint military exercises  
at the Yavoriv training ground, near the western Ukrainian city of 
Lviv, on July 4. (Ivan Bobersyy/European Pressphoto Agency)

Robert H. Scales
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ders complained that a punishing barrage would follow any  
radio transmission within seconds.

Does this mean that the Russian army is superior to ours? No, 
not at all. If we fought the Russians today, we would win. Ours is 
a highly trained force of half a million soldiers. Two-thirds of  
Vladimir Putin’s 800,000 soldiers are one-year conscripts  
whose fighting skills are questionable. The Russian air force is 
also no match for ours. But the Ukrainian experience tells us that 
the cost in blood of any such contest would be high.

A tragic decline of a war-fighting arm that once was our Army’s 
most lethal should serve as a cautionary tale. This diminution of 
war-fighting capability in our European army comes at an inaus-
picious time: when Republican presidential nominee Donald 
Trump publicly questions the value of defending Europe and the 
Obama administration is spending hundreds of billions of dollars 
on big, high-tech systems optimized to fight at sea in Asia. 

Yet in today’s wars, more prosaic weapons such as small  
arms, mines and artillery are killing our soldiers. Add in the  
fact that we have forfeited what formerly was an overwhelming 
U.S. battlefield capability, and we can only imagine what deadly 
consequences may result from our good intentions.

than ours. In 2014, when the Battle of Debaltseve began, the 
Ukrainians reported that as many as eight Russian tactical  
drones orbited over their heads at any one time.
Additionally, the electronic warfare technology demonstrated by 
the Russians in Ukraine is the best in the world, far better than 
ours. During the 240-day siege of the Donetsk airport, the  
Russians were able to jam GPS, radios and radar signals. Their 
electronic intercept capabilities were so good that the  
Ukrainians’ communications were crippled. Ukrainian comman-

Facebook Roman Bochkala

08:12, 12 August 2016

The journalist posted photos of the RPG-29 shells, specifi-
cally the thermobaric explosive projectiles TBG-29V, ex-
plaining that the ammunition is now used by Russia- 
backed militants against the Ukrainian army in Zaitsevo  
village, Donetsk region. 

The Russian-made ammunition is designed to destroy  
the manpower; Ukraine’s Armed Forces don’t have any of 
such ammunition at their disposal, Roman Bochkala  
stressed. ‘Aren’t these new pieces of proof of the Russian  
aggression? These deadly things are supposed to kill 
PEOPLE – not the vehicles, not the buildings, but people. 
That’s not really humane; perhaps, that kind of ammunition 
is even prohibited. A flash strikes, then the light fades 
slowly, leaving fire everywhere. A man in the epicenter of 
that explosion has no chance to survive – all he gets is 
horrible burns and death’...



The contenders tested were:
• K9 Thunder, (Hanwha Techwin), 
• Panzerhaubitze 2000 (Krauss-Maffei Wegmann - KMW), 
• M109 KAWEST (an upgraded and modernised 
 M109A2, RUAG), and 
• CAESAR (the wheeled truck mounted system, 
 Nexter Systems).
In June 2016 it was known that Forsvarsmateriell had two candi-
dates: K9 Thunder and M109 KAWEST (a “KRAIT”-version ~ 

name of an Indian snake) included in the further preparation of 
the self-propelled howitzer project. While this is being written, 
the decision about an acquisition is postponed in anticipation of 
the conclusion from a study “The Future Norwegian Land  
Power”. 
K9 Thunder is the world’s leading 155mm/L52 calibre self- 
propelled howitzer system in terms of the volume of production 
The Republic of Korea’s army (RoK’s Army) was the first in Asia 
to field a 155mm/L52 calibre SPH. The K9 Thunder  
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IN 2019, THE TRACKED SELF-PROPELLED HOWITZER SYSTEM M109 WILL  
REACH 50 YEARS OF SERVICE IN NORWAY – WHAT COMES AFTER?  
FORSVARSMATERIELL (THE NORWEGIAN DEFENCE MATERIEL AGENCY)  
ORGANISED FIELD TRIALS IN NORWAY, 11-30 JANUARY 2016, WITH FOUR  
SELECTED CONTENDERS FOR ITS 155MM SELF-PROPELLED HOWITZER  
SYSTEM (SPH) PROCUREMENT PROGRAMME. 

TEKST /// WALTER CHRISTIAN HÅLAND, MAJOR (RET.)
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already used in the Dutch M109 155 mm/L47 cal. upgrade for 
the United Arab Emirates. The L47 cal. ordnance retrofit is con-
sidered as an optimal solution in terms of performance and 
cost-effectiveness. The recoil force of the new cannon is practi-
cally unchanged and the mass which must be elevated is only 
100 kg more than the original M109 barrel. The Swiss M109 na-
vigation and gun positioning system is based on a ring laser gyro 
unit and supplies a continuous flow of accurate data to aid navi-
gation and gun-laying. Computer-based command and display 
units for the commander, gunner and driver allow optimal fire 
mission management. 

The M109 KAWEST has a new gun-laying system. The crew is 
reduced from 8 to 6. A high firing rate is achieved with the instal-
lation of a telescopic rammer which allows the crew to fire a 
burst of three rounds within 15 seconds. The maximum rate of 
fire is up to eight rounds within one minute or the crew can main-
tain a constant firing rate of 2 rounds per minute. A barrel tempe-
rature sensor warns of an imminent cook-off condition. The ram-
mer can be used with any 155mm projectiles. Attached to the 
right side of the 155mm weapon is a charge standby magazine 
which allows for the temporary stowage of four pre-prepared 
charges. The M109’s original load of 28 projectiles and associa-
ted charges was considered to be insufficient to accommodate 
the variety of ammunition used on today’s battlefield and to take 
advantage of the firing rate of the semi-automatic loading sys-
tem. M109 KAWEST carries a total of 40 projectiles and associ-
ated charges. The additional 24 charges are stowed in an add-
on compartment at the rear of the turret which is separated from 
the crew compartment by a blast proof sliding door. Doors are 

155mm/L52 calibre tracked SPHs, designed and developed in 
RoK by Hanwha Techwin have given the RoK’s Army a signifi- 
cant improvement in capability over their current K55/K55A1  
(the South Korean variant of the M109A2). K9 Thunder 155mm/ 
52 cal. SPH will augment and replace the RoK Army’s 155mm/
L39 cal. M109A2 SPHs. 

When experience counts
The South Korean made armoured K9 Thunder 155mm L52 cali-
bre SPH is compatible with all NATO 155mm standard ammuni-
tions and conforming to the Joint Ballistic Memorandum of Un-
derstanding (JBMoU) with a 23 litre combustion chamber 
volume. The company was the prime contractor for the co-pro-
duction of 1040 M109A2s for the RoK. The first XK9 prototype 
was completed in 1994 and the first production weapons were 
delivered in 1999. In South Korea, a total of 1136 K9 Thunder 
and 179 K10 Ammunition Resupply Vehicles (10 ARV) are delive-
red and K9 Thunder is the only tracked armoured SPH system in 
mass production. K9 Thunder has proven its superiority through 
demonstrations and evaluation tests in various proving grounds 
such as extreme weather in jungles, barrens and severely cold 
areas. K9 Thunder has an excellent mobility and conformability 
with any other field artillery units. 

The K9 has been operated in RoK since 1999 (K10 ARVs from 
2009). K9 Thunder is serving as one of the main conventional 
deterrent forces in the RoK Army. The autonomous K9 Thunder 
has a Modular Azimuth Position System and Automatic Fire 
Control System connected to the CI2 network. With coordination 
of the Fire Direction Centre, K9 Thunder is able to deliver indirect 
fire support to disperse targets, neutralise and incapacitate ene-
my ability to wage war in a network centric environment. K9 
Thunder has great a fire power and rate of fire to provide fast and 
concentrated fire power in real time. K9 Thunder is designed and 
developed to the tactical concept of ‘Shoot & Scoot’. K9 Thun-
der carries out its first round within 30 seconds while in stoppage 
and 60 seconds while in movement as soon as it receives firing 
information from the Fire Direction Centre (FDC). After comple-
ting the mission, K9 Thunder quickly moves away from the pri-
mary firing position prior to the enemy’s counter fire and imple-
ments the nest mission. K9 thunder has a high rate of fire. A 
burst rate of fire of three rounds can be achieved in 15 seconds, 
with a maximum rate of fire of from six to eight rounds a minute 
for three minutes. Sustained rate of fire is from two to three 
rounds a minute for one hour. The K9 has proven to be modern, 
reliable and precise.

The M109 KAWEST 155mm/L47 calibre tracked 
self-propelled howitzer
In the middle of 1990’s, the Swiss firm RUAG developed an up-
grade package for the M109A2s that were in Swiss Army service 
from 1968. The upgraded M109A2 is known as M109 KAWEST 
(KAmpf WErtSTeigerung). The main part of the upgrade is the 
replacement of the existing 155mm/L39 calibre barrel by a new 
Swiss designed and built chrome-plated 155 mm/L47 calibre 
barrel with 23 litre combustion chamber volume conforming to 
JBMoU with NATO 155 mm standard ammunitions and thus has 
an increased firing range of up to ca. 36 km. With Denel’s advan-
ced Assegai extended-range full-bore (ERFB) projectiles it has 
reached a range of 40 km. This 155 mm 47 calibre ordnance is 
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(The author) Here Major (P) Walter Christian Håland  
standing beside the armoured self-propelled howitzer 
system ZUZANA. He has completed artillery courses in 
Norway and UK. He has served in the Norwegian field  
artillery many years. He served as UN officer in Lebanon 
1979-80. Before retirement, he served two years as  
temporarily Lieutenant Colonel at Material Branch, HQ 
DEFENCE COMMAND NORWAY. Member of European 
Military Press Association. www.empamil.eu

About the author
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provided on both sides of the compartment for ammunition re-
supply purposes. The base and two resupply doors of the add-
on compartment open easily to allow gas expulsion in case of a 
deflagration or explosion. The increased range, higher firing 
rates and mobility enables the tactic to “Shoot & Scoot”. 
A remote-controlled hydraulic gun travel lock is another added 
item which allows the 155mm ordnance to be secured from 
within the vehicle. The upgraded M109 has an optimised Deu-
gen-N fire suppression system in the crew and driver’s compart-
ment and there is also a fire extinguishing system in the engine 
compartment. The upgraded electrical system provides main 
power with the new hull batteries and a fine power with newly 
added batteries with a capacity of 60 Ah. 
All critical units of the electrical system are equipped with the 
appropriate test connectors for fault isolation to the line replace-
able unit (LRU) level by computer-supported test equipment. 
M109 KAWEST has the old original engine and driveline which 
today is considered not good enough. 

See more: Norway army testing howitzers
https://www.youtube.com/watch?v=4-mmW9w37kM

Suitability – winter trials in Norway
The trials were based on 13 requirements and 118 requirements/
performance measurements. Artillery pieces on wheels have the 
advantage that they can move on roads at higher speeds (to 80 
km/h) than tracked vehicles. At least a part of today’s wheeled 
systems can due to relatively low weight be air transported to 
distant deployment areas. Some of today’s modern wheel sys-
tems (CAESAR, ATMOS) can be transported by air to remote 
deployment areas. CAESAR for example is adapted to the cargo 
aircraft’s maximum load capacity (C130J: one CAESAR) and de-

signed for French doctrine and French overseas operations in 
areas such as Mali (“Operation Serval”) and Central Africa (“Ope-
ration Sangaris”). CAESAR and ATMOS are modern pieces, but 
they have the disadvantage while execution fire mission, the 
crew is unprotected and the wheeled chassis have limits in mo-
bility in muddy and difficult terrain. 

Norwegian tactics, topography, buildings and a sparse road  
networks, makes artillery units to use firing positions off road  
and there are other factors which are more decisive. It is a fact 
that bigger footprint delivers greater traction in soft, muddy and 
sloppy terrain. When the terrain is covered by deep and heavy 
snow, wheeled SPHs are helpless. Tracked SPHs should there-
fore be the only acceptable system when the artillery units ope-
rate in varied terrain and under harsh winter conditions. K9 and 
K10 are designed for various conditions. It was demanded that 
the K9 and K10 should be able to manoeuvre in Korea’s rugged 
mountainous terrain. K9 have proven deployment capability in 
difficult terrains in all weather conditions. 

K9’s 1000hp MTU engine with Allison automatic transmission 
engine delivers high power-to-weight ratio of 21.6hp/t and have 
equal mobility as modern main battle tanks and tracked Infantry 
Fighting Vehicles. K9’s individual HSU (Hydro-pneumatic Sus-
pension Unit) at each wheel station provides the K9 Thunder 
SPH with capability to manoeuvre and fulfil its missions in diver-
se environments and terrains. The HSU minimizes shock and 
vibration to cabin and significantly reduces crew fatigue. The 
HSU gives a quicker stabilization of gun between firing of rounds. 
Like the Norwegian Army’s M109A3GN, in deep snow, the M109 
KAWEST (due to low power-to-weight-ratio of 16hp/t will not be 
able to travel across the Norwegian hilly terrain and immediately 
execute a firing mission without help from snow clearing machi-
nes. Albeit, the M109 KAWEST can get an equal mobility as the 
K9 Thunder if it is upgraded with a new powerful engine and 
transmission plus rubber tracks like the Norwegian IFV CV9030 
Mk III. A more powerful driveline combined with weight saving 
rubber tracks will give a better power-to-weight-ratio. 
Compared to iron tracks, the rubber tracks have 19% more trac-
tion for example on dry sand (it is possible to fit the M109 KA-
WEST with rubber tracks. SORCY DEFENSE has confirmed that 

High precision over long distances with 155mm IM HE-ER
The 155mm IM HE-ER has been designed to defeat light armour and 
soft targets up to 40 km away (with a L52 calibre cannon). IM explo-
sives provide an enhanced blast and fragmentation effect, and have 
greater impact on semi-hard targets. For increased flexibility the 
round incorporates an interchangeable base bleed and hollow base. 
Nammo’s 155mm calibre ammunition family is designed to signifi-
cantly strengthen the effect of the artillery. Here placed on the 
ground, the 155 mm IM HE-ER - projectile and the 155mm TP-ER 
Cost effective training with ballistic match to IM HE-ER (available in 
two versions: inert [no energetics] or with a small explosive spotting 
charge). Photo: Thomas Danbolt/Nammo

CAESAR 155 mm / 52 cal. howitzer on wheeled (6x6) truck. Firing 
sector: left 17, right 17 degrees elevation: -0/+68 degrees. Max firing 
range: > 40 km, more than 55 km using rocket assisted (Ammunition 
according to JB MoU) and “Smart” ammo [Bonus Spacido].  Photo: 
Simen Rudi / Forsvarsmateriell
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to this author). The M109 KAWEST’s has Roof protection sys-
tems against artillery bomblets, but the hull of welded 20 mm 
aluminium gives protection against small arms fire and shell 
splinters only (Level 1, STANAG 4569). This is considered to be 
insufficient. RUAG can deliver add-on armour which is one of 
their products of excellence, but that results in added weight 
with a relative negative affect on mobility, though not much, 
mostly compensated by the rubber tracks’ lower weight. RUAGS 
proposal with those improvements are not ready and tested. 

Thus, what RUAG proposes of improvements, is not an off-the-
shelf solution and that upgrade is not proven. The trend today for 
modern 155mm howitzer systems is to have ordnance with a 
L52 calibre barrel and 23 litre chambers compliant with Joint 
Ballistic MoU. That trends to be a world standard, a standard 
that USA also is considering. M109 KAWEST’s 155mm barrel is 
a L47 calibre. In June 2016, Forsvarsmateriell “put on hold” the 
K9 Thunder and the M109 KAWEST. One K9 thunder and M109 
KAWEST can produce three times more fire effect as one 
M109A2/A3, but K9 Thunder has a longer firing range than the 
M109 KAWEST. 

Investment for future
K9 Thunder vs. M109 KAWEST - On one hand, regarding future 
growth potential for a platform, it is important to purchase new 
equipment to have modern and efficient systems that comply 
with current and future needs. On the other hand: Further tech-
nological development possibilities for M109 KAWEST must be 
considered to be not feasible and the old parts of the piece (po-

wer plant, driveline etc.) will at the middle of the 2020s be at its 
technical useful end.

M109 KAWEST user countries
In addition to Switzerland who has 133 M109 155 mm/L47 KA-
WEST, of which 90 are in five artillery battalions and 43 are in use 
for basic training services. Chile 24 and United Arab Emirates 85 
– total 242. K9 users other than the Republic of Korea and pos-
sible K9 users. These countries mentioned below show that K9 
qualifies to be the largest number of 52 calibre SPHs system  
in terms of the scheduled volume of production and fielded  
in the world.
 
Turkey 
In 2001, Turkish Land Forces Command signed a contract with 
Techwin to provide K9 subsystems for integration with locally 
produced components in Turkey. Delivery of the Turkish SPH, 
named the T-155 Firtina (Storm), began in 2004. Production in 
Turkey began in 2012 and a total of 350 designated T-155 Firtina 
will be produced, with production continuing. 

India
India’s Defence Ministry has nominated Hanwha Techwin’s K9 
Thunder 155mm/L52 calibre self-propelled howitzer for the Indi-
an Army’s long delayed USD 800 million tender for 100 tracked 
SPHs. That was done after field trials in the desert and high alti-
tude terrain in 2013 and early 2014, where K-9 was best compa-
red to Russia’s MSTA-S (2S19) that was modified to a hybrid 
solution with a 155mm/L52 standards and mounted on a T-72 
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K10 ARV (Ammunition Resupply Vehicle) is a part of the system in a combined artillery battery. The purpose is to cover the requirements of 
substantially increased amount of ammunitions in the warfare for the K9 Thunders to meet its tactical requirements of higher firing rate, Shoot 
and Scoot. With 104 projectiles and propellant charges on-board, one K10 ARV resupplies two K9 Thunders during firing missions and re-
supplies their on-board projectiles and charges. K10 ARV has a fully automated resupplying capability to maximize the efficiency of artillery 
forces. K10 shares the same chassis, power pack and suspension with K9 Thunder which means efficiency in logistics support and tactical 
movement. K10 ARV has robotized equipment with fully automated control system. In order to sustain the firing mission, the K10 ARV  
approaches the K9 Thunders, wherever the two K9 Thunders are. A K10 ARV is not hindered by snow, bad weather or light conditions. The 
K10 ARV moves to the firing position, and marries up with the K9 Thunder to resupply it with automatic transfer of ammunition, 12 rounds a 
minute, anywhere, any time, be it daylight or darkness. The K10 ARV returns for loading up a new cargo of ammunition which is stored at an 
ammunition dump or on an ammunition truck after having supplied the two K9 Thunders. Photo: Hanwha Techwin
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tank chassis (which India has many of). K9 outperformed the 
Russian artillery in the operational mobility, speed, accuracy and 
firing rate. K9 was tested further in a round of maintenance trials 
in mid-2014. In June 2016 it was expected that the MoD opened 
negotiations with the South Korean government in 2016 and that 
Hanwha Techwin could begin deliveries of kits to their local pri-
vate sector partner Larsen & Toubro (L & T). 
Option to L & T for license production of the K9 system at a later 
date is also under consideration. This Ensures continued pro-
duction beyond 2020, ensures continued supply of parts beyond 
2050, shows cost competitiveness for the system and demon-
strates adoptability of the system. 

Poland
Two K9 hulls were provided to Poland for use with the Krab 
(crab) 155mm/L52 calibre self-propelled artillery system. These 
will be followed by a further 22 production hull and then technical 
transfer for local production in Poland. It is estimated that a total 

of 120 K9 chassis or more, is planned to be produced and inte-
grated with AHS Krab system. 

Finland 
The Finnish Defence Forces (FDF) has studied the international 
market of new 155mm/L52 calibre wheeled and tracked artillery 
systems for availability and price information. In addition, also 
the opportunity to acquire in good condition used 155 mm/L52 
calibre wheeled vehicle or tracked artillery systems. 

FDF has evaluated all different kind of possibilities and have 
found out that K9 Thunder fits well to Finland’s demands and has 
an appropriate performance/cost-effectively. 1 July 2016, the 
FDF initiated negotiations to acquire used K9 Thunder artillery 
systems in South Korea. The aim of the contract is to get artillery 

pieces which have a good off-road and on-road mobility and can 
provide far-reaching fire support to operational forces. 
The acquisition will partially offset artillery equipment that will 
become obsolete in the period 2020-2030. If all goes according 
to plan, first deliveries of the new SPH system will be made in 
2018 to allow conscripts to start training in 2019. This should 
allow for an initial operating capability in 2020 and full operating 
capability in 2025.

Australia
Project LAND 17 Phase 2 involved a self-propelled artillery sys-
tem. The Dutch government had reportedly floated offers to sell 
about 30 of their PzH 2000NL systems, all of which were quite 
new. Raytheon Australia teamed with South Korea’s Techwin to 
offer K9 Thunder 155 mm/L52 cal. SPH and its innovative pro-
tected K10 ARV, along with Raytheon’s AFATDS command and 
control (C2) system. The shortlisted systems were PzH 2000NL 
and K9 Thunder. There were four important criteria in the evalu-

ation of these two SPH systems: Firepower; ergonomic; mobility 
and safety. Regarding safety the PzH2000 was pulled out of the 
competition due to its vulnerability caused by the ammunition 
storage in the vehicles bottom and thus a mine could indirectly 
blow the PzH 2000 to pieces. The K9 Thunder has the automatic 
ammunition magazine inside the turret. All was settled for the K9 
Thunder, but the Australian phase 2 program was delayed, and 
then cancelled entirely in May 2012 due to budgetary reasons.

Nordic cooperation possibilities
If the K9 Thunder (or Krab with K9 chassis) is selected by Nordic- 
countries other than Finland - it would give the base for establis-
hing commonality for a Nordic system commonality and the ad-
vantage to maximize usage of subsystem from the region in 
addition to full system support from Hanwha Techwin. 

M 109 KAWEST during winter trials in Norway. Photo: RUAG
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Through Life Support (TLS) 
Hanwha Techwin provides full system support throughout the life 
cycle for maintenance of the K9 through proven ILS package. 
The ILS for K9 includes: 

Spare Parts 
• Logistics Support Analysis Report (LSAR) 
• Interactive Electronic Technical Manual (IETM) 
 + TM Publication 
• Test & Diagnostic Equipment/Special Tool 
• Training Aids 
• Through Life Support 

TLS utilizing regional support base and Technical transfer to 
Local entity of choice 
• ILS and tech Data to manage ML 2~4 
• Establish field service at a Nordic company 
• Train the trainer at a Nordic country 
• Transit TLS activity to Nordic counties after 1st 5 year TLS. 
• Maintain REACH BACK to Hanwha for sustainment support 

Develop national industry as part of global supply chain for K9 
SPG International 
 
Regional parts supply 
• Licenced K9 components, produced in Poland and Turkey 

could be utilised in an emergency. 
• Synergise user community group dialogue to maximise sup-

port capability.
 Spare parts are granted until 2050.

End remarks 
The New long-term plan for the Armed Forces, extract: “- The 
Government proposes a modern Armed Force with good quality 
and ability to solve the spectrum of defence tasks. A Modern 
[Norwegian] Armed Force that can perform its role in NATO and 
contribute to a credible deterrent. How the Norwegian Armed 
Forces’ traditional centre of gravity, the Army, should be placed 
in the future defence concept, is unclear. Within the land domain 

the government recommends to postpone the planned moder- 
nization of the Army in anticipation of a new land force study  
that will assess future organisation and look at the roles of the 
Army and National Guard. 
The Government stresses that investment funds are set aside, 
but that they want a new review before they implement the  
investments.” 

The Army itself has identified major modernisation needs, like 
new artillery, modernised tanks and new combat air defence. 
When the M109A3GNs will be phased out, is not determined. 
This means that the existing M109A3GN howitzer systems until 
further, must remain in operational service for a longer time  
and at a higher cost than what they should be. 

In 2019, the Norwegian M109s have been in service for 50  
years, and they have already since long passed their technical- 
and economic useful life, and after 2020 it will be very difficult  
to obtain spare parts for these old-timers.

See more: A short video cut: (Versatile InDirect Artillery) 
VIDAR, 20 January 2016
https://www.youtube.com/watch?v=8nr-IUoVmrg

During the live firing, the crew on K9 Thunder used standard 
Norwegian projectiles and old type bag propelling charges. 
When loading in this actual firing sequence, the bags fell apart 
and that delayed the loading. The other competitors brought 
their own ammunition with modern modular charges which is 
the modern solution of propelling charges for current 155 mm 
artillery systems, which replaces the outdated bag-charges.
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IEDEREEN KENT NATUURLIJK HET ARDENNENOFFENSIEF – THE BATTLE 
OF THE BULGE – DAT STEEDS WORDT GENOEMD DUITSLAND’S LAATSTE 
OFFENSIEF IN HET WESTEN. DIE KWALIFICATIE IS ECHTER NIET  
TERECHT. NA DIT OFFENSIEF, DAT IN DE VROEGE OCHTEND VAN  
17 DECEMBER 1944 LOSBARSTTE IN DE ARDENNEN, LANCEERDE DUITS-
LAND NAMELIJK NOG EEN OFFENSIEF ONDER DE CODENAAM UNTER- 
NEHMEN NORDWIND EN WEL OP 31 DECEMBER 1944 IN HET GEBIED  
ELZAS/LOTHARINGEN. NIET ALLEEN DUURDE DIT OFFENSIEF LANGER 
DAN HET ARDENNENOFFENSIEF EN KOSTTE HET MEER SLACHTOFFERS, 
HET WAS IN ZIJN VERLOOP VOORAL AANVANKELIJK NOG VERWARDER, 
MAAR BOVENAL WAS HET OM MEERDERE REDENEN DREIGENDER.

TEKST EN FOTO’S /// LKOL (R) ART B.D. ING. P.J. ANTONISSEN 
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Achtergronden
Kan het Ardennenoffensief nog worden beschouwd als een in 
hoofdzaak militair-strategisch offensief, aan Unternehmen Nord-
wind moet naast het militair-strategische karakter nog een poli-
tieke betekenis worden toegekend. Het Ardennenoffensief was 
bedoeld om de eind november 1944 door de Geallieerden in ge-
bruik genomen haven van Antwerpen te heroveren of op zijn 
minst de Geallieerden het normale gebruik te ontzeggen. Welis-
waar waren de Duitsers begonnen Antwerpen te beschieten met 
V1’s en V2’s maar dat had niet voldoende effect om de steeds 
groeiende bevoorradingsstroom te stoppen en de Duitsers be-
seften terdege dat zodra de weersomstandigheden dat mogelijk 
zouden maken, de Geallieerden hun opmars in het noorden zou-
den hervatten. Daarbij kwam nog dat het Ardennenoffensief wel-
licht de barstjes in de samenwerking binnen de Geallieerde mili-
taire top zou kunnen vergroten en daarmee de besluitvaardigheid 
aantasten. Het gedrein van Montgomery was ook voor de Duit-
sers niet onopgemerkt gebleven en de kans om juist zijn 21e 
Legergroep af te snijden – met alle mogelijke consequenties – 
zou mooi meegenomen zijn.

Bij Unternehmen Nordwind speelden nog heel andere argumen-
ten een rol. Om te beginnen had Duitsland na het instorten van 
de tegenstand in het invasiegebied en de overhaaste terugtocht 
van augustus en september 1944, een aansprekend succes no-
dig om het moreel van de Duitse troepen en het thuisfront op te 
vijzelen. Tevens hoopten de Duitsers een tweede conflictsituatie 
binnen zowel de Geallieerde militaire als politieke top uit te bui-
ten. De Gaulle begon namelijk voor Eisenhower een steeds lasti-
ger luis in de pels te worden. Terwijl hij in arrogantie niet onder-
deed voor Montgomery, had deze eigenzinnige generaal naast 
militaire ook politieke aspiraties in het naoorlogse Frankrijk. 
Daarin zat het hem niet mee want niet alleen waren de Vichy 
krachten nog sterk aanwezig, ook de communisten hadden hun 
plannen en samen met nog enkele andere groeperingen tracht-
ten zij de Franse bevolking aan het twijfelen te brengen door te 
benadrukken dat De Gaulle gedurende de oorlog maar mooi in 
Engeland had gezeten terwijl zij in Frankrijk de bezetting moes-
ten verduren. 
Om zijn zin door te drijven begon De Gaulle steeds meer het 1(F)
leger als politiek breekijzer te gebruiken en hij maakte het Eisen-
hower zo lastig dat die zich al enkele malen bij zijn hoogste baas 
Marshall had beklaagd. Ook Roosevelt vond De Gaulle maar een 
lastig figuur zodat het meestal aan Churchill was om de gemoe-
deren wat te sussen. 

Zo ontstond het Duitse plan om het 7(US)leger en het 1(F)leger, 
die samen de 6(US)Legergroep vormden, uit te schakelen, maar 
vooral om de onderlinge tegenstellingen zowel binnen Frankrijk 
als tussen de Geallieerden te verhogen en daarnaast het eigen 
moreel op te vijzelen door met een aanval in Elzas/Lotharingen 
de zowel voor Duitsers als Fransen “heilige” stad Straatsburg te 
heroveren. Daarom stortten zich op 31 december 1944 vanaf 
23.00 uur 8 Duitse divisies op de dun bezette Amerikaanse linies 
die bovendien, vergelijkbaar met de situatie in de Ardennen, wer-
den bezet door een mengsel van recupererende ervaren en gras-
groene verse troepen. De Amerikanen zouden voor het eerst in 
de Europese campagne op bevel moeten terugtrekken en mis-
schien heeft daarom aan hun kant deze veldslag geen bijnaam 
gekregen en is er ook niet zoveel literatuur over.  

Voorgeschiedenis
Geallieerde zijde
Unternehmen Nordwind kwam voor de Geallieerden niet geheel 
als een verrassing, zelfs niet wat betreft het gebied. Verrassend 
was wel het moment en de hevigheid van de aanval. Dat had 
oorzaken. De geallieerde inlichtingendienst was sinds het breken 
van de Duitse Enigma code vrijwel gedurende de hele verdere 
oorlog ruim tevoren op de hoogte van de Duitse plannen en had 
zich daar dus steeds op kunnen instellen. Toen de Duitse troe-
pen binnen de eigen landsgrenzen werden teruggedrongen, wa-
ren ze van radioverkeer steeds meer overgegaan op telefoon- en 
telegraafverkeer via het vaste net, wat de mogelijkheden tot  
afluisteren vrijwel tot nul had teruggebracht. De geallieerde  
inlichtingendienst was dus gehandicapt met als gevolg dat het 
Ardennenoffensief als een verrassing kwam. Daarna waren ze 
een aantal Duitse divisies “kwijt” zodat ze wel vermoedens had-
den maar geen zekerheden.

Na het begin van het Ardennenoffensief kwam de Geallieerde 
legertop voor het eerst bijeen op 19 december 1944 in Verdun en 
daar kon alweer worden ingespeeld op de gebeurtenissen. Het 
was inmiddels duidelijk wie en wat ze tegenover zich hadden 
omdat met het binnentrekken van België en Luxemburg het Duit-
se radioverkeer weer op gang was gekomen. Daarom kon in die 
bespreking worden besloten hoe te reageren op het Duitse of-
fensief. Als eerste reactie kreeg Patton opdracht om met zijn 
3(US)Leger in de Ardennen te hulp te schieten. De zwaai van 90° 
linksom is wereldberoemd geworden door de snelheid en de ef-
ficiency waarmee die werd uitgevoerd. Na het besluit van 19 de-
cember ging Patton op 22 december op mars om op 26 decem-
ber in de Ardennen in de aanval te gaan. 
Een complicatie was wel dat Eisenhower onvoldoende reserves 
had om het gat, dat in Lotharingen en langs de Saar ontstond 
toen Patton zijn 3(US)Leger losmaakte, met nieuwe troepen te 
vullen. Daarom kreeg Devers, de commandant van de 6(US)Le-
gergroep opdracht om zijn troepen te verspreiden over zowel zijn 
eigen gebied als dat wat Patton voordien had bezet. Voor Devers 
was dat een groot probleem. Hij beschikte over het 7(US)Leger 
onder commando van Patch, dat de bovenloop van de Rijn van 
iets ten noorden van Straatsburg tot bijna aan Colmar bezette en 
het 1(F)Leger onder commando van De Lattre de Tassigny, dat 
van Colmar tot aan de Zwitserse grens langs de Rijn stond. Ech-
ter, sinds oktober 1944 stonden troepen van het 19(D)Leger on-
der commando van Wiese, bij Colmar op de westelijke Rijnoever 
en hielden in die saillant het 1(F)Leger zodanig bezig dat dit 
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meende geen troepen te kunnen vrijmaken om verder naar het 
noorden te helpen. Devers moest daarom het 7(US)Leger met 
zijn 8 divisies uitsmeren over een frontbreedte van 130km in 
plaats van de eerdere 65km. Eisenhower besefte dat en gaf De-
vers daarom opdracht om ingeval van een Duitse aanval lang-
zaam terug te wijken, in het uiterste geval tot aan de voet van de 
Vogezen om daar dan stand te houden. Dat hield in dat Straats-
burg zou worden prijsgegeven en als Eisenhower al de morele 
waarde van die stad voor zowel Duitsers als Fransen besefte, 
dan vond hij de veiligheid van zijn eigen troepen toch belangrij-
ker. Was het voor hem al erg genoeg dat hij voor de eerste keer 
in de Europese campagne aan Amerikaanse troepen opdracht 
moest geven om terug te trekken, hij had daarmee ook nog eens 
de kern geschapen voor een conflict met historische gevolgen. 
Devers deed inmiddels wat mogelijk was en kon op 24 decem-
ber 1944 melden dat hij zijn 7(US)Leger in positie had in een lijn 
van iets ten westen van Sarreguemines tot aan de Rijn en vervol-
gens langs de Rijn tot zuidelijk van Straatsburg om daar aan te 
sluiten op het 1(F)Leger. 

Duitse zijde
De door Eisenhower bevolen maatregelen kwamen geen mo-
ment te vroeg want al op 21 december 1944 had de Duitse leger-
groep G opdracht gekregen voor een aanval in Elzas/Lotharin-
gen met als opzet het innemen van Straatsburg en het vervolgens 
doorstoten om in een tangbeweging vanuit het noorden en het 

oosten het 7(US)Leger in te sluiten en uit te schakelen. Hiervoor 
zouden 8 divisies worden ingezet waarvan 2 SS divisies. Een van 
die SS divisies was in het geheim uit Finland weggehaald en was 
door de ervaring daar bijzonder bedreven in het vechten onder 
winterse omstandigheden. Bovendien was deze 6SSDivisie nog 
op volle sterkte. 

Op uur 0 moesten 2 aanvalsgolven vanuit het noorden oprukken, 
een over Rohrbach en een, bestaande uit 2 spitsen, oostelijk van 
Bitche om op één lijn te komen voor een gezamenlijke aanval op 
het gebied Phalsbourg/Saverne. Op uur 0+48 moesten de troe-
pen van de Legergroep Boven-Rijn ten noorden en ten zuiden 
van Straatsburg bruggenhoofden over de Rijn vestigen, de stad 
Straatsburg veroveren en oprukken richting Phalsbourg/Saver-
ne. Tussen 0 uur en 0+48 uur moest het 19(D)Leger uitbreken uit 
de saillant bij Colmar, een aanvalsspits moest in noordwestelijke 
richting oprukken om contact te maken met de troepen in het 
gebied Phalsbourg/Saverne en een tweede aanvalsspits moest 
naar het noorden oprukken om contact te maken met de troepen 
bij Straatsburg.

De Duitsers waren goed op de hoogte van de Amerikaanse troe-
penbewegingen. Vanuit de bevolking van Elzas/Lotharingen (het 
gebied dat in 1940 voor de vierde keer binnen 70 jaar van bezit-
ter was gewisseld) werden uitgebreid inlichtingen doorgegeven. 
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Als die bevolking al niet van nature Duitsgezind was dan was dat 
om de praktische reden dat de mannen tot Duitse krijgsdienst 
waren gedwongen en dus “aan de overkant dienden”. 

Inleiding en week 1
Nadat Devers dus op 24 december had gemeld dat de nieuwe 
opstellingen waren betrokken, kwamen op 26 december van de 
inlichtingendienst de eerste aanwijzingen dat er aan de overkant 
van de Rijn en in het Zwarte Woud troepenbewegingen gaande 
waren. Het 7(US)Leger werd gewaarschuwd om zich voor te be-
reiden op een Duitse aanval en zowel Devers als Patch ver-
plaatsten hun commandoposten naar locaties waar ze in het ui-
terste geval moesten standhouden, respectievelijk naar Vittel en 
Luneville. 

Op 28 december gaf Devers aan Patch nog eens aanwijzingen 
om reserves bij elkaar te schrapen om ingeval van terugtrekken 
zijn linkerflank te dekken. Zelf stelde hij, onder voorwaarden, 
daarvoor ook troepen ter beschikking. Ook De Gaulle stroopte 
het land af. Slecht geoefende en slecht uitgeruste troepen wer-
den ingezet voor bewakings- en beveiligingstaken in het achter-
land en een divisie – 10(F)Infdiv – werd vrijgemaakt en in de rich-
ting Colmar gestuurd. Op 31 december gaf Patch bij een bezoek 
aan de commandopost van Haislip, de commandant van 15(US)
Lk, waar ook Brooks, de commandant van 6(US)Lk bij was, in-
lichtingen over de versterking van het 19(D)Leger met 8.000 
man, over 17SSPagrendiv, die recht tegenover Brooks lag en 
over 21(D)Padiv, die zich langs de Rijn verplaatste. Hij sprak als 
zijn verwachting uit dat de aanval op 1 januari 1945 zou komen.

Die aanval begint dus al om 23.00 uur op 31 december 1944 en 
richt zich aanvankelijk vooral op het gebied van 44(US)Infdiv en 
100(US)Infdiv en van de gevechtsgroep Hudelson. Rond de mid-
dag van 1 januari 1945 is een wig gedreven tussen 44(US)Infdi-
ven 100(US)Infdiv terwijl de gevechtsgroep Hudelson al vrijwel 
uit elkaar is geslagen. Hierdoor ontstaat gevaar voor 100(US)Inf-
div, die daarom enkele kilometers terug moet waardoor weer de 
flank van 44(US)Infdiv open komt te liggen en die dus ook terug 
moet. 45(US)Infdiv krijgt opdracht om het gat dat is ontstaan 
door het wegvallen van gevechtsgroep Hudelson te helpen dich-
ten terwijl van achteruit 70(US)Infdiv, die toch al was aangewe-
zen om de taak van gevechtsgroep Hudelson over te nemen, 
versneld naar voren wordt gestuurd. Maar 45(US)Infdiv krijgt in 
de loop van de dag ook in het eigen gebied de eerste aanvallen 
te verduren.

Hoewel 1 januari 1945 een heldere dag is met goed vliegweer, 
krijgen de aangevallen Amerikanen niet de luchtsteun waar ze 
om vragen. In de vroege ochtend hebben namelijk in het kader 
van UNTERNEHMEN GROSSER SCHLAG meer dan 1.000 toe-
stellen van de Luftwaffe de Geallieerde luchtmachtbases in 
Frankrijk, België en Zuid-Nederland aangevallen waardoor meer 
dan 300 Geallieerde toestellen zijn vernield, nog meer andere zijn 
beschadigd en 27 bases voor kortere of langere tijd zijn uitge-
schakeld. Aan het einde van de dag zijn dus zowel 44(US)Infdiv 
als 100(US)Infdiv teruggeweken en is 70(US)Infdiv in een verwar-
de situatie terechtgekomen maar zijn ze nog lang niet begonnen 
aan de bevolen terugtocht. Sterker nog, Devers vraagt om ver-
sterking om vooral Bitche en Philipsbourg te heroveren. Eisen-
hower geeft hem echter nogmaals bevel om zich aan zijn op-

dracht te houden en met de terugtocht te beginnen.
Die opdracht is voor de Fransen lang verborgen gebleven. Pas 
op 27 december hoort De Lattre de Tassigny, de commandant 
van het 1(F)Leger ervan van zijn commandant Devers maar zelfs 
dan wordt het hem gepresenteerd als een vrijwel theoretische 
mogelijkheid die wel nooit tot uitvoering zal komen. Ook op de 
commandopost van Eisenhower in Versailles hebben de Franse 
liaisonofficieren de indruk dat het om een soort stafstudie gaat 
en dat uiteraard temeer omdat het opgeven van Straatsburg 
voor hen ondenkbaar is. Op 28 december krijgt De Lattre echter 
nauwkeurige instructies van Devers en dan zijn De Gaulle en Juin 
in Parijs uiteraard snel op de hoogte. Terwijl Devers aan Brooks 
en Haislip opdracht geeft om vanaf 2 januari de gevechten af te 
breken en te beginnen met de terugtocht met de bedoeling om 
op 5 januari de nieuwe posities aan de voet van de Vogezen te 
hebben betrokken, gaat De Gaulle op zijn eigen oorlogspad. Hij 
geeft De Lattre opdracht om niet te gehoorzamen aan Devers 
maar daarentegen vanuit Colmar ook de verdediging van 
Straatsburg over te nemen. Hij bericht Eisenhower over deze op-
dracht, waarvan hij zelf niet weet hoe die zou moeten worden 
uitgevoerd en stuurt telegrammen aan Roosevelt en Churchill 
waarin hij protesteert tegen de voornemens van Eisenhower.

Juin gaat op 2 januari naar Bedel Smith, de chef-staf van Eisen-
hower maar die bespreking eindigt vrijwel in ruzie. De Gaulle 
gaat zelf op 3 januari naar Eisenhower en ook die bespreking zou 
wellicht in ruzie zijn geëindigd als niet de uit Londen over geko-
men Churchill als scheidsrechter zou zijn opgetreden. Onder 
druk van de politieke argumenten herroept Eisenhower zijn op-
dracht aan Devers en beveelt hem stand te houden in de lijn 
waar hij nu staat. 
Terwille van dit “pour la gloire de la France” genomen besluit 
zullen in de volgende weken duizenden Amerikanen sneuvelen. 
Bij De Gaulle wortelt zich echter de opvatting dat de Amerikanen 
niet bereid zijn om voor Europese belangen te vechten als het 
niet in hun plannen past. Daarmee is de basis gelegd voor het 
onttrekken van de Franse strijdkrachten aan het NAVO bevel als 
hij later als president van Frankrijk aan de macht komt.

De eerste dagen kenmerken zich door grote verwarring. Devers 
probeert de situatie bij Bitche en bij Wingen en Philipsbourg, 
waar de uit Finland aangevoerde 6SSDivisie in de aanval is, on-
der controle te krijgen. Hij denkt daarbij nog niet aan het gecom-
mandeerde terugtrekken maar tracht de verloren gegane kilome-
ters te heroveren door het inzetten van zijn spaarzame reserves 
en hij vraagt zelfs nog om versterking. Die heeft Eisenhower nau-
welijks meer en mede daarom herinnert hij Devers nog eens aan 
zijn opdracht om gecontroleerd terug te trekken. Daarin komt, 
zoals boven vermeld, verandering op woensdag 3 januari 1945 
als Eisenhower na de gemelde bespreking opdracht geeft om 
niet terug te trekken maar stand te houden. 
Het 6(US)Leger zal in het kader van die nieuwe opdracht iets 
bijdraaien om zo de onder druk staande linkerflank te ontlasten 
maar zal de frontlijn verder zo moeten handhaven dat Straats-
burg behouden blijft. Op donderdag 4 januari gaat Bedell Smith 
met Juin in zijn kielzog naar Devers toe om de nieuwe situatie te 
bespreken. Er gaan nog steeds reserves naar Bitche en naar 
Wingen en Philipsbourg, voornamelijk van 70(US)Infdiv en van 
2(F)Padiv maar voorlopig worden die opgevangen door de Duit-
sers en bij Bitche worden de Fransen zelfs met grote verliezen 



51

teruggeworpen. Intussen wordt ook aan de Rijn de situatie kri- 
tischer. Niet alleen heeft het 1(F)Leger nog steeds geen troepen 
vrij gemaakt om de zuidflank van het 7(US)Leger te versterken 
maar ook worden de gelederen van de gevechtsgroepen Herren 
en Linden steeds verder uitgedund om de linies op andere plaat-
sen te versterken. Zo heeft de gevechtsgroep Linden met 5  
bataljons een breedte van 47km te dekken zodat alleen maar 
kan worden gepatrouilleerd en geen gesloten front kan worden 
bezet. Dat komt omdat 3(US)Infdiv wel aan de eerder bevolen 
terugtocht is begonnen en Straatsburg heeft ontruimd. De Duit-
sers zijn zeer goed op de hoogte van deze situatie en baseren de 
plannen voor de voortzetting van hun aanvallen op die informa-
tie. Tussendoor het volgende. Tot grote woede van de Duitse 
generaals waaronder niet in het minst Blaskowitz, de comman-
dant van Legergroep G, heeft Hitler op 10 december 1944 Him-
mler benoemd tot commandant van Legergroep Boven-Rijn, 
nota bene het gebied waarin dit alles zich voornamelijk afspeelt. 
Himmler is hier zo blij mee dat hij belooft op 30 januari 1945 (de 
verjaardag van de machtsovername door de Nazi’s in 1933) 
Straatsburg op een dienblaadje aan Hitler aan te bieden.

In de nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 januari zetten de  
Duitsers drie nieuwe aanvallen in en wel:
-  2 pantserdivisies en 1 paradivisie van Legergroep G vallen aan 

bij Wissembourg
-  198Infdiv en Pabrig Feldherrnhall van het 19(D)Leger breken 

uit de Colmar saillant uit in de richting van Benfeld 
- 553Div Volksgrenadiere steekt de Rijn over bij Gambsheim en 

Herrlisheim

Deze laatste aanval wordt door de geallieerden onderschat.  
Aanvankelijk wordt niet gereageerd en pas in de middag van  
5 januari komt een eerste reactie. De Duitsers zijn dan dankzij  
het snelle succes inmiddels al begonnen om ook 21(D)Padiv 
over de Rijn te brengen zodat de eerste acties van 12(US) 

Padiv nog steeds min of meer in de vorm van gevechtspatrouil-
les en ook latere, groter opgezette acties van 79(US)Infdiv op 
zaterdag 6 januari niets uithalen en de Duitsers hun bruggen-
hoofd kunnen uitbreiden tot Bischwiller in het noorden en Kilstett 
in het zuiden. Op zaterdag 6 januari laat de vanuit een luxe hotel 
in Mont Béliard commanderende De Lattre eindelijk eenheden 
van zijn1(F)Leger de aanval openen richting Gambsheim. In de 
daarop volgende dagen worden aanvallen op grotere schaal ge-
daan op het Duitse bruggenhoofd. 314(US)Infreg van 79(US)Inf-
div komt in het noorden niet verder dan Drusenheim/Herrlisheim 
en moet zich daar ingraven om niet te worden teruggeslagen en 
ook volgende aanvallen van de gevechtsgroep Linden, inmiddels 
versterkt met eenheden van 42(US)Infdiv, leveren geen succes 
op. Franse aanvallen in het zuiden richting Killstett komen niet 
verder dan Bettenhoffen aan de zuidrand van Gambsheim en 
daar worden ze zelfs teruggeslagen. 

Evenmin slagen de Fransen er in om de in noordelijke richting 
uitbrekende eenheden van het 19(D)Leger af te stoppen zodat 
de dreiging dat die kunnen aansluiten op het bruggenhoofd 
steeds groter wordt. In de noordoosthoek vorderen 21(D)Padiv, 
25 (D)Padiv, 7(D)Paradiv en 47(D)Div Volksgrenadiere richting 
Hagenau en staan daar tegenover 79(US)Infdiv en 14(US)Padiv 
in Asbach en Stundwiller zodat deze divisies nu op beide flanken 
worden bedreigd. Bij Wingen en Philipsbourg kunnen de eerste 
Geallieerde successen worden gemeld door 70(US)Infdiv als de 
uitgeputte 6SSDiv zich mede wegens voedsel- en munitiegebrek 
moet terugtrekken. 70(US)Infdiv krijgt echter geen rust maar 
moet zich verplaatsen om op zondag 7 januari bij Oberbronn in 
stelling te gaan.

Week 2
Op zondag 7 januari vecht het 1(F)Leger nog steeds zonder suc-
ces tegen de uit de Colmar saillant uitgebroken Duitsers die met 
Pabrig Feldherrnhalle op rechts en 198(D)Infdiv op links in de 
avond van die dag tot op 15km van Straatsburg zijn genaderd. 
Om de dreiging enigszins weg te nemen doet 3(US)Infdiv, die de 
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zone tussen Chatenois (ten westen van Séles-
tat) en Orbey (ten zuiden van La Pontroie) be-
zet, die avond een aanval richting Ribeauville.
Op maandag 8 januari verzetten 79(US)Infdiv, 
12(US)Padiv en 14(US)Padiv zich rond Rohr-
willer, Hatten en Rittershoffen tegen de 4 op-
rukkende Duitse divisies en kunnen tegen de 
avond de aanval tot staan brengen. Tegenaanvallen van 79(US)
Infdiv en tanks van 12(US)Padiv – de eerste pantserdivisie met 
negers als gevechtstroepen – in  de avond van maandag 8 janu-
ari en de ochtend van dinsdag 9 januari worden echter weer door 
de Duitsers afgeslagen. Eenheden van 12(US)Padiv slagen er in 
door te dringen tot in Herrlisheim maar na twee dagen van hevi-
ge huis-aan-huis gevechten moeten ze onder dekking van een 
zware artilleriebarrage in de nacht van dinsdag 9 op woensdag 
10 januari Herrlisheim weer verlaten. De situatie is zo slecht dat 
Brooks, de commandant van het 6(US)Lk aan zijn commandant 
Patch van het 7(US)Leger en die weer aan zijn commandant De-
vers van de 6(US)Legergroep moet berichten dat het 6(US)Lk 
een volgende aanval niet meer zal kunnen opvangen. Inmiddels 
vallen in de Franse zone na Duitse aanvallen op woensdag 10 
januari, de gevechten stil op donderdag 11 januari. De Lattre 
geeft opdracht om de zone langs de rivier de Ill van Ebersheim 
tot Kraft te verdedigen en constateert met zijn gebruikelijke zelf-
ingenomenheid dat hij de Duitsers heeft afgestopt. In werkelijk-
heid concentreren zich op dat moment de Duitse aanvallen op 
het 6(US)Lk van Brooks. In de ochtend van donderdag 11 janua-
ri gaan 361, 36 en 256(D)Div Volksgrenadiere en plm. 10.000 

man van de 6SSAlpendivisie in de aanval in het gebied van 
45(US)Infdiv. De strijd golft een tijd lang op en neer maar on-
danks enkele tegenaanvallen moeten de Amerikanen terugwij-
ken vooral door het fanatieke optreden van de 6SSAlpendivisie. 
Ook op donderdag 11 januari gaat 14(US)Padiv in de aanval op 
het bruggenhoofd richting Gambsheim maar wordt met zware 
verliezen teruggeslagen. Massaal artillerievuur van 7 afdelingen 
is nodig om de terugtocht uit de omgeving van Hatten te dekken. 
Een nieuwe aanval van 12(US)Padiv bij Herrlisheim wordt ook 
met zware verliezen afgeslagen, mede door de inmiddels even-
eens ingezette 10SSPadiv Hohenstauffen, de divisie van de ge-
vechten rond Arnhem tijdens Market Garden. Bij Hatten en Rit-
tershoffen wordt de situatie zo ernstig dat 79(US)Infdiv en de 
tanks van 14(US)Padiv voorbereidingen treffen om terug te trek-
ken.

Week 3
Die terugtocht wordt een algemene, die wordt uitgevoerd tussen 
donderdag 18 en zaterdag 20 januari onder soms dramatische 
omstandigheden. Zo wordt op donderdag 18 januari een volledig 
bataljon van 45(US)Infdiv bij Reipertswiller ingesloten en moeten 
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de schamele restanten daarvan zich op zaterdag 20 januari over-
geven. Tegen de avond van zondag 21 januari hebben 45(US)
Infdiv, 103(US)Infdiv, 14(US)Padiv en 12(US)Padiv nieuwe stellin-
gen ingenomen achter de rivier de Moder. Er tekent zich echter 
in deze week al een kentering in de strijd af. Het Ardennen-offen-
sief is stuk gelopen en de Geallieerden zijn weer in opmars om 
het verloren gegane terrein te heroveren. De Duitse tegenstand is 
daarbij zo zwak dat troepen kunnen worden vrijgemaakt voor 
inzet in Elzas/Lotharingen. 
Op donderdag 18 januari krijgt 101(US)Airbornediv – the batte-
red bastards of Bastogne – opdracht om het 6(US)Lk van Brooks 
te gaan versterken en posities in te nemen in Hagenau. Snel 
daarna wordt nog een volledig Amerikaans legerkorps vrijge-
maakt om het 1(F)Leger te gaan versterken. Dit 1(F)Leger doet 
op donderdag 18 januari weer maar eens vergeefs een aanval op 
de uit de saillant uitgebroken Duitsers, een aanval die ook niet 
lukt als 3(US)Infdiv ter versterking wordt ingezet. 

Week 4
Die mislukte aanvallen van het 1(F)Leger vormen wel aanleiding 
tot een nieuw conflict als Eisenhower de Fransen oproept tot wat 
meer aanvalsdrift tegen de Colmar saillant. Zowel De Gaulle als 
Juin als De Lattre voelen zich hevig in hun eer aangetast en De 

Lattre beweert zelfs dat hij zich niet heeft hoeven terugtrekken 
zoals de Amerikanen. Ze vergeten daarbij alle drie dat zij de oor-
zaak zijn van de opgerekte Amerikaanse linies; linies die zijn op-
gerekt omdat “hun” Straatsburg moest worden behouden en li-
nies die op 3 plaatsen tegelijk hevig zijn aangevallen. De Lattre 
eist zelfs meer Amerikaanse troepen omdat hij dan de saillant 
kan opruimen. Hij krijgt die versterking per donderdag 25 januari 
in de vorm van het 21(US)Lk en 75(US)Infdiv maar wel worden de 
onder zijn bevel staande 3(US)Infdiv en 28(US)Infdiv nu onder 
bevel gesteld van het 21(US)Lk.
De Duitse aanval op de nieuwe verdedigingslinie achter de Mo-
der volgt op 24 en 25 januari. Dinsdag 24 januari om 18.00 uur 
begint een artilleriebombardement op het deel tussen Neubourg 
en Schweighausen en op het Ohlungenbos waar 42(US)Infdiv 
ligt en tussen Bischholtz en Mulhausen waar 103(US)Infdiv ligt. 6 
Duitse divisies steken de Moder over in 3 groepen en in de och-
tend van woensdag 25 januari wordt de linie van het 6(US)Lk 
over de gehele breedte aangevallen. Een tegenaanval van 14(US)
Padiv is nodig om de hier en daar doorbroken linie weer te slui-
ten. Maar de Duitse aanvalskracht neemt af. Hitler heeft al het 
bevel gegeven om de aanvallen af te breken en over te gaan op 
defensieve acties omdat veel troepen elders nodig zijn; in het 
westen in het Hürtgenwald en in de Ardennen en in het oosten 
over het gehele front. De Geallieerden kunnen dus beginnen met 
het opruimen van de tegenstand. De Ill wordt weer overgestoken 
door 1(F)Motdiv en 3(US)Infdiv en door het zo gevormde brug-
genhoofd gaan 5(F)Padiv en delen van 2(F)Padiv naar voren om 
het Colmarkanaal over te steken bij Neuf Brisach in een poging 
om de terugweg van het 19(D)Leger af te snijden. 
Dat gaat niet eenvoudig en er wordt hevig gevochten bij Hous-
sen, Riedwihr, Holtzwihr en Wicherswihr. 2(F)Padiv is zeer tegen 
de zin van zijn commandant Leclerc onder Frans bevel gesteld 
en door de controverse tussen Leclerc en De Lattre is de onder-
steuning bij een aanval op Grussenheim door 2(F)Padiv zo slecht 
dat die voor 2(F)Padiv desastreus verloopt. Devers stelt daarom 
2(F)Padiv weer ijlings onder bevel van het 21(US)Lk en wekt 
daarmee weer maar eens de woede op van De Gaulle, Juin en 
De Lattre. Het 21(US)Lk krijgt opdracht om de terugtocht van de 
Duitsers over de Rijn te verhinderen en zo mogelijk zelf de Rijn 
over te steken maar dat zal pas 2 maanden later lukken.

Week 5
Op vrijdag 2 februari opent 28(US)Infdiv – de divisie van generaal 
Norman “Dutch” Cota die op 6 juni als eerste op Omaha Beach 
landde – de aanval op Colmar. De divisie rukt op langs de Ill om 
op zondag 4 februari samen met eenheden van 5(F)Padiv de 
stad binnen te trekken. 28(US)Infdiv en 12(US)Padiv gaan door 
richting de Rijn terwijl 5(F)Padiv achterblijft in Colmar om zich als 
de bevrijders te laten vieren. De opmars van 12(US)Padiv wordt, 
nu samen met 2(F)Padiv voortgezet richting Ensisheim en Cha-
lampé waar de Duitsers hun laatste oversteekmogelijkheid zo-
lang mogelijk willen behouden.

Week 6
Op zondag 4 februari gaat 3(US)Infdiv in de aanval op Neuf 
Brisach van waaruit de Duitsers de brug bij Brisach kunnen be-
waken. In Neuf Brisach is nog de oude vesting van Vauban die 
de Amerikanen aanvankelijk veel ontzag inboezemt. Na eerst 
nog sterke weerstand bij Biesheim wordt op dinsdag 6 februari 
de stad vrij gemakkelijk ingenomen temeer omdat 75(US)Infdiv 
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inmiddels de stad van-
uit het zuiden is gena-
derd. Op woensdag 7 
februari is saillant te-
ruggebracht tot een 
oppervlak van 32 km 
bij 24 km en hebben  
de Duitsers op Frans  
gebied alleen nog de  
dorpen Rupersheim, 
Bentzenheim, Ottmars- 
heim en Chalampé in 
handen. 

Op vrijdag 9 februari 
trekken de laatste Duit-
sers, voorzichtig ge- 
volgd door Franse pa-
trouilles, zich helemaal 
terug over de Rijn en 
blazen de brug bij 
Chalampé achter zich 
op. De saillant die 
sinds oktober 1944 
heeft bestaan, is niet 

meer en van het 19(D)Leger van Wiese is ook niet veel meer  
over. Helemaal afgelopen is het nog niet want als op zaterdag  
10 februari 44(US)Infdiv in de noordoosthoek en 70(US)Infdiv  
aan de Saar in de aanval gaan om eerder verloren stukjes terrein 
te heroveren, gaat dit nog gepaard met zware verliezen. Het  
zijn echter de laatste stuiptrekkingen want de Duitse tegen- 
stand brokkelt af en de Geallieerden kunnen zich gaan opmaken 
voor de laatste slag; de strijd op Duits grondgebied.

Verliezen 
De verliezen waren aan Geallieerde zijde bij de Amerikanen on-
geveer 16.000 man aan doden, gewonden en vermisten en bij  
de Fransen bijna het dubbele (30.000 man) Getuigen van de 
Amerikaanse verliezen zijn de kerkhoven bij Saint Avold (het 
grootste van WW2 in Europa) en Epinal. Op beide kerkhoven 
liggen ook de Amerikanen die later na het oversteken van de  
Rijn zijn gesneuveld, omdat geen Amerikaanse militair op Duits 
grondgebied zou worden begraven. De verliezen aan Duitse  
zijde worden geschat nog groter te zijn dan bij de Geallieerden. 

Enkele opmerkingen

Het weer
Deze hele operatie vond plaats onder de meest erbarmelijke  
omstandigheden; het was de strengste winter sinds mensen- 
heugenis met sneeuwstormen en temperaturen van minus 20°C 
en lager.

De troepen
De Amerikaanse troepen, die bestonden uit een mengeling van 
recupererende, ervaren troepen en grasgroene onervaren troe-
pen, waren onvoldoende op de omstandigheden ingesteld. 
De Franse troepen, die weliswaar al een tijd in actie waren, had-
den bij het betreden van Franse bodem aan inzet ingeboet door 
de manier waarop ze werden uitgerust en bevoorraad en omdat 

de “vrije Franse” en de voormalige “Vichy” officieren niet met 
elkaar overweg konden. De Duitsers waren, omdat zij de aan-
valsplannen hadden gemaakt, beter op de omstandigheden in-
gesteld en hadden zelfs specifiek op winteroptreden getrainde 
troepen ter beschikking.

De frontbezetting
De Amerikaanse linies waren door het uitrekken van het front na 
het vertrek van het 3(US)Leger voor het opvangen van een aan-
val onverantwoord uitgedund. De Fransen hadden verzuimd de 
zuidkant van het Amerikaanse front te versterken door – zoals 
opgedragen – troepen aan de Colmar saillant te onttrekken.

Het moreel
Bij de Amerikanen begon zich, vooral bij de troepen die al in actie 
waren vanaf de invasies in Normandië en in Zuid Frankrijk, ge-
vechtsvermoeidheid te manifesteren, blijkend uit het grote aantal 
deserteurs en het in sommige gevallen ongecontroleerd terug-
trekken uit de frontlijn. Gevechtsvermoeidheid heerste ook bij de 
Fransen, nog versterkt door de wijze waarop ze in hun eigen land 
werden “ontvangen” en de controverses tussen hun commande-
rende officieren. Er was ook een slechte verstandhouding met de 
aanvullingstroepen, die bovendien slecht uitgerust en slecht ge-
oefend waren en derhalve onbetrouwbaar in het gevecht.

De politiek
De politieke aspiraties van De Gaulle speelden een belangrijke 
rol en dat temeer omdat door de interne Franse tegenstellingen 
De Gaulle lang niet zo sterk stond als hij wilde doen voorkomen 
met als gevolg dat hij het 1(F)Leger als politiek instrument ging 
gebruiken en militaire operaties dwarsboomde of zelfs in gevaar 
bracht.

Een vraag
Unternehmen Nordwind verliep doordat de Duitsers troepen  
onttrokken voor inzet op andere plaatsen en Hitler in de nadagen 
van zijn regime, zijn generaals niet meer vertrouwde en eigen-
handig, maar vooral eigenzinnig besliste over de inzet van  
troepen. De vraag rijst hoe dit offensief zou zijn verlopen als  
dit niet was gebeurd.

Bronnen 
Zoals al in de aanhef vermeld, waren de geallieerden niet erg 
trots op wat er zich tijdens Unternehmen Nordwind zoal afspeel-
de. Een van de bewijzen daarvoor is wel dat geen van de com-
manderende generaals memoires specifiek over deze slag heeft 
geschreven en dat de documentatie zich, naast enkele boeken 
over speciale eenheden en/of gebeurtenissen, vrijwel beperkt tot 
gevechtsverslagen. 

In “Crusade in Europe” van generaal Eisenhower, “On to Berlin” 
van generaal Gavin en “Across the Rhine (Elzas – Lotharingen)” 
van Donald Burgett wordt er wat meer over geschreven, maar 
eigenlijk is “Operation Nordwind, The Unknown Battle of the  
Bulge” van Charles Whiting uit 1986, het enige boek dat geheel 
aan deze slag is gewijd. 
Schrijver heeft aan die laatste twee de meeste gegevens ont-
leend en daaraan zijn eigen interpretatie toegevoegd. Deel 8 
“The last patrol” van de cd serie “Band of Brothers” gaat in 
 detail in op de gevechten bij Hagenau.
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IN MEMORIAM 
EDWIN PAUL TEN DONKELAAR 
(19-07-1948 tot 3-09-2016)
Zaterdag 3 september werd ik opgebeld door onze voorzitter 
Bart Rosengarten met de mededeling dat Edwin ten Donkelaar 
in de nacht van vrijdag op zaterdag in zijn slaap was overleden. 
Met een schok realiseerde ik mij dat ik die afgelopen week (net 
als veel andere vrijwilligers) nog meerdere dagen met hem heb 
samengewerkt. Dat betrof uniformen van onze HC, de verhuizing 
van het depot en de voorbereidingen voor de Open Monumen-
tendag. Afgelopen vrijdag gingen we nog uit elkaar en wens-
ten we elkaar nog een prettig weekend toe. Dat dit een laatste 
afscheid was kon niemand voorzien. Edwin ten Donkelaar is in 
20016 vrijwilliger geworden bij de stichting Nederlands Artillerie 
Museum en stelde zich beschikbaar op maandag, donderdag 
en vrijdag de gehele dag. Hij heeft zich bezig gehouden met de 
deelcollectie Uniformen en PSU (Persoonlijke standaard uitrus-
ting van de militair). Namens bestuur en vrijwilligers condoleer ik 
Marjo en de kinderen en wens hen veel sterkte toe in de komen-
de periode. Ook wij zullen Edwin missen bij de HCKVA.

w w w . n e d e r l a n d s a r t i l l e r i e m u s e u m . n l

Het Nederlands Artillerie Museum heeft in de afgelopen 
periode de volgende schenkingen mogen ontvangen.
• Dhr. H. Ottens: een schoudertas met PSU;
• Lkol art b.d. H. Kormelink: 2x radio AnGRC9, 2x radio ACV, 
 2x accu 12V met acculader, een doos radiobuizen, veel 
 reservedelen en documentatie;
• Kol art b.d. P.M.C. Winckelmolen: een overjas DT met voering;
• Dhr. J.G. Witteveen: een tafelschemerlamp met gekleurde 
 Artillerieafbeeldingen (afkomstig van Lkol art Le Heux);
• Bgen cav b.d. Mr. O. van der Wind: Artillery Training Volume II 
 (Canada 1934);
• Museum Cavalerie: Diverse Publicaties Familie van Lennep;
• Mw. A. Dijkhuizen: 3x CD met foto’s;
• Dhr. J.H. de Ru: een pakket boeken, diverse foto’s en   
 medailles;
• Owi art P. van der Veer: diverse schenkingen.
• Mw. A. van Daalen: oefengranaat en prenten 43 Afdva;
• Kol art b.d. J. van Dijk: een zakboek 4e Regiment Veldartillerie;
• Fam. L. Brink, uit nalatenschap dhr. A.Brink: 38 ansichtkaarten 
 uit Nederlands Indië;
• Aooi art H. Bronsink: een doos met psu;
• Kol art b.d. A. Bleumink: een ransel/goederenzak /Koppel; 
 2x DT, een parka;
• Mr. D. Tempelman (van zijn vader dhr. R. Tempelman): 
 een ingelijste oorkonde laatste schot 25 ponder; 
• Dhr. G. Flameling: diploma’s, foto-albums en info-materiaal;
• Kol art D. Kalverda: 1x stalen liniaal in foedraal;
• Dhr. M. van Deursen: schildje Bravo Batterij 19 Afdva (1986).

Alle schenkers worden bij deze nogmaals hartelijk bedankt voor 
hun bijdrage om het Artilleristisch erfgoed te completeren. Heeft 
U nog voorwerpen en/of documentatie met een relatie naar 
Defensie en in het bijzonder naar de Artillerie en waarvan U 
afstand wenst te doen? In dat geval even bellen met 0525-657310, 
fax 657311 of e-mail NAM.artillerie.museum@mindef.nl  voor een 
afspraak om het af te leveren in ’t Harde om het op te laten halen.

TEKST /// LKOL ART B.D. F.T. (FRITS) DÜRST BRITT, SECRETARIS 

HISTORISCHE COLLECTIE KORPS VELDARTILLERIE

ARTILLERIE ATTENTIES
Via het Artilleriemuseum in ‘t Harde  worden diverse 
artilleristische artikelen aangeboden. Een batig saldo 
komt ten goede aan de exploitatie van de exposities. 
Bestellingen kunnen worden gedaan via NAM. 
artillerie.museum@mindef.nl in ’t Harde. Nieuw zijn 
twee soorten miniatuurkanonnen type logo HCKVA. 
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TEKST /// BGEN B.D. A.M. ROSENGARTEN EN LKOL B.D. HENK MOLMAN, HOOFD COLLECTIE HCKVA   

FOTO’S /// LKOL B.D. H. KONINGS

In de vorige Sinte Barbara is door Lkol bd Henk Molman al be-
schreven welke veranderingen de Historische Collectie van het 
Korps Veldartillerie zal ondergaan. Door het verlies van de mu-
seumstatus van het ‘Nederlands Artilleriemuseum’ (NAM) binnen 
Defensie en de transformatie naar een historische collectie van 
de veldartillerie (hoewel de Stichting met de naam NAM nog wel 
bestaat en als zodanig nog geregistreerd museum is), moeten de 
collectie en expositie worden aangepast. 

Eén van de gevolgen van die aanpassing is de overdracht van 
luchtdoelartilleriematerieel aan de Historische Collectie Grond-
gebonden Luchtverdediging (HCGLVD) in de Peel. Door de over-
dracht van dit materieel ontstaat de nodige ruimte, vooral in het 
lage deel van paviljoen 3, om de expositie van de HCKVA op een 
andere wijze in te richten en meer het accent te kunnen leggen 
op de geschiedenis van de veldartillerie in de aanloop naar en 
tijdens de tweede Wereldoorlog. 2 februari 2016 was de gro-
te dag waarop het Lua-materieel uit paviljoen 3 werd gehaald 
en beladen op trekker-opleggers voor afvoer naar de Peel. Die 
operatie werd na een gedegen voorbereiding op enthousiaste en 
deskundige wijze uitgevoerd door mannen van 102 Constructie-
compagnie van 101 Geniebataljon uit Wezep onder leiding van 
Sm Roelof Scheper. Het team bestond verder uit Sgt1 Noureddi-

ne Chaibi, Sgt Rainier van Dulken, Kpl1 Gerardus van Bemmel, 
Kpl1 Tim Boer, Sld1 Jesper Postma en Sld1 Kooi. Voor hen was 
het een interessante klus die ook nog de mogelijkheid bood te 
oefenen en te leren. Bij de uitvoering gingen zij bepaald niet over 
één dag ijs. Na een eerste bespreking ter plekke eind 2015, kwa-
men zij daarna nog een aantal malen terug om te bepalen hoe zij 
de klus het beste konden klaren, om tenslotte op 1 februari alles 
‘klaar te zetten’ voor de eigenlijke operatie de volgende dag.

Voordat zij hun plan konden uitvoeren, moesten door de vrij- 
willigers van de HCKVA de nodige voorbereidingen worden  
getroffen en de uitgang worden vrijgemaakt Eerst werd al het 
overige expositiemateriaal, poppen met uniformen e.d. ver-
wijderd.  Vervolgens werd de uitgang vrijgemaakt en het nog  
rijdbare kanon 7 veld afgevoerd. Daarna werden alle vitrines 
weggehaald en de tussenwanden afgebroken. Als laatste stap in 
de voorbereiding werd het antitankkanon afgevoerd dat gelukkig 
ook nog kon rijden. Zowel het kanon 7 veld als het antitankka-
non krijgen weer een bestemming binnen de nieuwe expositie 
en worden voorlopig opgeslagen. Dankzij de grote inzet van de 
vrijwilligers konden de voorbereidingen ruim op tijd worden af-
gerond. Ook de coördinatie met de vrijwilligers van de HCGLVD 
was een belangrijk element in de voorbereiding en uitvoering, 
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waarbij Sm Willy Edelijn een belangrijke rol speelde. De uitdaging 
waarvoor onze genisten stonden was niet gering. Het ging om 
vier stukken luchtdoelgeschut van uiteenlopende afmetingen, 
met als gemeenschappelijk kenmerk ‘lomp en zwaar’ en deels 
niet verrijdbaar. Binnen in paviljoen 3 was voor de grote stukken 
de manoeuvreruimte zeer beperkt door het lage plafond en de 
staalconstructie die de ruimte ondersteunt. Buiten was de ruimte 
beperkt door stevige hoge bomen waardoor de daar beschikba-
re hijscapaciteit niet optimaal kon worden ingezet. Het was pas-
sen en meten, maar de klus werd professioneel geklaard, waarbij 
de uitstekende teamgeest en inzet van de genisten opviel.

Wij zijn de mannen van 102 Constructiecompagnie zeer dank-
baar voor de door hen geleverde steun. Temeer daar an-
dere mannen van de compagnie in de maanden erna nog 
aanvullende steun leverden bij de voor de herinrichting nood-
zakelijke verbouwing van het lage deel van paviljoen 3, waar 
het luchtdoelmaterieel stond opgesteld. Het plafond in die 
ruimte werd door hen aangebracht, elektriciteit aangepast en 
verlichting aangelegd en de brandslang verplaatst. Ditmaal 
werd in verschillende ploegen hulp geboden door Sld 1 Duis- 
dekker, Sld 1 Koning, Kpl 1 Schutte, Kpl Appelo, Kpl 1 Kne- 
velman, Sld 2 Compelman, Sld 2 v/d Rijt, Sld 2 Koole, 
Sld 2 Kalsbeek, Kpl 1 Pollaarts, Kpl 1 van Hattum en Kpl 1 
Meulman, Zonder hun hulp zouden we de verbouwing niet  
hebben kunnen realiseren. 

Huidige stand van zaken m.b.t. Herinrichting 
Paviljoen 3 HCKVA
Een lege ruimte, die in zijn geheel de ruimte gaat geven aan de 
expositie betreffende het Korps veldartillerie in de Meidagen van 
1940. Na het verwijderen van wandpanelen en de vitrines van de 
kleinere ten toon te stellen objecten, is begonnen met het be-
platen van de wanden en het aanbrengen van het draagsysteem 
voor het plafond. Als alles gereed is, zal dit worden geschilderd 
in de bekende museum huisstijl en daarmee een ruime, lichte 
expositieruimte geven. 

Zoals bij elke militaire planning het geval is, is ook hier het over-
schrijden van de startlijn reden geweest om onmiddellijk over 
te gaan op gevechtsleiding. Ten eerste omdat het uitbouwen 
naar een bespanning van zes paarden voor het kanon 7 Veld 
tot de mogelijkheden is gaan behoren. Onder leiding van Hanna 
Woudsma, bijgestaan door de heer Carel Soethout, werd eerder 
begonnen met een indringende inventarisatie van de aanwezi-
ge tuigage en een zoektocht gestart naar de verdere benodigde 
stukken om deze tuigage uit te kunnen bouwen naar een be-
spanning voor zes paarden. Tot ieders verbazing is door onze 
medewerker Piet Schuitemaker nog een grote hoeveelheid leder-
werk in het depot gevonden. Aangevuld met kennis uit de boek-
werken van het Documentatiecentrum HCKVA is de tuigage, op 
een enkel riempje na, compleet en kan na de aankoop van een 
zesde paard, de organieke oorlogsbespanning van zes paarden 
gerealiseerd worden. Daarmee zullen wij met deze bespanning 
een absolute topper in onze collectie hebben, waarmee we met 
het NMM kunnen wedijveren. Omdat een dergelijke bespanning 
veel ruimte benodigd, zal de indeling van de zaal, en daarmee 
de opstelling van de andere diorama’s moeten worden herzien.
Een nijpender probleem is het gegeven, dat een voor onze expo-
sitie benodigde vuurmond van het type 8 Staal op dit moment in 
de Historische Collectie van de Grenadiers en Jagers aanwezig 
is. Helaas schijnt dit object voor hun een dusdanige historische 

Het ging om vier stukken 
luchtdoelgeschut van 
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met als gemeenschappelijk 
kenmerk ‘lomp en zwaar’ 
en deels niet verrijdbaar.
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betekenis te hebben, dat overname of ruil met andere, wellicht 
voor hen interessanter objecten niet bespreekbaar is. Dit zou 
kunnen inhouden dat het beoogde diorama van de Slag bij Mill 
(onze zwaar bevochten krijgsverrichting) en daarmee een van 
de hoogtepunten in de historie van ons Korps, misschien geen 
doorgang kan vinden. 

Het completeren van de benodigde aantallen grijze uniformen, 
grove wollen stof, voor manschappen, zal eveneens een uitda-
ging vormen. Helaas is het verzamelbeleid van de HCKVA er niet 
op gericht geweest om dit type uniform en uitrusting in de loop 
der jaren zeker te stellen. Deze objecten zijn vandaag de dag erg 
moeilijk te verkrijgen. Alle netwerken zijn geactiveerd om ze te 

vinden. Dit varieert van het benaderen van het Nationaal Militair 
Museum en andere Historische Collecties tot het ruilen van ob-
jecten met (deels) particulieren. Datzelfde geldt in mindere mate 
ook voor de uitrusting: helmen, gasmaskers, bajonetten en voor-
al de wapens. Immers, de artillerie had karabijnen en bajonetten 
van het model 3. Begrijpelijk dat een ander type, waar wij wel 
enkele exemplaren van bezitten, met het oog op het beoogde 
detail natuurlijk niet expositiewaardig zijn. Kortom, vrij vroeg na 
de aftrap van de herinrichting zitten we al aardig op stroom en 
kan de schare vrijwilligers van de HCKVA zich weer in een prach-
tig project vastbijten en uitleven in alle facetten van het voorbe-
reiden van een schitterende expositie. 

Op dit moment is dus het eerste deel van de verbouwing, die 
van het lage deel, nagenoeg rond; wat nog rest is voornamelijk 
schilderwerk. Daarna volgt de herinrichting ervan en de opbouw 
van een spectaculaire expositie. Een volgende stap in het hele 
proces van herinrichting van Paviljoen 3 zal de verbouwing en 
herinrichting van het ingang deel zijn en ten slotte die van het 
uitgang deel (de ‘Indiëhoek’). De planning is dat volgend jaar 
september tijdens of voorafgaand aan Open Monumentendag 
een grootse heropening van paviljoen 3 zal plaatsvinden. 

Ten slotte: de aanpassing van de expositie in paviljoen 3 is een 
arbeidsintensief proces dat het nodige geld en materiaal kost 
en waarbij de samenwerking met de genie en de HCGLVD van 
onschatbare waarde zijn. Toch zijn Sponsorbijdragen nog altijd 
meer dan welkom zodat we onze doelstelling om van elk bezoek 
een onvergetelijke belevenis te maken voor onze gasten, nog 
beter kunnen realiseren.

Lege ruimte, klaar om ingericht te worden Inventarisatie tuigage

De nieuwe indeling
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BEVORDERINGEN

ACTIEVE DIENST VERLATEN

NIEUWE LEDEN / BEGUNSTIGER

Rang Naam Wapen

Generaal-majoor J.J.M. van Maaswaal  Luart

Brigade-generaal R.J. Jeulink  Art

Kolonel M.R.C. van Ockenburg  Art

 M.P. Buis Luart

Majoor  I. R. Haas  Art

 J. van Laar  Art

 R. Gering  Luart

 D. Derwisinski  Art

 W.R. Dijkshoorn  Luart

 A.P.A. Haverkamp  Luart

 H.J. Schouwenaars  Luart

Rang Naam Wapen

Kapitein K. Schieven  Luart

 T. de Groot  Luart

 G. de Lange  Art

Eerste-luitenant J.N.A. van Haaren  Art

 R. Ermers  Luart 

 H.J.T. Zijderveld  Art 

 Y. Shashtawy  Art 

 J. Delen  Art

Tweede-luitenant N. Jeuring  Luart

 P. Deeder  Luart

 B. van der Ven  Luart

 P. van der Stege  Art

 W.P. Noordenbos  Art

Rang Naam Wapen

Luitenant-kolonel R. Krimp  Luart

 M.J.D .Scholten Luart

 E.A. Klaassen  Luart

Majoor  R.A.L. van Balen  Luart

Rang Naam Wapen

Kapitein G.J.M. Baremans  Luart

 E.P. Oetgens van Waveren  Art

 P Clifford  Art

 G. de Lange  Art

 R.G. Kiljan  Art

Kornet T.G. Hess  Art

Rang e/o Titel Naam Plaats Overlijdensdatum  Leeftijd

Elnt (R) b.d.  K.H.A. Zieleman b.d.  Arnhem 29 juli 2016 81 jaar

Lkol (R) b.d.  G. Vermeulen Schagen september 2016 69 jaar

Kap b.d.  J.W.C. van Bakel Ede 5 september 2016 89 jaar

Lkol (R) b.d. dr mr T.H.J.J. Tanamal Utrecht 4 oktober 2016 91 jaar

Maj (R) b.d.  R.A. Schuurmans ’s Gravenhage 10 oktober 2016 83 jaar

Maj b.d.  H.C. van Hasselt Etten-Leur 6 november 2016 74 jaar

OVERLEDEN

Personalia

Rang Naam

Maj  E. Verstraelen (BEL)

Kap  R.W. Dulk (Luart)

Kap (R) b.d. S.P.A.J. de Groot

Cad-wmr1  A.A. Bax

Rang Naam

Cad-kan3  G. Hortsen

Cad-wmr  T. van Hout

Cad-kan3  M. Hueting

Rang Naam

Tlnt  J. Lodder (KMA)

Cad-kpl  F. te Water Muld

Tlnt  W.P. Noordenbos (13 Infbat)
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80+ Leden

80+ Leden

Jan werd op 19 jarige leeftijd in 1955 opgeroepen voor mili-

taire dienst en kwam bij artillerie in Ossendrecht terecht. Na 

de vervulling van zijn dienstplicht kwam Jan na enige tijd in 

het leger terug als beroepsmilitair en werd tewerkgesteld als 

radarmonteur. Jan en Toos trouwden in 1959 en kregen zo-

waar gelijk een huis in Ossendrecht. 

In 1960 werd hij uitgezonden naar Nieuw Guinea waar hij 

een radarstation bediende. Na de overdracht van Nieuw 

Guinea ging hij terug naar Ossendrecht geplaatst en voor de 

onderofficiers-opleiding naar Weert. Het militaire leven was 

voor hem niet saai, hij doorliep alle rangen zonder mankeren, 

was gezien bij zijn collega’s en een goed instructeur. Het  

betekende wel dat hij vaak werd overgeplaatst en diende 

o.a. in Breda en Weert, om tenslotte in Ede neer te strijken.

Een bijzondere herinnering hebben vele kinderen en oud  

collega’s aan Jan als Sinterklaas. Zo bekend zelfs, dat zijn 

Vanaf 5 september 1944 diende Theo bij de Binnenlandse 

Strijdkrachten. Aansluitend ging hij als oorlogsvrijwilliger in 

werkelijke dienst om in Engeland opgeleid te worden tot  

officier. Op 1 februari 1947 werd Theo benoemd tot reserve 

2e Luitenant der artillerie. 

Op de artillerieschool in de legerplaats bij Oldebroek volgde 

hij de cursus beroepsofficier. M.i.v. november 1948 werd 

Theo 1e Luitenant. Hij vertrok met het 43e Regiment Veldar-

tillerie in september 1949 naar Indonesië. Theo kreeg het 

Ereteken voor Orde en Vrede. In oktober 1950 keerde hij te-

rug naar Nederland en werd geplaatst bij het Regiment Lich-

te Lua Betuwe. Hij werd in april 1954 bevorderd tot kapitein. 

Op 1 juli 1956 ging Theo met groot verlof en gelijktijdig ging 

hij over tot het reserve personeel. De vraag  van de krijgs-

raad om iets nader uit te zoeken inspireerde Theo om een 

rechten studie op te pakken, resulterend in de titel mr. 

J.W.C. van Bakel

Theo Tanamal
Luitenant-kolonel (R) der Artillerie b.d.

14 december 1936

12 februari 1925

† 5 september 2016

† 4 oktober 2016

echtgenote Toos, vaak “mevrouw Sinterklaas” werd ge-

noemd. Jan was een man met de “Bourgondische geest”, 

vandaar dat hij bijna altijd in een of ander messbestuur zat 

en vaak messpresident was. Na de toekenning van een  

Zilveren Medaille in 1980, werd Jan op 1 november 1984 

benoemd tot Officier van Vakdiensten, wat op grootse wijze 

in Bronbeek te Arnhem werd gevierd. Hij verliet in op 55  

jarige leeftijd de militaire dienst in 1992, waarbij hij werd  

benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hij verveelde zich geen moment en dook na zijn diensttijd de 

biljartsport in waar hij hoge en belangrijke functies vervulde. 

We wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte toe met 

dit smartelijke verlies. We zullen Jan, met name bij de bijeen-

komsten van de personeelsvereniging voor oud luchtdoel- 

artilleristen met node missen. 

Kol der Art b.d. Rob van de Graaf

Op VOA bijeenkomsten vertelde Theo over zijn sportieve  

activiteiten, hij was o.a. keeper bij UVV (Utrechtse Voetbal 

Vereniging). Ook bij het Nederlands Militaire elftal keepte 

Theo. Als reservist kwam Theo regelmatig op bij herhalings-

oefeningen, 55e Afd. Lt Lua en het Korps Mobiele Colonnes. 

Daar werd hij in november 1966 bevorderd tot Majoor en in 

november 1977 tot Luitenant Kolonel. 

De civiele betrekkingen, NS-hoofdkantoor en Philips, stimu-

leerden Theo tot promovendus in de sociale wetenschap. 

Toch bleef Theo als dr. mr. de bescheidenheid en beminne-

lijkheid zelve. Op de VOA bijeenkomsten, in De Biltsche 

Hoek, waar hij een trouwe bezoeker was, vertelde Theo  

desgevraagd boeiend over zijn ervaringen. Wij wensen zijn 

echtgenote en familie veel sterkte.
Lkol art (R) b.d. Ir J.H.J Res

IN MEMORIAM
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 Kapitein der Artillerie b.d.

Personalia
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Datum jaar Rang / titel / naam / adres / postcode / woonplaats / telefoon

06-okt 86 Elnt (R) b.d. A.W. Knol / Laan van Ypenhof 126 / 3062 ZN ROTTERDAM / 010-452 25 40

06-okt 80 Elnt (R) b.d. M.J.L.M. van Gorp / Honthorststraat 52 -1 / 1071 DH AMSTERDAM / 020-679 71 84

07-okt 86 Kap (R) b.d. Mr H.W. Raven / Everocken 19 / 3271 AD MIJNSHEERENLAND / 018-660 27 01

09-okt 84 Kol b.d. Drs Th.H.J. Tromp / Hengelostraat 102 / 1324 GZ ALMERE / 036-530 38 82

11-okt 86 Bgen b.d. P.J. van Driel / Mecklenburglaan 8 / 3843 BP HARDERWIJK / 034-141 26 60

12-okt 81 Ing R.A.C. Ingenluyff / KRA 7,No 132-63, Apto 201 / SANTA Fé de BOGOTÁ COLOMBIA / +57 161 590 69

16-okt 86 Lgen b.d. W.J. Loos / Veldhuyzen van Zantenpark 21 / 2163 GB LISSE / 025-241 98 30

16-okt 82 Lkol b.d. H. Dooijeweerd / De Stelle 16 / 4464 BP GOES / 011-323 08 45

16-okt 81 Elnt (R) b.d. D. Vlot / Tielseweg 28 A / 4012 BK KERK-AVEZAATH / 034-468 15 55

21-okt 93 Kap (R) b.d. H.M.M. Schreurs / Bentincklaan 39 A / 3039 KH ROTTERDAM / 010-465 70 72

21-okt 88 Kap (R) b.d. C.L. baron van Harinxma thoe Sloote / Frans Halslaan 1a / 3723 EA BILTHOVEN / 030-278 28 92

21-okt 84 Kap b.d. E. Schaftenaar / Zandsteenstraaat 15 / 8084 XG ’T HARDE / 052-565 18 99

22-okt 84 Genm b.d. H. Leeflang / Vennen 32 / 5104 CV DONGEN / 016-231 70 90

26-okt 86 Kap (R) b.d. H. van ’t Veen / Verdiweg 9 / 9761 JL EELDE / 050-309 37 55

28-okt 86 Elnt (R) b.d. Mr J.G. Teeuwissen / Julianalaan 1 / 8051 PE HATTEM / 038-444 10 47

30-okt 87 Lkol b.d. S.A. de Berg / Pr.Mauritslaan 8 / 8084 AK ’T HARDE / 052-565 21 43

30-okt 81 Genm b.d. F.L. Cayaux / Sir W.Churchill-laan 651 / 2287 AL RIJSWIJK / 070-393 26 56

06-nov 80 Kap (R) b.d. Ir H.J. Beverdam / Fuutlaan 10 / 2566 SC ’S-GRAVENHAGE / 070-325 65 93

08-nov 87 Kap (R) b.d. J. Everaert / Copernicusstraat 296 / 2561 XH ’S-GRAVENHAGE / 070-887 64 66

09-nov 83 Elnt (R) b.d. M.E.F. de Looff / De Lairesselaan 67 / 3062 PE ROTTERDAM / 010-241 78 50

13-nov 90 Kap (R) b.d. Ing Jac.P. Vrolijk / Stevinstraat 29 D / 2587 EA ’S-GRAVENHAGE / 070-351 45 59

16-nov 88 Elnt (R) b.d. R. Leijenaar / Cypressenlaan 8 / B-3080 TERVUREN BELGIE/ +3227674044

16-nov 82 Lkol b.d. ma H.A.M. van der Zande / Cees Laseurlaan 231 / 2597 GE ’S-GRAVENHAGE / 070-324 89 31

18-nov 86 Kap b.d. J. R. Winkel / De Santrbrincke 24 / 7931 TV FLUITENBERG / 0528-854200

19-nov 86 Maj b.d. A. Eger / Adr.van Bergenstraat 6 / 4811 ST BREDA / 076-521 77 01

19-nov 83 Elnt (R) b.d. K.P. Louwrier / Grootveldlaan 57 / B-1150 BRUSSEL BELGIE/ +32 277 047 84

20-nov 86 Kap b.d. C. de Voogd van der Straten / Het Landeweerd 19 / 7451 VB HOLTEN / 054-836 50 27

21-nov 94 Lkol b.d. J.H. Buitenhuis / Schijfstraat 92 / 4847 SN TETERINGEN / 076-571 37 31

22-nov 90 Kap (R) b.d. E.B. van den Biggelaar / Potgieterlaan 7 / 1401 AS BUSSUM / 035-691 20 56

22-nov 85 Lkol b.d. K.G. Enters / Baron van Lyndenstraat 34 / 8081 VC ELBURG / 052-568 19 91

25-nov 86 Genm b.d. W.J. Poot / t Hazeveld 71 / 3862 XA NIJKERK / 033-245 86 45

26-nov 80 Elnt (R) b.d. Drs. W.A. Timmerman / Montessorilaan 41 / 3706 TC ZEIST / 030-695 56 54

29-nov 81 Maj (R) b.d R.W.M. van Berkel / Kruigang 2 / 6852 BM HUISSEN / 026-325 23 24

30-nov 81 Elnt (R) b.d. G.B. Gleis / Ds Schakelweg 1 / 7213 JA GORSSEL 

04-dec 86 Maj b.d. H.T. André / Elzenoord 26 / 8172 AZ VAASSEN / 057-856 09 37

06-dec 85 Maj (R) b.d. B.R. Bramer / Da Costalaan 6 . 1401 BH BUSSUM / 035-691 86 66

06-dec 85 Elnt (R) b.d. Dr G. de Roos / Damweg 1 / 7156 LH BELTRUM / 054-448 15 40

06-dec 84 Kol b.d. H.A. van Randwijk / Wolfhezerweg 120-57 / 6874 AW WOLFHEZE / 026-482 22 58

10-dec 93 Lkol b.d. J. de Koning / Gildeland 20 / 8162 XL EPE / 057-862 18 43

11-dec 80 Elnt (R) b.d. Jhr E.C.C. de Graeff / Nieuwe Hoven 78 / 4205 BE GORINCHEM / 018-362 22 95

14-dec 85 Kap b.d. W. Bot / Bernhardstraat 68 / 1741 CW SCHAGEN

17-dec 92 Genm b.d. inf M. de Jong / Zutphensestraatweg 8 / 6881 WR VELP GLD / 026-361 45 44

17-dec 91 Kap (R) b.d. J.D. van der Velde / Wjitteringswei 31 / 8495 JK ALDEBOARN / 056-662 16 98

21-dec 89 Kap (R) b.d. Mr C.M.S.A. van Oeveren / Moeflonlaan 30 / B-3090 OVERIJSE BELGIE / +32 268 756 07

22-dec 82 Elnt (R) b.d. Ir B.C. Soeteman / Else Mauhslaan 125 / 2597 HC ’S-GRAVENHAGE / 070-324 57 18

25-dec 82 Elnt (R) b.d. F.E. Litjens / Spinel 27 / 2691 TM ’s GRAVENZANDE / 017-441 38 28

26-dec 80 Aalm lkol b.d. Zeereerwaarde Heer C.M.H.E. Crolla / Griend 1 / 6852 GW HUISSEN / 026-325 38 85

29-dec 81 Maj b.d. P.M.T.J. Stassen / Prins Bernhardlaan 4 / 8084 AJ ’T HARDE / 052-565 24 87

80 (+) JARIGEN
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Verenigingsnieuws

Het organisatiecomité bestond o.a. uit Lkol b.d. Rob Peters, 
gastheer en voorzitter afdeling Rotterdam, Maj b.d. Daniel van 
Alphen, liaison en logistiek en Lkol (R) Raymond Boissevain, 
ceremoniemeester. De plaats van handeling was niet helemaal 
nieuw, omdat de vorige keer dat de afdeling Rotterdam de  
ALV organiseerde voor het afsluitende diner en het optreden van 
het ATK ook al gebruik kon maken van deze locatie. Voor mijzelf 
was het een hernieuwde kennismaking met de locatie waar ik  
in 2003 samen met mijn Contingentscommandant, de toen- 
malige commandant van het Mariniers OpleidingsCentrum, de 
voorbereiding begon voor onze uitzending naar Irak.

De samenkomst begon met koffie en cake in de Johan de Witt-
zaal en zo konden we veel oude bekenden begroeten. In totaal 
hadden zich 83 leden aangemeld voor deze vergadering. Om 
10:56 uur begon de daadwerkelijke Ledenvergadering met het 
oplezen van de in het afgelopen jaar ontvallen VOA-leden, een-
entwintig in getal, en het daarop volgende moment van stilte. In 
de vergadering kwamen de volgende (vaste) agendapunten aan 
de orde; (uitgebreide) mededelingen van de Voorzitter, jaarver-
slagen van de secretaris, penningmeester en kascontrole-com-

missie, goedkeuring jaarrekening en benoeming nieuwe kascon-
trole-commissie, Sinte Barbara, Organisatie ALV 2017 door de 
Afd Gunners, “Back tot he Castle” in Breda en in 2018 door de 
Afd Zuid-Oost, herbenoeming bestuursleden VOA; Lkol (R) b.d. 
Roelof van Santvoord als nieuwe penningmeester en als nieuw 
lid Activiteiten, Lkol b.d. Egbert Honing als opvolger van Kol b.d. 
P.M.C. Winckelmolen. De voorzitter verzocht de leden om toe-
stemming de bestuurswisselingen door te voeren. Het voorstel 
van de voorzitter werd met luid applaus begroet. 

Het bestuur heeft verder Maj Jan Venekamp bereid gevonden 
een tweede termijn als lid communicatie van het hoofdbestuur te 
vervullen en herbenoemt hem per 25 mei 2016 op deze functie. 
De vergadering stemde in met deze herbenoeming. Vervolgens 
de uitreiking VOA-legpenning, met inscriptie: Penningmeester 
VOA 2004 – 2016, aan aftredend penningmeester Maj (R) b.d. 
Teun van de Plas. Na de rondvraag met relatief weinig vragen 
werd de vergadering om 12.04 uur afgerond. 
Voor degene die geïnteresseerd zijn in het verslag van de verga-
dering is dit terug te vinden op WWW.VOAWEB.nl. Aansluitend 
konden we aan de uitgebreide lunch beginnen die door Paresto 

Verslag Algemene LedenVergadering 
VOA Rotterdam 25 mei 2016

TEKST /// LKOL B.D. HENK VAN RIJSSEN - FOTO’S /// LKOL (R) B.D. ROB PETERS

OP 25 MEI 2016 VERZAMELDEN ZICH AL VROEG LEDEN VAN DE VOA OM  
DE JAARLIJKSE LEDENVERGADERING BIJ TE WONEN. PLAATS VAN  
HANDELING WAS DIT MAAL DE VAN GHENTKAZERNE IN ROTTERDAM  
ALWAAR EEN ONTVANGSTCOMITÉ KLAARSTOND OM ONS TE VOORZIEN 
VAN DAGPROGRAMMA, DEELNEMERSLIJST, LUNCH, DINERBONNEN, ETC. 
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op uitstekende wijze was voorbereid, geen wachtrijen, en ver-
zorgd. Het middagprogramma bestond uit een rondvaart door de  
Rotterdamse Haven met het MS “Smaragd”. Na een kleine ver-
plaatsing van de kazerne naar de oude watertoren en vervol-
gens een snelle opstap begon de rondvaart. Eerst richting De 
van Brienenoordbrug en vervolgens richting Schiedam langs de 
verschillende havengebieden. 

Achtereenvolgens de Veerhaven (Maas-sociëteit), De Pakhaven 
en de Sint-Jobs Haven met het markante gebouw van de STC-
Group. Vervolgens de Eemhaven (container terminal), langs de 
voormalige RDM-werf (Verolme), de uitgebreide Waalhaven en 
tenslotte langs de SS Rotterdam in de Maashaven. 
De begeleidende en enthousiaste tekst tijdens de rondvaart 
werd uitgesproken door Roger Horsten maj (R) b.d., die allerlei 
anekdotes en wetenswaardigheden over de Rotterdamse haven 
kon vertellen. Daarnaast mocht er alcohol geschonken worden 
tijdens de rondvaart, waarvan uiteraard gebruik werd gemaakt. 
Verder natuurlijk veel oude verhalen en boeiende discussies 
tijdens deze ruim drie-en-een-half durende rondvaart, die ove-
rigens een uitstekend beeld gaf wat Rotterdam zoal te bieden 
heeft. Na terugkomst op de kazerne volgde in de Johan de Wit-
tzaal een presentatie van het Havenbedrijf met als onderwerp 

“Safety en Security” in de Rotterdamse haven door de Heer 
Frans van Keulen. Hierbij kwamen onderwerpen als veiligheid, 
beveiliging, cybersecurity enz. aan de orde. Inmiddels was de 
nieuwe Wapen Oudste Artillerie, Bgen Rob Jeulink aangescho-
ven. Na enige vragen over de lezing volgde de borrel beginnend 
met de door De Weduwe Joustra beschikbaar gestelde flessen 
Barbara’s Kruidenbitter, waarmee de toast op ZM de Koning 
werd gedaan. Daarna werd de geanimeerde borrel, voortgezet, 
waarbij iedereen kennis kon maken met onze nieuwe Wapen 
Oudste. Ten slotte begon het diner, waarbij de mariniers zeer 
flexibel waren in de ondersteuning en aan elk verzoek werd ter 
plekke voldaan, alle waardering. 

Natuurlijk werden de verschillend coupletten van het Artillerie- 
lied ten gehore gebracht. Hield Teun van de Plas nog een laatste, 
kleine afscheidsrede met het aanbieden van een paar geschen-
ken. Werd voor het laatste couplet toestemming gevraagd aan 
de oudst aanwezige kanonnier, Lkol b.d. Jan de Koning, voor  
het commando “opstijgen”, wat hij gaarne deed, maar niet  
zonder ons nog wat wijze woorden toe te voegen. 
Aan het einde van het diner kon een tevreden voorzitter het  
geheel afronden en bedankte nogmaals de afdeling Rotterdam 
voor de prima organisatie van de gehele, geslaagde dag.

Verenigingsnieuws



Cadetten Wapenvereniging ‘De Artillerist’
Vz: C-Wmr T.J. Cornelissen
Secr: CKl T. de Meester
Penm: CK M.D. Hart
1e lid: CK J.B.L. Post
2e lid: CK L.A.G.M. Kateman
Adviseur: Lkol (R) B.D.T. Bijlsma
Co-adviseur: Kap T. van Nunspeet
Emailadres CWVA: tj.cornelissen@mindef.nl 

Correspondent voor België
J.B. Al, maj (R) b.d., lid ledenraad
Adres: Kempenweg 2, bus 1
B-3680 Maaseik (België)
Tel/fax: +32 89 50 47 49
E-mail: jean.b.al@belgacom.net
Bank: 000–1611102-29
Grensoverschrijdend:
(IBAN) BE26 0001 6111 0229; (BIC) BPOTBEB1

Fryslân
Vz: R. Steensma, kap (R) b.d.
Secr: ir. J.P.ten Sijthoff, elnt (R) b.d.
Penm: A.B. Kooistra, lkol (R) b.d.
Lid: ir. J.P. ten Sijthoff, elnt b.d., lid ledenraad
Secr: De Esdoarn 6 - 9251 NE Burgum
Tel: 051-146 49 11
E-mail: jp.tensijthoff@gmail.com

Gelderland
Vz: vacant
Secr a.i. / lid ledenraad Ir. J.N. Dekker
elnt (R) b.d. Olivierlaan 8, 6703 JB Wageningen
Tel 031-741 49 89, Email: jaap_dekker@hetnet.nl
Penm: Mr. C. Venemans, lkol (R) b.d.
Lid: plv lid ledenraad. J. Penning lkol b.d

GLVD
Vz: T.A.J. van den Berg, kap
Secr: Vacant
Penm: M.F. Henraat, kap
Lid: vacant

’s-Gravenhage
Vz: C.J. van Harmelen, lkol (R) b.d.
Secr: ing. P.J Antonissen, lkol (R) b.d.
lid ledenraad
Penm: ing. T. van der Plas, maj (R) b.d.,
Lid: ing. C. Robbe, kap (R) b.d.
Lid: A. Viskil, elnt (R) b.d.
Secr: Burg. Nederbragtpark 47 - 2272 BA Voorburg
Tel: 070 - 386 19 56
E-mail: pjantonissen01@kpnmail.nl
E-mail (fall back): matengcon@gmail.com

Rotterdam
Vz: ir R.P. Peters, lkol (R), lid ledenraad
Secr: Lage Wipstraat 29
4761 EA Zevenbergen
Tel: 0168 85 23 32
Mobiel nr: 06-10 41 52 51
E-mail: Petersmain@cs.com
Penm: G. Massy, kap(R) b.d.

Noord
Vz: D.H.H. Heyse, maj (R) b.d., lid ledenraad
Secr: H.N.H. Voorbij, kap b.d.
Penm: als boven
Lid: E.S. Alberga, maj (R) b.d.
Lid: C.A.J. Malkenhorst, lkol b.d.
Secr: Oostercluft 426 - 8332 DR Steenwijk
Tel: 052 - 151 46 77
E-mail: h.voorbij@hetnet.nl

Oldebroek
Vz: F. H. L. Müller, kol. b.d.
Secr: drs. G. M. de Jong, maj (R) b.d.
Adres: Oude Wisselseweg 16, 8162 HK Epe
E-mail: jong@gijs-riadejong.nl
Penm: drs. W. Venker R.A., Lkol tit (R) b.d.
E-mail: wvenker@hetnet.nl
ING Bank: 769 70 51
Lid: R. F. Schuurman, Lkol
Lid: W.S.P. Lemmens, lkol b.d.

Utrecht en Noord-Holland
Vz: ir J.H.J. Res, lkol (R) b.d., lid ledenraad
Secr: M.J. Hilbrands, elnt (R) b.d.
Penm: J.W.G. Hallensleben, maj (R) b.d.
Lid: ir R.H.J. Maltha, elnt (R) b.d.
Secr: Hendrik van Avercampweg 43
1192 EW Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 81 40
E-mail: mjhilbrands@cs.com

Zuid-Oost
Vz: P. Goosen, elnt (R) b.d., lid ledenraad
Secr: ing. R.A.M.M. van Santvoord, lkol (R) b.d.
Penm: mr. M.L. Rauwé, maj (R) b.d.
Secr: Falkenstrasse 30, 48455 Bad Bentheim. Duitsland
E-mail: roelandvs@hotmail.com

Zuid-West
Vz: B.H.Th. Mooren, kap (R) b.d., lid ledenraad
Secr: J. Brethouwer, maj b.d.
Penm: drs R.P.M. van Mechelen, lkol (R) b.d.
Secr: Kruisberg 69, 4871 BK Etten-Leur 
Tel: 076 - 503 37 99
E-mail: joh.brethouwer@planet.nl

Gunners
Vz: T. M. van Lieshout
Vice Vz: K. de Richemont, lkol b.d.
Secr: S. Ober, maj
Lid: J.P. Tiedink, maj
Lid: J. Mulder
Lid: M. Aspers, kap
Secr: VOA “Gunners” t.a.v. Lkol van Lieshout
MPC 35C - Postbus 1000 - 8084 ZX ‘t Harde
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MEI-BIJEENKOMST
Ha, verhoogde waakzaamheid dachten we toen we bij de ingang 
naast de gebruikelijke beveiliger een luchtmobiele planton ont-
waarden. Maar omdat die geen wapen, helm en scherfvest maar 
alleen een zwarte armband droeg, bleek het minder ernstig dan 
het eerst leek; hij stond daar om bezoekers van een andere bijeen-
komst in gebouw 147 de weg te wijzen. 
Wij weten de weg naar dat gebouw blindelings en dus kon voor-
zitter Kees van Harmelen kort na vijf uur met zijn welkomstwoord 
beginnen. Dat was ongewoon vroeg maar al snel bleek dat Kees 
wegens vertrek voor vakantie nog die avond zijn voertuig al dan 
niet organiek moest beladen, daarom niet aan de maaltijd zou 
deelnemen en zich uitkocht met een rondje. Dat rondje werd uiter-
aard pas genoten nadat we eerst erevoorzitter Willem Loos had-
den toegezongen met het eerste couplet. 

Bij de onderlinge gesprekken bleek dat Willem iets tegen mortie-
ren had maar voordat hij dat verhaal kon vertellen, nodigde PLV 
Piet Antonissen uit voor het aanschuiven langs de tafel met het 
Indische buffet. Natuurlijk schoven we met ons gevulde bordje 
aan bij de tafel van Willem want we wilden toch weten hoe het zat 
met die mortieren. Het bleek dat vier weken afknijpen bij de Com-
mando’s, waarbij onder andere beschieting met 60mm “nep” 
mortiergranaten, bij de toenmalige cadet Loos deze afkeer had 
veroorzaakt. Maar er was meer, zoals abseilen van de klimtoren en 
touwklimmen waardoor we op het MLV – al dan niet met gespjes 
en al dan niet met blauw – terecht kwamen. Het blauw was weer 
reden voor een evaluatie van nog echte Indische restaurantjes in 
de Haagse regio. 

Daar ontpopte Max van Leeuwen zich als een expert die wist te 
vertellen dat Indonesische dametjes compleet met visum en 
werkvergunning, worden ingezet om de wat verwestelijkte smaak 
weer terug te brengen naar de echte ouderwetse Indische. 
Overigens, tussen Willem en de Commando’s is het later best 
goed gekomen. Tussendoor had Piet uitgenodigd om Willem de 
Kovel toe te drinken. Willem had enkele malen moeten verzuimen 
en wilde zich op deze manier weer indrinken. Piet riep eerst op om 
de spiekbriefjes tevoorschijn te halen, zei toen dat het couplet van 
“de kruitdamp” zou worden gezongen (wat enige verwarring ver-

oorzaakte want waar staat dat 
op de spiekbriefjes ?) en nodig-
de toen procantor Tony Viskil uit 
om voor te gaan bij het zingen. 
Daarna werd Willem toegedron-
ken. De rode wijn bracht Jaap 
Vrolijk op een verhaal waarin de 
Russische en de Hongaarse pre-
sident de kleur van elkaars broe-

ken – resp. bruin en rood – hadden vergeleken in verband met 
mogelijk gebeurtenissen die hen konden overkomen. Hij had het 
gehoord van een generaal dus het moet wel een waar verhaal zijn. 
Omdat na de maaltijd de bar is gesloten, moesten we het doen 
met spekkoek bij het bekertje koffie maar kennelijk viel ook die 
combinatie zodanig in de smaak dat de zaal maar langzaam leeg 
druppelde.

JUNI-BIJEENKOMST
De binnen komende “gewone” leden keken verbaasd op toen ze 
daar de “VOA annex MSV” leden al vrijwel voltallig aantroffen. De 
reden daarvoor is voor de lezers niet interessant maar het is wel 
het vermelden waard dat daardoor de STDDVZ al kort na vijven 
middels stemverheffing om de aandacht kon vragen. Hij verwel-
komde erevoorzitter Willem Loos en tevens Rob Peters die door 
zijn verhuizing naar Zevenbergen nu geografisch lid van Zuid-
West, voorzitter van Rotterdam en hoffotograaf van ’s-Gravenha-
ge is, een drievoudige kwaliteit dus. Om het niet nog gecompli-
ceerder te maken ging de STDDVZ snel over op het aankondigen 
van het eerste rondje ter gelegenheid van de 80e verjaardag van 
Cas Robbe. 

Cas heeft een zodanige hoeveelheid kwaliteiten dat zelfs die van 
Rob daarbij verbleken en hij werd daarom, na het vullen van de 
glazen, bijzonder krachtig toegezongen met het eerste couplet. 
De STDDVZ verwees toch nog even naar de sociale waarde van 
de VOA waardoor bijvoorbeeld Cas via de afdelingsbijeenkom-
sten van de afdeling Den Haag tot een roemrijke carrière bij Shell 
was gekomen. Met Gunners Network is er dus eigenlijk weinig 

‘S-GRAVENHAGE

College blauwe hap door Max

Willem dronk zich weer in
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nieuws onder de artilleriezon. Daarna was er enige tijd ter beschik-
king voor gesprekken onderling waarbij in één kringetje het ver-
schijnsel auto het hoofdonderwerp was; wel of niet milieu vervui-
lend, wel of niet nodig/nuttig, wel of niet een of twee per gezin, wel 
of niet status symbool, enzovoorts. Gelukkig kwam de oproep 
voor de maaltijd tijdig om verdere invulling van dat enzovoorts te 
voorkomen. De maaltijd was een in eerste beschouwing wat 
vreemde combinatie, die bij nader inzien heel goed bleek te sma-
ken en een deel van het gezelschap zelfs tot een tweede rondje 
langs de troggen verleidde. 
De STDDVZ meldde zich nog een keer en wel om uit te leggen dat 
de rode wijn werd aangeboden door Eloud Laméris. Eloud had 
naar eigen zeggen zijn 78e levensjaar beëindigd – was dus voor 
ons 77 geworden – wat aanleiding was om hem toe te drinken en 
toe te zingen met het couplet van de meisjes. 

Eloud werd gewoon 77

Tot slot kon nog worden genoten van de ruime sortering toetjes en 
koffie. Omdat de betaalautomaat in de kleine barzaal foutloos had 
gefunctioneerd, konden we deze keer zonder een extra gang 
langs de betaalautomaat in de grote barzaal rechtstreeks naar 
huis. Als de lezers zich afvragen wat dat nou was met die STD-
DVZ. Dat staat voor “Strikt Tijdelijk Dienst Doende Voorzitter”. Dat 
was Piet en wel omdat de OBVZ ofwel “Officieel Benoemde Voor-
zitter” Kees door een slecht uitgevallen vliegplan pas om 17.00 
uur op Amsterdam Airport Schiphol zou landen en dus zelfs zon-
der vertraging nooit op tijd in de Frederikkazerne kon zijn. 

JULI-BIJEENKOMST
Omdat Paresto geen verantwoording kan nemen voor niet onder 
hun regime aangeschafte nieuwe haring, begeeft de afdeling Den 
Haag zich nu alweer een aantal jaren eenmaal per jaar buiten de 
Frederikkazerne voor de haringbijeenkomst. Dat buiten is overi-
gens betrekkelijk want het is het riante optrekje van Jaap Vrolijk in 
combinatie met het tegenover dit optrekje gelegen museum Mu-
zee. In het kader van zinvolle tradities is het altijd mooi weer zodat 

we – en dan nog voor een groot deel in zomertenue – op het terras 
konden verblijven en alleen naar binnen moesten om bij de zoete-
laarsters Tonny en Tineke een vloeibare versnapering op te halen. 

Voorzitter Kees moest zijn openingswoord kort houden want de 
haring stond te popelen zodat hij zich tot enkele hoofdpunten be-
perkte; het welkom heten van erevoorzitter Willem (met het daarbij 
behorende eerste couplet), het verwelkomen van ons Australische 
lid Jan van Alphen (beloond met het vierde couplet), het uitreiken 
van de welverdiende flessen aan gastheer Jaap en haringleveran-
cier Teun (de zoetelaarsters hadden afgezien van haar rechten op 
een fles) en het kort het woord verlenen aan Ted Meines. Ted hield 
een voor zijn doen korte maar daarom niet minder gloedvolle toe-
spraak met verwijzingen naar uitspraken van koningin Wilhelmina 
en de slotoproep: “Be yourself, be good.” Overigens, toen Kees 
opmerkte dat er drie generaals aanwezig waren, ontdekte Willem: 
“Verroest, daar ben ik er een van maar ik sta wel met een leeg 
glas.” Onnodig op te merken dat deze omissie snel werd hersteld 
want een kanonnier met een leeg glas is net zo ondenkbaar als 
een stuk zonder munitie. Daarna was het enige tijd redelijk stil en 
waren alleen de lovende opmerkingen te horen over de kwaliteit 
van de haring. Dat was met één uitzondering want Max van Leeu-
wen is nog steeds niet aan de rauwe vis te krijgen en stelde de 
hem toebedachte haringen ter beschikking voor de echte liefheb-
bers. Toen de hindernissen trap/traplift en oversteek van de Nep-
tunesstraat zonder verliezen waren genomen, ontdekten we dat in 
Muzee de tafel buiten voor ons was gedekt. 

Er zijn dagen dat je hier gewoon buiten kunt eten

Nadat iedereen achter een bordje had plaats genomen respectie-
velijk nadat er na enig heen-en-weer geschuif voor iedereen een 
bordje was gevonden, testten we de acoustiek van de speelplaats 
van dit voormalige schoolgebouw door het zingen van het tweede 
couplet alvorens aan de soep en de broodjes te gaan. 
Tijdens de maaltijd bleek dat Teun behalve haring ook scheeps- 
beschuit had meegenomen. Waarom dat er maar twee waren 
werd duidelijk uit zijn verhaal, een verhaal dat als resultaat had dat 
die twee zelfs ruim voldoende waren voor de hele tafel. Kees 
maakte zich danig ongerust omdat door de afwezigheid van hof-
fotograaf Rob het gevaar dreigde dat deze bijeenkomst niet in 
beeld zou worden vastgelegd. 
Twee aanwezigen losten dit probleem op door rond de tafel te 
gaan met hun iPhones; dat apparaat waarmee je in noodgevallen 
ook nog kunt telefoneren. 
Aan alle goede dingen komt een einde zodat we na de koffie niet 
moe maar wel voldaan op huis aan konden. 

Cas wordt toegedronken en -gezongen
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MEI-BIJEENKOMST, tevens de 589e
Evenals vorige maand waren we deze stralende vrijdag de 13e 
weer met z’n negenen bijeen op ons vertrouwde adres: Bodega 
Chez Armand in Arnhem. Ter compensatie voor de behoorlijk op-
gelopen temperatuur werd spontaan overgegaan op zomertenue. 
Onze TDV Hans Schumacher was weer terug na zijn inmiddels 
derde reis naar Indonesie. 
Hij heette allen welkom, riep op tot deelname aan de jaarvergade-
ring op 25 mei a.s. in Rotterdam en vermeldde de stand van zaken 
met betrekking tot het op 1 juni a.s. geplande bezoek aan de His-
torische Verzameling Grondgebonden Luchtverdediging. Ook 
onze ere-kanonnier Rien de Jong was na een afwezigheid sinds 
februari gelukkig weer in ons midden, hetgeen hij onderstreepte 
door ons een drankje aan te bieden. Het eerste drankje kwam 
overigens uit onverwachte hoek. Brenda, die ons telkens op uitne-
mende wijze van drankjes en hapjes voorziet, was onlangs jarig 
was geweest. Uit volle borst werd ze door ons toegezongen.

Frits Richert, die er ook weer was na een verblijf van een week of 
zes met echtgenote en caravan in Zuid-Duitsland, had een leuk 
artikel bij zich uit de Barneveldse Krant. Hierin stond vermeld dat 
ene Gerrit Dekker (nee geen familie van Jaap) zijn militaire dienst-
plicht ver voor de Tweede Wereldoorlog had vervuld bij de Gele 
Rijders (met paarden) in Arnhem, die later de Huzaren van Boreel 
werden. Dit laatste nu riep vragen bij hem op, waar mogelijk Gele 
Rijders een antwoord op weten. 
Daarom werd het artikel door Frits aan Marius van Pelt overhan-
digd voor nader onderzoek (wordt vervolgd). Daar de overige za-
ken die aan de orde kwamen als DIENSTGEHEIM dienen te wor-
den beschouwd kan ik tot slot slechts melden dat allen tevreden 
en voldaan huiswaarts keerden.

Een bezoek aan de Historische Collectie 
Grondgebonden Luchtverdediging
Een idee van Hans Schumacher om iets samen te doen werd  
omgezet in een bezoek aan deze verzameling op de toenmalige 
vliegbasis de Peel te Vredepeel door een achttal leden van de 
VOA. De verzameling is ontstaan uit het toen zogenoemde 
Lua-museum in de Frisokazerne te Ede. Bij reorganisatie kwamen 
in de Peel te samen de Luchtdoelartillerie en de Patrioteenheden 
van de Kon.Luchtmacht, weer wat later samengevoegd in de 
Grondgebonden Luchtverdediging en de verzameling bestaat nu 
dan ook uit materieel van Landmacht en Luchtmacht. Wij werden 
ontvangen door de voorzitter van de Verzameling, André Polvliet 

off b.d. Kon. Luchtmacht, een kopje koffie en een inleiding over 
het ontstaan van en de gebeurtenissen rond de verzameling ge-
volgd door de lunch. Na de lunch de rondleiding langs het uitge-
stalde materieel, te beginnen met een vuurmond van de vestingar-
tillerie waarmee men experimenteerde tegen luchtdoelen, dan 
volgde onder meer (het is maar een greep uit het totaal) een Vic-
kers vuurmond, de 40l60, 90mm, diverse radar/vuurleidingappa-
raten tot en met de diverse raketsystemen. Het geheel overzichte-
lijk gemaakt in tijdspaketten: het begin voor WO II, de inval van de 
Duitsers, de opbouw na WO II, de N.O.I.-periode, de Nieuw-Gui-
nea-periode, de koude oorlog en dan de jaren daarna tot nu toe. 
Wij liepen er langs en werden begeleid door het onderhoudende 
verhaal wat André Polvliet hield. Als jongeren deze verzameling 
bezoeken komt het materieel door zo’n verhaal tot leven, het zit 
goed in elkaar, goed gedaan André Polvliet! Het was bijzonder, 
mag wel worden gezegd; er is in de loop der jaren enorm veel 
werk verzet en het resultaat laat zich dan ook zien en nog steeds 
zijn er circa 35 vrijwilligers als parttimers bezig met allerhande 
werkzaamheden. Het bezoek werd met een bijzonder woord van 
dank aan André Polvliet en zijn vrijwilligers beëindigd.

JULI-BIJEENKOMST, de 591e
Welgemoed met z’n drieën (Frits Richert, Evert van de Weerd en 
Jos Penning) uit Ede vertrokken met regen blijkt het weer in Arn-
hem droog en wandelen we jas- en parapluloos van parkeergara-
ge naar Chez Armand. Een voorteken van een gezellige bijeen-
komst met verrassingen. Weliswaar zijn we vroeg, maar niet de 
eersten. Hans Schumacher en Jaap Dekker zijn er al. Daarna arri-
veren de overige oud-collega’s en blijken we uiteindelijk het re-
cordaantal van dertien aanwezigen te bereiken. Frits Richert biedt 
een rondje aan vanwege zijn 89e verjaardag. Van harte gefelici-
teerd Frits en op naar de negentig.

Hans Schumacher heet tegen zessen allen welkom en introdu-
ceert een gast, Jan Maarten van de Torren, die gelegenheid krijgt 
iets over zichzelf te vertellen. Welnu, hij blijkt als dienstplichtige 
van de lichting 76-4 te zijn opgekomen en na opleiding onder 
meer bij 43 Afdva in Havelte te hebben gediend. Na deelname aan 
de nodige herhalings- oefeningen komt er op zijn 45e een einde 
aan zijn militaire carrière in de rang van reserve kapitein. Na zijn 
kandidaats rechten en doctoraal bedrijfskunde geeft hij na twintig 
jaar succesvol werken het stokje over aan zijn echtgenote die 
werkzaam is als bedrijfsjurist. Nu de kinderen het huis uit zijn is hij 

GELDERLAND
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onder meer actief als gemeenteraadslid van Rozendaal. Hierna 
informeert Hans Schumacher ons over een aantal perso-
neelsmutaties bij ons wapen, waarna de uitbater van ons etablis-
sement ons Hollandse Nieuwe serveert. Als hij vervolgens allen 
hierbij op kosten van de zaak een ijskoude korenwijn aanbiedt kan 
de bijeenkomst niet meer stuk. 

Nog nagenietend van de haring neemt onze erekanonnier Rien  
de Jong het woord en deelt ons mee dat dit de laatste keer is dat 
hij in ons midden is. Het valt hem zwaar ons dit te moeten melden, 
maar zijn gezondheid dwingt hem tot deze beslissing. Om de pijn 
van het moment te verzachten biedt hij ons nog een afscheids-
drankje aan waarna Cees Venemans hem namens ons toespreekt 
en benadrukt dat het gemis wederzijds is. Hierbij overhandigt hij 
Rien enkele, zoals Cees het noemt parafernalia ter herinnering aan 
de vele jaren die hij in ons midden was. Hoewel we terugkijken op 
een geslaagde bijeenkomst, mede dankzij de grote opkomst en 
de haring met korenwijn, verlaten we als gevolg van het afscheid 
van Rien met gemengde gevoelens Chez Armand.

Borrel van 24 september 2016
De jaarlijkse BBQ van afdeling Noord 
werd dit jaar vervangen door een aan-
geklede borrel gehouden bij Nel en 
Dick Heyse. Een aangeklede borrel 
i.v.m. het ontbreken van een tuin. Het 
balkon (groot genoeg) riep de rokers 
en anderen toe zich daar te verpozen 
met uitzicht op een bos, waarin op  
de uren, dat wij er niet waren, reeën, 
vossen en eekhoorntjes ronddartelen. Bert, uitgeroepen tot dag-
voorzitter, de voorzitter zelf was slachtoffer, heette een ieder wel-
kom, verbaasde zich over de toegangswegen van Emmen en 
bood de gastvrouw een bloemetje en de gastheer het welbekende 
kruikje aan, waarna een toast werd uitgebracht. De gastheer deed 
het welkom nog eens dunnetjes over en, we hadden het allang 
zien staan, vertelde waar het buffet klaarstond. De geanimeerde 
gesprekken gingen over kinderen en sterke verhalen werden op-
gedist. George en Mieke Everdij waren net verhuisd naar een huis 
in Zwolle dat volgens George te perfect was. Na de koffie kon de 
geslaagde avond voor de leden van de afdeling Noord afgesloten 
worden door onze dagvoorzitter met dank aan Nel en Dick.

AFDELING OLDEBROEK KLAAR 
VOOR DE WINTER
In augustus, wanneer defensie met vakantie is en er dus geen 
oorlog kan worden gevoerd, is onze afdeling toch actief. Immers 
iemand moet op de winkel passen. Om plannen te maken kwam 
een aantal leden bijeen in Heerde op loopafstand van de Waterli-
nie die destijds zó geheim was opgezet dat die zelfs op Russische 
stafkaarten stond ingetekend. Niet gehinderd door deze kennis 
werden sterke oorlogsverhalen herbeleefd en vooral ook hoe de 
strategen van onze afdeling het aangepakt zouden hebben. De 
wereld zou er beslist anders hebben uitgezien. 

Om het geheel tot een goed einde te brengen, liet eenieder zich  
de maaltijd, samengesteld door de echtgenote van de secretaris 
en door het personeel van De Brug op voortreffelijke wijze klaar 
gemaakt, goed smaken. In de wetenschap dat Nederland voor 
een maand zich geen zorgen behoefde te maken kon men tevre-
den en voldaan huiswaarts keren. 
Op 1 september konden we onze reeds aanwezige kennis van  
de PzH2000NL laten bijspijkeren door onze specialist op dit ge-
bied: Paul Lemmens. Zijn voordracht was bijzonder interessant, 
technisch, inspirerend en werd verluchtigd door menig plaatje. 
De revue passeerde onder andere: 
- toren trainer V2; Firing Simulator;
- Training: procedures, vuuropdrachten, degraded modes;
- Excalibur: max. dracht ± 50 km, nauwkeurigheid ≤10 meter;
- Precision Guidance Kit; 
- Vervanging mortieren (LIVS). 

Een en ander werd nog duidelijker door heldere antwoorden op 
gestelde vragen. Zelfs de vraag: Kunnen we dat ook zien, werd 
prompt beantwoord met: Ja, want Paul zou Paul niet zijn als hij 
ook niet de nodige relaties heeft op het gebied van deze ‘hard 
ware’. 
Zo togen wij op donderdag 6 oktober naar Bunschoten-Spaken-
burg voor een bezoek aan Van Halteren Metaal, waar we hartelijk 
werden ontvangen met koffie en koek. Na dit warme welkom kon-
den we luisteren naar een uiteenzetting van de heer Noorlander, 

NOORD

OLDEBROEK
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technisch en commercieel directeur van een bedrijf dat bekend 
staat om of als:
- een degelijk en onafhankelijk familiebedrijf met wereldwijd  

(Polen, India, Japan) 350 medewerkers en een omzet van € 80 
miljoen;

- internationaal georiënteerd;
- doelstellingen op lange termijn;
- een brede productielijn;
- gedrevenheid door innovatie en klantgerichtheid;
- geweldig op het gebied van defensieprojecten;
- integrale logistieke ondersteuning.

Van Halteren is leidend in de Nederlandse defensie-industrie: 
PzH2000, CV 9035, BVS10, Bushmaster. Is wereldleider op het 
gebied van Artillery Howitzer Crew Trainers. Verder is het betrok-
ken bij: MORSIM, M101/C3 en PRINCE. We kregen een overzicht 
te zien van het begin in 1969 toen het landbouwmachines produ-
ceerde en hoe het bedrijf langzamerhand grote zaken deed in ma-
teriaal voor de defensies van een aantal landen. 

Vanaf 2005 is het bedrijf een wereldspeler op het gebied van wie-
len voor rupsbanden en wereldleider van simulatieapparatuur 
voor houwitsers. Na het beantwoorden van vragen en het reage-
ren op opmerkingen uit een deskundig publiek, werd dit gedeelte 
afgesloten met het aanbieden van echte metalen Van Halteren 
balpennen die gretig werden ontvangen. Hierna vond een boeien-
de excursie plaats in het geweldige gebouwencomplex waar het 
meeste materiaal waarover was verteld in verschillende staten van 
ontwikkeling of reparatie aanwezig waren. 
Omdat, uiteraard, een aantal objecten onder militaire geheimhou-
ding viel, mocht schrijver maar beperkt fotograferen hetgeen al-
leszins begrijpelijk is. Gesterkt door de alom metalen aanwezig-
heid togen we hierna, achter onze leider aan, naar Restaurant 
Mandemaaker waar gerant sommelier Annegeet Koster ons een 
heerlijke maaltijd voorschotelde. Enkele uren later dan anders  
vertrokken we, in de laatste maanden geheel theoretisch en prak-
tisch op de hoogte gebracht van de moderniteiten bij defensie, 
huiswaarts met de wetenschap dat we nu: grof voor de hoogte, 
grof voor de breedte, dwarsluchtbel, enz. definitief in de motten-
ballen kunnen begraven.

AUGUSTUS-BIJEENKOMST
Op deze niet erg zomerse woensdagmiddag vonden 20 VOA-le-
den, partners en begunstigers van heinde en Zeeuws-Vlaanderen 
hun weg naar ‘De Fazanterie’ in Ulvenhout. 

Op het programma voor de Afdeling Zuid-West (ZW) stond een 
gezellig samenzijn en diner. Na wat opgewekt bijpraten met een 
drankje werden de leden om 18.00 uur door Vz Ben Mooren uitge-
nodigd om even te verzamelen in de ‘Tuinkamer’. Ben besprak 
daar met ons de bijlage bij de uitnodiging. Het ging hier over het 
verzoek van de Ledenraad om informatie en advies over: de 
VOA-website VOAWEB, de Toekomst van de VOA, de ‘nalaten-
schap’ van de opgeheven Stg Officierscantine en het Jaarpro-
gramma 2017 van onze afdeling. V.w.b. VOAWEB vraagt het be-
stuur de toegezonden vragenlijst in te vullen en aan de secretaris 
Jan Brethouwer te mailen. Van invloed op de toekomst van de 
VOA is het natuurlijk verloop van het ledental. Aansprekende acti-
viteiten kunnen de interesse in het VOA-lidmaatschap vergroten. 
Ook hierover s.v.p. de mening van de leden naar de secretaris 
mailen. En dan graag suggesties naar Jan over de besteding van 
de ca € 60.000 uit de opgeheven Stichting Officierscantine. 

Uit de groep klonken al voorstellen als ‘het Artilleriemuseum’ en 
het ROA, terwijl negatief werd gereageerd op het besteden van 
een deel van dit geld voor het Artillerie Galafeest. Tenslotte graag 
suggesties voor het Jaarprogramma ZW 2017 (met bijbehorende 
begroting); ons bestuur wil een lijst samenstellen met aanspreken-
de lezingen en excursies, nodig voor dit Jaarprogramma en de 
volgende jaren, maar ook interessant voor de omliggende afdelin-
gen en evt. subsidie(s) vanuit het VOA-bestuur. 

Nadat ieder dit huiswerk had meegekregen gingen we aan tafel, 
waar we werden verrast door de mededeling van Jan Brethouwer, 
dat hij recent was toegetreden tot de eregalerij der 80 plussers en 
dat hij het medeleven van de aanwezigen graag wilde belonen 
met een drankje! Dus volgde een ‘Lang zal hij nog leven’, gevolgd 
door het klinken op Jan’s verjaardag, waarna ook nog het eerste 
couplet van het Artillerielied uit volle borst werd gezongen. Vz Ben 
Mooren meldde nog dat een uitnodiging voor een extra excursie 
voor ZW onderweg was: we gaan op donderdag 15 september 
naar het Oorlogsmuseum Overloon, van 10.00 uur tot ca 15.00 
uur. Zie de mail!. Een prima diner volgde waarbij de gehoorappa-
raten af en toe iets zachter moesten worden gezet, maar ja, sfeer 
moet je ook kunnen horen! Na de koffie en de sluiting van de bij-
eenkomst ging ieder weer tevreden huiswaarts. 

ZUID-WEST
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EXCURSIE ZUID-WEST OP 
15 SEPTEMBER J.L.
Als experiment had het bestuur van ZW een excursie naar het 
Oorlogsmuseum Overloon toegevoegd aan het jaarprogramma. 
Begunstigd door prachtig weer troffen 9 deelnemers elkaar om 
10.00 uur in het museumcafé bij koffie en vlaai. Voorzitter Ben 
Mooren heette ons welkom en vertelde dat 5 deelnemers hadden 
gekozen voor een ‘veteranenvertelling’ in de ochtend en de overi-
ge 4 konden direct al op verkenning in de immense hal met zo’n 
150 voer-, vaar- en vliegtuigen uit de 2e wereldoorlog. Dat klopte 
niet helemaal, want er stond ook materieel uit WO I en uit de peri-
ode na WO II. Het was een overweldigende verzameling: van pis-
tolen tot een gigantisch amfibievoertuig en een bommenwerper 
B25 Mitchell. Alleen jammer dat alles door elkaar stond, zonder 
enige rangschikking qua periode, land of soort materieel. Wat dat 
betreft kan dit museum veel leren van het Militair Museum in 
Soesterberg. Desondanks hebben we genoten van deze expositie 
en kunnen we iedereen een bezoek aanraden. Speciaal vonden 
we de puntgave 8-inch houwitser M115 getrokken, met Highspeed, 
geleend van het Artilleriemuseum. Zie bijgaande foto met Ben 
Mooren en Ad Schouten naast dit stuk. De groep bij de veteranen-
vertelling was ook zeer te spreken over het verhaal van KLu-vete-
raan Jan Zijlstra. Even na 12.00 uur genoot ieder in het museum-
café van de zelf bestelde lunch, waarbij nog vele militaire 

TEKST EN FOTO /// L.A.M.E. HUSTINX, MAJOOR B.D.

Sinds 1994 komt ieder jaar op de vierde vrijdag van de maand mei 
de Artilleriepromotie ’62 bijeen. Meestal vindt dat evenement 
plaats in Nederland, maar soms ook in het buitenland, afhankelijk 
van de woonplaats van de organisator. Dit jaar werd het een ty-
pisch Haagsche dag. Aanvankelijk was er een borrel en een maal-
tijd, maar in 2001 is een begin gemaakt met een uitbreiding van 
het programma met een bij voorkeur wat informatieve excursie. 
Bedoeling was dat jaar om de Koninklijke Stallen te bezichtigen. 
Dat kon helaas niet doorgaan omdat de zaterdag erna het huwelijk 
plaatsvond tussen Prins Constantijn en Prinses Laurentien. 
De Stalmeester had het dus druk met het transport van belangrijke 
gasten en even geen tijd voor ons. Maar, met alle excuses voor de 
situatie, we konden bij een volgende gelegenheid altijd terecht. En 
dat is dus dit jaar op 27 mei inderdaad gebeurd. We maakten er 
een typisch Haags dagje van. De reüniegasten verzamelden bij 
wijkrestaurant Keu’s Genoeg, naast ons appartement, voor ont-
vangst met koffie vergezeld van Haagsche Kakker, een typisch 
Haags gebak en een stevig hapje. Ze hadden vaak al een flinke 
reis achter de rug en dus was er ruimte voor een degelijke basis 
voor de rest van het programma. Vanwege het parkeerprobleem in 
De Haag centrum werd de groep per bus naar het Staldeparte-
ment vervoerd. Daar volgde een interessante rondleiding.

anekdotes werden verteld. Na de lunch kon ieder de expositie 
verder gaan bekijken, met als afsluiting om 15.00 uur een ‘nazit’ in 
het café. De deelnemers vonden deze excursie zeer geslaagd en 
hopen dat het bestuur volgend jaar weer één of twee excursies 
programmeert.

De Gouden Koets is weliswaar momenteel in restauratie, maar er 
is nog genoeg moois over zoals de prachtige tuigkamer, het opge-
zette paard dat Willem II bereed tijdens de slag bij Waterloo en 
natuurlijk fraaie boxen met paarden waaronder die van de Koning 
en Prinses Beatrix. Los daarvan is het gebouw uit 1881 indruk-
wekkend. De bus leverde ons weer af bij ons appartement alwaar 
de rest van de middag werd doorgebracht met een prettige ‘wal-
king dunch’. Die leg ik even uit: dat is een combinatie van lunch en 
diner geserveerd in dusdanige handige porties dat die op iedere 
plaats kunnen worden gegeten. Geen vaste tafelschikking, maar 
mogelijkheid voor de gasten om te rouleren en gezellig bij te pra-
ten. Tussen de gangen door was er tijd voor een korte quiz om na 
te gaan of ieders kennis van typisch Haagsche zaken voldoende 
op peil was. Ahum, dat viel wat tegen. Maar een vraag als ‘wie 
beheert de sleutel van de Gouden Koets?’ is natuurlijk wel een 
instinker want die bestaat nl. niet. Geen overtuigende winnaar dus. 
De hoofdprijs, dé pluchen Haagse ooievaar, werd daarom verloot. 
Na het traditioneel gezamenlijk zingen van:‘Bonsoir mes amis, 
bonsoir’ gingen alle deelnemers tevreden huiswaarts met een 
doosje Haagsche Ooievaartjes (koekjes) voor onderweg. 
We kunnen terugkijken op een geslaagde dag, zelfs het weer 
werkte mee. Het blijft bijzonder dat de reünies zo trouw worden 
bezocht ook al moeten veel deelnemers daar vaak een flinke af-
stand voor afleggen van en soms zelfs naar het buitenland.

ARTILLERIEPROMOTIE 
1962 VIERT JAARLIJKSE 
REÜNIE IN DEN HAAG
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Afdelingsbijeenkomsten
DECEMBER 2016
Gelderland  09 dec Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

’s-Gravenhage  01 dec vanaf 17.00 uur 55e Barbaradiner samen met afdeling Rotterdam in gebouw 147  
    van de Frederikkazerne

Oldebroek 01 dec Barbaraviering, Officierscantine LBO

‘s-Gravenhage  13 dec vanaf 16.00 uur Kerstdiner met partners samen met de KVEO, Mindef, Kalvermarkt

‘s-Gravenhage  15 dec vanaf 17.00 uur Eindejaarsbijeenkomst in gebouw 147 van de Frederikkazerne  

Noord 02 dec vanaf 17.30 uur Viering St. Barbara in Restaurant van Veen, Voorafgegaan door leden-
    vergadering, Witterhaar 14, 9405 VK Assen (Witten)

Utrecht/Noord-Holland 02 dec om 18.00 uur  Barbaraviering Hotel de Biltsche Hoek, de Bilt.

Zuid-West 02 dec vanaf 17.00 uur Barbaraviering met diner Locatie: Uitspanning “De Fazanterie” te Ulvenhout

Zuid-Oost 04 dec Sinte Barbaradiner, De Roosterhoeve te Roosteren

Zuid-Oost (Z)  19 dec 18.00 uur  Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven

JANUARI 2017
Gelderland  06 jan  Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

‘s-Gravenhage  19 jan vanaf 17.00 uur  Nieuwjaarsbijeenkomst in gebouw 147, Frederikkazerne

Noord 18 jan 16.00 uur Nieuwjaarsborrel met partners in Restaurant Hertenkamp, Assen

Oldebroek  05 jan  Nieuwjaarsbijeenkomst met dames, Officierscantine LBO

VOA 12 januari Jaardag Artillerie, Officierscantine LBO

Utrecht/Noord-Holland 06 jan vanaf 18.00 uur Afdelingsmeeting met de dames in de Biltsche Hoek

Rotterdam 05 jan vanaf 17.15 uur Nieuwjaarsbijeenkomst, Humanitas-Akropolis, 
    Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam

Zie ook voor update www.voaweb.nl

Nieuws uit de Afdelingen
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WAGENINGEN
Het Bevrijdingsdefilé was op 5 mei weer een enerverende street-
parade samen met het Traditioneel Tamboerkorps van de Garde 
Grenadiers (TTGG).

BREDA
Op 11 juni vond de heropening plaats van de historische be-
graafplaats Oud-Ginneken. Het ROA leverde een muzikale tij-
dens de ontvangt bij het Citadelmonument, tijdens de herden-
kingsdienst in de kerk en voorafgaande aan de receptie.

DEN HAAG 
Het Veteranendefilé werd dit jaar gehouden op 25 juni. In het de-
filé werd het artillerieblok gevormd door een detachement KLUA 
met Klu-personeel van het DGLC, het ROA (in combinatie met 
het TTGG), de oude veteranen van KVA en de jonge veteranen 
van het KRA en het bereden detachement van KVA en KRA.

HAAMSTEDE
Op 3 juli heeft het blazersensemble van het ROA de kerkdienst 
muzikaal ondersteund in de kerk te Haamstede.

NIJMEGEN
De 100e Vierdaagse we afgesloten op 22 juli met de intocht over 
de Via Gladiola. Dat het drukkend warm was hebben niet alleen 
de lopers maar ook de muzikanten ervaren.
Het TTGG was wederom ingedeeld bij het ROA.

DOORN
15 augustus is de Herdenking einde WO2. Bij De Basis is er een 
bijeenkomst voor personen die geleden hebben onder de Ja-
panse bezetting. Al jaren levert het ROA muzikale bijstand bij de 
dienst en de ceremonie. 
Dit jaar was de laatste keer dat arend Altena (oud-artillerie-offi-
cier) de dienst heeft geleid. 

TEKST EN FOTO’S /// LKOL ART B.D. F.T. DÜRST BRITT
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’T HARDE (1)
Op 10 september werd op de LbO de 10e Open Monumenten-
dag georganiseerd en het ROA was daarbij met een concert. De 
reünie is wegens gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. 

’T HARDE (2)
Op 8 oktober heeft het ROA in de sportzaal op de LbO een mini-
concert gehouden voor leden van de International Military Music 
Society (IMMS) afdeling Nederland. ‘s-Middags werd een lopend 
en staand optreden verzorgd waarbij zelf een aantal koetsen met 
West-Friese paarden de opstelling passeerden.

BREUKELEN
Het blazersensemble heeft op 9 oktober opgetreden in de kerk.

WADDINXVEEN
27 oktober heeft het blazersensemble een optreden verzorgd in 
Waddinxveen tijdens een samenzang.

GEPLANDE OPTREDENS in 2016
24 december viering kerstavond m.m.v. ROA-ensemble in Breu-
kelen. Mocht U in 2017 een beroep willen doen op het ROA voor 
een optreden, meldt U dat dan tijdig via F.Drst.Britt@kpnplanet.
nl. Het jaarplan is bijna uit de conceptfase. Noteer in Uw agenda 
dat het 15e Artilleriejaarconcert wordt gehouden op zaterdag-
middag 8 april 2017 en als mogelijke locatie in Uden. 

Het repetitieschema voor 2017: zie onze website www.reunie-
orkestartillerie.tk. Voor eventuele wijzigingen. De repetities zijn 
(tenzij anders aangegeven) op de zaterdag vanaf 10.00 tot 14.30 
uur in de sportzaal op de Legerplaats bij Oldebroek in ‘t Harde. 
In 2017 zijn de volgende repetities gepland die ook door belang-
stellenden bezocht kunnen worden. 14 en 28 januari, 11 februari, 
4 en 18 maart, 1 en 29 april, 27 mei, 12 augustus, 7 en 28 ok-
tober en 25 november 2017. I.v.m. de toegangscontrole tot het 
kazerneterrein, worden bezoekers verzocht zich vooraf aan te 
melden bij Frits Dürst Britt. 

ROA in Hervormde Kerk in GinnekenConcert tijdens Open Monumentendag, Kol b.d. Roel 
Hoksbergen en zijn ROA

Repetities in Sportzaal op LbO

REÜNIE ORKEST ARTILLERIE TROMPETTERKORPS
VustCo MPC 35C t.a.v. ROA  Telefoon: 0578-691646 (met antwoordapparaat)

Postbus 90004, 3509 AA Utrecht E-mail: ftdurstbritt@kpnmail.nl
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NEDERLANDSE VETERANENDAG 
Op 25 juni werd de traditionele Nederlandse Veteranendag ge-
organiseerd. Een van de organisatoren uit de stichting NLVD die 
het Bevrijdingsdefilé organiseert, is Maj art b.d. Arie den Bree-
jen. Hij had dit jaar een prachtig blok Artillerie opgenomen in. 
Dat werd namelijk gevormd door een detachement KLUA met 
collega’s van de luchtmacht van het Defensie Grondgebonden 
Luchtverdedigingscommando (DGLC), het ROA, de oudere  
veteranen van KVA en de jongere veteranen van het KRA 
(waarbij ook twee oud-korpscommandanten) en het bereden  
detachement van KVA en KRA. 

In dit laatste blok reed ook te paard de C-KVA, Kol M.R.C. van 
Ockenburg. Op het veteranenplaza van het Malieveld stond  
ook een promotietent die ook dit jaar werd ingericht door rijder 
Arjan Dijkhuizen.

REÜNIE ARTILLERIEVETERANEN
Tijdens de Open Monumentendag op 10 september 2016 werd 
inmiddels de traditionele Reünie voor Artillerieveteranen geor-
ganiseerd voor leden van de AVA. De organisatie was in handen 
van de stichting Veteranen KRA en van de stichting KVA. 

In verband met het 340-jarig bestaan van de Artillerie in 2017 zal 
op de Open Monumentendag op de LbO door beide stichtingen 
een reünie worden georganiseerd voor alle veteranen en oud- 
gedienden van het KVA en het KRA.

ARTILLERIE VETERANEN ASSOCIATIE GEMODIFICEERD
Op 27 september 2016 zijn bij notaris E. Feijen te Heerde de  
statuten getekend van de Vereniging Artillerie Veteranen Asso- 
ciatie (AVA) getekend. 

Daarna is op 24 oktober 2016 de stichting Artillerie Veteranen 
Associatie opgeheven. Daarmee is gevolg gegeven aan de op-
dracht van C-LAS dat er alleen verenigingen van veteranen en 
postactieven gebruik mogen maken van de Regeling reünie- 
faciliteiten veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en post- 
actieven van het Ministerie van Defensie. 

Als bestuursleden zijn aangemerkt: kol art P.M.C. Winckelmolen 
(voorzitter), maj art B. Groenendijk (secretaris) en lkol art b.d. 
F.T. Dürst Britt (penningmeester). De oude bestuursleden (mw A. 
Dijkhuizen, aftredende penningmeester, en de hierna genoemde 
leden) van de stichting AVA worden hartelijk bedankt voor hun 
inzet en bestuursactiviteiten in de afgelopen jaren. 

De leden van de stichting AVA (maj art b.d. A. Boeije, korpsadj 
lua J.J. Tonnis en aooi art C.J.M. Damen) blijven hun korps  
vertegenwoordigen in de vergaderingen van de vereniging AVA. 
Maj art J. Venekamp blijft zijn PR-activiteiten voortzetten voor 
de AVA.

STICHTING KORPS VELDARTILLERIE
De doelstelling van de stichting KVA (opgericht 2-6-1994) is:
1. het behartigen van belangen van de Nederlandse Veldartillerie 

en het dienende of gediend hebbende personeel van alle 
 categorieën, waarbij de Veldartillerie steeds het bindend 
 element zal zijn. 

ARTILLERIE
V E T E R A N E N

VERENIGING

ASSOCIATIE
TEKST EN FOTO’S /// LKOL ART B.D. F.T. DÜRST BRITT
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2. het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt, of daar-
toe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin ge-
nomen.

De stichting KVA zal evenals de stichting Veteranen KRA de  
belangen gaan behartigen van de bij het korps ingedeelde  
personeel. Als bestuursleden bij de stichting KVA zijn inmid-
dels aangetreden: kap art H.D.G. Bosch (voorzitter), aooi art  
C.J.M. Damen (secretaris) en blijft lkol art b.d. F.T. Dürst  
Britt (penningmeester). Bij de Veteranen KRA is lkol art bd  
F. Dirks secretaris van de stichting.

Bij het KLua is de korpsadjudant J.J. Tonnis degene die de  
veteranenzaken coördineert en zich ontfermt over de veteranen 
van 7, 928 en 940 Afdlua uit Nieuw Guinea.

PERSONEELSFUNCTIONARIS VETERANEN
Bij het Vustco zijn na aanpassing van de regelgeving twee  
nieuwe part-time personeelsfunctionarissen voor veteranen  
aangetrokken. Dat zijn: voor het KVA kap art b.d. R.P. van de  
Pol en voor het KRA maj art b.d. A. Boeije. 

Bij het KLua bestaat nog deze vacature. 

Nederlandse Veteranendag 25 juni 2016
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Nieuws
Natuurlijk wordt nieuws van de vereniging gemeld, maar omdat 
dat niet elke dag zal zijn, wordt dat op zakelijke wijze in de linker 
kolom weergegeven. Ook onder de knop NIEUWS, bovenaan de 
pagina, zult u worden doorgeleid naar de nieuwspagina, waar 
een en ander duidelijker wordt weergegeven. 
U ziet boven aan de kolom ook de diverse afdelingen vernoemd; 
als u op de naam van een afdeling klikt, krijgt u informatie en 
nieuws van de betreffende afdeling. Deze pagina zal aangevuld 
moeten worden door vooral de afdelingen. Draagt u alstublieft 

nieuws aan; betrek uw leden bij de site.

Menu
De overige menu items spreken voor zich. Nieuw is de agenda. 
Deze zal gevuld moeten gaan worden. Daarin worden alle  
activiteiten opgenomen, zowel van de vereniging als van de af-
delingen. Uiteraard is correct toelevering van de informatie  
van essentieel belang. De afdelingen worden dan ook verzocht 
deze informatie zo tijdig en volledig mogelijk aan te leveren. En 
eventuele aanpassing is uiteraard altijd mogelijk.

Nieuws van het Wapen

TEKST /// MAJ JAN VENEKAMP

SINDS SEPTEMBER 2015 IS HET NIEUWE VOAWEB ONLINE BESCHIKBAAR. 
ZAKELIJKER, OVERZICHTELIJKER EN MAKKELIJKER TOEGANKELIJK. 
ACHTER DE SCHERMEN IS DE AFGELOPEN TIJD HARD GEWERKT OM  
DE WEBSITE EEN GEHEEL NIEUW FRIS UITERLIJK TE GEVEN. EEN SITE  
DIE BETER PAST BIJ ONZE VERENIGING EN KLAAR IS VOOR DE TOE- 
KOMST. DE OUDE SITE WAS VEROUDERD, ER VERANDERDE TE WEINIG, 
WAARDOOR DEZE NIET AANTREKKELIJK WAS OM TE BEZOEKEN. IN  
HET KADER VAN VERWACHTINGSMANAGEMENT: HET IS GEEN NIEUWS- 
PORTAAL GEWORDEN. 
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Aanmelden
De pagina is niet voor iedereen overal toegankelijk; er is een 
apart leden gedeelte. Hiervoor dient u zich eerst opnieuw te re-
gistreren (zie fig 1). Opnieuw, omdat het leden bestand op de 
oude site ernstig vervuild was, en de inlogdata niet één op één 
overgezet konden worden naar de nieuwe. 

Bij het registreren zijn extra controles ingesteld. Zo dient u uw 
militaire registratienummer in te voeren, en een zogenaamde 
Captcha-code (Zie fig 2). De eerste om te controleren of u bent 
wie u zegt te zijn, dus fraude te voorkomen. De tweede om ro-
bot-matige aanmeldingen te weren van discutabele organisaties 
en mensen, die zich geautomatiseerd aanmelden bij allerlei sites. 
Hier maakt u ook uw eigen wachtwoord aan, bestaande uit mini-
maal 6 karakters, waarin minimaal 1 x Hoofdletter, 1 x kleine let-
ter en een cijfer. Als u op verstuur heeft geklikt, ziet u de melding 
in fig 4. Als derde controle krijgt u op het door u ingevulde mail-

adres automatisch een bevestigingsmail (fig 5), met daarin een 
registratiebevestiging. Daarin staan vermeld een link en een  
verificatiesleutel (fig 6). U dient op de link te klikken, waarmee  
u op de pagina komt. Daar dient u met uw zelf opgegeven inlog-
gegevens en de verificatiesleutel in te loggen (fig 7). Als laatste 
zal de webmaster uw aanmelding controleren aan de hand van 
de ledenlijst, en u handmatig autoriseren voor het leden gedeelte 
(fig 8). Als dat geregeld is, ontvangt u daarover een e-mail. En 
pas daarna hebt u volledige toegang. 

Nu dient u in te loggen (fig 9). Waarna u bovenin de menubalk 
ziet dat er een extra menu item is bijgekomen: ledengedeelte  
(fig 9). Dit alles is ingesteld om de site zo veilig mogelijk te  
maken en misbruik te voorkomen. Tevens is dit van belang in  
het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens; ook  
de ledenlijst staat op de site, en die gegevens mogen niet open-
baar toegankelijk zijn.
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Als waarnemend voorzitter van de Galacommissie was het de 
taak van Eerste luitenant Koen Gerritzen om, bijgestaan door 
een enthousiaste Eerste luitenant Boy Pijls en Tweede luitenant 
Niels Jeuring, een mooie avond neer te zetten. 
Het feest stond deels in de schaduw van tragisch nieuws uit 
Mali. Twee collega’s, Kevin Roggeveld en Henry Hoving, waren 
de middag ervoor omgekomen tijdens een schietoefening met 
een 60 mm mortier. Een derde collega was zwaargewond ge-
raakt. Nadat de voorzitter de avond had geopend, besteedde 
de Wapenoudste, bgen Rob Jeulink, hier gepaste aandacht aan 
en hielden de aanwezigen een moment stilte. In het programma  
van de avond waren oorspronkelijk een feestelijk openings-
drankje en een vuurwerkshow opgenomen. Besloten werd ech-
ter om het feest in versoberde vorm te vieren en deze program-
madelen niet plaats te laten vinden. Na de aankondiging van het 

Gala in 2017 door Cadet-korporaal Max Hart, begaf iedereen 
zich richting het terras voor een prachtig verzorgde maaltijd met 
varken aan het spit, kip van de grill en health food. De heerlijke 
zomeravond droeg bij aan de gezellige sfeer, en het terras was 
al spoedig gehuld in de geur van lekker eten en het rumoer van  
collega’s, vrienden, oude bekenden en internationale gasten. 

Ook dit jaar zijn weer mooie staatsiefoto’s en sfeerbeelden ge-
maakt door de inmiddels vaste fotograaf Johan Bergsma. Een 
deel van de opbrengst uit de verkoop van de foto’s is ten goede 
gekomen aan het project RESPECT! Dit project bestaat uit een 
boek vol indrukwekkende fotoreportages en verhalen van colle-
ga’s die zichtbaar of onzichtbaar gewond zijn geraakt tijdens uit-
zending. Pas toen de sfeermakende, afwisselende muziek goed 
op gang kwam, lokten de opzwepende klanken van Lodewijk 

Verenigingsnieuws

TEKST /// LKOL B.D. HENK VAN RIJSSEN - FOTO’S /// LKOL B.D. JOHAN BERGSMA - WWW.BERGSMA-PHOTOGRAPHY.COM

TIEN MAAL WAS DE HISTORISCH GROND IN ’T HARDE HET TONEEL  
VAN HET JAARLIJKSE GALA, MET ALS GROOTSE FINALE HET LUSTRUM-
FEEST IN 2015. DIE AVOND KONDIGDE DE VOORZITTER AL AAN DAT  
HET GALA ‘OP REIS’ ZOU GAAN. OP 7 JULI 2016 WAS HET DE BEURT AAN  
HET DGLC OM DE FEESTELIJKE TRADITIE VOORT TE ZETTEN. GASTHEER 
KOLONEL PETER GIELEN OPENDE DE DEUREN VAN DE LGEN BEST- 
KAZERNE IN VREDEPEEL VOOR DE EDITIE 2016: ‘THE SKY IS THE LIMIT’. 
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van der Linden en DJ Geert Verschuren menigeen de dansvloer 
op. In de kleine uurtjes sloot de DJ het feest af met enkele ver-
zoeknummers en up-tempo muziek voor de feestbeesten die tot 
de laatste momenten van de feestsfeer wilden genieten. De Ga-
lacommissie kijkt terug op een zeer geslaagde en unieke avond.

De voorbereidingen voor het Gala van 2017 zijn inmiddels on-
derweg, waarbij de gebruikelijke gezellige sfeer in een weer ver-
nieuwd jasje wordt gestoken. Volgend jaar gaan we wederom 
op reis en krijgt de KMA in Breda de kans om de nationale en 
internationale collega’s van de artillerie en luchtverdediging te 

bedienen met een uniek feest. Deze twaalfde editie zal de naam 
‘Back to the Castle, Part II’ dragen en de gasten zullen in de ge-
legenheid komen om zich voor één avond weer cadet te voelen.
Tijdens het Gala 2016 heeft onze professionele fotograaf Johan 
Bergsma impressiefoto’s gemaakt en hadden de genodigden de 
mogelijkheid om een staatsieportret te laten maken. Kijk voor 
meer foto’s op www.voaweb.nl. 
Tot 31 december 2016 kunnen de foto’s nabesteld worden via 
de Website > www.bergsma-photography.com. Hier gaan naar > 
tabblad bestellen > events code. Gebruiksnaam GALA > Wacht-
woord 070716. En de rest wijst vanzelf.
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Verenigingsnieuws

V E R E N I G D  O P  D E  G R O N D ,  D A A D K R A C H T I G  I N  D E  L U C H T  

w w w . 1 0 0 j a a r l u c h t v e r d e d i g i n g . n l  

www.100jaarluchtverdediging.nl 

Interesse in het nieuwe boek? 
Laat je infomeren via de website! 

SAVE THE DATE! 
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ALLE ACTIEF DIENENDE ARTILLERIEOFFICIEREN, ACTIEF DIENENDE 

RESERVE-ARTILLERIEOFFICIEREN EN ARTILLERIEOFFICIEREN DIE  

IN 2016 DOOR ONTSLAG AFSCHEID HEBBEN GENOMEN VAN  

HET WAPEN DER ARTILLERIE, ZIJN DOOR DE WAPENOUDSTE  

ARTILLERIE UITGENODIGD TOT HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE  

BIJEENKOMST TER GELEGENHEID VAN DE VIERING VAN DE 340E  

VERJAARDAG VAN HET WAPEN DER ARTILLERIE.

Voor leden van de VOA, die niet meer actief dienen, bestaat in beperkte mate gelegenheid om met  

een delegatie deel te nemen aan deze jaardag. Opgave hiervoor geschiedt via het bestuur van de VOA- 

afdeling waartoe zij behoren. De bijeenkomst met ‘drinks & diner’ vindt plaats op donderdag 12 januari  

2017 van 17.00 tot 20.00 uur in de “Officierscantine” van de Legerplaats bij Oldebroek.



83

Verenigingsnieuws

12 januari 2017
Legerplaats 

bij Oldebroek



Koning bezoekt
VUSTCo

Ga snel naar pagina 30


