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Sinte Barbara verschijnt 3 keer per jaar.
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Dit is dus het laatste nummer voor 2016. Hierna zitten we  
eindelijk weer in het goede ritme met de geplande verschijnings-
data in 2017 van viermaal een Sinte Barbara’s in de periodes 
van; eind maart, eind juni, eind september en eind december.  
Ik heb inmiddels een uitgebreid gesprek gehad met de nieuwe 
commandant Vustco, kol Marc van Ockenburg in zijn hoedanig-
heid als hoofdredacteur om enerzijds het ‘reilen en zeilen’ van de 
Sinte Barbara uit te leggen en anderzijds om goede afspraken en 
een planning te maken voor het komende kalenderjaar. 
Hiertoe zijn o.a. weer een viertal redactievergaderingen gepland 
om de Sinte Barbara in goede kwaliteit en op het juiste moment 
te laten verschijnen. Ik moet zeggen dat ik na dit uitgebreide 
gesprek, samen met de Vz VOA, er een goed gevoel aan over 
heb gehouden. Het nummer dat voor u ligt is er weer een met 
een grote verscheidenheid aan interessante artikelen. 
In de rubriek Nieuws van het Wapen aandacht voor o.a. de uit- 
reiking van het Bronzen Schild door CLAS aan de 7e Afdlua, de 
uitreiking van de officierskruizen op het LbO (6 december), aan-
dacht voor de JTAC, de voormalige Forward Air Controlers en 
een uitgebreid verslag van de DGLC-Infodag van 8 september 
jongstleden. In de rubriek Operatie en Oefening een interessant 
artikel over de oefening Decisive Dragon, jawel de draak leeft 
nog steeds. 
In de rubriek Tactiek en Techniek artikelen over de vernieuwde 
FENNEK, de onderhoudsperikelen van de PzH2000NLD en een 
heel bijzonder verhaal van de kap Thijs van der Linde over zijn 
persoonlijke, recente ervaringen in Mali (‘On Verra Bien’). Ieder-
een die een mening heeft over de missie in Mali zou dit artikel 
moeten lezen. Ook de geschiedenis en traditie wordt niet verge-
ten. Ditmaal een lezenswaardig artikel n.a.v. oude foto’s over het 
Pantser-afweerfront Leiderdorp van de hand van lkol b.d. Henk 
Molman. De foto die mij het meeste opvalt is die van een Duitse 
Panzeraufklärer (met grote baret), die direct na de capitulatie, op 
doorgang naar Amsterdam, met een Nederlandse stukscom-
mandant staat te praten. Bij de andere foto’s maken de opstellin-
gen op mij een redelijk provisorische indruk. Verder een uitste-
kende bijdrage van de maj b.d. KLu Jaap Jansen over de 

geschiedenis van de Groepen Geleide Wapens. In zijn compacte 
artikel beschrijft hij gedetailleerd de oprichting na WO II in de 
‘50-er jaren en de opheffing daarna in de ’90-er jaren na het ein-
de van de koude oorlog, een artikel om te bewaren dus. Vervol-
gens de gebruikelijke rubrieken met uiteraard aandacht voor de 
Sinte Barbara-vieringen. 
Tenslotte twee bijzondere bijdrages. Een over een de reünie van 
SROA lichting 74-4. ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’. Als 
laatste een boekrecensie van een buitengewoon boek over mili-
taire muziek en paarden nl; Muziek te Paard. Kortom wederom 
een zeer lezenswaardige Sinte Barbara. Vanuit de redactie wens 
ik ‘U en de Uwen’ een gezond en gelukkig 2017.

Voor u ligt het derde nummer van Sinte Barbara. Terwijl ik de laatste correcties op 

 de laatste dag van 2016 in onze hotelkamer in Turkije aan het verwerken ben, realiseer  

ik mij dat het jaar 2016 werkelijk is omgevlogen. Een bijzonder jaar voor de wereld in het algemeen,  

de VOA in het bijzonder en eind december geëindigd met het overlijden van de (artillerie) Veteranen- 

generaal Ted Meines.

TEKST /// LKOL B.D. HENK VAN RIJSSEN

05

Van de Redactie

Weer in het 
goede ritme

RECTIFICATIE  In de laatste Sinte Barbara in de rubriek  
‘In Memoriam’ van Kap b.d. J.W.C. van Bakel stond  
als schrijver vermeld Kol Rob van de Graaf. Dit moet  
zijn: Lkol Rob van de Graaf (onze excuses hiervoor).
 



In die eenzijdige benadering worden belangrijke lessen uit het 
verleden vergeten en vervalt men in oude fouten uit opportu- 
nistische overwegingen of omdat men meent dat de wereld van 
vandaag nu eenmaal anders is dan toen. Laat ik eens wat onder-
werpen bij de kop pakken die met dit thema te maken hebben.

Allereerst de toekomst van onze eigen Vereniging. In het vorige 
nummer van ons lijfblad is het nodige geschreven over de toe-
komst ervan. Hoe de discussie daarover ook zal verlopen, uit-
gangspunt is dat we het goede en wat door vele leden wordt 
gewaardeerd, behouden. Daarbij zijn de oude leden, die de  
Vereniging hebben groot gemaakt, net zo belangrijk als de jonge 
leden die de toekomst van de Vereniging uitmaken en die zich 
gelukkig in groten getale aanmelden. Daarom mag het waarde-
ren van het oude geen belemmering zijn voor het nadenken  
over de toekomst. Want hoewel het nieuwe steunt op het oude, 
zijn er wel veranderingen om ons heen waarmee we rekening 
moeten houden. Het nadenken over de toekomst is dus alles- 
zins legitiem, mits we rekening houden met wat tot stand is  
gekomen. 

Overigens blijkt bij meerdere gelegenheden dat oud en jong bin-
nen onze Vereniging elkaar wel degelijk wat te melden hebben. 
Natuurlijk heeft de techniek binnen ons Wapen de laatste jaren 
een geweldige sprong voorwaarts gemaakt, maar bepaalde er-
varingen van oudere leden zijn ook voor jongere officieren van 
belang. Andersom zijn de niet meer actief dienende officieren 
wel degelijk geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen, als er 
maar rekening wordt gehouden met hun niet altijd meer actuele 
begrippenlijst. Militairen hebben van oudsher nogal de neiging in 
voor niet-ingewijden onbegrijpelijk jargon en afkortingen te ver-
vallen. Afgezien van dit alles is het de kameraadschap die ons 
bindt en die juist van belang is in een Wapen dat tot een omvang 
onder het absoluut noodzakelijke niveau is gereduceerd. Hoe zit 
het dan met de toekomst van de grondgebonden vuursteun en 

de grondgebonden luchtverdediging? Na jaren van kaalslag  
binnen Defensie die ook aan ons Wapen niet is voorbijgegaan, 
gloort er weer hoop, tenminste als we de verkiezingsretoriek van 
de meeste politiek partijen mogen geloven. Dat besef, dat er nu 
eindelijk iets moet gebeuren, komt geen moment te vroeg. 

Defensie verkeert in een deplorabele situatie, het is erger dan 
velen denken en er is veel geld nodig om Defensie op het niveau 
te brengen dat nodig is om in bondgenootschappelijk verband 
het hoofd te bieden aan de vele dreigingen. We zullen zien wat er 
uiteindelijk van de beloften terechtkomt als eenmaal een nieuw 
kabinet wordt gevormd en daarna als er wordt geregeerd. 
Hopelijk denkt men daarbij terug aan de periode van vlak voor 

de Tweede Wereldoorlog, die van ‘het gebroken geweertje’, en is 
men niet blind voor de lessen uit het verleden. In een maat-
schappij waarin herdenkingen terecht nog een belangrijke plaats 
innemen, kijkt men vooral naar de gevolgen van de verschrikkin-
gen in diverse oorlogen, maar heeft men te weinig oog voor de 
aanloop ernaartoe. Men roept dan ‘dat nooit meer’, maar  
vergeet daarbij dat zwakte oproept wat men wil vermijden of  

Hoewel in deze tijd van het jaar de titel van dit stukje tekst volkomen op zijn plaats is,  

wil ik er toch een ruimere betekenis aan geven dan in een beschouwing die alleen terugblikt 

op het afgelopen jaar en vooruitblikt naar wat komen gaat. Wat die traditionele invalshoek betreft, hoor je  

soms zelfs de stelling verdedigen dat gedane zaken geen keer nemen en dat alleen de toekomst van belang is. 

Een dergelijke zienswijze past ook wel in onze huidige maatschappij die het jonge en dynamische idealiseert  

en waarin oud als lastenverhogend of niet terzake doende wordt gezien. Men vergeet dan dat het nieuwe 

voortbouwt op het oude en dat het heden wordt bepaald door het verleden. 

TEKST /// BGEN B.D. A.M. ROSENGARTEN, VOORZITTER VOA
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Van de Voorzitter

Na jaren van kaalslag 
binnen Defensie 

die ook aan ons Wapen 
niet is voorbijgegaan, 
gloort er weer hoop...



Van de Voorzitter
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ontkennen. In dat verband spelen ons Nationaal Militair Museum 
(NMM) en onze Historische Collecties een belangrijke rol. 
Wie het NMM bezoekt, is onder de indruk van de expositie en 
van wat geld vermag om ons militaire verleden op fraaie wijze in 
beeld te brengen. Een geïnteresseerde bezoeker zal echter  
vergeefs trachten achtergrondinformatie te krijgen over ons  
Wapen. Wie echt wil weten welke rol het heeft gespeeld in het 
verleden moet naar de respectieve historische collecties van het 
Korps Veldartillerie, het Korps Rijdende Artillerie en die van de 
Grondgebonden Luchtverdediging. Zij bezitten of ontwikkelen 
de kennis over de historie van ons Wapen en de ontwikkeling 
van de techniek van artillerie en luchtverdediging. En overigens 
voor ons artilleristen en luchtverdedigers bevestigen de histo- 
rische collecties dat we terecht trots zijn op ons Wapen.

Aangezien ik wat meer kijk heb op de Historische Collectie van 
het Korpsveldartillerie, wil ik in dit verband toch vermelden dat 

die collectie op dit moment een belangrijke metamorfose onder-
gaat waarin juist de rol van de veldartillerie in de aanloop naar en 
tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt belicht. Dat is niet alleen 
buitengewoon interessant, maar roept ook herinneringen op aan 
een tijd waarin men ook het belang van een goede Defensie uit 
het oog had (maar hopelijk niet ‘heeft’) verloren en er eigenlijk 
geen geld voor over had. 
De historische collecties vormen dus een belangrijke en nood- 
zakelijke aanvulling op de expositie in het NMM. Ze houden de 
historische kennis in stand die elders niet voorhanden is, of in 
beeld wordt gebracht en soms gemakshalve wordt vergeten.
Dan ten slotte terug naar de klassieke oud-en-nieuwbeschou-
wing. Ik wens u allen een gelukkig, gezond en voorspoedig 2017. 
Laten we daarbij met gevoel voor oude waarden en de lessen  
uit het verleden, een toekomst in gaan waarin ons Wapen weer 
de belangrijke rol kan gaan spelen die vroeger door iedereen 
werd begrepen.
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Oefenleider kapitein Florian Berends: “De integratie van onze  
internationale partners uit België, Frankrijk en Amerika met  
onze eigen eenheden is noodzakelijk om kennis uit te wisselen  
en te borgen. Dit is erg belangrijk in een wereld die continu  
verandert door technologische ontwikkelingen en veranderende 
dreigingen.”

Nevenschade minimaliseren
De joint terminal attack controller (JTAC), voorheen bekend als 
Forward Air Controller, en de laser target marker operator (LTMO) 
vormen bij CAS het grondteam. Ze maken gebruik van commu-
nicatiemiddelen, laser- en meetapparatuur. 
De JTAC stemt het contact met de vlieger af, terwijl de LTMO het 
doel aanstraalt met laserapparatuur. Bij close air support worden 
doelwitten zeer nauwkeurig bepaald. Dit minimaliseert bijvoor-
beeld het risico voor nevenschade. Het zorgt tegelijkertijd voor 
het behalen van het gewenste effect voor de grondcommandant. 
Denk aan het ontzetten van grondtroepen.

Aanval nagebootst
Elke dag schakelden meerdere CAS-teams doelen uit in samen-
werking met gevechts-vliegtuigen. Naast een F-16 deden ook 
Duitse Tornado-gevechtsvliegtuigen en civiele toestellen mee. 

Met oefenraketten werd zelfs een aanval op de gevechtsvliegtui-
gen nagebootst

Efficiënter samenwerken
Sinds vorig jaar is de afstemming van grote oefeningen land- en 
luchtmachtoefeningen verbeterd. “Dat is echt een uitkomst. On-
der andere door bezuinigingen moesten we nóg efficiënter om-
gaan met onze middelen en oefenbudgetten. Hier zijn uiteindelijk 
heel goede samenwerkingen uit voortgevloeid”, vertelt majoor 
Brian.

Mobiele verkeerstorens
Ook de 2 gebruikte mobiele verkeerstorens zijn een voorbeeld 
van efficiënt omgaan met middelen. Van hieruit coördineren  
majoor Bart en adjudant Miquel de Bock namens de luchtmacht 
het vliegverkeer vanaf de naastgelegen Willem Lodewijk van 
Nassaukazerne. In plaats van de verouderde systemen in 2013 
af te stoten, ondersteunen ze nu nog steeds jachtvliegtuigen en 
grondeenheden op onder andere het oefenterrein De Marne-
waard. De torens werden voorheen gebruikt om bij calamiteiten 
de functie van een verkeerstoren over te nemen. Voor dit werk 
voldoen ze niet meer, maar de torens zijn nog prima te gebruiken 
voor oefeningen als Purple Windmill.

ZO’N 80 MILITAIREN VAN VERSCHILLENDE KRIJGSMACHTDELEN EN  
NATIONALITEITEN HIELDEN IN DE WEEK VAN 21 T/M 25 NOVEMBER 2016  
DE CLOSE AIR SUPPORT-OEFENING PURPLE WINDMILL. BIJ CLOSE  
AIR SUPPORT (CAS) COÖRDINEREN MILITAIREN VANAF DE GROND  
WAPENINZET DOOR EEN GEVECHTSVLIEGTUIG. DIT GEBEURDE IN HET 
GRONINGSE MARNEWAARD. HET DOEL WAS HET AFSTEMMEN VAN  
PROCEDURES EN MATERIAAL.

TEKST EN FOTO’S ///  WWW.DEFENSIE.NL/ACTUEEL

Nieuws van het Wapen



09

Hoogste groepswaardering
Volgens Commandant Landstrijdkrachten Luitenant-generaal 
Leo Beulen verdient de afdeling de groepswaardering en  
wordt hun inzet op deze manier zicht- en tastbaar. Beulen  
deelde de onderscheiding uit in het Limburgse Vredepeel. Het 
Bronzen Schild is de hoogste groepswaardering die de  
commandant Landstrijdkrachten kan uitreiken.

Nieuw-Guinea
Tussen eind 1958 en oktober 1962 werd de zelfstandige afdeling 
‘Biak’ (het latere 7 Lichte Luchtdoelartillerie) uitgezonden naar 
Nederlands Nieuw-Guinea om de eenheden ter plekke te  
ondersteunen. De afdeling werd enkele maanden daarvoor  
opgericht en bestond voor een groot deel uit dienstplichtige  
militairen, die zich hier vrijwillig voor hadden aangemeld.

Repatriëren
Nadat het bestuur over Nederlands Nieuw-Guinea op 1 oktober 
1962 aan de Verenigde Naties werd overgedragen (later ge- 
volgd door een soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië), werden 
de Nederlandse eenheden in het gebied in de loop van  
september en oktober 1962 gerepatrieerd. Waaronder ook  
7 Afdeling Lichte Luchtdoelartillerie.

Verandering
Destijds stelde Commandant 1 Legerkorps aan de Bevelhebber 
der Landstrijdkrachten al snel voor om het Bronzen Schild toe  
te kennen aan de eenheden die naar Nederlands Nieuw-Guinea 
waren uitgezonden. Maar de toekenning bleef beperkt tot  
de eenheden die na terugkeer niet werden opgeheven. Daar is 
vandaag verandering ingekomen.

EXACT 54 JAAR NA DATO HEBBEN OP 26 NOVEMBER 2016 MILITAIREN  
VAN VOORMALIG 7 AFDELING LICHTE LUCHTDOELARTILLERIE VANDAAG 
HET BRONZEN SCHILD GEKREGEN. ZIJ KREGEN DE BIJZONDERE  
ONDERSCHEIDING VOOR BUITENGEWONE TOEWIJDING EN BIJZONDER 
LOFFELIJK OPTREDEN TIJDENS DE VERDEDIGING VAN NEDERLANDS 
NIEUW-GUINEA  IN  DE  JAREN  50  EN  60  VAN  DE  VORIGE  EEUW.

TEKST EN FOTO’S ///  WWW.DEFENSIE.NL/ACTUEEL

Nieuws van het Wapen

Lgen Beulen praat met verschillende VeteranenOnthulling Bronzen Schild
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De onderscheiding werd op 19 november 1844 ingesteld door 
Koning Willem II en wordt sindsdien uitgereikt op of omstreeks 
zijn verjaardag, 6 december. De Koning wilde officieren die toen-
tertijd lang op een bevordering moesten wachten, een blijk van 
waardering geven om zo het moreel te verhogen. Een officier 

krijgt het kruis bij een dienstverband van vijftien jaar. Het getal op 
het officierskruis staat voor het aantal actieve dienstjaren als of-
ficier. Elke daaropvolgende 5 jaar wordt het jaartal op het onder-
scheidingsteken vervangen door 20, 25, 30 of 35.
Het Officierskruis wordt ook wel het Jeneverkruis genoemd. 

GEHEEL VOLGENS TRADITIE ZIJN OP 6 DECEMBER 2016 DE ONDER- 
SCHEIDINGSTEKENS VOOR EERVOLLE LANGDURIGE DIENST ALS  
OFFICIER BIJ DE NEDERLANDSE KRIJGSMACHT UITGEREIKT. DE UIT- 
REIKING VOND PLAATS IN DE OFFICIERSCANTINE OP DE LEGERPLAATS  
BIJ OLDEBROEK (LBO) TIJDENS EEN GEZAMENLIJKE CEREMONIE VAN 
HET VUURSTEUNCOMMANDO (VUSTCO) EN JOINT ISTAR COMMANDO 
(JISTARC). NEGEN OFFICIEREN WERDEN ONDERSCHEIDEN DOOR  
COMMANDANT VUSTCO KOLONEL M.R.C. VAN OCKENBURG EN COM- 
MANDANT  JISTARC  KOLONEL  J.A.  VAN  DALEN.

Nieuws van het Wapen

TEKST EN FOTO’S ///  FACEBOOKPAGINA VUSTCO



Deze bijnaam heeft de onderscheiding te danken doordat vroe-
ger op deze dag een extra glas jenever ter eren van de verjaar-
dag van Koning Willem II geschonken werd. 
Om dit in eren te houden ontvingen de officieren van JISTARC 
een fles jenever en de officieren die behoren tot het Wapen der 
Artillerie. Na afloop van de ceremonie was er gelegenheid om  
de onderscheiden officieren te feliciteren en samen te genieten 
van een hapje en een drankje.
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Onderscheidingsteken 15-Jarig Dienst Officier

 Maj A.R.P. de Bruyn  Luchtdoelartillerie
 Kap B.L. Kemper  Artillerie
 Maj E.C. Jacques  Artillerie
 Maj E.L. van der Schot  Artillerie
 Maj G.J.E. Peters  Artillerie
 Maj J. van der Veer  Artillerie
 Maj J.R. Schouten  Luchtdoelartillerie
 Maj R.F.H.M. Keijenberg  Luchtdoelartillerie
 Kap S.J. Mulder  Artillerie

Cijferwisseling Onderscheidingsteken 20-Jarig Dienst Officier

 
 Maj A. Bulk  Artillerie
 Maj F.J.H. Dijkmans  Luchtdoelartillerie
 Maj L.B.H. Flink  Luchtdoelartillerie
 Maj P.D. van der Smissen  Artillerie
 Maj R.B. de Haan  Artillerie
 Maj R.F.D. van der Werf  Artillerie

Cijferwisseling Onderscheidingsteken 25-Jarig Dienst Officier

 Maj A. Batenburg  Luchtdoelartillerie
 Maj D.A. Hoff  Artillerie
 Elnt (R)  G. Boellaard  Artillerie
 Maj G.E. Jansma  Artillerie
 Lkol J. Docter  Artillerie
 Kol J.W. Maas  Artillerie
 Kol M.P. Buis  Luchtdoelartillerie
 Lkol M.W.A.M. Roelen  Artillerie
 Kap (R) R.L. Voûte  Artillerie

Cijferwisseling Onderscheidingsteken 30-Jarig Dienst Officier

 Lkol A. Jansen  Artillerie
 Kol A.L.M. Houwman  Artillerie
 Lkol A.M. Haccou  Luchtdoelartillerie
 Lkol B.A.E.M. Stokkermans  Artillerie
 Lkol E.J. Wessels  Artillerie
 Lkol G. Heidekamp  Artillerie
 Lkol G. Hofstra  Artillerie
 Lkol G.J.T. Jelsma  Artillerie
 Lkol J.W. Ganzevles  Artillerie
 Kap (R)  M. van Berkel  Artillerie
 Lkol M. van Weerd  Artillerie
 Lkol R. van Putten  Artillerie
 Lkol R.H. Smit  Artillerie
 Lkol T. den Dekker  Luchtdoelartillerie
 Lkol W.J. Hein  Luchtdoelartillerie
 Lkol W.J.P. de Kant  Luchtdoelartillerie

Cijferwisseling Onderscheidingsteken 35-Jarig Dienst Officier

 Lkol H.J.T. Deloo  Artillerie
 Lkol (R)  J.C.M. Gordijn  Artillerie
 Lkol P.M.W. Boonen  Luchtdoelartillerie
 Maj S.H.T. Duijs  Luchtdoelartillerie



De informatie die op deze dag wordt aangeboden aan de deel-
nemers zijn actuele vraagstukken en ontwikkelingen binnen de 
NATO Integrated Air and Missile Defence (IAMD) Community. De 
DGLC infodag wordt georganiseerd door het Kennis Centrum 
van het DGLC. Dit jaar waren er meer dan 175 deelnemers.

Het thema van deze DGLC infodag was:
“ Het DGLC en haar omgeving: van papier naar praktijk”.

Zoals het thema al doet vermoeden, geven de briefings aan hoe 
onze visie over de toekomst van air- en missile defence resul-
teert in beleid en uitvoering. 

Na de opening door plaatsvervangend commandant LtKol Niels 
(foto 1), bestond het programma uit de volgende onderwerpen:
• Roadmap DGLC  LtKol Frank
• NLD visie IAMD  KLTZ Sjoerd/ Maj. Arjen

Nieuws van het Wapen

OP 8 SEPTEMBER 2016 HEEFT ALWEER DE VIERDE EDITIE VAN DE JAAR-
LIJKSE DEFENSIE GRONDGEBONDEN LUCHTVERDEDIGINGS COMMANDO 
(DGLC) INFODAG PLAATSGEVONDEN. DE DGLC INFODAG IS OORSPRON-
KELIJK BEDOELD ALS OPLEIDINGS- EN NASCHOLINGSDAG VOOR HET  
EIGEN DGLC PERSONEEL. IN DE LOOP DER JAREN WERD DUIDELIJK  
DAT OOK VAN BUITENAF GROTE BELANGSTELLING BESTOND VOOR  
DE ONTWIKKELINGEN OP GEBIED VAN GRONDGEBONDEN LUCHT- EN  
RAKETVERDEDIGING EN IS DEZE DAG DAAROM VOOR ALLE BELANG- 
STELLENDEN, KRIJGSMACHT BREED, OPENGESTELD. 

TEKST /// MAJOOR JOOST MOOLENAAR – KENNISCENTRUM DGLC
FOTO’S /// ADJUDANT AB WUBBEN
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2025). Met Future force wordt bedoeld hoe we kijken naar de 
ontwikkelingen op midden-lange termijn. Bijvoorbeeld de midlife 
update voor AGBADS waarvan de plannen zich reeds in een ver-
gevorderd stadium bevinden. Maar ook vervanging van Missiles 
voor zowel Patriot als AGBADS en aanpassing of vervanging van 
de Radar types. 

Met Conceptual force bedoelen we hoe wij kijken naar de lange 
termijn mogelijkheden waarbij ontwikkelingen voor het DGLC, 
die nu nog op de tekentafel liggen, vorm kunnen krijgen. Denk 
bijvoorbeeld aan de vervanging van Patriot en AGBADS, een 
plug&play IAMD cloud als vervanging de diverse datalink proto-
collen, onderscheppingen zo dicht mogelijk bij de bron en een 
toename van automatische en onbemande processen.

De tweede briefing “Nederlandse visie IAMD” werd gegeven 
door KLTZ Sjoerd en Maj Arjen van de Directie Plannen van de 
defensiestaf in Den Haag. Deze presentatie had als thema: Wat 
kan de defensiestaf voor GLRV betekenen. Allereerst werd op-
gemerkt dat er geen overkoepelende leiding is op het gebied van 
IAMD binnen de Nederlandse krijgsmacht terwijl een eenhoofdi-
ge leiding juist een van de grondbeginselen is om een goede 
luchtverdediging in te regelen. Er is sprake van een versnipperd 
werkveld waarbij elk OPCO naar eer en geweten zijn rol binnen 
het IAMD werkveld invult. Er dient meer en beter aandacht te 
worden gegeven aan coördinatie: waar wil de krijgsmacht heen 
met IAMD? Hiertoe wordt er door de Stuurgroep IAMD die is in-
gericht in de Directie Plannen een IAMD Visie document ontwik-
keld. Daarnaast houdt de Stuurgroep zich bezig met  internatio-
nale ontwikkelingen zoals consultaties ten behoeve van het 
NATO Defence Planning Proces (NDPP) en de totstandkoming 
van het Standing Defence Plan (SDP) waar de defensiestaf aan 
meeschrijft. Nationale ontwikkelingen die op dit moment spelen 
zijn het integreren van Counter Rocket Artillery and Mortars 
(C-RAM) met lucht en raketverdediging. 

Ook wordt nagedacht over een aantal aankoop- en vervanging-
strajecten met betrekking tot interceptors. Een van de voorbeel-
den is de vervanging van het AMRAAM missile. Bij alle verwer-

• National Air & Space Operations   LtKol Bram
 Centre (NASOC) voor GLRV
• GLRV in relatie tot CLSK optreden Maj Joost
• LRV in relatie tot CZSK optreden  LTZ1 Michael
• Filmpje Bi-nationale firing 11th ADA 
 BDE en 802 Squadron
• Project Apollo   LtKol Berry
• Wetenschappelijke ondersteuning  Dhr R. van de 
 toegepast voor DGLC   Wiel (TNO)
 toegepast voor DGLC   Dhr I. Franken
      (NLR)
• NATO IAMD policy en relatie   Maj Derk
 met grondoptreden 
• Dossier Counter – RPAS   LtKol Frank

In de eerste briefing van de dag “Roadmap DGLC” ging de LtKol 
Frank, hoofd van het Kenniscentrum DGLC, in op de toekomsti-
ge ontwikkelingen van het DGLC waarbij hij de volgende schei-
ding aangaf; Current force, Funded force, Future force en ten-
slotte Conceptual force. Met Current force wordt bedoeld de 
toestand op het DGLC zoals die nu is voor wat betreft personele 
bezetting en systemen. Hierbij gaf LtKol Frank een overzicht van 
de wapensystemen van het DGLC en gaf hij aan dat het DGLC 
een personeelssterkte van ruim 700 manschappen heeft en dat 
dit tevens de totale GLRV capaciteit van de Nederlandse Defen-
sie betreft.

Verder ging LtKol Frank in op de sterke en zwakke punten van 
het DGLC. Een van de punten die de spreker duidelijk aanhaalde 
is dat ondanks het feit dat DGLC 2 jaar succesvol een missie in 
Turkije heeft volbracht, het toch een aandachtspunt blijft hoe  
wij lange missies moeten draaien met de huidige personeels- 
bezetting.

Funded force betreft alle hardware en softwarematige verande-
ringen evenals infrastructurele veranderingen voor de komende 
tijd die reeds zijn goedgekeurd en/of waar budget voor is gere-
serveerd.  We hebben het hier over de vernieuwing van PATRIOT 
(2018-2023) en de ontwikkeling van de C-RAM capaciteit (2019-
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vingstrajecten moet rekening worden gehouden dat er een 
spanningsveld bestaat tussen wat politiek aanvaardbaar en ope-
rationeel uitvoerbaar is. (foto 3)

De derde briefing werd verzorgd door de Chef Staf (CS) AOCS 
NM, tevens projectleider NASOC (National Air & Space Operati-
ons Centre), LtKol Bram. In zijn presentatie werd het plan van de 
luchtmacht gepresenteerd om één operatiecentrum voor opera-
ties in lucht en ruimte in te gaan richten. Dit NASOC wordt de 
komende jaren gerealiseerd. Het NASOC is in lijn met de CLSK 
3.0 ambitie die de Luchtmacht in 2013 heeft ingezet. We moeten 
als luchtmacht organisatie veranderen. Dit vraagt een verande-
rende samenleving, veranderende technologie, een kleinere or-
ganisatie en nieuwe platformen en sensoren van ons. Een van de 
speerpunten van CLSK 3.0 is het versterken van de C4ISR capa-
citeiten (Command & Control, Computers, Communications, In-

telligence, Surveillance and Reconnaisance). In een complexe 
wereld streeft de luchtmacht naar ‘information dominance’. Om 
dit te bereiken wordt het NASOC als ‘one stop shop’ voor Air 
(-and Space) power ingericht, waarmee niet alleen een integraal 
C4ISR-platform wordt geboden voor alle luchtoperaties, maar 
wat ook het operationele koppelvlak is voor alle CLSK-activitei-
ten met de Defensiestaf, andere krijgsmachtdelen, bondgeno-
ten, andere hoofdkwartieren en operatiecentra, civiele instanties, 
etc. Door een centrale inrichting wordt de kennis en expertise 
gebundeld, is het mogelijk om eenhoofdige leiding aan luchtope-
raties te geven en kan maximaal gebruik worden gemaakt van 
efficiëntie op het gebied van beveiliging, infrastructuur, verbin-
dingsmiddelen, dataknooppunten en dergelijke. De synergie zal 
leiden tot meer duidelijkheid in de aansturing, hogere efficiëntie 
en grotere effectiviteit van Airpower. Dit draagt bij aan een rele-
vante luchtmacht die dominant is in lucht en ruimte.

Om invulling te geven aan het NASOC-concept is een roadmap 
opgesteld. Hierbij zijn twee sporen geïdentificeerd: enerzijds het 
opbouwen van een core capability (zoals in de Air C2 wordt aan-

bevolen) en anderzijds de incrementele uitbreiding met specifie-
ke C4ISR-functies waarin gaandeweg bestaande entiteiten met 
nieuwe capaciteiten worden ondergebracht. Het NASOC is in-
tern en extern een genetwerkte organisatie, zowel in technologi-
sche als organisatorische zin. 
Hoewel het nadrukkelijk de bedoeling is dat het NASOC incre-
menteel groeit en daarbij telkens laat zien dat het meerwaarde 
heeft om een bepaalde functionaliteit operationeel bij het NASOC 
in te bedden, wordt voorzien dat het NASOC op enige moment 
over de volgende capaciteiten zal beschikken:
•  een Global Air Situational Awareness Capability – weten wat 

er speelt in lucht en ruimte dat voor belang is voor Nederland, 
of NAVO/coalitie waar wij als CLSK mee optreden in vredes-
tijd of operaties;

•  een Air Security Capability – systemen hebben om de veilig-
heid in het luchtruim te kunnen waarborgen;

•  een Space Situational Awareness Capability – weten wat er in 
de ruimte speelt en welke invloed dat heeft op Nederland of 
operaties waar Nederland aan deelneemt. Dit is zeer breed en 
kan gaan over de invloed van zonneflares op radio’s in Mali, 
tot weten dat spacedebris op Nederland neerstort;

•  een Air Intelligence and Targeting Capability – eerste lijns ana-
lyse van intelligence data en gedeeltelijk tweedelijns analyse 
met partners zoals JISTARC en MIVD, maar wellicht ook met 
EPEI op Ramstein. Maar ook zelf targeting capaciteit hebben 
voor onze nieuwe generatie platformen en wapens is essenti-
eel als moderne luchtmacht;

•  een Operations Support and Coördination Capability – niet 
alleen materiel en personeel logistiek, maar een totale bena-
dering van operaties;

•  Communications & Networks Services – in de ruimste zin van 
operationele CIS en ICT, inclusief Cyber;

•  Information Services – informatie kunnen delen, opslaan en 
gebruiken;

•  Integrated Training and Simulation Capability – het streven 
van CLSK is om steeds meer training gesimuleerd te kunnen 
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doen. Zeer ambitieus wordt over 10 jaar 50% van de operati-
onele missies gesimuleerd, hier moet het NASOC aan kunnen 
bijdragen.

Het NASOC-concept raakt daarmee onvermijdelijk diverse ont-
wikkelingen binnen de luchtmacht. De introductie van het 
NASOC-concept leidt niet tot aanpassing van huidige ontwikke-
lingen. Deze ontwikkelingen gaan onverminderd door, maar er 
wordt per aspect gekeken wanneer dit in het NASOC concept 
kan worden ingepast teneinde door integratie en synergie met 
andere ‘capabilities’ een exponentiële verbetering te bereiken.
De oprichting van het NASOC draagt bij aan de ontwikkeling van 
de luchtmacht naar een zogenaamde 5th Generation Air Force 
die nodig is om relevant en betaalbaar te blijven nu, maar ook na 
invoer van vijfde generatie platformen en systemen, zoals de 
F-35 en de SMART-L. De samenwerking met DGLC zal op het 
gebied van kennis, commandovoering, informatie en innovatie 
gaan plaatsvinden. Dit betekent een intensivering van huidige 
samenwerkingsverbanden met luchtmachteenheden, zoals het 
AOCS, maar ook vernieuwing om te zorgen dat de samenwer-
king ook de komende jaren er toe blijft doen.

De volgende briefing werd door Majoor Joost verzorgd en had 
tot doel om aan te geven hoe het CLSK kijkt naar Grond Lucht 
Raket Verdediging (GLRV). Sinds Patriot onder Single Service 
Management (SSM) staat van het CLAS, lijkt het of CLSK haar 
handen heeft afgetrokken van GLRV. Niets is minder waar aan-
gezien het verkrijgen en behouden van luchtoverwicht een 
hoofdtaak is voor het CLSK. Luchtverdediging is hierin een be-
langrijk onderdeel en valt binnen de Airpower hoofdrol Control of 
the Air. De briefing was gebaseerd op de nota “Visie van CLSK 
op Grond lucht en raketverdediging”. Deze visie is geschreven 
door Kolonel Ben en is gepubliceerd op 22 maart 2016. Deze 
nota is niet aangenomen als officieel beleid maar is een “working 
document” en heeft als eerste resultaat opgeleverd dat het Co-
ordinatie overleg grondgebonden lucht en raket verdediging 
(CO-GLRV) op 27 juli 2016 is opgericht. (foto 4)

Daarna werd door LTZ1 Michael gebriefd over het CZSK in rela-
tie tot GLRV. Hier werd met name ingegaan op de nieuwe senso-
ren zoals de Smart L ELR (met Early Warning capaciteit), die ook 
binnenkort binnen CLSK haar entree maakt ter vervanging van 
de Medium Power Radars in Nieuw Milligen en Wier. In samen-
hang met de Smart-L ELR werd ingegaan op een onlangs ge-
houden oefening van het MTMD forum. Van deze oefening “At 

Sea Demo 15” (ASD15) werd een pakkend filmpje getoond waar-
bij de “Zeven Provinciën”, een Nederlands schip (LCF), een 
Amerikaanse Aegis BMD cruiser voorzag van target informatie 
(cueing) van een Ballistisch Missile (BM), waarna de Aegis crui-
ser het target onderschepte. Ook was hierbij te zien dat het LCF, 
naast deze Early Warning capaciteit, tevens de luchtverdediging 
op zich kan nemen, hetgeen uniek is binnen de maritieme we-
reld. Deze briefing werd afgesloten met de woorden dat de ca-
paciteiten van de systemen steeds beter worden, maar ook dat 
beschikbare systemen, door bezuinigingen, steeds verder afne-
men. Hierdoor is samenwerking, niet alleen op nationaal-, maar 
ook op internationaal niveau van cruciaal belang. 
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te beoefenen. Na de initiële built-up en verplaatsing naar 
McGregor range werd de meerdaagse oefening afgesloten met 
het afvuren van 6 Patriot missiles.

Na de film werd een update gegeven over het project Apollo 
door de LtKol Berry. Project Apollo gaat over de intensivering 
van de samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het ge-
bied van GLRV en bestaat uit 5 deelprojecten: 
•  Black Apollo: Doctrine & Concepts;
•  Red Apollo: Bi-national Air & Missile Defense Academy (BAM-

DA);
•  Yellow Apollo: Bi-national Air & Missile Defense Task Force 

(BAMDTF);
•  Green Apollo: Investigation of Integration of SAM Grp 61 into 

the DGLC;
•  Blue Apollo: Investigation of Common Set of Requirements 

(CSOR) C-RAM & (V)SHORAD.

Voor Nederland zijn in 2016 met name de projecten “Yellow” en 
“Black” van grote betekenis geweest. Van 19 september tot en 
met 7 oktober 2016 heeft het DGLC samen met de Duitse Patriot 
SAMWING 1 uit Husum een Tactical Firing houden op Kreta. Met 
een realistisch en tactisch draaiboek is een aantal Patriot mis-
siles verschoten door een Bi-nationale Air and Missile Defence 
Task Force (Yellow Apollo). Hierbij werd tevens het concept van 
de Standing Operating Procedures getest op bruikbaarheid en 
tekortkomingen (Black Apollo). Dit SOP beschrijft de procedures 
hoe Nederland en Duitsland als BAMDTF te werk moeten gaan 
op het gebied van Command en Control en op het gebied van 
initialisatie van de wapensystemen. Dit SOP is in 2016 ontwik-
keld en geschreven door een team van Nederlandse en Duitse 
Patriot Operators. (foto 5)

In de twee volgende presentaties brachten de wetenschappelij-
ke instituten het publiek op de hoogte over hoe zij de krijgs-
macht maar in dit geval vooral het Kenniscentrum van het DGLC 
ondersteunen. Sprekers waren dhr. Rob van de Wiel van TNO en 
dhr. Igor Franken van het NLR. TNO ging in op twee belangrijke 
projecten die zij in de laatste jaren hebben ondersteund: JPOW 
en AGBADS. TNO ondersteunt de JPOW oefening al sinds 1998, 
onder meer door het leveren van simulatie van luchtverdedi-
gingssystemen en het uitvoeren en analyseren van testen. 
Veel concepten, zoals PAC-3 raketten of SMART-L ELR radars, 
zijn eerst beproefd in de JPOW omgeving waarna deze later  
realiteit worden. Voor het AGBADS systeem helpt TNO bij het Het “At Sea Demo 15” filmpje is te zien op https://magazines.

defensie.nl/allehens/2015/10/02_at-sea-demonstration

Na de lunch werd het publiek opgefrist met een korte film over 
een binationale Patriot oefening en live firing. Aan deze oefening 
namen 10 personen van het 802 Squadron deel samen met onze 
Amerikaanse collega’s van de 11de Air Defence Artillerie Briga-
de. De film werd geïntroduceerd door onze exchange officier bij 
11th ADA Bde, majoor Peter. De film is te zien op https://maga-
zines.defensie.nl/vliegendehollander/2016/07/dvh-patriot. 

De oefening startte met een emergency deployment, een snelle 
verplaatsing van Patriot apparatuur met C-17’s (Cargo vliegtui-
gen). De apparatuur en personeel werden verplaatst van Biggs 
Army Airfield, El Paso naar White Sands. Voor de Nederlandse 
operators was dit een unieke kans om het beladen van een C-17 
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effecten op het gebied van IAMD. Voorts werd aandacht ge-
schonken aan de rol van IAMD in de brigades. Met de toene-
mende traditionele luchtdreiging zien de brigades het belang van 
een robuuste luchtverdediging ter bescherming van hun  
manoeuvre optreden. Hier worden momenteel diverse studies 
voor uitgevoerd. Verder werd de vraag beantwoord hoe de  
AirC2 commando structuur is opgebouwd van het niveau Joint 
Force Commander naar beneden om uiteindelijk bij de Patriot  
en AGBADS units uit te komen.

In de presentatie van Maj Derk was tenslotte veel aandacht voor 
Counter Rockets, Artillery and Mortars (C-RAM). De zeven pila-
ren van C-RAM werden genoemd, te weten Prevent; Detect (to) 
Warn, Intercept and Protect; Attack en Command Control. Voor 
het detecteren van RAM wordt momenteel een prototype radar 
ontwikkeld en vervolgens uitgebreid getest. Dit project heet RAm 
Projectile Detection Life Demonstrator (RAPID LD). 

Concluderend kan worden gesteld dat IAMD meer dan nu de 
nadruk moet leggen op combined en joint, geïntegreerde / inter-
operabele en network-enabled IAMD capaciteiten. Daarnaast 
wordt het principe van Unity of Command binnen het C2 frame-
work nog belangrijker dan het vandaag de dag is.

De DGLC infodag werd afgesloten met een briefing over Counter 
RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) door LtKol Frank, hoofd 
Kenniscentrum. Counter RPAS kent vele stakeholders, die alle-
maal een rol spelen in de bestrijding van RPAS, ook wel drones 
genoemd. Het is belangrijk dat de krachten worden gebundeld 
en dat er een centrale regie komt. Ltkol Frank ziet een belangrij-
ke rol weggelegd door het Kennisnetwerk Lucht- en Raketverde-
diging. Tenslotte ging LtKol Frank in op de huidige systemen die 
DGLC hiervoor bezit, namelijk het Discus systeem bestaande uit 
de Squire radar en de akoestische sensoren. Vervolgens ging hij 
in op de nieuwe multimissie radar die Nederland wil verwerven. 
Voor de toekomst wil Nederland naast een detectie capaciteit 
ook effectoren tegen (mini) RPAS’s en RAM verwerven.

voorbereiden en analyseren van life firings en heeft onlangs een 
project uitgevoerd waarmee het systeem in staat is gesteld om 
met hun hardware deel te kunnen nemen aan oefeningen zoals 
JPOW. NLR briefde over het onderzoek wat zij doen naar elek-
tronische oorlogsvoering (EOV) en hoe NLR het DGLC daarin 
ondersteunt.

Majoor Derk van het Kenniscentrum vervolgde de serie briefings. 
Als voorzitter van de schrijfsessies van de JDP (Joint Doctrine 
publicatie Grondgebonden Lucht - en raketverdediging) briefte 
hij over Integrated Air and Missile Defence (IAMD). In zijn com-
plete en heldere briefing kwamen diverse aspecten van IAMD 
aan de orde, zoals de IAMD Policy en het IAMD Vision paper.  
Het Nato IAMD Vision paper heeft een scope tot 2030 en  
beschrijft o.a. de mondiale ontwikkelingen en doorkijk naar de 
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THE TRI-NATIONAL MEADS DESIGN AND DEVELOPMENT (D&D) PRO- 
GRAMME STARTED IN 2004 AND HAS BEEN COMPLETED SUCCESSFULLY  
IN DECEMBER 2014 WITH A TRI-NATIONAL REVIEW. THE PURPOSE OF  
THE MEADS D&D PROGRAMME WAS TO DEVELOP A NEXT GENERATION  
AIR AND MISSILE DEFENCE SYSTEM IN ORDER TO REPLACE THE  
AGEING NIKE, HAWK AND PATRIOT SYSTEMS IN THE U.S., ITALY, AND  
GERMANY. IN FEBRUARY 2011 THE U.S. GOVERNMENT DECIDED NOT  
TO STEP INTO THE PRODUCTION OF MEADS AND EXPRESSED EXPLICITLY 
TO SUPPORT GERMANY AND ITALY IN THEIR POTENTIAL NATIONAL FOL-
LOW-ON PROGRAMMES BASED ON THE MEADS DEVELOPMENT RESULTS.

TEKST EN FOTO’S /// MR. HORST BOLJAHN – MBDA DUITSLAND

Future Multi-Layer Air and Missile Defence
for Germany and potential Partners
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Subsequently the MEADS Design & Development programme 
was adapted in order to address the new objective:
•  Change from a full scale development programme to a  

“Demonstration of Capabilities (DoC)” programme
•  Introduction of a follow-on foundation plan in order to enable 

European nations and industries to continue with a follow-on 
programme without U.S. Government participation

•  Harvesting of the development result in order to be available 
for future tasks.

Since the restructuring in 2010 the MEADS Programme accom- 
plished successfully all defined milestones in time and cost:
•  Launcher Missile Characterization Test in November 2011
•  Flight Test #1 (engagement of an ABT) in November 2012
•  MEADS participated in the NATO exercise Joint Project Opti-

cal Windmill (JPOW) in 2013 and successfully demonstrated 
interoperability with NATO’s Integrated Air and Missile Defen-
ce System (NATINAMDS)

•  Flight Test #2 (simultaneous dual engagement of an ABT and 
TBM approaching from opposite directions) in November 
2013

•  System demonstration covering all open architecture / plug-
and-fight capabilities of the MEADS system in July 2014 per-
formed by personnel from the German and Italian Armed For-
ces. The system demonstration was jointly conducted with 
the German Surface to Air Missile Operations Centre (SA-

MOC) and Patriot assets which were integrated into a test bed 
at the German Air Force Air Defence Center in Fort Bliss, and 
with Italian SAMP/T Air Defence Systems, Italian Horizon fri-
gates and a Deployable Air Defence Radar.

Answering the Request for Proposal (RfP) issued by the German 
government MBDA provided an offer for the Tactical Air and Mis-
sile Defence System (TLVS) which is based on the MEADS deve-
lopment. 

The key system capabilities for the MEADS design as well as for 
the TLVS programme are therefore identical.

TARGET SET
The threat scenario in a future Air and Missile Defence mission is 
unpredictable and systems needs to cope with the next genera-

The threat scenario 
in a future Air and Missile 

Defence mission 
is unpredictable...



Defensie Industrie

tion threats characterized by a conventional set of Air Breathing 
Threats (ABT) within a stressing ECM (Electronic Counter Measu-
res) environment (aircraft, helicopters), by Tactical Ballistic Mis-
siles (TBM) which can be equipped with mass casualty warheads 
and by an increasing number of Cruise Missiles (CM) and Un-
manned Air Vehicles (UAV). In consequence TLVS/MEADS is de-
signed to defend against challenging next generation threats, i.e. 
with very low signature, high maneuverability, and counter 
measures etc.

TRANSPORTABILITY & MOBILITY
TLVS/MEADS has been designed for rapid deployment and is, 
therefore, roll-on and roll-off capable, tactically mobile and stra-
tegically air transportable, e.g. with A400M, C130 etc. The Ger-
man MAN SX45 FSA truck has been used as prime mover for all 
MEADS major end items. The truck provides a protection level 3 
according to STANAG 4569. The cross country mobility of the 
trucks ensures the protection of mobile land forces in difficult 
terrain and asymmetric warfare.

OPERATING CONCEPTS
TLVS/MEADS has been developed to protect deployed armed 
forces in joint and combined operations and to provide home-
land defence. I.e., TLVS/MEADS protect armed forces in theatre 
early entry scenarios, maneuvering forces and assigned assets 
against any anticipated air and missile threat from any direction.
TLVS/MEADS is modular, scalable and flexible and can be tailo-
red into any force structure required by the battlefield comman-
der.

360 DEGREE OF PROTECTION
The TLVS/MEADS system provides 360 degree high resolution 
surveillance, detection, and engagement capability resulting in 
an increased defended area and battlespace compared to lega-
cy air defence systems.

INTEROPERABILITY
TLVS/MEADS provides standard NATO interoperability interfa-
ces, e.g. LINK11B, LINK16, JREAP-C, ASTERIX, ADat-P3, 
JChat. In addition, via its Plug-and-Fight interface TLVS/MEADS 
is also directly interoperable with other Air and Missile Defence 
systems or components, like sensors/effectors, which can be 
provided by partner nations. The system can be integrated into 
national or NATO operational environments and the respective 
command and control systems, i.e. NATO’s Integrated Air and 
Missile Defence System (NATINAMDS).

NETTED DISTRIBUTED ARCHITECTURE
In order to protect a specific asset or area the TLVS/MEADS-ar-
chitecture has been designed to physically deploy the TOCs, 
sensors and effectors over a wide area and to interconnect them 
as nodes on the communication network. The sensors and ef-
fectors are not dedicated to a specific TOC but connected to the 
net and subsequently their capabilities are available to all TOCs. 
This provides a previously not given operational flexibility and 
enhances the system survivability and sustainment.

PLUG & FIGHT
TLVS/MEADS is capable to rapidly and dynamically recognize, 
incorporate, control, remove, reallocate, and/or reposition its 

system elements (TOCs, sensors, effectors) while the system 
continues in full operation.

OPEN SYSTEM ARCHITECTURE
Further command posts, sensors, effectors and even systems 
can easily be integrated to enhance the protection against new 
emerging threats. Once a new system element has been integra-
ted it can “plug and fight” like all other TLVS/MEADS system 
elements. This provides flexibility for specific requirements of 
new customers or enhancements if a new requirement occurs.

TAILOR TO THE MISSION – ADAPTABILITY & FLEXIBILITY
TLVS/MEADS is being composed of the main system elements 
TOCs, sensors, and launcher/effectors. Furthermore, it can 
handle data provided by external sources, e.g. sensors and 
command posts, and it can command and control subordinate 
external systems.
The composition of an Air and Missile Defence (AMD) Task Force 
can be tailored to the given mission, the anticipated threat and 
enemy behavior, daytime and weather conditions, troops, own 
force operations and the avoidance of collateral damage. This 
means that only those elements which are required to cope with 
the specific threat situation and mission must be deployed. If the 
threat changes system elements can easily be activated, me-
aning connected to the battle element or disconnected without 
interruption of system operation.
Furthermore, non-TLVS/MEADS elements, which might be provi-
ded by partner nations, e.g. sensors, effectors or AMD systems, 
can be integrated if the threat or mission changes.

ENGAGEMENT ON REMOTE
TLVS/MEADS is able to use target data from external sensors to 
facilitate own engagement solutions without the target being ac-
tively acquired by its own sensors.

OPERATOR INVOLVEMENT
TLVS/MEADS can operate in automatic, semi-automatic and 
manual mode in accordance with the rules of engagement.

MINIMUM OPERATIONAL CONFIGURATION 
FOR STAND-ALONE OPERATION
For stand-alone operations a minimum operational configuration 
requires only one TOC, one launcher and one sensor.

MAINTAINABILITY & SUPPORTABILITY
The TLVS/MEADS system support concept minimizes life cycle 
cost through high reliability of each system element, as well as 
embedded diagnostic and prognostic capabilities. The number 
of system elements, support equipment, tools and test equip-
ment has been reduced and makes maximum use of common 
items and materials. A two level maintenance concept, unit and 
depot level is established for the TLVS/MEADS equipment. 

TLVS/MEADS crewmembers will execute both operator/maintai-
ner roles. System training is based on embedded training capa-
bilities, integrated electronic technical and maintenance manu-
als and on a system trainer to allow the concept “train as you 
fight”. Both, the system support as well as the training concept 
will significantly reduce the required manpower to operate the 
system compared to legacy Air Defence Systems.
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Following the U.S. decision Germany reviewed their AMD requi-
rements and started the process to refine their future AMD capa-
bilities. In 2011/2012 Germany defined its new future Air and 
Missile Defence Architecture based on the results of the tri-nati-
onal MEADS Programme, the IRIS-T SL development program-
me and the higher echelon command and control system SA-
MOC (Surface to Air Missile Operation Centre). The new Air and 
Missile Defence architecture is named TLVS – Taktisches Luft-
verteidigungssystem (Tactical Air and Missile Defence System). 
In March 2013 the German MoD decided to manage TLVS/
MEADS under the rules and regulations of the new German pro-
curement process CPM (nov.) – Customer Product Management 
(amended).

Reconfirmed and new, more stressing functional requirements, 
formulated in the CPM document “Capability Gap and Functio-
nal Requirement” have been approved formally by the German 
Armed Forces Chief of Staff in January 2014. Several “Proposed 
Solutions” have been identified by the German Procurement 
Agency based on either MEADS (to provide a new generation 
system) or on PATRIOT (service life extension of system in ser-
vice). The selection decision was planned in 2014. 

After to the external review of all major German armament pro-
grammes (so-called KPMG review, resulting in the KPMG report) 
the selection decision has been taken in Q2/2015. Subsequent 
to the Selection Decision the comprehensive RFP has been is-
sued in Q1/2016.

Based on the new German Air and Missile Defence Architecture 
definition the existing MEADS system architecture has been en-
hanced for TLVS:
(1) Incorporation of the IRIS-T SL effector as secondary missile 
to provide a mission and cost effective effector mix
(2) Enhancement of the ground sensor suite by adding to the 
available MFCR a long range surveillance sensor (LRSS) and a 
medium range sensor (MRS) in order to provide long range  
surveillance and cueing to the MFCR and to increase radar  
coverage
(3) Merge MEADS BMC4I and SAMOC software into one single 

C4I system software for all missions and reduce the command 
and control levels. (e.g. execution level and coordination level)
(4) Using the MEADS proven Plug & Fight capability to enable 
netted distributed operations with flexible, dynamically adapta-
ble fire unit configurations
(5) Establishing one single IP-based tactical communication 
system by enhancing the existing WAN communication and 
complementing it with a LAN communication backbone
(6) Introducing the 2 level maintenance concept and the advan-
ce operator/maintainer concept providing for a low life cycle cost 
due to reduced material and personnel required.

TLVS System Architecture Overview
BMC4I (Battle Management, Command, Control, Communicati-
ons, Computers and Intelligence): The multi-function & mul-
ti-mission capable C4I System as TLVS Tactical Operation Cen-
ter (TOC) in combination with the tactical TLVS communication 
system is the backbone of the TLVS system architecture. 

The MEADS based BMC4I system software architecture provi-
des a homogeneous, realtime-capable, and integrated “one sin-
gle” command and control system software for all levels of com-
mand (execution as well as coordination level) and allows the 
netted-distributed operations of all TLVS elements, meaning 
command posts, sensors, and launchers. The TLVS TOC inte-
grates all external interfaces required for interoperability with na-
tional command and control systems, systems and system ele-
ments provided by partner nations as well as with the NATO 
Integrated Air and Missile Defence System (NATINAMDS).

The merge of the SAMOC software into the BMC4I system  
software enhances the existing MEADS Engagement Operation 
/ Force Operation (EO /FO) functions with national FO func- 
tionalities and provides the operator with an open, scaleable 
“tailored to the mission” capable command and control applica-
tion, which can be adopted by the operator to any mission pro- 
file or scenario.
The TLVS TOC has been designed to support both site-centered 
as well as netted-distributed system operations. In site-centered 
mode, sensors and launchers are dedicated to a specific TOC. 

21

Defensie Industrie



While in netted-distributed operations, a TOC on the network 
can utilize any system sensor or launcher on the net, thus provi-
ding for more operational flexibility through tailored battle ele-
ments formed by distributed sensors, launchers, and other 
TOCs. The TLVS TOC collects and processes external and own 
system threat data, evaluates the threat behavior (trajectory, 
flight path, procedural ID), correlates those data with information 
from external intelligence sources, and fuses all information for 
final Classification, Discrimination, and Identification (CDI) deter-
mination, providing an integrated air picture and allowing for  
automatic, semi-automatic or manual engagement decisions.
With the reachback functionality of the TLVS TOC operational 
endurance of armed force deployed in theater is enhanced and 
support of infrastructure back in the homeland is integrated. Due 
to the IT supported self-testing and remote diagnosis capability 
the operator is able to control the system state of any attached 
system element at any time and allow triggering respective 
maintenance activities.

Multi-Function Fire Control Radar (MFCR)
The MFCR provides 360° coverage against a high number of 
threats. The MFCR has an X-band active phased array antenna 
with digital beam-forming. It provides surveillance and detection 
as well as tracking of air objects with a very small radar signatu-
re in a severe electronic counter measure environment. The high 
efficiency of the identification and discrimination provides relia-
ble classification of very small and highly maneuverable air tar-
gets, including pop-up targets like cruise missiles and helicop-
ters. The MFCR is equipped with an IFF of the latest build 
capable of Mode 1, 2, 3/A, C, 4, 5 (L1 and L2) and Mode S (EHS) 
system, and has been AIMS certified.

Long Range Surveillance Sensor (LRSS)
A LRSS is foreseen to enhance the detection range of the ground 
sensor suite and to provide cueing to the MFCR. National stu-
dies are assigned to evaluate candidate sensors, like the MEADS 
SR, or e.g. a ground-based version of the SMART-L sensor, wrt. 
required performance, cost and timely availability. The MEADS 
system design contained a UHF-band Surveillance Radar (SR) 
with an active phased array antenna and digital beam forming 
supported by an Identification Friend or Foe (IFF) subsystem 
same as above. No decision has been taken yet which LRSR will 
be selected.

Medium Range Sensor (MRS)
To complement the ground sensor suite an existing medium ran-
ge sensor shall be integrated in order to provide air surveillance 
and fire control capability for missions without TBM threat in 
conjunction with the IRIS-T SL missile or to provide coverage for 
specific radar gaps, like valley coverage.

Optical Sensor
The optical sensor provides the operator with optical data of the 
targets.

Launcher/Effectors/Reloader
The TLVS system architecture incorporates an effector mix ba-
sed on the primary effector PAC-3 MSE and the secondary mis-
sile IRIS-T SL.

PAC-3 MSE
The PAC-3 MSE Launcher is capable of loading up to eight PAC-
3 MSE missiles. The PAC-3 MSE interceptor is a highly advan-
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ced lower tier missile with a dual-pulse solid propulsion and a 
radar homing head which can destroy enemy threats with hit-to-
kill accuracy, using kinetic energy to destroy targets. It will  
primarily be used for demanding threats like Ballistic Missiles. 
The PAC-3 MSE contains a data link, which provides the X-Band 
communication link with the MFCR. The RF-link provides uplink 
messages for guidance updates, in-flight alignment and missile 
destruct messages. The downlink provides message data and a 
beacon function for missile tracking. With the palletized load and 
handling system the PAC-3 MSE Launcher provides rapid reload 
capability and high operational availability for any mission.

IRIS-T SL
The IRIS-T SL is a vertical launched, lower-cost lower tier missile 
sufficient for use against cruise missile, unmanned aerial vehi-
cles and aircraft targets flying at low level. The missile has a 
length of 3.4 m, a diameter of 127 mm and a launch weight of 
120 kg. It has an IR-seeker-assisted radar proximity fuze and a 
12.5 kg HE fragmentation warhead.

Common Reloader
The reloader is common for both types of missiles. It provides a 
full and partial reload capability. The crane assembly is used to 
off-load spent missile rounds, hang fire missiles, and defective 
missiles from the launcher. It will also be used to up-load partial 
missile loads to the launcher.

Tactical Communication System
The tactical communications system consists of a nearfield local 

area network (LAN) and a wide area communication network 
(WAN). In both IP-based networks communications between the 
system elements is established either by radio link (Software- 
defined Radio, SDR) or via fiber optic cable. In addition voice 
communication is being provided using standard military voice 
radios to allow communication on the move. For external com-
munications, the TOC can use either multi-link data radios or  
fiber optic cable connections to provide connectivity through  
a secure gateway to external networks.

System Support
The System Support Vehicle carries critical spare parts and tools 
which are required to ensure quick maintenance and repair of the 
system elements. Thus capability is ensuring self-sustaining, in-
dependent operations.
 
Potential SHORAD extension
Based on the open system architecture TLVS provides also the 
basis for SHORAD capabilities. Thus providing the ability to pro-
vide multi-layer defence with just one system.
I.e. TLVS can protect itself against a RAM threat by using smaller 
and cheaper sensors and effectors.

TLVS might also provide protection of moving troops when being 
installed in highly mobile vehicles like e.g. a BOXER or DINGO. 
An example how such an effector could look like has been shown 
at the International Air Show in Berlin 2016. 
This element consists of MISTRAL missiles with a Rheinmetall 
automated turret.
 

23

Defensie Industrie



De JTAC-opleiding vraagt veel van de cursisten. De deelnemers 
moeten contact onderhouden met meerdere vliegtuigen. Deze 
moeten exact de juiste coördinaten van doelwitten doorkrijgen. 
Dit gebeurt onder chaotische gevechtsomstandigheden terwijl 
een continue stroom aan aanvullende informatie binnenkomt. 
Tijdens de praktijk-oefeningen worden daarom de moeilijkheids-

graad en werkdruk maximaal opgeschroefd. Dit om de stressvol-
le situaties zoveel mogelijk te benaderen.

Boven het maaiveld
JTAC’er Bas zei hier vorig jaar het volgende over in het online 
magazine Landmacht: “Soms krijgen we steun van meerdere 

DE VIJAND BEVINDT ZICH OP SLECHTS TIENTALLEN METERS AFSTAND  
EN BESLOTEN WORDT OM LUCHTSTEUN IN TE ROEPEN. HET BOMBARDE-
MENT KOMT AAN OP CHIRURGISCHE PRECISIE. JOINT TERMINAL ATTACK 
CONTROLLERS (JTAC) WIJZEN GEVECHTSVLIEGERS VANAF DE GROND 
HET DOELWIT AAN. ALS ZICHTBARE ERKENNING VOOR DE ZWARE OPLEI-
DING EN HET GEVAARLIJKE WERK IS EEN NIEUW EMBLEEM IN HET  
LEVEN GEROEPEN. DEZE WERD OP 7 OKTOBER 2016 VOOR HET EERST UIT-
GEREIKT AAN EEN DELEGATIE JTAC’ERS EN HUN VOORGANGERS, DE  
FORWARD AIR CONTROLLERS (FAC).

TEKST EN FOTO’S /// WWW.DEFENSIE.NL/ACTUEEL
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toestellen, die we allemaal naar een ander doel begeleiden. 
Daarbij bepaal ik wie waar vliegt en op welke hoogte. Ze moeten 
namelijk wel buiten het bereik van luchtafweergeschut blijven. 
Ondertussen maak ik met mijn laser operator Jurgen in rap tem-
po een plan van aanpak. Gebruiken we een laserstraal om het 
doel aan te wijzen of geven we alleen coördinaten door? Het 
meten van coördinaten is vrij snel gedaan, maar met laseren 
moet Jurgen z’n kop letterlijk een poosje boven het maaiveld 
uitsteken. Dat is niet altijd zonder risico.”

JTAC veelomvattender
De huidige 13-weekse JTAC-cursus wordt gegeven door de 
School Grond-Lucht Samenwerking in Schaarsbergen. De oplei-
ding is volgens kapitein Dennis Schotmeijer van de JTAC-in-
structiegroep anders dan de oude FAC-opleiding. “Hij is veelom-
vattender. Zo bevat deze meer complexe scenario’s, zoals het 
gecoördineerd uitvoeren van live schietoefeningen met lucht-
steun en vuursteun vanaf de grond.”

Slechts 60% slaagt
Schotmeijer: “Het verwerken van alle informatie, de juiste keuzes 
maken en nog steeds presteren volgens de ‘close air sup-
port-standaarden’ vraagt om gedrevenheid en talent. Sommige 
vaardigheden die we vragen zijn niet altijd trainbaar. Dit is een 
van de redenen dat de opleiding als mentaal zwaar wordt erva-
ren.” Het is niet voor niets dat het slagingspercentage op 60% 
ligt. Jaarlijks levert de Belgisch-Nederlandse JTAC-cursus zo’n 
15 geslaagden af. Zij gaan onder meer aan de slag bij fire sup-
port teams van de landmacht en het Korps Mariniers. Ook zijn 
een aantal plaatsen gereserveerd voor Belgische deelnemers.

Geschiedenis
De voorloper van de FAC’er ontstond tijdens de Eerste Wereld-
oorlog. Bij deze experimenten werden flares, vlaggen en andere 
markeerpunten gebruikt. 
De inzet van 11 Luchtmobiele Brigade in 1993 in Bosnië vormde 
voor Nederland het startsein van de FAC-opleiding. Uit missie- 
ervaringen in onder meer Irak en Afghanistan blijkt dat JTAC’ers 
vaak van doorslaggevend en levensreddend belang waren. Het 
embleem is met terugwerkende kracht bedoeld als erkenning 
voor alle FAC’ers en JTAC’ers.

Een JTAC-cursist tijdens een praktijkoefening in het veld

Het nieuwe JTAC-embleem

Een Nederlandse en een Belgische JTAC-cursist werken 
samen tijdens een praktijkoefening.

Sommige vaardigheden 
die we vragen zijn niet 

altijd trainbaar.
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Nair vertelde in een interview met GCN tijdens de .NEXT- 
conferentie in Las Vegas dat data met situationele kennis van 
onschatbare waarde is op het slagveld. Data moet echter  
worden verzameld, verzonden en verwerkt in een extern data-
center dat meestal aan de andere kant van de wereld ligt.   
Traditionele hardware is immers verre van draagbaar.

“Vroeger had je twee keuzes,” aldus Nair. “Je kon alle inlichtin-
gen achterlaten en gewoon lekker door blijven lopen. Of je pro-
beerde juist alle computersystemen met je mee te dragen met 
als gevolg dat je vroeg of laat bezweek onder het gewicht.” De 
hardware van Nutanix is echter een ‘datacenter in a box’. “De 
Amerikaanse overheid zag in wat dat voor mogelijkheden bood 
en zo werd het Amerikaanse Ministerie van Defensie al snel een 
van onze belangrijkste afnemers.”

De specifieke eisen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie 
zorgden ervoor dat Nutanix samen met de Crystal Group een 
buitengewoon robuuste versie van zijn hardware heeft ontwik-
keld. De nieuwe dragers voldoen aan de eisen van het Ameri-
kaanse leger: ze zijn schok-, tril- en vochtbestendig, op grote 
hoogte werkzaam en ze passen in de beperkte opslagruimte van 
schepen en onderzeeërs. Volgens Chris Howard, verantwoorde-
lijk voor de federale projecten van Nutanix, kan de militaire appa-
ratuur op termijn zelfs veel breder ingezet worden: “Denk aan de 

olie- of gasindustrie, of bijvoorbeeld rampenbestrijding. Daar 
liggen voor ons enorme mogelijkheden.” Hiermee levert Nutanix 
samen met Crystal een robuuste IT-oplossing die eenvoudig te 
beheren zodat met minimale kennis volledige datacenter functi-
onaliteit ingezet kan worden die onder bijna alle omstandighe-
den wereldwijd ingezet kan worden. Aanzetten en binnen een 
uur draaien, of je nu in Mali zit, in Afganistan, of op de kazerne in 
Nederland. Nair verwacht dat er op termijn zelfs nog kleinere 
form factors voor Nutanix-appliances ontwikkeld zullen worden. 
“We werken momenteel zelfs aan servers van het formaat credit 
card,” stelt hij. “Hoewel een behoorlijk dikke credit card, waarbij 
de dikte afhankelijk is van de capaciteit van de appliance. Ons 
uiteindelijk doel is militairen de mogelijkheid te bieden om een 
compleet datacenter bij zich te dragen, zonder dat ze daar kilo’s 
extra voor hoeven mee te sjouwen.”

Voor meer informatie: www.nutanix.nl

(Artikel oorspronkelijk verschenen op https://gcn.com/articles/ 
2016/06/23/dod-nutanix-reduced-form-factor.aspx?m=1)
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VOLGENS SUDHEESH NAIR, TOPMAN VAN NUTANIX, HEEFT HET  
AMERIKAANSE MINISTERIE VAN DEFENSIE TWEE FUNDAMENTELE  
PRAKTIJKBEHOEFTEN WAAR NUTANIX MET ZIJN APPLIANCES AAN KAN  
VOLDOEN. “HOE ZORG JE VOOR EEN OPTIMALE BEVEILIGING? EN  
HOE ZORG JE ERVOOR DAT JE ALTIJD DE BESTE KENNIS EN INLICH- 
TINGEN TOT JE BESCHIKKING HEBT?”

TEKST /// TROY K. SCHNEIDER
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ELIAS is een digitaal systeem dat zowel de plans als ook de 
current operatie ondersteund op elk operationeel niveau, mid-
dels een overzicht aan kaarten, digitale oleaten, bevelen en 
geeft tijdens een operatie antwoord op de vragen “Waar ben ik, 
waar zit de rest van de troepen, wat gebeurt er op dit moment”. 
Binnen ELIAS kan grondgebonden vuursteun integraal worden 
aangevraagd, gecoördineerd en aangestuurd. Bewezen oplos-
singen zoals AFSIS zijn volledig geïntegreerd binnen ELIAS. 
Tijdens de TOZT werden zowel het TBM proces van de Afde-
lingsstaf als het OATDOEM proces van de Batterijen op ELIAS 
uitgevoerd. Hoewel er in de voorbereiding op de TOZT de brood-
nodige ELIAS lessen zijn gevolgd, heeft dit nieuwe (digitale) sys-

teem voor voldoende uitdagingen gezorgd. Desalniettemin heeft 
ELIAS via ‘learning by doing’ voldoende leerwinst geboden om 
uiteindelijk verder vertrouwd te raken met het systeem. Dit is dan 
ook een voorwaarde voor succes, zodat commandovoering ‘op 
afstand’ ook tot de mogelijkheden van de Afdeling gaat behoren. 

Het scenario
De tweedaagse TOZT stond in het kader van het grootschalige 
conflict (campagnethema combat), waarin de (lange dracht pre-
cisie) artillerie in de brigade diepe operatie de voorwaarden 
schept voor een succesvolle nabijoperatie. Het scenario van de 
TOZT was voor de Afdeling niet geheel onbekend. 

TIJDENS SOB/SOMS III (7 TOT 25 NOVEMBER 2016) HEEFT DE AFDELING  
ARTILLERIE ZICHZELF, NAAST DE UITVOERING VAN REGULIERE SCHIET- 
DAGEN, VERDER BEKWAAMD IN HET COMMANDOVOERINGSPROCES  
MET BEHULP VAN EEN TACTISCHE OEFENING ZONDER TROEPEN (TOZT)  
IN HET BINNENGEBIED VAN BERGEN-HOHNE (DUITSLAND). NAAST DE  
TACTISCHE LEERWINST DIE DEZE TOZT DE AFDELING HEEFT GEBODEN, 
WAS ER OOK EEN PRAKTISCH LEERDOEL: COMMANDOVOERING MET  
BEHULP  VAN  ELIAS.

TEKST EN FOTO’S /// KAPITEIN ERIK H.F. DONKERSLOOT MA, HOOFD SECTIE S2 VUSTCO
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Operatie & Oefening

Het scenario betrof een vervolg op de tweeweekse oefening eer-
der dit jaar in Baumholder, waar de Afdeling een succesvolle ver-
dediging voerde tegen een Combined Arms Corps (CAC) van het 
fictieve land TORRIKE. De Afdeling had tijdens deze TOZT een 
kwantitatief overweldigende tegenstander tegenover zich in de 
vorm van een ander CAC, welke een beslissende slag wilde uit-
voeren om ARNLAND te veroveren. Samenvattend kan dit CAC 
worden omschreven als een eenheid van verbonden wapens 
met onder andere een enorme hoeveelheid aan onderliggende 
eenheden (onder andere zeven gevechtsbrigades) en in het bij-
zonder grondgebonden vuursteunmiddelen. 

De eenheid waartoe de Afdeling behoorde, 1(NLD)Brigade, voer-
de het verdedigende gevecht tegen de 17e en voornamelijk de 
18e Gemechaniseerde Infanterie Brigade van TORRIKE. Daarbij 
was er ook een irreguliere tegenstander actief in het gebied, die 
sabotage en verkenningstaken uitvoerden. Een bijkomende uit-
daging voor de Afdeling waren de moderne middelen van de vij-
and: Target Acquisition middelen (onder andere de inmiddels 
beruchte ZOOPARK), Unmanned Areal Systems (UAS), Electro-
nic Warfare (EOV) middelen in combinatie met de inzet van maar 
liefst tachtig artilleriestukken (‘sensor to shooter’ capaciteit en 
moderne munitiesoorten inbegrepen). Deze middelen van de vij-
and en daarbij behorende Counter Battery capaciteit, die ook in 
de ‘echte wereld’ niet zijn weg te denken, hebben tijdens te plan-
ning voor de nodige uitdagingen en Lessons Learned gezorgd. 
Ook hebben deze uitdagingen gezorgd voor creatieve oplossin-
gen tijdens de planning van de operatie. 

De Opdracht
De Afdeling had als opdracht om een aantal vijandelijke High 
Payoff Targets, al voordat de vijand de voorste rand weerstand 
(vrw) bereikte, aan te grijpen. Een deel van de doelopsporing 
moest plaatsvinden met eigen toegewezen doelopsporingsmid-
delen, maar ook de voorwaartse waarnemers van het Brigade 
Verkennings Eskadron (BVE) en de manoeuvrebataljons hadden 
hierin een eigen taak. Uiteraard versterkte de Afdeling ook het 
nabijgevecht met grondgebonden vuursteun. In het scenario 
was, als gevolg van ontbreken van air superiority, slechts be-
perkt luchtsteun beschikbaar. Om het voortzettingsvermorgen 
van de Afdeling te garanderen kregen de Batterijen de opdracht 
om in de aangewezen Artillery Manoeuvre Areas (AMAs) te ont-
plooien. Hierin moesten zij permanent zes van de acht stukken 
tot vuren gereed hebben en konden er (per toerbeurt) twee stuk-

ken onderhoud plegen, herbevoorraden en eventueel rusten. De 
Batterijcommandanten stonden door de aanwezige dreiging 
voor de keuze hun Batterij zo heimelijk mogelijk (statisch), of zo 
bewegelijk mogelijk (dynamisch) te laten optreden. Door een 
goede analyse van de potentiele dreigingen tijdens het com-
mandovoering proces, kwamen de Batterijen tot een goed ope-
ratieconcept. Waar de Commandanten van de gevechtsbatterij-
en vooral moesten nadenken over de inzet van hun PzH pelotons, 
kreeg de Commandant Hoofdkwartierbatterij (C-HKBt) een groot 
aantal eenheden in meer of meerdere mate onder bevel (Herstel-
capaciteit, , (munitie) bevoorrading, Unmanned Aerial Systems 
detachement, een doelopsporingseenheid en een Force Protec-
tion peloton). Een aantal hiervan hoefde hij slechts logistiek te 
ondersteunen en voor een deel ging het om het aansturen van 
deze eenheden. Ook moest C-HKBt zich druk maken over de 
wijze van optreden van de commandopost, omdat de Afdelings-
commandopost sinds kort is uitgerust met Boxers en Fenneks 
(hier komen in de toekomst ook nog Bushmasters bij). 
De commandopost treedt in principe op met enerzijds een ge-
pantserd deel dat voldoende naar voren gaat om verbinding te 
hebben met alle vuursteunspelers en een anderzijds een ‘zacht 
deel’ op de locatie van de Brigade om de Situational Awareness 
te vergroten en indien noodzakelijk de Afdeling te vertegenwoor-
digen tijdens verdere commandovoering, en/of participeert in 
het Tactical Land Targeting Process.

ELIAS
ELIAS is geen geautomatiseerde besluitvormingsapplicatie waar 
je een Afdelingsorder in kan stoppen en waar met een paar klik-
ken een Batterijorder uit komt rollen. Deze bewustwording heeft 
in het voortraject al plaatsgevonden tijdens de verschillende les-
sen in ELIAS Planning Support & Orders (PS&O). 

De applicatie is ontwikkeld voor gebruikers die het besluitvor-
mingsproces op een nauwkeurige wijze doorlopen. Hierbij geld 
het principe: “Je krijgt eruit wat je erin stopt”. Met deze gedach-
te zijn de Batterijcommandogroepen dan ook begonnen aan hun 
besluitvorming voor de operatie Decisive Dragon. Het is de eer-
ste keer geweest dat er op niveau-IV besluitvorming plaatsvond 
ondersteund door een C2-applicatie. Voor niveau V en hoger zijn 

Staf behoud het overzicht
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de staven dit wel gewend, echter deden we dit op Batterij niveau 
nog op flipovers, kladblokken en geplastificeerde kaarten. 
Volgens de Chef Staf is de Afdelingsstaf een stuk bedrevener 
geworden in het werken met ELIAS om uiteindelijk een Afde-
lingsorder te genereren. Het doel van deze TOZT was dat ook de 
Batterijen deze bedrevenheid gingen ontwikkelen. 
De Chef Staf: “We zullen nog veel tijd moeten spenderen aan het 
opleiden van ons personeel en veelvuldig gebruik moeten maken 
om zo vertrouwen in het systeem op te bouwen. ELIAS heeft zich 
inmiddels bewezen binnen de Afdelingsstaf maar zal haar ver-
trouwen nog moeten winnen binnen het optreden op niveau IV.”

De bevelsuitgifte
Na de bevelsuitgifte begonnen de commandogroepen direct met 
hun oriëntatie van alle middelen die werden toegevoegd aan hun 
eenheid, de samenstelling van neveneenheden en het oogmerk 
van de Commandant. Er werden schetsen gemaakt die het ver-
loop van de operatie in tijd en ruimte weergaven, maar ook veel 
tekst uit de order werden ijverig overgeschreven op een A4’tje 
om in de terugkoppeling met de Commandant datgene te mel-
den wat nodig is. Dit terwijl ELIAS een snellere en efficiëntere 
ondersteuning kan bieden. Achteraf is het echter niet raar dat 
men teruggreep op oude (niet digitale) concepten, omdat slechts 

een enkeling voldoende was opgeleid op ELIAS. Volgens C-Abt 
is het ELIAS systeem dermate uitgebreid dat hij niet verwacht 
dat het op Batterijniveau volledig benut zal worden. 
Desalniettemin zijn er wel gegevens in ELIAS verwerkt zoals het 
overnemen van “Overlays” ten behoeve van de analyse, het uit-
werken van een operatieroos en het kopiëren van de “Mission”. 
Het grootste gedeelte van de planning vond, zoals gezegd, 
plaats met behulp van ELIAS. De verkenningen en de Final Com-
manders Backbrief (FCBB) vonden uiteindelijk plaats in het ter-
rein met nuttige discussies als gevolg.

Lessons Learned
We hebben gezien dat een TOZT, met als primaire doel ELIAS te 
trainen, in combinatie met uiteindelijk een presentatie te velde 
voor de nodige uitdagingen zorgt. Als we het gebruik van ELIAS 
voor onze besluitvorming goed willen trainen moeten we zonder 
pennen, papier en kaarten maar vooral zonder tijdsdruk de be-
sluitvorming gaan doorlopen. Zodoende kunnen alle stappen in 
het model goed worden doorlopen om uiteindelijk een compleet 
product te kunnen maken om zodoende onze eigen SOP kunnen 
ontwikkelen voor het gebruik ELIAS. 
Naast het werken met ELIAS hebben we tijdens de TOZT ook 
aandacht besteed aan de gevolgen van de inzet van onder ande-
re EOV middelen door een opponent. Het ontzeggen van onze 
communicatiemiddelen beperkt ons in het gebruik van onze wa-
pensystemen en dwingt ons tot het ontwikkelen van procedures 
om ons voortzettingsvermogen te behouden. Er moeten namelijk 
‘what if’ scenario’s worden ontwikkeld om de communicatie te 
kunnen blijven garanderen, maar ook om manieren te ontwikke-
len om nog steeds Call For Fires binnen te krijgen. Volgens de 
Commandant van de A-Batterij is dan het interessant om na te 
denken hoe je als gevechtsbatterij de inzet van EOV kunt optre-
den waarbij je enerzijds in staat bent om continu vuursteun te 
leveren en anderzijds ervoor dient te zorgen dat je niet wordt 
onderkend. Kortom; naast de praktische leerwinst (ELIAS) was 
de TOZT weer een mijlpaal in de ontwikkeling van nieuwe con-
cepten en in het opdoen van tactische kennis en ervaring op het 
gebied van vuursteun.

Commandovoering met behulp van ELIAS

De bevelsuitgifte te velde
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VANAF APRIL 2014 LEVERT NEDERLAND EEN SIGNIFICANTE BIJDRAGE  
AAN DE VN-VREDESOPERATIE MINUSMA (MULTIDIMENSIONAL INTE- 
GRATED STABILISATION MISSION IN MALI). DOOR MIDDEL VAN DEZE  
MISSIE PROBEERT MEN DE VEILIGHEID EN STABILITEIT IN MALI TE  
HERSTELLEN. ONGEVEER 400 NEDERLANDSE MILITAIREN ZIJN WERK-
ZAAM BINNEN DEZE VN-MISSIE1. IK HEB DE MOGELIJKHEID GEHAD  
OM VAN FEBRUARI TOT JUNI 2016 BINNEN DEZE ZEER UITDAGENDE,  
MAAR OOK ZEER COMPLEXE OMGEVING ALS LIAISON & NEGOTIATION  
OFFICER (LNO) WERKZAAM TE ZIJN BINNEN DE INTELLIGENCE,  
SURVEILLANCE & RECONNAISSANCE COMPANY (ISR COY) IN GAO. 

TEKST EN FOTO’S /// KAPITEIN THIJS VAN DER LINDE, C-FST DCIE 44PIB REGIMENT INFANTERIE JOHAN WILLEM FRISO 

Als ‘volbloed’ Artillerieofficier was ik de zogenaamde “vreemde 
eend in de bijt”, aangezien ik binnen een inlichtingeneenheid 
werkte. Echter, ondanks mijn initiële gebrek aan kennis en erva-
ring op dit gebied, is deze uitzending een zeer waardevolle en 
leerzame ervaring voor mij geweest. 

In dit artikel wil ik deze bijzondere ervaring delen en bovendien 
de lezer informeren over de VN-missie in Mali. Dit artikel be-
schrijft de missie MINUSMA, de Nederlandse bijdrage in deze 
vredesoperatie en de rol van ASIFU en de ISR COY binnen de 
missie. Tevens komen mijn takenpakket en werkomgeving, de 
verschillende projecten en mijn lessons learned aan bod. 

Missie MINUSMA
Naar aanleiding van het door terroristische en andere gewapen-
de groeperingen geleide offensief tegen het zuiden van Mali op 
10 januari 2013 verzocht de Malinese regering om militaire hulp 
aan de internationale gemeenschap. Na kort spoedberaad van 
de VN-Veiligheidsraad besloot Frankrijk onmiddellijk te interveni-
eren en slechts een aantal maanden later besliste men een 
VN-vredesmacht in Mali te installeren. Op 25 april 2013 werd de 
missie MINUSMA geautoriseerd door resolutie 2100 van de 
VN-Veiligheidsraad. De uiteindelijke ontplooiing van de missie 
vond plaats op 01 juli 2013. De missie staat onder de huidige 
leiding van de Speciale Vertegenwoordiger van de Secreta-
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ris-Generaal, dhr. Mongi Hamdi. De militaire component van de 
VN staat sinds 31 maart 2015 onder leiding van de Deense ge-
neraal-majoor Michael Lollesgaard. In totaliteit zijn er 11.692 mi-
litairen, 1.295 politiefunctionarissen, 1.246 civiele medewerkers 
en 145 vrijwilligers werkzaam binnen MINUSMA. Deze peace-
keepers zijn afkomstig uit 47 verschillende landen2.  Zij zijn voor-
namelijk werkzaam in het noorden van Mali. 

Het noorden van Mali is opgedeeld in drie sectoren en elke sec-
tor heeft een eigen hoofdkwartier, respectievelijk Sector Noord 
met Kidal, Sector West met Timboektoe en Sector Oost met 
Gao. De missie heeft als doel om stabiliteit te brengen in Mali en 
de rechtsorde en het staatsgezag te herstellen (re-establishment 
of State authority) in het noorden van het land3.  MINUSMA heeft 
een robuust mandaat en in voorkomend geval is MINUSMA ge-
autoriseerd om geweld te gebruiken om haar mandaat uit te voe-
ren. Tevens is in het mandaat opgenomen dat het MINUSMA 
toegestaan is om samen te werken met de Franse militaire mis-
sie in Mali4.  Deze Franse militaire missie is genaamd Opération 
Barkhane. Deze operatie is de opvolgende operatie op Opération 

Serval, die zich na de staatsgreep in 2012 hoofdzakelijk richtte 
op het verdrijven van de extremisten uit Noord-Mali5. Het sub-
stantiële verschil tussen beide contra-terrorisme operaties is dat 
Opération Serval zich slechts heeft beperkt tot Mali, terwijl 
Opération Barkhane de ‘G5-Sahel’-landen omvat6. Laatstge-
noemde operatie heeft als doel de betrokken bondgenoten te 
ondersteunen in hun strijd tegen het terrorisme. Daarnaast pro-
beert men door middel van deze operatie het creëren van nieuwe 
terroristische toevluchtsoorden te voorkomen. Het dient te voor-
komen dat terroristen vanuit Noord-Afrika, in het bijzonder Alge-
rije en Libië, terroristische acties ontplooien en aanslagen plegen 
in één van de G5-landen7.  

Nederlandse bijdrage
De Nederlandse deelname aan de missie MINUSMA dient ver-
scheidene belangen. Nederland heeft baat bij een stabiele, veili-
ge en goed functionerende internationale rechtsorde door de 
veelvuldige samenwerking met andere landen. Nederland wil 
haar verantwoordelijkheid dragen door een rol van betekenis te 
spelen in het creëren en beschermen van de mondiale veiligheid 

en stabiliteit. Het is daarbij van cruciaal 
belang om de problemen bij de wortels 
aan te pakken en niet af te wachten tot-
dat deze overslaan naar Europa en Ne-
derland. In dit specifieke geval liggen de 
roots in Mali verankerd. Vanouds ligt Mali 
op een kruising van smokkelroutes, die 
lopen vanuit Zuid-Amerika naar Europa of naar oostelijk of zuide-
lijk Afrika. Men handelt hoofdzakelijk mensen, drugs en wapens. 
Met de opbrengsten van deze handel worden terroristische acti-
viteiten voorbereid en ontplooid. Tevens leidt de continu ver-
slechterende situatie van deze fragiele regio tot een toenemend 
aantal migranten, dat via Noord-Afrika probeert Europa te berei-
ken. Daarnaast heeft Nederland vanuit economisch perspectief 
belang bij de bereikbaarheid en de aanwezigheid van grondstof-
fen en energiebronnen voor zowel eigen industrie als handel. Te-
vens speelt de solidariteit met de burgerbevolking van Mali een 
belangrijke rol bij de overweging om deel te nemen aan MINUS-
MA. De Malinese bevolking heeft veel te lijden onder de armoede 
en de continue aanhoudende instabiliteit in het land. Dit heeft 

uiteindelijk geleid tot 350.000 ontheemden en 170.000 vluchte-
lingen. Door deelname aan MINUSMA laat Nederland aan het 
wereldtoneel zien dat men een actieve bijdrage wil leveren aan 
het verbeteren van de huidige situatie waar Mali momenteel in 
verkeert.

Nederland levert een solide en duurzame bijdrage aan de geïnte-
greerde missie MINUSMA, waarbij zoveel mogelijk aansluiting 
wordt gezocht bij de bilaterale ontwikkelingsinspanningen8.  
De totale Nederlandse personele bijdrage bedraagt ongeveer 
400 personen. Het gros van deze militairen is verantwoordelijk 
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voor het voldoen aan de inlichtingenbehoefte van de MINUSMA. 
Ongeveer 220 militairen hebben de opdracht deze inlichtingen te 
verzamelen, te interpreteren, te verwerken en uiteindelijk be-
schikbaar te stellen aan het naasthogere niveau en neveneenhe-
den. Eerder genoemde taken zijn hoofdzakelijk belegd bij de 
verschillende eenheden die op Camp Castor in Gao gelegerd 
zijn. Deze eenheden bestaan uit het helikopterdetachement (He-
lidet) met drie Chinook transporthelikopters en vier Apache ge-
vechtshelikopters, het Special Operations Land Task Group 
(SOLTG) en de 1 (NLD) ISR COY van de All Sources Information 
Fusion Unit (ASIFU). Het Helidet en SOLTG rapporteerden recht-
streeks aan de Force Commander (FC). Deze drie eenheden 
worden ondersteund door het Joint Support Detachement (JSD). 
Begin juni 2016 is de Nederlandse ISR COY vervangen door de 
Duitse ISR Task Force (DEU 1 ISR TF). Tevens werd het JSD rond 
dezelfde tijd aangevuld met Duitse collega’s en hierdoor was het 
Combined Joint Support Detachement een feit. Per 31 decem-
ber 2016 eindigt de huidige Nederlandse Special Forces bijdrage 
en zal het SOLTG hoogstwaarschijnlijk begin 2017 haar taak 
overlaten aan het Long Range Recce Patrol Task Group (LR-
RPTG). Deze solide samengestelde grondcomponent zal als 
Force Asset de hoogwaardige inlichtingencapaciteit voor de FC 
blijven waarborgen9. Naast bovengenoemde eenheden waren 
ook nog een dertigtal Individual Police Officers (IPO’s) werkzaam 

in Bamako, Timboektoe en Gao. Deze KMar-en Nationale politie-
functionarissen waren onderdeel van de politiecomponent van 
de UN, de United Nations Police (UNPOL). 

ASIFU
In 2014 werd door Nederland samen met Finland, Noorwegen, 
Zweden, Denemarken, Duitsland en Estland het initiatief geno-
men de intelligence support aan MINUSMA te verbeteren. Dit 
initiatief leidde uiteindelijk tot de totstandkoming van een nieuw 
concept, genaamd All Sources Information Fusion Unit (ASI-
FU)10.  Dit concept is een voortvloeisel van de lessons learned op 
inlichtingengebied uit Irak en Afghanistan. Men besefte tijdens 
deze missies dat op het gebied van inlichtingen slechts het be-
oordelen van incidenten (current intelligence) niet afdoende was 
om het eigen militair vermogen optimaal te kunnen beschermen 
en de doelstellingen van de missie te kunnen behalen. Er ont-
stond een naarstige behoefte aan een solide inlichtingensysteem 
dat kon voorzien in predictive and actionable intelligence. Op 
basis van deze inlichtingen kan men zelf activiteiten ontplooien 
om eventuele dreiging vroegtijdig af te weren of mogelijke kan-
sen uit te buiten (intell-led operations). Daarnaast wordt men in 
staat gesteld sneller te anticiperen op eventuele veranderingen 
in het theater11. Om te kunnen voorzien in predictive and actiona-
ble intelligence dienen een aantal voorwaarden geschept te wor-
den. Er dient sprake te zijn van een clustering of concentratie 
van sensoren. De beperkingen van de ene sensor worden aan-
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gevuld door de specifieke mogelijkheden van een andere sensor.  
Om te kunnen voldoen aan een multidimensionale benadering 
dient men de operaties niet alleen vanuit militair perspectief te 
bekijken, maar dient men vooral aandacht te besteden aan de 
politieke, economische, sociale, culturele, infrastructurele en in-
formatieve aspecten van het desbetreffende conflict13. 
Op deze manier wordt geen enkel aspect vergeten tijdens het 
besluitvormingsproces. Tevens is het een tool voor de comman-
dant om te kunnen afwisselen in de te bepalen Course Of  
Actions (COA). Dit dwingt namelijk niet meteen tot een kineti-
sche aanpak, maar biedt ook de mogelijkheid tot het inzetten 
van soft power. In het bijzonder zal de inzet van soft power de 
voorkeur genieten binnen MINUSMA door het sterk de-escale-
rende karakter van de missie. 

Na de ontwikkeling van dit basisconcept heeft Nederland beslo-
ten zich op te werpen als coordinating nation. In coördinatie met 
de eerder genoemde zes landen werd de lay-out van ASIFU uit-
gewerkt dat uiteindelijk leidde tot een model waar de centrale 
aansturing plaats vindt vanuit het ASIFU hoofdkwartier in Bama-
ko. Dit hoofdkwartier wordt versterkt door het Analysis Fusion 
Cell (AFC). De primaire taak van het AFC is het verwerken van de 
aangeleverde informatie en inlichtingen tot inlichtingenproduc-
ten die gereed zijn voor gebruik. Deze inlichtingen worden verza-

meld door twee verschillende eenheden, de Nederlandse ISR 
Company (NLD ISR COY) en de Zweedse ISR Task Force (SWE 
ISR TF). Beide eenheden hebben de verantwoordelijkheid over 
twee verschillende sectoren. De Nederlanders hebben de ver-
antwoordelijkheid voor Sector Oost en Sector Noord en de Zwe-
den voor Sector West. De ISR eenheden vallen echter niet onder 
het commando van de sectorhoofdkwartieren, maar direct onder 
ASIFU. De intensivering van de samenwerking tussen de ISR 
COY en het sectorhoofdkwartier heeft uiteindelijk wel een infor-
mele steunrelatie opgeleverd. 

Nederlandse bijdrage aan MINUSMA

Organogram MINUSMA
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1 (NLD) ISR Coy 5, waarvan ik deel uitmaakte, had de volgende 
opdracht: “ISRCoy 5 continuously provides timely, adequat and 
relevant intelligence over district GAO by executing multinsenor 
operations throughout the region, with the predominant purpose 
to generate predicating capability for COM MINUSMA in a way 
that allows him to be proactive in order to be able to respond to 
any threats and/ or changes appearing within Mali throughout 
the period of the deployment”. 

In totaliteit waren 72 militairen en één burger werkzaam binnen 
ISR COY 5. Van alle rotaties had deze rotatie het meest interna-
tionale karakter. Naast de Nederlanders waren namelijk vijf an-
dere nationaliteiten werkzaam binnen ISR COY 514.  
Om eerder genoemde opdracht uit te voeren had de ISR COY 5 
de beschikking over verschillende sensoren. Elke sensor had 
daarbij zijn specialisme en eigen focus. De sensoren binnen de 
ISR COY 5 waren het Cover & Support Team (CST), Human Intel-
ligence (HUMINT)-team, het Civil Military Interaction (CMI)-team 
en een Unmanned Aerial System (UAS), namelijk de ScanEagle. 
Het CST bestond uit een relatief klein team dat zowel zelfstandig 
als ter ondersteuning van het HUMINT-team of CMI-team kon 
optreden. Zij konden zowel uitgestegen als ingestegen (beschik-
king over Fennek-verkenningsvoertuig en Mercedes-Benz-
G280-CDI) patrouilles uitvoeren. Tijdens deze patrouilles waren 
de voornaamste taken het uitvoeren van Street Level Engage-
ment (SLE) and Local Leader Engagement (LLE). Door middel 
van deze patrouilles kwam het CST frequent in aanraking met de 
lokale bevolking en lokale leiders. Op deze manier kreeg men 
meer inzicht in de huidige stand van zaken in het operatiegebied, 
maar ook in de dynamiek en verhoudingen tussen de verschil-
lende entiteiten en meest invloedrijke leiders. Dit leverde een sig-
nificante bijdrage aan het completeren van de situational aware-
ness. Het HUMINT-team ontplooide tevens SLE en voerde 
Source Operations uit. Het CMI-team trad op regelmatige basis 
in contact met verscheidene International Organisations (IO) en 

(Non)-Gouvermental Organisations (NGO) om informatie in te 
winnen. Tevens beschikten het CMI-team over een budget om 
verschillende projecten binnen de sector te financieren met een 
budget van de Nederlandse ambassade (Direct Support Initiati-
ves). Ter illustratie hiervan werd een school op het kamp van de 
Force Armes Maliénne (FAMA) in Gao opnieuw gemeubileerd en 
werd een voetbalveld aangelegd in het Zuid-Malinese dorp Fafa. 
Een ander belangrijk asset om inlichtingen te vergaren was de 
UAS. De ScanEagle droeg zorg voor de Image Intelligence Re-
ports (IMINTREP). Daarbij kunnen zij een route of area recce uit-
voeren. Tijdens de verschillende logistieke transporten van de 
bataljons van de Sector East heeft de ScanEagle verschillende 
verkenningsvluchten uitgevoerd over de Main Supply Route 
(MSR) om eventuele hindernissen op de route voortijdig te on-
derkennen. Daarnaast heeft de ScanEagle meerdere multi-sen-
sor operaties ondersteund tijdens ISR COY 5 om ‘top cover’ te 
waarborgen voor eigen eenheden.

De sensoren werden ondersteund door het personeel van de 
Operations en het Support Detachement. Naast de sensoren en 
de ondersteunende eenheden, had ISR COY 5 voor wat betreft 
de analyse en coördinatie binnen de eenheid ook de capaciteit 
over een Collection Coordination Intelligence Requirement  
Management (CCIRM), een All Source Intelligence Cell (ASIC), 
een Civil Advisor (CIVAD) en een LNO-team.

In samenspraak met de modulecommandant en Chief ASIC be-
paalt de CCIRM de collection strategy. De CCIRM determineert 
de intel focus en op basis van deze focus worden de sensoren 
getasked. Deze intel focus wordt gevoed door het Intelligence 
Collection Plan (ICP). Het ICP is een managementtool om de in-
lichtingenoperatie te optimaliseren en te sturen. Een ICP is een 
gedetailleerd plan waarmee men inzichtelijk maakt wie, waar en 
binnen welke tijd welke informatie verzamelt om de Priority Intel-
ligence Requirements (PIR) te kunnen beantwoorden. Aan de 
hand van het ICP worden verschillende mogelijkheden gecre-
eerd om de gewenste informatie te verkrijgen, waarbij de syn-
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chronisatie van behoefte en beschikbare capaciteit cruciaal is. In 
principe hanteert iedere operationele commandant zijn eigen 
PIR’s en is zijn ICP door de inlichtingencel daarop afgestemd. 
Het ontwikkelen van een ICP gebeurt in overleg met de sensor-
commandanten. Een ICP is dus per definitie eenheid- èn niveau-
gebonden. Indien een taakgroep in een lopende missie wordt 
ingezet (als opvolgende rotatie) is de inlichtingenketen in staat 
de reeds bestaande ICP over te nemen. De lagen van de keten 
kunnen deze dan als startpunt beschouwen en vervolgens ver-
der ontwikkelen en focussen ter ondersteuning van de effecten 
die de taakgroep wil bereiken. In dat geval hoeft men geen nieuw 
ICP te ontwikkelen15.  Dit laatste was van toepassing tijdens mijn 
rotatie, aangezien wij voort konden bouwen op het ICP dat reeds 
ontwikkeld was door onze voorgangers.

De informatie die verzameld werd door de sensoren kwam uit-
eindelijk terecht bij het ASIC, de zogenaamde ‘brains’ van de 

eenheid. Het ASIC bestond uit verschillende analisten met elk 
hun eigen specialisme, zoals de Military Terrain Analist (MTA) en 
Human Terrain Analist (HTA). Het ASIC was uiteindelijk verant-
woordelijk voor het dissemineren van de Daily and Weekly Intel-
ligence Summaries (INTSUM) en Supplementary Intelligence  
Reports (SUPINTREPS) aan de naasthogere en neven-eenhe-
den. Daarnaast werden ook kaarten en verschillende overlays 
geproduceerd door het ASIC. Deze kaarten toonden bijvoor-
beeld de dispositie van de verschillende Armed Groups en de 
locaties van de Improvised Explosive Device (IED)-attacks in een 
desbetreffend gebied, maar ook de mogelijke begaanbaarheid 
van wegen tijdens het regenseizoen als de rivier de Niger ver 
buiten zijn oevers treedt. Door de hoogwaardige kwaliteit van 
deze producten werden deze zeer gewaardeerd door zowel het 
naasthogere niveau als de neveneenheden. De Civil Advisor res-
sorteerde onder de ISR COY, maar had zowel werkzaamheden 
op Camp Castor als het sectorhoofdkwartier. 

De Civil Advisor droeg bij aan een strategie voor de bescherming 
van de lokale bevolking (Protection of Civilians) en het regionale 
plan voor stabiliteit en wederopbouw. Daarnaast heeft zij ver-
schillende lokale projecten om de hearts & minds van de bevol-
king te winnen opgezet. Een groot voordeel van de Civil Advisor 
was dat zij geplaatst was voor 12 maanden. Dit zorgde uiteinde-
lijk voor een bepaalde continuïteit gedurende alle rotaties en een 
groot netwerk binnen het sectorhoofdkwartier. 

Takenpakket en werkomgeving
Binnen ISR COY 5 was ik werkzaam binnen het LNO-team. Dit 
team bestond uit twee officieren, van wie één verantwoordelijk 
was voor de communicatie met het hoofdkwartier van Sector 
East en de ander voor de communicatie met de FAMA en BARK-
HANE. Deze laatste taak was toebedeeld aan een Eerste Luite-
nant van de Belgische Landmacht. Een belangrijk vereiste voor 
deze functie was dat men zich zowel mondeling als schriftelijk in 

het Frans kon uitdrukken, aangezien de counterparts veelal 
Francofoon waren. Binnen CLAS schijnen Franssprekende offi-
cieren een schaars goed te zijn, vandaar dat ik als Artillerist 
werkzaam werd binnen een inlichtingeneenheid. 

Voordat ik mijn taken en dagelijkse werkzaamheden beschrijf, zal 
ik kort mijn werkomgeving illustreren. Mijn werkomgeving was 
hoofdzakelijk het hoofdkwartier van Sector East. Het sector-
hoofdkwartier was gelegerd op het VN Supercamp, gelegen 
naast Camp Castor. De civiele kant van Sector East stond onder 
leiding van de Head of Office, Mohamed El-Amine Souef (afkom-
stig uit de Comoren). 
De civiele tak van Sector East bestond uit verschillende departe-
menten, zoals het Joint Mission Analysis Centre (JMAC), United 
Nations Department of Safety and Security (UNDSS), United Na-
tions Mine Action Services (UNMAS), Stabilisation & Recovery 
(S&R) Joint Logistic Operation Centre (JLOC), Human Rights, 
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DDR, Gender Affairs, Civil Affairs en Political Affairs. 

De militaire leiding lag in handen van de Bengaalse generaal  
Kamal Rusho. Hij had de beschikking over een drietal infanterie-
bataljons, respectievelijk uit Bangladesh, Senegal en Niger, een 
Senegalese genie-compagnie en een EOD-compagnie afkom-
stig uit Cambodja. Het Bengaalse bataljon, Senegalese bataljon, 
de Senegalese genie-compagnie en de Cambodjaanse 
EOD-compagnie waren gelegerd op het Supercamp in GAO, ter-
wijl het bataljon uit Niger verdeeld was over de steden Ansongo 
en Menaka. Het Supercamp werd beveiligd door de Chinese en 
Senegalese Force Protection (FP). De sectorcommandant werd 
ondersteund door een uitgebreide staf (G1 t/m G9). Deze staf 
was multinationaal en bestond uit peacekeepers uit Tsjaad, Bur-
kina Faso, Niger, Ivoorkust, Ghana, Nigeria, Benin, Togo, Sierra 
Leone, Bangladesh, China, Frankrijk en de Verenigde Staten. De 
voornaamste taak van de infanteriebataljons bestond uit het ver-

zorgen van de beveiliging van logistieke transporten. Deze logis-
tieke transporten zorgen voor de bevoorrading van de troepen  
in Sector North. Daarnaast droegen de bataljons ook de verant-
woordelijkheid voor het escorteren en beveiligen van de civiele 
component wanneer men het kamp verliet. Tevens ontplooiden 
de bataljons ook kleinschalige operaties om footprint te verkrij-
gen en te behouden binnen de sector. Naast bovenstaande een-
heden waren tevens de Egyptische Military Police (MP) en UN-
POL gelegerd op het Supercamp. UNPOL is binnen MINUSMA 
de politiepilaar die de georganiseerde criminaliteit in Mali pro-
beert aan te pakken. Beide eenheden vielen niet onder comman-
do van de sectorcommandant, maar direct onder de FC. Dit 
geldt tevens voor de Military Observers (MilObs). Zij rapporteer-
den rechtstreeks aan de FC in geval dat het Algiers-akkoord ge-
schonden zou worden16.  De civiele tegenhanger van de MilObs 
was het Equipe Mixte d’Observation et de Vérification (EMOV)  
en zij dienden te rapporteren aan de Commission Technique 

Mixte de Sécurité (CTMS). EMOV bestond uit vertegenwoor- 
digers van de verschillende partijen om de objectiviteit van hun 
bevindingen te waarborgen. 

Mijn primaire taak was zorg te dragen voor de coördinatie, com-
municatie en deconflictie met het hoofdkwartier en de eenheden 
van Sector East. Voorbeelden hiervan zijn dat ik het sectorhoofd-
kwartier op de hoogte bracht van de verschillende ontplooide 
inlichtingoperaties, maar ook dat ik VN-voertuigen en overnacht-
locaties regelde om een operatie te kunnen uitvoeren in Menaka 
of Ansongo. Daarnaast was het opbouwen van een goed net-
werk met de verscheidene eenheden cruciaal, zodat ik de ISR 
COY een goede informatiepositie kon verschaffen om de eigen 
situational awareness & understanding te vergroten. Om een zo 
goed mogelijk netwerk op te bouwen nam ik op dagelijkse basis 
deel aan de verschillende meetings op het sectorhoofdkwartier. 
Elke morgen nam ik deel aan de Morning Briefing, waarbij hoofd-

zakelijk de actuele situatie in de sector en de huidige en komen-
de operaties van de diverse bataljons gepresenteerd werden. 
Informatie die nog niet bekend was bij onze eigen eenheid speel-
de ik zo snel mogelijk door aan de current. Afhankelijk van de 
hoeveelheid (onbekende) informatie kon ik ook besluiten de in-
formatie door middel van een LNO-report tevens met het ASIC 
en overige key-players te delen. In de middag woonde ik de 
Joint Operation Centre (JOC)-meeting bij. Vertegenwoordigers 
van de militaire component, zoals de G2 en G3, en de civiele 
component, zoals JMAC en UNDSS, kwamen bijeen tijdens 
deze meeting. Daarnaast sloot ook een afvaardiging van UNPOL 
aan. In geval van calamiteiten kwam men tevens bijeen in het 
JOC. De JOC-meeting stond onder leiding van de Head of Offi-
ce. Tijdens deze vergadering werd informatie gedeeld tussen de 
civiele en militaire tak met als doel om het beeld van de current 
situatie te completeren. Mocht er coördinatie nodig zijn tussen 
de militaire en civiele component, vond dit tevens plaats tijdens 
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de JOC-meeting. Vanuit mijn positie gaf ik aan welke operaties 
uitgevoerd werden, wat op hoofdlijnen de outcome was van 
deze operaties en welke toekomstige operaties stonden inge-
pland. Daarnaast vond tweewekelijks de Intelligence Manage-
ment Board-meeting plaats onder leiding van de G2. Alle S2’s 
van de verschillende bataljons presenteerden de highlights van 
de door hun eenheid verzamelde inlichtingen. Voor de ISR COY 
was dit de uitgelezen mogelijkheid om verdieping te zoeken in de 
besproken onderwerpen of een mondelinge toelichting te geven 
op één van de door ons gedissemineerde rapporten.

Op het sectorhoofdkwartier was ik voor de stafleden het gezicht 
van Camp Castor. Dit betekende dat ik niet alleen werd bena-
derd voor ISR COY gerelateerde verzoeken en vragen, maar te-
vens werd ik regelmatig geconfronteerd met zaken die gelieerd 
waren aan één van de andere eenheden op Camp Castor. Aan-
gezien deze eenheden ook over hun eigen liaison-capaciteit (He-
lidet en SOLTG) beschikten probeerde ik zoveel mogelijk de sta-
fofficier te koppelen aan de desbetreffende liaison officer. In het 
geval van het JSD en het Contingentscommando (CONTCO) 
ontbrak het aan liaison-capaciteit, vandaar dat ik regelmatig op-
getreden heb als vertegenwoordiger van de Nederlandse Conti-
gentscommandant op het sectorhoofdkwartier. Daarnaast heb ik 
als vertegenwoordiger van de ISR COY meerdere medal para-
des, ceremonies en andere festiviteiten bijgewoond. De aanwe-
zigheid hierbij werd zeer gewaardeerd door de buitenlandse 
eenheden en daarnaast was dit de uitgelezen mogelijkheid om 
het netwerk te vergroten en kennis te maken met een andere 
cultuur.

Projecten
Als LNO werd ik niet als een ‘directe’ sensor gebruikt, maar had 
ik wel de mogelijkheid om het ASIC van bruikbare informatie te 
voorzien. Primair was ik daarvoor afhankelijk wat de verschillen-
de bataljons van het Sector East konden bieden aan bruikbare 

informatie. Om deze informationflow te structuren en uiteindelijk 
te verbeteren, heb ik in overleg met de modulecommandant en 
G2-Chief van het sectorhoofdkwartier een strategie geïnitieerd 
wat uiteindelijk leidde tot een verbeterde wederzijdse informatie-
positie. 

Deze strategie bestond uit drie verschillende pijlers: 
1.   Ondersteuning aan de G2-cel van het sectorhoofdkwartier;
2.   Het verzorgen van Basic Intel Courses;
3.   Het structureren en integreren van het gebruik van de  

 Request For Information (RFI).

Ook het sectorhoofdkwartier diende een ICP te gebruiken. Door 
ondercapaciteit en gebrek aan kennis en ervaring in de G2-cel 
werd het ICP niet of nauwelijks gehanteerd. Hierdoor waren  
de verschillende PIR’s en bijbehorende Specific Intelligence  
Requests (SIR) dan ook niet bekend bij de bataljons. In onze 
optiek was dit een gemiste kans, aangezien de bataljons ons 
konden voorzien van bruikbare informatie. Hiervoor is het wel 
noodzaak dat men duidelijk geïnformeerd is over het ICP en het 
vervolgens ook op structurele basis hanteert. Uiteindelijk is er 
ondersteuning geboden aan de G2-cel door de CCIRM van de 
ISR COY en heeft dit geleid tot een aantal vruchtbare sessies 
waarbij het doel en gebruik van het ICP werd benadrukt.

Het niveau van de verschillende bataljons liet sterk de wensen 
over. De goodwill en motivatie waren zeer zeker aanwezig, ech-
ter ontbrak het vaak aan kennis, ervaring, opleiding en modern 
materiaal. Dit was ook het geval op het gebied van inlichtingen. 
Men had zeer beperkt verstand van inlichtingen, waardoor het 
niet de aandacht kreeg die het wel verdiende. Binnen de drie 
verschillende bataljons was slechts één officier werkzaam die 
daadwerkelijk kennis en ervaring had op het gebied van inlichtin-
gen. De leden van de S2-cel van de andere bataljons waren na-
melijk organiek afkomstig uit andere secties. Door deze consta-
tering heb ik in samenspraak met de G2 besloten om een Basic 
Intel Course te ontwikkelen. Deze cursus had als doel de deelne-
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mers kennis te laten maken met de basisbeginselen van inlich-
tingen. De eerste Basic Intel Course was een regelrecht succes. 
Door maximaal ruchtbaarheid te hebben gegeven aan deze trai-
ning was er uiteindelijk een opkomst van een twintigtal peace-
keepers die al dan niet werkzaam waren binnen de inlichtingen-
cel van hun eenheid. Een Zwitserse luitenant en Deense kapitein, 
die allebei onderdeel waren van het ASIC, hebben de cursus 
verzorgd die zowel door de inhoud als het tweetalige karakter als 
laagdrempelig en zeer informatief werden ervaren door het pu-
bliek. De training werd afgesloten met een uitleg over rapporte-
ren. Hierbij werd het nut en belang van rapporteren besproken, 
maar tevens werd de manier waarop en wat men precies diende 
te rapporteren uitgelegd. Het verhogen van de kwaliteit van de 
rapporten diende uiteindelijk te leiden tot verbeterde intel-pro-
ducten. Door het succes van deze Basic Intel Course en de 
waardering die we hadden ontvangen van het publiek is besloten 
een vervolg hier aan te geven. Bij de inlichtingensectie van het 
Force HQ (U2) langs geweest om hun ervaringen te delen met 
het publiek. Naast het informatieve karakter van deze sessie, 
zorgde dit tevens voor een uitbreiding van het netwerk binnen de 
intel-community. 

Door afwezigheid van medische capaciteit, Force Protection en 
EOD/genie-steun en de sterke afhankelijkheid van medevac he-
likopters was de ISR COY niet in staat de gehele sector fysiek te 
bestrijken. De bataljons van de Sector East waren hier wel toe in 
staat, dus konden zij uitstekend fungeren als de ‘eyes and ears’ 
voor de ISR COY. Om dit te structureren heb ik in overleg met het 
ASIC een Request For Information ontwikkeld. tweede sessie is 
zelfs de 

Deze RFI bestond uit een lijst met vragen die gebaseerd waren 
op ons vigerende ICP. Het effect dat ik wilde bereiken met de RFI 
was dat de verschillende bataljons specifieker en gerichter hun 
operaties gingen uitvoeren en uiteindelijk antwoorden probeer-
den te geven op de diverse vragen van de RFI. Dit had meer 
voeten in aarde dan initieel verwacht. Ondanks het feit dat ik tij-
dens de Mission Brief (bevelsuitgifte) als vertegenwoordiger van 
de ISR COY uitleg gaf over de RFI aan de uitvoerende eenheid, 
werd de RFI meer dan regelmatig vergeten of was de respons  
op de RFI minimaal en bezat het weinig tot geen bruikbare infor-
matie. 

Initieel hadden we de juiste hiërarchische weg bewandeld door 
de RFI via ASIFU naar de U2 te sturen. De verwachting was dat 
de RFI doorgestuurd zou worden naar de G2 van Sector East die 
het vervolgens kon dissemineren naar het desbetreffende batal-
jon. De realiteit leerde al snel dat de RFI bleef steken op het 
Force HQ en nooit het sectorhoofdkwartier bereikte. Om de 
stroperigheid van de VN-organisatie te omzeilen, hebben we uit-
eindelijk besloten om ASIFU te informeren en rechtsreeks de RFI 
te sturen naar de G2 en de bataljons. Ondanks dat we in plaats 
van verticaal op een horizontale manier het doel probeerden te 
bereiken, merkten we nog steeds dat het structureren van een 
goedlopende en effectieve RFI-procedure een long shot was. Dit 
had in het bijzonder te maken met de onbekendheid van de pro-
cedure en de onderbezetting van de G2 (afwezigheid van een 
RFI-monitor). Het neveneffect van een nauwelijks functionerende 
S2-G2-U2 lijn is dat de FC over niet volledige en slechte current 
intel beschikt. Gevolg hiervan was dat de ISR COY regelmatig 

werd getasked om current informatie te bevestigen of te ontken-
nen (de ScanEagle was hierbij een populair asset). Dit was niet 
de organieke taak van de ISR COY en dit frustreerde op een 
dusdanige manier het plan van de ISR COY. 

Lessons learned
Deze paragraaf beschrijft mijn lessons learned. Deze lessons 
learned zijn niet in elke omstandigheid of situatie toepasbaar, 
maar wellicht dat deze lessons learned wel van waarde kunnen 
zijn voor collega’s die in een multinationale omgeving of binnen 
de Verenigde Naties gaan werken.

Voor het verkrijgen van informatie was ik hoofdzakelijk afhanke-
lijk van mijn netwerk. Ik was in de veronderstelling dat men infor-
matie met mij wilde delen op basis van hun professionaliteit. Sec 
op basis van het feit dat men wist dat mijn eenheid de verkregen 
informatie om zou kunnen zetten naar bruikbare inlichtingen wat 
een substantiële bijdrage zou kunnen leveren aan de veiligheid 
en stabiliteit in eigen gebied. De werkelijkheid bleek echter an-
ders dan verwacht. Men was bereid om informatie te delen, maar 
meer op basis van ‘quid pro quo’. Om informatie te verkrijgen 
moest daar wat tegenover staan. Veelal ging ik ‘gewapend’ met 
stafkaarten, op verzoek gefabriceerde overlays en verscheidene 
inlichtingenrapporten richting het sectorhoofdkwartier om deze 
documenten als ruilmiddel te gebruiken om zelf de benodigde 
informatie in te kunnen winnen. 

Daarnaast heb ik geconstateerd dat in het bijzonder de Afrikaan-
se collega’s small talk waarderen voordat overgegaan kan wor-
den tot het uiteindelijke doel van het gesprek. Er wordt verwacht 
dat men eerst persoonlijke interesse toont voor dat men daad-
werkelijk tot de kern van het gesprek komt. West-Europeanen 
worden door de Afrikaanse collega’s dan ook vaak beschouwd 
als te resultaatgericht en gehaast. Te directe vragen worden dan 
ook niet gewaardeerd binnen deze omgeving en kan zelfs leiden 
tot een silent treatment. Voor mij was dit een punt van aandacht 
tijdens gesprekken met de Afrikaanse collega’s. Bij voorkeur 
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werden deze gesprekken dan ook gevoerd tijdens het nuttigen 
van een maaltijd waar men uiteindelijk in een informele sfeer 
toch het gestelde doel kon bereiken. Daarnaast is geduld een 
schone zaak. Ik moest beseffen dat de meeste collega’s van de 
sector een rotatie van één jaar of zelfs langer draaiden, terwijl wij 
als ISR COY slechts vier maanden in het theater verbleven. Wij 
probeerden in de periode van vier maanden hetzelfde resultaat 
te bereiken (of meer) waar zij een jaar of langer de tijd voor had-
den uitgetrokken.

De VN-organisatie is nauwelijks vergelijkbaar met de NAVO. 
Waar men binnen de NAVO gewend is om te werken met gelijk-
gestemden qua ervaring en kennis is dat binnen de VN-organisa-
tie bijna het tegenovergestelde. De kwaliteit van de stafofficieren 
en -onderofficieren was zeer uiteenlopend. Om de kwaliteit van 
de staf van het sectorhoofdkwartier te waarborgen werd dan ook 
minimaal één Westerse stafofficier per G-branch geplaatst. 
De verleiding was dan ook groot voor mij om per G-branch direct 
zaken te doen met de Westerse collega’s in plaats van de Afri-
kaanse collega’s. Echter, door de sterke hiërarchische gevoelig-
heid bij de Afrikaanse collega’s, kwam ik er gelukkig snel achter 
dat het niet verstandig was om hen te passeren. Daarnaast be-
schikt de VN over weinig tot geen procedures. Wanneer de pro-
cedures echter wel aanwezig zijn, conformeert men zich zelden 
aan deze procedures. Vaak heeft dit te maken met het feit dat 
deze procedures niet algemeen bekend zijn of te omslachtig zijn 
waardoor men hiervan afwijkt en kiest voor een meer pragmati-
sche oplossing (zoals de eerder beschreven RFI-procedure).

Waar wij als Westerse strijdmacht bij voorkeur de ratio de boven-
toon laten voeren in ons besluitvormingsproces, lag dat bij de 
counterparts op het sectorhoofdkwartier anders. Naast het feit 
dat stafprocessen nauwelijks geïntegreerd aangelopen werden, 
werd in mijn optiek veel aan het zogenaamde toeval of het lot 
overgelaten. Besluitvorming, maar ook de bevelvoering, was niet 
een zaak dat zich laat vangen in ratio, uitsluiten van zoveel mo-
gelijk risico’s, uitgebreide orders en bijbehorende what-if scena-
rio’s. De uiteindelijke realiteit tijdens de uitvoering was in hun 

optiek toch altijd anders, dus zagen zij geen meerwaarde in het 
onnodig tijd en energie steken in een uitgebreide voorbereiding 
en het opstellen van een allesomvattend plan. “Inshallah” (als 
God het wil) en “On verra bien…” (We zullen zien…) waren ge-
vleugelde uitspraken die ik regelmatig hoorde om dit nog meer 
kracht bij te zetten. 
Als Artillerieofficier was het uiterst leerzaam en uitdagend om 
werkzaam te zijn binnen een inlichtingeneenheid. Door het zelf-
standige karakter van de functie en het vertrouwen dat ik geno-
ten heb van mijn commandant, beschikte ik over meer dan vol-
doende manoeuvrevrijheid om mijn eigen planning te maken, 
doelen te stellen en mijzelf te ontplooien. 

Hierdoor heb ik de mogelijkheid gehad om contact te leggen  
met de LNO’s van de SWE ISR TF in Timboektoe, regelmatig  
het Nederlandse HUMINT-team te versterken tijdens SLE- 
operaties en ben ik tevens ter ondersteuning van het Estlands 
HUMINT-team in Ansongo en Menaka geweest. 

Alles overziend was het een zeer bijzondere ervaring, waar ik 
met heel veel plezier naar terug kan kijken.Vergezeld door een Amerikaanse en Senegalese collega 

1   Stand van zaken in mei 2016.
2    http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/facts.shtml 
3   Woudstra, N.A. (2016), De VN-Missie in Mali; zelf doen of uitbeste-

den?, Militaire Spectator, Jaargang 185, nr. 5, p. 199.
4   Van Dalen, J.A. (2015), ASIFU; Baanbrekend inlichtingenexperiment 

in Mali, Militaire Spectator, Jaargang 184, nr. 7/8.
5   Sahla, S. (2014), Mali; broedplaats voor extremisme, terrorisme and  

criminaliteit, Militaire Spectator, Jaargang 183, nr. 3, p. 104. 
6    Mauritanië, Mali, Niger, Burkina Faso en Tsjaad.
7    Boeke, S. (2014), Van ‘Serval’ naar ‘Barkhane’: contra-terrorisme in 

de Sahel, Internationale Spectator, Jaargang 68, nr. 11. 
8    Ministerie van Defensie (2014), Communicatieplan Nederlandse bij-

drage MINUSMA, p. 5.
9    Directie Operaties (2016), Aanbiedingsnota (voorlopige) Formerings- 

& GereedstellingsOpdracht (vFGO) Long Range Reconnaissance Pa-

trol Task Group (LRRPTG).
10   Van Dalen, J.A. (2015), ASIFU; Baanbrekend inlichtingenexperiment 

in Mali, Militaire Spectator, Jaargang 184, nr. 7/8, p. 306.
11   Van Dalen, J.A. (2015), ASIFU; Baanbrekend inlichtingenexperiment 

in Mali, Militaire Spectator, Jaargang 184, nr. 7/8, pp. 308-309.
12   Dit is het zogenaamde ISTAR-concept. ISTAR betekent Intelligence  

Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance.
13   Dit wordt de X-PMESII-benadering genoemd. De X staat voor  

crossbenadering. PMESII staat voor Politiek, Militair, Economisch, 

Sociaal-cultureel, Infrastructuur en Informatie.
14   De internationale collega’s waren afkomstig uit België, Duitsland,  

Estland, Zwitserland en Denemarken. 
15   Ministerie van Defensie (2010), Defensie Inlichtingen Veiligheid  

Instituut. Inlichtingen Publicatie (IP-1). Operationeel Concept Inlich-

tingen Landoptreden Inrichting van de Geïntegreerde Inlichtingen- 

keten, pp. 22-28. 
16   De vredesonderhandelingen tussen de Malinese regering en strijden-

de partijen in Mali staan sinds 2014 onder leiding van de bemiddelaar 

Algerije. Na een half jaar onderhandelen besloot Algerije dat een  

einde moest komen aan de verscheidene verzoeningspogingen en 

presenteerde aan alle partijen een vredesakkoord voor Mali:  

“Accord pour la paix et la reconciliation au Mali”. 



IN DE VOC-MEDEDELINGEN NUMMER 4 VAN 2015 KON DE LEZER KENNIS 
NEMEN VAN DE STUDIE DOOR HET KENNIS CENTRUM GRONDGEBONDEN 
MANOEUVRE TEN BEHOEVE VAN DE AANSTAANDE MIDLIFE UPDATE/ 
UPGRADE VAN DE NEDERLANDSE FENNEK VLOOT. MAJOOR WOUTER  
JAN HOLLEMAN STELDE IN ZIJN ARTIKEL DAT VOOR DE KONINKLIJKE 
LANDMACHT HET LICHT VERKENNINGS- EN BEWAKINGSVOERTUIG  
FENNEK OOK IN DE KOMENDE JAREN BLIJVEND BEELDBEPALEND EN  
RELEVANT BLIJFT. IN DUITSLAND IS DIT NIET ANDERS. MEDE DOOR  
DE GEVECHTSERVARINGEN IN AFGHANISTAN HEEFT OOK DE BUNDES-
WEHR BESLOTEN OM VOOR DE DUITSE FENNEKS EEN ‘KAMPFWERT- 
STEIGERUNG’ PROGRAMMA DOOR TE VOEREN. 

TEKST EN FOTO’S /// ADJUDANT-ONDEROFFICIER INSTRUCTEUR PETER VAN IREN
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De verbeteringen richten zich vooral op de inzetbaarheid van het 
voertuig en de bescherming van de bemanning. Na uitvoering 
van het complete project krijgt het pantserwielvoertuig de naam 
Fennek-1A2. Adjudant Peter van Iren geeft in dit artikel een over-
zicht van de belangrijkste Duitse verbeteringen. Met dank aan 
Hauptfeldwebel Ingo Blaszczyk van de Technische Schule 
Landsysteme und Fachschule des Heeres für Technik, en Carl 
Schulze en Ralph Zwilling voor de beeldbijdragen.  

Geschiedenis
De ontwikkeling van de Fennek gaat terug naar een programma 
dat geheel op eigen initiatief en met eigen financiering werd uit-
gevoerd door de firma DAF SP (Special Products) Aerospace & 
Vehicle Systems. Een marktanalyse had uitgewezen dat er een 
‘gat’ zat tussen wielvoertuigen als de Nekaf Jeep en de Landro-
ver en de grotere gepantserde transportvoertuigen als de Trans-
portpanzer (TPz1) Fuchs of de Spähpanzer (SpPz2) Luchs A1/
A2. Reeds jaren daarvoor, op 1 augustus 1985, had generaal- 
majoor Grillmeier (General der Kampftruppen) al aangegeven dat 
er een nieuw verkenningsvoertuig moest komen om op termijn 
de Luchs te kunnen vervangen. 
In 1988 startte de Bundeswehr een  vergelijkingsonderzoek tus-
sen de Franse VBL van Panhard en de Zobel, een prototype van 
de Duitse firma Gesellschaft für Systemtechnik.

De Zobel

Eind 1992 resulteerde dit onderzoek in een behoeftestelling voor 
een licht verkenningsvoertuig. Na meerdere aanbiedingen van 
de industrie besloot Nederland in 1993 deel te nemen aan dit 
Duitse project. Winnaar van de uitschrijving werd uiteindelijk 
DAF SP Aerospace & Vehicle Systems in combinatie met de 
Duitse firma Wegmann. Op 18 december 1996 werd de eerste 
Truppenversuchsmuster (TVM1) overgedragen aan de Directie 
Materieel. Vijf jaar later werd op 21 december 2001 het contract 
ondertekend voor de levering van 410 voertuigen aan Nederland 
en 202 voertuigen aan Duitsland. Uiteindelijk zijn het voor de 
Bundeswehr 226 voertuigen geworden, waarvan er intussen en-
kele verloren zijn gegaan door operationele inzet in Afghanistan. 

De Bundeswehr gebruikt minder versies van dit type voertuig 
dan de Koninklijke Landmacht. De Duitse Fenneks zijn onderver-
deeld in:
- Spähwagen (verkenningsuitvoering)
- Beobachtungsfahrzeuge Artillerie (artilleriewaarnemers)
- Joint Fire Support Team (JFST)
- Führungs- und Erkennungsfahrzeug Pioniere (commando- en 

verkenningsvoertuig genie, deze versie beschikt niet over de uit-
schuifbare mast)

Bij de Nederlandse versies komen daar nog bij:
- Medium Range Anti Tank (MRAT)
- Mortier (MR)
- Stinger Weapon Platform (SWP)
- Algemene dienst (AD)

Remote Controlled Weapon Station FLW200
De standaard affuit is bij de Fennek-1A2 vervangen door het 
Fernbedienbare Leichte Waffenstation (FLW) 200, een Remote 
Controlled Weapon Station (RCWS) waarbij de keuze bestaat uit 
plaatsing van de .50 mitrailleur of de 40mm granaatwerper van 
Heckler & Koch. De  7.62mm MG3 wordt niet meer gebruikt. 
Voordelen van het RCWS:
-  een betere en snellere bestrijding van doelen
-  360 graden draaibaar
-  de richtkijker is vervangen door de LAZ400
-  verbetering van het gebruik van de rookbuslanceerinrichting 

(RBLI). Deze bevindt zich aan de FLW en is zodoende ook 360 
graden inzetbaar. De lanceerinrichting aan de achterzijde van 
het voertuig is verwijderd

-  verbeterde mogelijkheden voor het bepakken van de munitie 
door het aanbrengen van opbergplaatsen op het dak en aan 
de achterzijde van het voertuig

-  verbetering en versnellen van vuuroverwicht
-  verbetering van de (kleuren)monitor en de bediening door de  

schutter door middel van een joystick

Een Duitse Fennek getroffen door een bermbom in Afghanistan

Het Remote Controlled Weapon Station FLW200 met de granaat-
werper 40mm. Het wapen heeft een vuursnelheid van 340 schoten 
per minuut. De munitiekist heeft ruimte voor 32 granaten. De maxi-
male schootsafstand ligt bij 2000m.
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De LAZ400 is bij het RCWS rechts van het wapen gemonteerd

Met het inbouwen van de FLW200 zijn ook een aantal beveiligin-
gen aangebracht. Het systeem registreert als één van de toe-
gangsluiken op het voertuig wordt geopend. Een declinatiebe-
grenzer draagt dan automatisch zorg dat het wapensysteem op 
een veilige afstand over het luik heen draait en het afvuren bin-
nen deze zone is geblokkeerd.

De joystick voor de FLW200 is gemonteerd op een beweegbare arm-
leuning met links daarvoor de monitor van de bedieningseenheid

Achterzijde voertuig
Aan de achterzijde is de Fennek-1A2 te herkennen aan 2 muni-
tiekisten en een sleepstang. Bij het optreden in Afghanistan 

bleek dat het afslepen van een defect voertuig niet altijd mogelijk 
was met de middelen die op dat moment voorhanden waren. 
Naast het linker achterlicht bevindt zich thans een infrarood rem-
licht. Buiten de 1A2 versie zijn bijna alle Fenneks uitgerust met 
een nieuwe achteruitrijcamera. Deze is nu ook voorzien van een 
warmtebeeld. De bestuurder heeft een nieuwe monitor gekre-

De achterzijde van de Fennek-1A2 is te herkennen aan twee munitie 
opbergkisten en een sleepstang

De nieuwe achteruitrijcamera van de Fennek-1A2

De nieuwe monitor voor de bestuurder
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gen. Door het aanbrengen van de munitie opbergkisten is de 
zichthoek voor de bestuurder iets smaller geworden.
Voorzijde voertuig
Aan de voorzijde van het voertuig springt de nieuwe ‘neusbe-
scherming’ er markant uit. De Duitsers noemen het een Geräte-
träger of Bugkastenschutz. Het complete frame bestaat uit drie 
delen. Het middelste deel is aan de onderzijde bevestigd aan de 
twee sleepogen onder de neus van het voertuig en aan de bo-
venzijde aan de hijsogen. Vervolgens worden de twee zijstukken 
aan het middengedeelte bevestigd. In de zijstukken bevinden 
zich infrarood lampen om tactisch rijden bij duisternis mogelijk te 
maken. Volgens de Duitse wegen- en verkeerswet is het overi-
gens niet toegestaan om met een geplaatste Bugkastenschutz 
op de openbare weg te verplaatsen. 
Het aanbrengen van de nieuwe Bugkastenschutz heeft als bijko-
mend voordeel dat hij als anker kan worden gebruikt bij het ber-
gen van een ander voertuig. Bij gebruik laat de bemanning de 
Bugkastenschutz zakken en het voertuig rijdt rustig vooruit en 
zet zich hiermee vast. Het lierend vermogen van de Fennek is 5 
tot 10 ton. Het lierend vermogen wordt niet verhoogd door de 
nieuwe Bugkastenschutz. De Bugkastenschutz kan ook worden 

gebruikt om hindernissen aan de kant te schuiven. De hindernis-
sen mogen niet zwaarder zijn dan twee ton. 
Bescherming deuren en ramen
De scharnieren van de deuren zijn verstevigd met extra zware 
schroeven. Bij aanslagen met Improvised Explosive Devices 
(IEDs) is gebleken dat de deuren ontzet kunnen raken door de 
blast en de bemanning hierdoor extra letsel kan oplopen. Om dit 
te voorkomen is er een extra vergrendeling in de deur gebouwd 
om deze op zijn plaats en gesloten te houden. 
De tasjes die voorheen aan de binnenzijde als bergruimte wer-
den gebruikt, zijn verplaatst. Om dezelfde reden als de beide 
zijdeuren zijn ook de beide zijramen en de daaronder liggende 
bepantsering verstevigd met meer bouten. Door het extra ge-
wicht en de dikkere bepantsering is het niet mogelijk om de Fen-
nek-1A2 te voorzien van de gebruikelijke ‘jalouzie’ roosters voor 
de frontramen. 

Verbeterde bepantsering door het plaatsen van extra bouten 
bij de zijramen

Wapensteun
Bij de originele wapensteun had de 
bemanning soms het probleem dat 
het te lang duurde om het wapen uit 
de klem te krijgen en het voertuig te 
verlaten. 

Samen met de industrie heeft de 
Bundeswehr een universele wapen-
klem ontwikkelt zodat alle kleinkali-
ber wapens in gebruik bij de Bun-
deswehr, met uitzondering van de 
MG3 en het  snipergeweer, in deze 
houder passen. 

Een simpele handeling is nu vol-
doende om het wapen snel uit de vergrendeling te nemen.

Branddetectiesysteem en brandblusinstallatie
Alle Fennek-1A2 voertuigen worden uitgerust met een brandde-
tectiesysteem en een brandblusinstallatie in het motor- en ver-
snellingsbakruim. Detectiedraden in het compartiment reageren 
op een verhoging van de geprogrammeerde temperatuur en zet-
ten automatisch de brandblusinstallatie in werking. Het systeem 
is gevuld met stikstof.

De voorzijde van de Fennek-1A2. De infraroodverlichting is 
ingebouwd in de linker en rechter beschermbeugel van de 
Bugkastenschutz

De Geräteträger of Bugkastenschutz als anker bij het bergen 
van andere voertuigen

De universele wapenklem 
voor kleinkaliber wapens



Verstevigingen in het voertuig
Mede door de opgedane ervaringen in Afghanistan zijn er op 
verschillende plaatsen in het voertuig verstevigingen aange-
bracht. Deze zijn niet altijd zichtbaar. Deze verstevigingen zijn 
primair bedoeld om de veiligheid van de bemanning te verhogen. 
Zo worden er o.m. extra platen op lasnaden en boven bepaalde 
componenten aangebracht om te voorkomen dat zij bij een blast 
loskomen en door het voertuig vliegen. Een beperkt aantal Fen-
neks krijgt een extra pantserplaat als bodemplaat. Voorlopig 
wordt alleen de JFST versie hiermee uitgerust. Deze voertuigen 
worden aangeduid als de Fennek-1A3. De extra pantserplaat 
zorgt met name aan de voorzijde voor een betere bescherming 
van de bestuurder.

Fennek-1A3: de Joint Fire Support Team versie
Na goedkeuring van het project ‘Radbewegliches Beobacht-
ungsfahrzeug JFST Fennek’ in februari 2007 werd een begin ge-
maakt met de aanschaf van deze speciale versie. In november 
2007 werd het contract getekend met Krauss Maffei Wegmann 
(KMW) en 14 maanden later werd het eerste JFST duo voor be-
proevingen ter beschikking gesteld. 

Om een hogere mate van flexibiliteit te bereiken in het optreden 
met joint fire support teams is gekozen voor een duo variant. 
Deze bestaat uit een ‘air to ground’ variant en een ‘ground to 
ground‘ variant. De ‘air to ground’ variant is speciaal uitgerust 
om de Close Air Support te coördineren met zowel rotary als 
fixed wing toestellen. De ‘ground to ground’ variant is uitgerust 
om de vuursteun te coördineren met grondgebonden artillerie, 
vanuit zee of door middel van Close Combat Attack door ge-
vechtshelikopters.  
 
Om deze vuursteuncoördinatie opdrachten zo nauwkeurig mo-
gelijk uit te voeren is (vooralsnog) alleen de JFST versie uitgerust 
met de nieuwe BAA kop (Beobachtungs und Aufklärungsaus-
stattung), aangeduid als de BAA2. Deze is voorzien van een 
hoge resolutie CCD daglichtcamera met vier gezichtsvelden 
(zoom), een zeer sterke Zeiss Attica warmtebeeldcamera, een 
LDM43 laser afstandsmeter en een Laser Target Designator Mo-
dule (LTDM) of te wel de laserpointer. Met deze BAA2 worden 
doelen bij daglicht tot 9000m onderkend en tot 17000m bij duis-

ternis. Identificatie van doelen is bij daglicht tot 3700m en bij 
duisternis tot 5100m. Met de laserpointer kunnen doelen ‘aan-
gewezen’ en gemarkeerd worden. Lasergestuurde munitie wordt 
hiermee op het doel gestuurd. De Bundeswehr heeft een order 
geplaatst voor 40 stuks van de JFST versie. De eerste Fen-
neks-1A3 werden onmiddellijk ingezet in Afghanistan. 
Een Missions Datenaufzeichnungsgerät (MDA) legt beeld en ge-
luid van alle missies vast. De informatie is desgewenst met  

Het branddetectiesysteem en de brandblusinstallatie

De nieuwe BAA2 kop voor de Fennek JFST versie
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speciaal beveiligde USB sticks te downloaden. Beide JFST  
varianten hebben links in het voertuig een verschuifbare console 
met drie beeldschermen. Het Führungs- und Informationssys-
tem Heer, te vergelijken met het Nederlandse Battlefield  
Management Systeem (BMS), daarnaast het Führungs- und 
Waffeneinsatzsystem (voor het leiden van artillerievuur) Adler II 
en de bedieningseenheid voor de BAA2 kop.
 
De JFST-versie beschikt over twee SEM90 VHF/UHF radio’s 
voor spraak en één TRM6021 VHF/UHF radio voor ground tot air 
communicatie. Een Streitkräftegemeinsame Taktische Feuerun-
terstützung (STF) fungeert als communicatieserver. De air to 

ground versie is daarbij nog uitgerust met Elcrodat 4-2 cryptoap-
paratuur voor het versleutelen van analoge en digitale berichten. 
Verder is het Video Download System (VDS) Rosetta ingebouwd 
en heeft de Fennek JFST een draagbare Portable Lightweight 
Designator and Rangefinder (PLDR) aan boord. Ook is in het 
voertuig de PRC-117F VHF/UHF radio met X-wing antenne  
voor satellietcommunicatie aanwezig, evenals de HRM7000 
HF-radio.

De ground tot ground versie heeft naast twee Elcrodat 4-2  
cryptosets, een draagbare SEM70 VHF/UHF radio  en een HRM 
7400 HF radio. Voor het leiden van artillerie- en mortiervuur is in 
het voertuig een draagbare waarnemersuitrusting aanwezig. 

Satellietcommunicatie
Alle Fenneks krijgen een Bundeswehr satelliet communicatie-
systeem (satcom Bw) met antenne om wereldwijd satellietver-
binding te kunnen onderhouden. Het systeem zoekt daarbij 
voortdurend naar het sterkste satellietsignaal. 
Daarnaast krijgen de Fenneks het Tetrapol-Bw systeem, een  
Mini-m satcomsysteem speciaal bedoeld voor het onderhouden 
van de verbindingen binnen een groep geselecteerde deelne-
mers. Mini-m heeft een bereik van ongeveer tien kilometer, maar 
dit is mede afhankelijk van het terrein. 

Stoorzender
Niet alleen de Fennek-1A2, maar ook alle overige Fenneks wor-
den uitgerust met een stoorzender op het voertuig, die er voor 

moet zorgen dat Improvised Explosive Devices niet op afstand 
tot ontploffing kunnen worden gebracht. De CG-12 van de firma 
EADS Deutschland GmbH bestaat uit een magnetische antenne-
voet, de antenne en een speciale sleutel voor montage. 
De antenne wordt op een speciale steun op het achterdek van 
het voertuig geplaatst. Een kabel verbindt de antenne met de 
bedieningseenheid in het voertuig.

De monitor met bedieningseenheid voor de BAA2 kop 

De beeldschermen van het Führungs- und Informationssystem Heer 
(links) en het Führungs und Waffeneinsatzsystem Adler II

De Fennek-1A2 bij de Bundeswehr
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Indeling PzH2000NLD
Van de 57 stuks PzH2000NLD zijn 25 stuks als volgt ingedeeld:
• 18 x PzH2000NLD ingedeeld bij VUSTCO/A-, B- en C-bt;
• 4 x PzH2000NLD ingedeeld bij VUSTCO/SCHOOL; deze zijn  
 als volgt in gebruik:
 o 2x PzH2000NLD ingezet voor de opleidingen VUSTCO/ 
   VUSTSCHOOL in IDAR OBERSTEIN (DEU);
 o 1x PzH2000NLD uitgeleend voor onderhoudsopleidingen 
   aan OTCO/OTCLog in AACHEN (DEU);
 o 1x PzH2000NLD uitgeleend voor beproevingen aan DMO/ 
   KCW&M in ’t Harde

• 3 x PzH2000NLD zijn uitgesplitst in:
 o 2x onderstel: Driver Training Vehicle (DTV) bij OTCO/
   OTCRij in Amersfoort;
 o 2x toren: Fire Mission Trainer (FMT), variant 2, bij VUSTCO 
   in IDAR OBERSTEIN (DEU);
 o 1x onderstel: Trainer Chassis with Error Simulation (TCES)  
   bij OTCO/OTCLog in AACHEN (DEU);
 o 1x toren: Turret Trainer Troubleshooting Practice (TTTP) bij  
   OTCO/OTCLog in ESCHWEILER (DEU).

Tactiek & Techniek

IN DIT ARTIKEL BESCHOUW IK DE INSTANDHOUDING VAN EEN DEEL  
VAN DE MOMENTEEL INGEDEELDE PZH2000NLD. DAARBIJ BESTEED IK 
KORT AANDACHT AAN DE EENHEDEN DIE HET ONDERHOUD UITVOEREN, 
MAAR GA MET NAME IN OP DE COMPLEXE LOGISTIEKE KETEN VAN  
DE PZH2000NLD. IK SLUIT AF MET POTENTIËLE OPLOSSINGSRICHTINGEN, 
DEELS OP PERSOONLIJKE TITEL, VOOR DE GESCHETSTE PROBLEMATIEK.

TEKST EN FOTO’S /// IR. ING. C. (KEES) NIEUWENDIJK, MBA EMLOG MTL, HOOFD SECTIE OPERATIES, 
MATERIEELLOGISTIEK COMMANDO LAND



Instandhouding van de PzH2000NLD
In de levenscyclus van en wapensysteem kunnen globaal de vol-
gende drie fasen worden onderscheiden:
• Projectfase. In deze fase wordt het wapensysteem aange-

schaft;
• Instandhoudingsfase. In deze fase wordt het wapensysteem 

door de gebruikende eenheid of eenheden gebruikt;
• Afstotingsfase.
 In dit artikel beperk ik me tot de instandhoudingsfase van  

de PzH2000NLD; de fase waarin het wapensysteem zich  
momenteel bevindt.

Beperkingen
• In dit artikel beperk ik mij tot de instandhouding van de 18  
 stuks PzH2000 NLD die bij de drie vuursteunbatterijen  
 (vustbtn) zijn ingedeeld;
• Er wordt alleen aandacht besteed aan het zogenaamde  
 vredesonderhoud, het onderhoud dat plaatsvindt op de  
 kazernelocatie;
• In dit artikel zal met name worden ingegaan op de problemen  
 in de logistieke keten en de mogelijke oplossingen daarvoor.

Onderhoud
Bij Staf Matlogco wordt gewerkt met een zogenaamde klanten-
bindingslijst (KBL) en werktoedelingslijst (WTL). In de KBL wordt 
elke operationele gebruikende CLAS-eenheid gekoppeld aan 
een herstelpeloton (hrstpel) van een brigadeherstelcompagnie 
(hrstcie). De WTL geeft aan door welke CLAS-hersteleenheid het 
onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dat kan behalve het 
hrstpel ook een materieellogistiek peloton (matlogpel) van 300 
Matlogcie zijn. Voor de eenheden van het VUSTCO is de onder-
houdsrelatie hierna weergegeven.

    KBL  WTL
VUSTCO:  
VUSTCO/STAF 431 Hrstpel 301 Matlogpel 
      locatie ‘t Harde
VUSTCO/A-bt 431 Hrstpel 431 Hrstpel
VUSTCO/B-bt 431 Hrstpel 431 Hrstpel
VUSTCO/C-bt 431 Hrstpel 431 Hrstpel
VUSTCO/OST 431 Hrstpel 301 Matlogpel 
      locatie ‘t Harde
VUSTCO/SCHOOL 431 Hrstpel 301 Matlogpel 
      locatie ‘t Harde

Let wel: de hierboven weergegeven onderhoudsrelatie geldt in 
principe voor al het materieel dat bij de eenheden van het VUST-
CO is ingedeeld. Een uitzondering wordt gevormd voor de  
PzH2000NLD; dit wapensysteem wordt alleen onderhouden 
door de militaire monteurs van 431 Hrstpel.

Zowel 431 Hrstpel als 301 Matlogpel locatie ’t Harde is gehuis-
vest op de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne (LTK) in ’t Harde. 
431 Hrstpel maakt deel uit van 43 Hrstcie welke eenheid is gele-
gerd op de Johannes Postkazerne in Havelte. 301 Matlogpel 
maakt deel uit van 300 Matlogcie dat deel uitmaakt van het Mat-
logco en behalve uit 301 Matlogpel uit 302 Matlogpel en 303 
Matlogpel bestaat. 43 Hrstcie bestaat uit louter militairen, terwijl 
bij 300 Matlogcie vrijwel alleen burgers werkzaam zijn. 43 Hrstcie 
ondersteunt op materieellogistiek gebied de eenheden van 43 

Mechbrig en een aantal eenheden van het OOCL, waaronder het 
VUSTCO, bij gereedstelling en expeditionaire inzet. 300 Matlog-
cie ondersteunt de niet operationele eenheden van het CLAS, 
waaronder OTCa, onderhoudt al of een deel van het grondge-
bonden materieel van de overige krijgsmachtdelen (CLSK, CZSK 
en KMar), CDC en DMO maar ook ten dele het grondgebonden 
materieel van de operationele eenheden van het CLAS. Dit laat-
ste vanwege het feit dat de productiviteit van de militaire  
monteur tijdens expeditionaire inzet ongeveer driemaal hoger  
ligt dan onder vredesomstandigheden, waardoor de onder-
houdscapaciteit van de hrstcien onvoldoende is voor al het bij de 
operationele eenheden van het CLAS ingedeelde grondgebon-
den materieel. Hierdoor is er sprake van overflow van werklast 
van de hrstcien naar de eenheden van 300 Matlogcie. De WTL 
wordt gebruikt om deze overflow aan de voorkant planmatig in te 
regelen waardoor de onvoorziene overflow gedurende het jaar 
wordt gereduceerd.

Knelpunten bij de instandhouding van de PzH2000NLD
Voor delen van de hierna volgende tekst heb ik gebruik gemaakt 
van het artikel van Lkol Pieter Breeuwsma in de laatste editie van 
Militair Logistiek Magzine (MLM), Breeuwsma MTL, Lkol P.O.

Problemen in de logistieke keten
Door de Algemene Rekenkamer (ARK) zijn in 2015 serieuze te-
kortkomingen geconstateerd in de logistieke keten voor reserve-
onderdelen. De ARK stelt dat de problemen vooral worden ver-
oorzaakt doordat Defensie het onderhoudsproces veelal 
benadert vanuit korte termijn perspectief. Dit is zichtbaar in de 
volgende punten:
• Bij de verwerving van nieuw materieel wordt te weinig reke-

ning gehouden met de exploitatie en het uit te voeren onder-
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houd en worden initieel te weinig reserveonderdelen aange-
schaft;

• Er bestaat onvoldoende inzicht in de benodigde reserve- 
onderdelen en de levertijden daarvan. De afgesloten contrac-
ten met leveranciers zijn dan niet goed afgestemd op de te 
verwachten behoefte;

• Er bestaan voor veel wapensystemen (oud en nieuw) geen  
actuele onderhoudsplannen voor het uit te voeren onderhoud.

De complexe logistieke keten van de PzH2000NLD
Het wapensysteem bestaat uit 8.743 verschillende artikelen. 
Door het verplicht gestelde Assortimentsgewijs Werken (AGW) 
worden deze artikelen binnen vijf (5) verschillende defensie- 

onderdelen door drieëntwintig (23) verschillende assortiments- 
managers in eenenzestig (61) verschillende sub-assortimenten 
beheerd! Zo zal bijvoorbeeld een assortimentsmanager van de 
Marine niet direct de relatie zien tussen zijn artikelen (bijv. boutje 
M8, O-ringetje of een pakking) en het onderhoud aan de PzH-
2000NLD. De defensievoorraad ligt in zeven (7) verschillende 
depots die behoren tot vier (4) verschillende defensieonderdelen! 
Alhoewel veelal wel bekend is wat de problemen rondom de be-
schikbaarheid van de reserveonderdelen zijn, is het niet eenvou-
dig om met zoveel partijen afstemming te zoeken over de inte-
grale aanpak van de problematiek rond de materiele gereedheid. 

Veel spelers hebben weliswaar de verantwoordelijkheid voor het 
oplossen van het probleem, maar slechts weinigen voelen zich 
ook probleemeigenaar en handelen hiernaar. Nederland maakt 
samen met o.a. Duitsland, Griekenland en Italië deel uit van een 
internationaal samenwerkingsverband dat vastgelegd is in een 
MOU PartLog PzH2000NLD. 
In 2009 heeft dit samenwerkingsverband besloten om de in-
standhouding van de PzH2000NLD onder te brengen bij NSPA. 
NSPA biedt de deelnemende landen ondersteuning op o.a. con-
figuratiemanagement, centraal voorraadbeheer en on-site sup-
port en communiceert voor de samenwerkende landen met de 
OEM van het wapensysteem. Deze samenwerking kent haar  
eigen dynamiek en uitdagingen.
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Beurtpakketten
Onder andere voor de PzH2000NLD is besloten tot het laten 
aanmaken van complete beurtpakketten waarmee de monteurs 
de diverse jaarbeurten (compleet) kunnen uitvoeren: de PzH-
2000NLD hoeft voor preventief onderhoud maar eenmaal de 
werkplaats in. Door de HDBV van DMO wordt in de Aanwiizing 
Inzet beurtpakketten voor onderhoud gesteld dat basis grijparti-
kelen moeten worden uitgezonderd van opname in beurtpakket-
ten en dat het samenstellen van beurtpakketten door defensie-
personeel kan worden uitgevoerd in periodes van minder vraag; 
voor de beurtpakketten van de PzH2000NLD zou dit inhouden 
dat medewerkers van de Afdeling Fysieke Distributie in het  
Depot Lettele hiervoor in aanmerking zouden komen.
Mijns inziens, is dat nu net niet de bedoeling. Een beurtpakket 
moet de absolute garantie geven dat het preventieve onderhoud 
aan het wapensysteem in één (1) keer compleet kan worden uit-
gevoerd. Ik pleit dus voor opname van ook basis grijpartikelen in 
een beurtpakket. Daarnaast is op dit moment de situatie bij het 
uitleveren van reserveonderdelen nog niet stabiel. Ik ben er dan 
ook geen voorstander van om op dit moment defensiepersoneel 
in te zetten voor het samenstellen van beurtpakketten en stel 
voor dit voorlopig door de civiele industrie te laten uitvoeren. 
Wanneer het uitleveren zich heeft gestabiliseerd zal een haal-
baarheidsstudie moeten uitwijzen wat de meest doelmatige op-
lossing is.

Ter afsluiting
In dit artikel heb ik u kennis laten maken met de instandhouding 
van de PzH2000NLD en met name de problematiek in de logis-
tieke keten van dit wapensysteem. Het artikel wordt afgesloten 
met een aantal initiatieven en voorstellen, deels op persoonlijke 
titel, die moeten leiden tot een significante verhoging van de ma-
teriele gereedheid van de PzH2000NLD en andere wapensyste-
men van het CLAS, dat ook op het netvlies staat van C-LAS, 
Lgen Leo Beulen. 
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Potentiële oplossingsrichtingen voor deze knelpunten
In reactie op het rapport van de ARK hebben de Hoofd Directie 
Bedrijfsvoering (HDBV) van de DMO en de Directie Aansturing 
Operationele Gereedheid gezamenlijk een plan van aanpak  
opgesteld met korte en middellange termijn maatregelen ter  
verbetering van de logistieke keten van reserveonderdelen 
(Breeuwsma MTL, Lkol P.O.). De korte termijn maatregelen zijn 
SMART en richten zich vooral op het behalen van “quick wins” in 
de besturing van de logistieke keten zoals het vergroten van de 
logistieke responstijd, het verbeteren van de logistieke betrouw-
baarheid, het verhogen van de servicegraden en het terugdrin-
gen van het aantal naleveringen. 

Op de middellange termijn zullen op basis van zogenaamde in-
standhoudingsanalyses voor de wapensystemen acties worden 
genomen op de inrichting en werking van de gehele keten van 
operationeel gebruik, systeemlogistiek, ketenlogistiek en afspra-
ken met toeleveranciers voor bijv. het afsluiten van prestatie- 
contracten. Kortgeleden is de Pilot Instandhoudingsanalyse 
PzH2000NLD afgerond. Behandeling van de resultaten hiervan 
in dit artikel voert te ver. Voor belangstellenden kan ik desge-
wenst laten beoordelen of documentatie beschikbaar kan  
worden gesteld.

Tiger Team MG
Naar aanleiding van het overleg tussen C-LAS en zijn ondercom-
mandanten over o.a. de materiele gereedheid (MG) heeft hij de 
Directeur van de Afdeling Materieel & Diensten van Staf CLAS 
opdracht gegeven om met behulp van een zogenaamd Tiger 
Team integraal het gehele MG-domein te bezien en met voord-
stellen te komen ter verbetering hiervan.

Systeem gerichte logistieke benadering
Mijns inziens, verhindert het verplicht gestelde AGW een optima-
le instandhouding van de PzH2000NLD. Het verdient aanbeve-
ling om voor essentiële uitrustingsstukken (van het CLAS), waar-
onder de CV9035NL, BOXER, BUMA, FENNEK, PzH2000NLD, 
AGW los te laten en over te gaan naar een systeemgerichte  
logistieke benadering. Hierbij worden alle artikelen van een  
wapensysteem opgeslagen in één (1) depot en is één (1) sys-
teemlogistiekmanager verantwoordelijk voor het wapensysteem.
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In 2007 arriveerden de eerste eenheden van het Commando 
Luchtdoelartillerie op Luchtmachtbasis De Peel waar de Groep 
Geleide Wapens gestationeerd was. In 2009 werd besloten de 
eenheden samen te voegen. Luchtmachtbasis De Peel werd 
omgedoopt tot Luitenant-generaal Bestkazerne. Het nieuwe  
onderdeel werd ondergebracht bij de Koninklijke Landmacht.  
De Patriot wapensystemen zijn overgedragen aan de KL, maar 
worden nog hoofdzakelijk bediend door KLu-personeel. Bij 
deze een kennismaking met deze, voor menig artillerist, wellicht 
vreemde eend in de bijt.

Algemeen
Halverwege de jaren ’50 van de vorige eeuw kwam er binnen de 
Nederlandse krijgsmacht een discussie op gang over de rol die 
geleide wapensystemen zouden kunnen gaan spelen in de lucht-
verdediging van West-Europa. In 1957 besloot Nederland een 
Amerikaans aanbod te accepteren, waarbij grond-lucht geleide-
wapensystemen aan de Europese NAVO-partners ter beschik-
king werden gesteld. Het aanbod behelsde in eerste instantie 
Nike-raketten, een geleide wapensysteem tegen luchtaanvallen 
door (strategische) bommenwerpers. De Amerikanen boden niet 
alleen de hardware aan, ook de opleiding van technisch en ope-
rationeel personeel voor één NL Nike-bataljon wilden ze voor 
hun rekening nemen. Kort daarop besloot de minister van defen-
sie het op te richten bataljon onder te brengen bij de KLu. Een 
besluit met verstrekkende consequenties voor de luchtmachtor-

ganisatie. Naast vliegtuigen gingen ook raketten deel uitmaken 
van het luchtmachtarsenaal. De slagkracht van de KLu zou 
vanaf de jaren ’60 voor een niet onaanzienlijk deel bestaan uit 
geleidewapensystemen. Opmerkelijk daarbij was dat de nieuwe 
systemen, als onderdeel van  een geïntegreerde bondgenoot-
schappelijke luchtverdediging, voor het leeuwendeel in Duits-
land zouden worden gestationeerd. Van 1960 to 1995 leverde de 
KLu met verschillende Groepen Geleide Wapens (GGWs) – ieder 
samengesteld uit meerdere GW-squadrons – in Duitsland een 
belangrijke bijdrage aan de luchtverdediging van het Europese 
NAVO-gebied. In die periode ontwikkelden de GGWs  zich tot 
een belangrijke pijler van de KLu.

De luchtverdediging tijdens en na de Tweede wereldoorlog
Kort na de capitulatie van Duitsland, in mei 1945, zijn er vanuit 
een laagvliegend vliegtuig opnames gemaakt van het gebombar-
deerde Berlijn. Zo ver het oog reikte zag men slechts verwoeste 
straten met puin, schroot en kraters. 
De stad vormde een decor van verwoesting en dood. Tijdens de 
oorlog was gebleken dat luchtverdedigingjagers, vanaf de grond 
geleid met behulp van radar, zware verliezen kon toebrengen aan 
grote formaties bommenwerpers. Aan de Britten komt de eer 
toe, als eerste zo’n luchtverdedigingstelsel te hebben ontwik-
keld; hun successen in de ‘Battle of Britain’ waren er grotendeels 
op gebaseerd. Ook luchtdoelkanonnen maakten deel uit van het 
stelsel. De lua heeft altijd minder tot de verbeelding gesproken, 

TEKST EN FOTO’S /// JAAP JANSEN, SECRETARIS

DE GROEPEN GELEIDE WAPENS VAN 
DE KONINKLIJKE LUCHTMACHT

IN 2012 IS HET DEFENSIE GRONDGEBONDEN LUCHTVERDEDIGINGS- 
COMMANDO (DGLC) OPGERICHT. DEZE EENHEID IS ONTSTAAN DOOR  
SAMENVOEGING VAN DE GROEP GELEIDE WAPENS VAN DE KONINK- 
LIJKE LUCHTMACHT EN HET COMMANDO LUCHTDOELARTILLERIE VAN 
DE KONINKLIJKE LANDMACHT.
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toch hebben de duizenden stukken zware en lichte lua een voor-
name rol gespeeld. Als voorbeeld gelden de Duitse verliezen aan 
vliegtuigen boven Nederland in de meidagen van 1940 (onge-
veer 350) voor het merendeel (ca 200) veroorzaakt door de lua en 
ander vuur vanaf de grond. In de meeste landen, waaronder ons 
land, was de lua ondergebracht bij de landmacht. In Duitsland 
echter behoorde de lua rond de steden (FLAK) tot de ‘Luftwaffe’ 
en vormde samen met de dag- en nachtjagers en de radars een 
geïntegreerde organisatie binnen hetzelfde krijgsmachtdeel, de 
Duitse constructie was frappant. Immers, de vraag of de grond-
gebonden luchtverdediging een zaak van de landmacht dan wel 
de luchtmacht moet zijn, is tot op de dag van vandaag actueel.

Ontwikkeling van de grond-lucht geleide wapens na
de Tweede wereldoorlog
Grond-lucht geleide wapens vormen in belangrijke mate een 
vervolg op de zware lua die aan het eind van zijn technische 
mogelijkheden was gekomen. De lua kon na de Tweede Wereld-
oorlog geen gelijke tred meer houden met de ontwikkeling van 
de strategische bommenwerper. Dankzij straalmotoren konden 
bommenwerpers hoger en sneller vliegen en raakten zo buiten 
bereik van de granaten van de zware lua. Het feit dat de zware 
lua ‘er niet meer bij kon’ leidde tot het idee dat raketten wel-
licht bruikbaar zouden zijn voor de luchtafweer. Raketten waren 
sneller dan vliegtuigen en hebben een groter hoogtebereik. De 
techniek zag zich voor twee belangrijke uitdagingen gesteld: het 

ontwikkelen van een geschikte raket en het bijbehorende ge-
leidingssysteem. De Nike was een radargeleid wapen. De Nike 
Ajax werd in 1953 operationeel in gebruik genomen door de ‘US 
Army’ voor de verdediging van grote steden tegen aanvallen met 
bommenwerpers op middelbare en grote hoogte. Het bereik 
was ruim 40 km tot op een hoogte van 21 km. De raketmotor 
gebruikte vloeibare brandstof terwijl de booster, de eerste trap, 
vaste brandstof gebruikte. De maximale snelheid was mach 2, 
aansturing gebeurde via een commandogeleiding-systeem. De 
grondapparatuur bestond uit verschillende radars, waaronder 
één voor het volgen van het doel en één voor het volgen van de 
raket. De Nike kon slechts één doel tegelijk onderscheppen en 
had dus een lage vuursnelheid. Gezien het beperkte bereik werd 
al snel een verbeterde versie ontwikkeld, de Nike Hercules, die 
een bereik had van ca 140 km en een snelheid van ruim mach 
3. Hoewel de Nike verplaatsbaar was kan men niet spreken van 
een mobiel wapensysteem. Daarvoor kostte een verplaatsing te 
veel tijd en moeite.

Ook op lage hoogte: de ontwikkeling van de Hawk
De ontwikkeling van de HAWK kwam voort uit de behoefte van 
de US Army aan een mobiel luchtverdedigingssysteem dat ge-

Nike Ajax langs de Autobahn

Aftanken Nike Ajax, radargeleide raket
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lijke tred kon houden met de bewegingen van gemechaniseerde 
eenheden. In het tijdperk van de propellervliegtuigen had de lich-
te lua met zijn bereik van ca 3000 meter hier uitstekend voldaan. 
De verbeterde prestaties van straalvliegtuigen creëerden de be-
hoefte aan luchtafweer over grotere afstanden. Hoe sneller het 
doel, hoe kleiner het ‘venster’ dat de luchtafweer heeft voor het 
uitbrengen van vuur, en hoe kleiner de trefkans. Door gebruik te 
maken van raketten werd dit venster aanzienlijk vergroot en nam 
de trefkans toe. Overigens behield de lichte lua, mits voorzien 
van radar, voldoende operationele waarde om te worden inge-
zet voor luchtverdediging in de voorste linies, waar de HAWK te 
kwetsbaar was. De HAWK kon meer dan één doel tegelijk on-
derscheppen en was in staat doelen op lage tot zeer lage hoogte 
te bestrijden. De HAWK-raket had een maximumsnelheid was 
mach 2,5,  een afstandsbereik van 40 km, een hoogtebereik van 
18 km en een minimale onderscheppinghoogte van minder dan 
30 meter. Het wapensysteem was in staat snel te verplaatsen: 
binnen één uur was de batterij marsgereed en na aankomst op 
de nieuwe locatie was het systeem binnen een uur weer inzet-
baar. De geschiedenis van de geleide wapens in Duitsland is 
nauw verweven met het geïntegreerde luchtverdedigingstelsel 
van de NAVO in Europa. De ideeën die aan dit stelsel ten grond-
slag lagen, de opbouw ervan en de tactische werkwijze hebben 
in hoge mate bijgedragen tot het uiteindelijke ‘gezicht’ van de 
Nederlandse eenheden in Duitsland.

Nationale plannen tegen de achtergrond 
van de koude oorlog
De Koude Oorlog bereikte midden jaren ’50 een van zijn hoog-
tepunten. West-Europa was een belegerde vesting; een aanval 
van de Sovjets werd als een reële mogelijkheid beschouwd, dit 
maakte de geesten rijp voor nauwe samenwerking in NAVO-
verband en aanzienlijke inspanningen voor de gezamenlijke 
defensie. De KLu omvatte twee operationele commando’s: het 
Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) en het Com-
mando Luchtverdediging (CLV). Het CLV had behalve luchtver-
dedigingjagers ook de tot de landmacht behorende territoriale 
lua onder operationeel commando. Een gegeven dat van invloed 
zou zijn op de vraag bij welk krijgsmachtdeel de geleide wapens 
zouden moeten worden ingedeeld. In het voorjaar van 1957 bo-
den de Amerikanen aan een bataljon Nike-raketten, inclusief 
opleiding personeel, ter beschikking te stellen mits Nederland 
deze eenheid zou gebruiken voor geïntegreerde verdediging. Het 
Amerikaanse aanbod maakte de vraag actueel welk krijgsmacht-

Nike Hercules, een verbeterde versie

HAWK raketsysteem

Cold War

Geschiedenis & Traditie

53



54

Geschiedenis & Traditie

deel dit wapen in zijn inventaris moest krijgen: de landmacht of 
de luchtmacht? Bij de lua waren al hoge verwachtingen gewekt 
o.a. omdat de zware lua moest verdwijnen. Er waren zelfs al en-
kele lua-officieren opgeleid voor geleide wapens. Maar ook de 
luchtmacht had argumenten. Het Comité Verenigde Chefs van 
Staven besloot in 1957 dat de KLu moest worden belast met 
het formeren van het Nike-onderdeel. De volgende overwegin-
gen gaven de doorslag. Ten eerste was de KLu belast met de 
verantwoordelijkheid voor de luchtverdediging. Ten tweede be-
hoorde de lua weliswaar tot de landmacht maar stond ze onder 
operationeel bevel van de luchtmacht. Ten derde vertoonden ge-
leide wapens veel overeenkomsten met vliegtuigen en moest het 
personeel van de luchtmacht beter in staat worden geacht de 
hoogwaardige technologie onder de knie te krijgen. 
In 1958 werd een begin gemaakt met de opleiding van perso-
neel voor de Eerste Groep Geleide Wapens (1 GGW), daarnaast 
verscheen een ander type raket aan de horizon, de HAWK. Aan-
gezien Nederland de verplichting kreeg opgelegd dat de helft 
van het aantal Nederlandse GGWs geschikt moest zijn voor het 
bestrijden van doelen op lage hoogte werd de HAWK-luchtdoel-
raket besteld en kwam het Nederlandse aandeel in de geleide 
wapengordel op vijf SAM-eenheden, twee Nike- en drie HA-
WK-groepen, alle in te delen bij de KLu en bestemd voor de 
Forward Missile Intercept Zone in Duitsland. Dankzij het door-
dachte concept van het wapensysteem, wat voortdurende mo-
dernisering toeliet, werd de HAWK een van de meest verbreide 
wapensystemen in de westerse wereld.

De Nike terloops nucleair
Het gezicht van de Koude Oorlog werd vooral bepaald door de 
dreiging met nucleaire wapens. Voordat de intercontinentale bal-
listische raket de belangrijkste wapendrager werd, was het voor-
al de strategische bommenwerper die deze rol vervulde. Zowel 
de Nike als de HAWK waren in principe geschikt om te worden 
voorzien van een nucleaire lading. Maar waarom zou men daar-
mee een grond-lucht wapen uitrusten?

De HAWK, primair bedoeld voor de korte afstand en lage hoog-
te, had als nucleair wapen weinig gebruiksmogelijkheden. De 
inzet zou te riskant zijn voor eigen troepen. Voor de Nike lag dat 
anders. Grote formaties bommenwerpers op grote hoogte vorm-
den lonende doelen voor nucleaire Nikes. Het paste geheel in 
het strategisch denken van de jaren ‘50 om deze formaties, die 
waarschijnlijk atoombommen aan boord hadden, ook met nucle-
aire wapens te bestrijden. Door nuclearisering van de luchtver-
dediging kon men de overlevingskans van formaties, maar ook 
van individuele aanvallers drastisch reduceren. 

De tegenstander wist dit. Het beperkte de optie van een massale 
aanval op grote hoogte. Een ander argument voor een nucleaire 
Nike was de mogelijkheid om er gronddoelen mee te bestrijden. 
De Nike kon worden ingezet als langeafstandsartillerie met een 
hoge graad van nauwkeurigheid. Voldoende redenen voor de 
Amerikanen om een nucleaire versie te ontwikkelen. In zekere 
zin compenseerde het nucleaire wapen de beperkingen in vuur-
kracht en trefzekerheid van de eerste generatie geleide wapens. 
In december 1957 accepteerde Nederland een aantal nucleaire 
taken waaronder die voor de Nike. Op 1 november 1959 werd 1 
GGW opgericht. 

Keuze voor geleide wapens naast jachtvliegtuigen
Het voordeel van geleide wapens is de korte reactietijd na sig-
nalering van mogelijke vijandelijke indringers. Ook is door de 
hoge snelheid van raketten snelle uitschakeling van de doelen 
mogelijk. Vliegtuigen hebben meer tijd nodig om te starten en 
zelfs als ze in de lucht zijn is er tijd nodig om ze naar het doel te 
leiden. Het nadeel van geleide wapens is het relatief korte bereik 
in vergelijking tot dat van vliegtuigen. Er is een vrij groot aantal 
lanceeropstellingen nodig om een groot gebied te bestrijken.
Op initiatief van de Verenigde Staten ging de NAVO ertoe over 
om van Noord- tot Zuid-Europa binnen het gehele NAVO-ge-
bied geleidewapen gordels in te richten. Deze gordels liepen van 
noord Noorwegen tot in zuid Turkije en vanaf 1959 werden de 
onderdelen die de luchtverdediging vormden operationeel. De 
meeste lidstaten van de NAVO deden hier aan mee. Frankrijk 
trok zich in de jaren zestig terug uit de NAVO-bevelsstructuur en 
stelde geen eenheden meer beschikbaar. Aan de andere kant 
van het IJzeren Gordijn volgden de lidstaten van het Warschau 
Pact de NAVO-ontwikkelingen op identieke wijze.

Indeling
Het West-Duitse luchtruim werd door de NAVO van oost naar 
west als volgt verdeeld:

Low-level Missile Engagement Zone (LOMEZ)
Ca. 50 km diep, direct achter het IJzeren Gordijn. Hier werd het 
HAWK-systeem ingezet.

High-level Missile Engagement Zone (MEMEZ/HIMEZ)
Ca. 100 km diep,  west van de LOMEZ. Inzet Nike Hercules, 
deels met atoomkoppen uitgerust.

54

HAWK nucleair



Fighter Engagement Zone (FEZ)
Ten westen van de Missile Engagement Zone, het luchtruim voor 
de luchtverdedigingsjagers.

Nederland
Nederland schafte zoals hiervoor vermeld de Nike Ajax en zijn 
opvolger de Nike Hercules aan. Voor laagvliegende doelen werd 
de HAWK aangekocht. Vervolgens werden in de Bondsrepubliek 
de Geleide Wapen Groepen (GGW) opgericht. Twee Nike-groe-
pen (1 en 2 GGW) en 3 HAWK-groepen (3, 4 en 5 GGW). Elke 
groep bestond uit 4 squadrons. De Nike-groepen werden onder-
steund door een centraal gelegen Groep Techniek en Materieel 
Geleide Wapens (GTMGW in Hesepe) als onderhoud en logis-
tieke eenheid. Bij de samenvoeging tot 12 GGW is deze een-
heid als zelfstandig onderdeel opgeheven en toegevoegd aan 
12 GGW. De HAWK-groepen hadden elk hun eigen decentrale 
onderhoudseenheid (Distributed Support Unit. DSU).
Iedere Nike groep was voorzien van een Group Operations 
Center (GOC). Van hieruit werd het operationele commando ge-
voerd over de ingedeelde squadrons. De Nike GOC’s beschikten  
over een eigen langeafstandsradar en elektronische controle en 
(digitale) verbindingsmiddelen voor  informatieverstrekking en 
commandovoering. De HAWK-groepen hadden een Battalion 
Operations Center (BOC) en hadden slechts eenvoudige verbin-
dingsmiddelen ter beschikking. De groepen waren via de GOC/
BOC’s ingebed in de commandostructuur van de NAVO. 
In geval van het uitvallen van de commandostructuur konden 
de squadrons zelfstandig opereren. Iedere groep had ook een 
groepshoofdkwartier (GHK). Hier zetelde de groepscommandant 
met zijn staf. Een Nike GHK was altijd samen met een squadron 
en een GOC gepositioneerd.

Paraatheid
Tijdens de Koude Oorlog leverde een Nike-GGW de volgende 
operationele paraatheid:
• Eén squadron dat binnen 15 minuten een raket kon afvuren;
• Twee squadrons die binnen 3 uur een raket konden afvuren;
• Eén squadron dat binnen 12 uur een raket kon afvuren;
• Het GOC was doorlopend paraat.

Ieder squadron had 3 vaste locaties:
• Het kamp (GHK of GLK) was voor de squadronstaf en/of 

groepsstaf en de verzorgende/ ondersteunende eenheden;

• De Integrated Fire Control (IFC) was voor de vuurleiding, inge-
val van een GOC was hier ook het GOC gevestigd;

• De Launch Area (LA) was de lanceeropstelling.
Tijdens oefeningen en bij crisis werd een HAWK-groep mobiel en 
ging letterlijk “de wei in”. 

REORGANISATIES
Jaren zeventig
Met de defensienota 1974 werden de geleide wapen groepen 
gereorganiseerd. GTMGW en 4 GGW werden opgeheven en 1 en 
2 GGW werden samengevoegd tot 12 GGW, onder gelijktijdige 

 De Nike Groepen Geleide Wapens

  1 GGW 2 GGW 12 GGW

 Operationeel 01-11-1959 tot 15-05-1975 08-04-1963 tot 15-05-1975 15-05-1975 tot 01-04-1988

 GHK/GOC Münster-Handorf Schöppingen Hesepe/Vörden

 Uitrusting Nike Ajax en Hercules Nike Hercules Nike Hercules

 Squadron 118 Vörden, Aanvankelijk A-squadron 220 Schöppingen 118 Vörden

 Squadron 119 (B) Handorf 221 Erle 220 Schöppingen

 Squadron 120 (C) Borgholzhausen 222 Nordhorn 120 Borgholzhausen

 Squadron 121 (D) Bad Essen 223 Rheine 223 Rheine

Integrated AD Central Region 1960s
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afstoting van 4 van de 8 Nike-squadrons. Het materieel van 4 
GGW werd verdeeld over 7 militaire vliegbases in Nederland ter 
verbetering van de luchtverdediging.[3] Het materieel van de af-
gestoten Nike-eenheden diende gedeeltelijk te worden terugge-
geven aan de Amerikanen, omdat het materieel van één Groep 
in het kader van MDAP was verstrekt. De rest werd verdeeld over 
de resterende squadrons.

Jaren tachtig
De defensienota 1984 voorzag toekomstige invoering van het 
Patriot wapensysteem, in de tweede helft van de plantermijn (i.c. 
1988-1993), ter vervanging van de Nike Hercules. Om nog ef-
ficiënter gebruik te maken van de wapensystemen werden de 
HAWK en Patriot systemen samengevoegd. 3 en 5 GGW bleven 
elk met 2 Patriot- en 2 HAWK-squadrons operationeel. 12 GGW 
werd in 1988 opgeheven.

Jaren negentig
Na het einde van de Koude Oorlog was het economisch niet lan-
ger verantwoord grote aantallen Nederlandse troepen in Duits-
land te handhaven. Voortvloeiend uit de prioriteitennota van 
1993 werden alle resterende geleide wapens overgebracht naar 
vliegbasis De Peel bij Venray en samengevoegd in 4 squadrons 
bij de Groep Geleide Wapens De Peel (GGWDP). In de nieuwe 
squadrons waren Patriot, HAWK en FIM-92 Stinger geïntegreerd 
als zogenaamde TriAD-eenheden (Triple Air Defense), waardoor 
betere samenwerking van wapen- en vuurleidingssystemen mo-
gelijk werd.

Na 2000
In 2003 werd het inmiddels verouderde HAWK systeem uitgefa-
seerd, in 2004 werd het systeem verkocht aan Roemenië.

Heden
De luchtverdediging van de luchtmacht bestond sinds 2004 uit 
vier Patriot-systemen verdeeld over het 802 en 803 Squadron 
met in totaal 160 MIM-104 Raytheon Patriot PAC-2-raketten. 
Er zijn in 2007 32 Patriot PAC-3-raketten en 4 extra launchers 
aangeschaft die tevens in staat zijn ballistische raketten te on-
derscheppen. Daarmee heeft ieder van de vier systemen 6 laun-
chers, waarvan 2 geschikt voor PAC-3-raketten.

Vanaf 2006 heeft het Commando Luchtdoelartillerie (CoLua) van 
de Koninklijke Landmacht gefaseerd de luchtmachtbasis De 

Peel betrokken om zo de eerste stappen richting integratie van 
de luchtverdedigingssystemen van land- en luchtmacht te rea-
liseren. Aansluitend is in 2009 de invoer van nieuwe en moder-
ne luchtverdedigingssystemen bij het CoLua voltooid. Met deze 
systemen biedt het CoLua bescherming van (eigen of geallieer-
de) troepen, objecten en gebieden tegen luchtdreiging op zeer 
lage tot middelbare hoogte (beneden 7500 meter).

Einde zelfstandig GGW
Eind 2009 heeft de Commandant der Strijdkrachten besloten de 
Groep Geleide Wapens van de luchtmacht en het Commando 
Luchtdoelartillerie van de Landmacht samen te voegen tot één 
Commando Grondgebonden Luchtverdediging, onder de opera-
tionele verantwoording van de Commandant Landstrijdkrachten. 
In 2012 is de GGWDP, de laatst overgebleven Groep Geleide 
Wapens van de KLu opgeheven.
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Nike-schieten op Kreta

 De HAWK Groepen Geleide Wapens

  3 GGW 4 GGW 5 GGW

 GLK/BOC Blomberg Hessisch Oldendorf Stolzenau

 Squadron 324 Laatzen (Aerzen) 420 Barsinghausen 500 Borstel

 Squadron 326 Velmerstot 421 Bad Münder 501 Winzlar

 Squadron 327 Dörentrup-Schwelentrup  422 Goldbeck 502 Hoysinghausen

  later Goldbeck 

 Squadron 328 Schwalenberg 423 Reinsdorf 503 Steyerberg 

    later Reinsdorf
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Laat me eerst een korte schets geven van de situatie in de Ves-
ting Holland op en na 13 mei 1940. Na de wisseling van het 
opperbevel in begin 1940 werd het algemeen verdedigingsplan 
ingrijpend veranderd. De Opperbevelhebber, generaal Reijnders, 
wilde de verdediging van Nederland in twee lijnen voeren, te we-
ten de Grebbestelling als tijdelijke en de Nieuwe Hollandse Wa-
terlinie (NHW) als definitieve verdediging. 

Generaal Winkelman daarentegen, die het opperbevel begin 
1940 overnam, besloot vanwege de moeizame terugtocht op 
de HWL vanwege de inundaties, de verdediging te voeren in de 
Grebbestelling en, op aangeven van de C.-Veldleger, mogelijk-
heden benutten om voorwaarts tegenaanvallen te ondernemen. 
De NHW werd daarom niet verder voor de verdediging voorbe-

reid en slechts door enkele eenheden bewaakt.
Op 13 mei 1940 was de hoofdweerstandslijn, de Grebbelinie, 
door de Duitse hoofdaanval onder grote druk komen te staan. 
In Noord Brabant was III Legerkorps al teruggenomen in de 
Maas- en Lingestelling (Betuwe), omdat de Belgen hun verde-
diging langs het Albertkanaal niet wensten aan te sluiten op 
de Peel-Raamstelling. Hierdoor zou een onacceptabel gat van 
vele kilometers ontstaan. Door deze ontruiming had de in Noord 
Brabant oprukkende 9e Panzerdivision de summier verdedigde 
Peel-Raamstelling al snel achter zich gelaten. Zodoende was de 
weg vrij komen te liggen om onder het hoofdweerstandsgebied 
door westwaarts te trekken naar Dordrecht en Rotterdam. 
De Moerdijkbruggen waren ondertussen al stevig in handen van 
de Duitse parachutisten en op de Dordtse en Rotterdamse brug-

TEKST EN FOTO’S /// HENK MOLMAN, MEDEWERKER HCKVA

EVENALS IN NEDERLAND WORDEN OOK IN ANDERE LANDEN, WAAR- 
ONDER OOK DUITSLAND, STEEDS MEER FOTOALBUMS EN ANDERE  
DOCUMENTEN UIT NALATENSCHAP VAN OORLOGSVETERANEN AAN- 
GEBODEN. ZO KWAM IK IN BERLIJN EEN FOTOALBUM TEGEN VAN EEN  
MILITAIR VAN EEN VERKENNINGSEENHEID VAN DE 256E INFANTERIE- 
DIVISIE (ID). HIJ HAD IN DIT ALBUM VERSLAG GEHOUDEN VAN DE  
WESTFELDZUG 1940. TUSSEN AL DIE FOTO’S KWAM IK ENKELE ZEER  
INTERESSANTE FOTO’S TEGEN, NAMELIJK HET PASSEREN VAN HET  
INDERHAAST INGERICHTE PANTSERAFWEERFRONT, ZEER KORT NA  
DE CAPITULATIE OP 14 MEI 1940. OPVALLEND HIERBIJ WAREN DE  
OPSTELLINGEN VAN VUURMONDEN 7-VELD VAN HET 6E REGIMENT  
VELDARTILLERIE. WAT WAS NU DIT PANTSERAFWEERFRONT? 

Een bijzondere veldartillerie-exercitie van 6 R.A.
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gen werd door hen grote druk uitgeoefend. Gevolg zou zijn dat 
de weg naar Den Haag en Amsterdam open zou komen te liggen 
en dus de inname van de Vesting Holland een feit. 
De chaotische terugtocht van II Legerkorps uit de Grebbelinie 
achter de niet verder voorbereide NHW, tezamen met de chao-
tische gevechten in de Vesting Holland, leidden er toe dat er op 
het allerlaatst vertragende maatregelen in de diepte genomen 
dienden te worden. Eén van de meest belangrijke maatregelen 
was om de doortocht van 9 Pz.Div. vanuit het zuiden en 256 I.D. 
vanuit het oosten in tijd te vertragen. Om die reden werd met alle 
nog beschikbare middelen een pantserafweerfront ingericht om 
daarmee Den Haag zo lang als mogelijk te verdedigen. 

Om de sfeer van de foto’s bij dit artikel toe te lichten, richt ik mij  
op het deel van het pantserafweerfront in de omgeving van Lei-
den. De foto’s zijn gemaakt oost van Leiden, omgeving Leiderdorp  
en Hazerswoude. Ze geven een schitterende weergave van  
deze laatste inspanning aan het einde van de vijf daagse strijd 
in mei 1940. 

Pantserafweerfront
De in de richting van Rotterdam oprukkende Duitse 9e Pz.Div en 

de doorbraak op de Grebbeberg deden het Algemeen Hoofd-
kwartier (AHK) besluiten met alle beschikbare troepen een be-
veiligingsfront, het z.g. pantserafweerfront, te vormen rondom  
Den Haag. Op 13 mei, omstreeks 4.30 uur, ontving C.-III- 
Div van C.-I-LK de telefonische opdracht een pantserafweerfront 
te doen bezetten. 

Het 9e Regiment infanterie (9 R.I.) werd belast met de vorming 
van en het bevel over het pantserafweerfront in het vak Leiden. 
Hiertoe werden bovendien twee batterijen van II-6 R.A ter be-
schikking gesteld. Op zich een vreemde zaak, aangezien II-6 

R.A. in de strijd rond Valkenburg was verwikkeld en 9 R.I. over 
de moderne 4,7 cm Böhler antitankkanonnen beschikte.
Het zwaartepunt in dit deel van het pantserafweerfront moest 
worden gelegd oost van Leiden, op de noord- en zuidzijde van 
de Oude Rijn. De kunstweg, komende vanaf Utrecht via Alphen 
a/d Rijn, kon door de vijand voor een snelle doorstoot vanaf het 
Oostfront Vesting Holland worden gebruikt. Aangezien het ter-
rein nood en zuid van de kunstweg naar Leiden uit polderterrein 
bestond en voor pantservoertuigen onbegaanbaar werd geacht, 
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Het pantserafweerfront in Vak Leiden

Een stuk 7 Veld van 3-II-6RA op de Hooge Rijndijk, 
zuid van de Oude Rijn, na de capitulatie
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was de keuze van de opstelling voor de hand liggend. 1-II-6 R.A. 
en 3-II-6 R.A. werden op 13 mei onttrokken aan de gevechten 
met de parachutisten in en rond het dorp Valkenburg en zouden 
worden opgesteld aan het pantserafweerfront in de lijn Leider-
dorp - Zoeterwoude Rijndijk, afbuigend naar Zoeterwoude Dorp 
tot aan Zoetermeer. Er werden zowel PAG (Böhler 4,7 cM.) als 
kanonnen 7-veld opgesteld. De vier stukken van de beide bat-
terijen 7 Veld werden achter elkaar (geëchelonneerd) opgesteld 
aan respectievelijk de zuid- en de noordzijde van de Oude Rijn.
Ik vermoed dat de vuurmond, welke we hier op de foto zien 
het meest oostelijke stuk aan de zuidzijde is geweest, want het 
pantserafweerfront boog hier af naar het zuiden. Voor de 7-Veld 
stond aan beide zijden van de Oude Rijn een stuk PAG 4,7 cm 
Böhler. Dit was enerzijds logisch, gelet op de dracht, maar te-
vens op de mobiliteit. De PAG’s werden getrokken door TRADO 
trekkers en konden dus relatief snel van opstelling wisselen. Dit 
in tegenstelling tot de vuurmonden 7 Veld, die eerst aangespan-
nen dienden te worden, terwijl de paarden en voorwagens op 
afstand stonden. 
Een sectie PAG stond tevens aan weerszijde van de spoorlijn 
opgesteld, even ten zuiden van de Rijndijk (op de foto hierboven 
is in de verte het verhoogde spoortalud zichtbaar). Een sectie 
(peloton) infanterie beschermde beide posities tegen vijandelijke 
infanterie en twee secties zware mitrailleurs van 9 R.I. dekten 

aan de achterzijde het front tegen vijandelijke doorbraak. De 
commandopost van de commandant van het Vak Leiderdorp 
(pantserafweerfront Den Haag - Leiden), C-9 R.I., was in Zoeter-
woude Rijndijk, zo’n 1.000 m achter de positie die we hier zien.

Uit de dagboekaantekeningen van C-II-6 R.A., kapitein Beuker 
Andreae, krijgen we een goede indruk van die laatste dagen:
“C-III Div. heeft bevel gegeven om twee batterijen te doen afmar-
cheren naar O.[ost] van Leiden voor het helpen formeren van een 
pantserafweerfront. De staf moet medegaan. De 1e en 3e batterij 
beginnen direct alles gereed te maken voor vertrek. Zij moeten 
zorgdragen alle buizen No.38 (voor beschieting van pantsers) 
mede te nemen. C.- 3-II-6 R.A. , kapitein Ir. J.Schreuders neemt 
het commando over de colonne op zich en vertrekt te 11.45 uur. 
Route N-zijde Rijn, Kerkbuurt, Oegstgeest, Leiden. Ikzelf vertrek, 
vergezeld van den luit.adj., per auto naar Leiden voor nadere in-
structies en om klaar te zijn als de btn. aankomen. Nauwelijks 25 
meter verder moeten wij dekking zoeken, daar een vliegtuig laag 
overkomt. Achteraf heeft hij de batterijen, die juist op weg zijn, 

ook lastig gevallen. Bij Leiden wordt het steeds moeilijker snel 
vooruit te komen. Steeds worden wij gecontroleerd. In Leiden 
zelf zijn overal barricaden opgericht, waarbij door politie en bur-
gerwachters wordt gecontroleerd. De wachtwoorden stemmen 
niet overeen, doch eindelijk zijn wij aan de Wilhelminabrug aan 
den weg naar Zoeterwoude, waar de Kapitein adj. van 6 R.A. mij 
opwacht met instructies. De opdracht is zoowel aan den Hoogen 
Rijndijk onder Zoeterwoude als aan den Lagen Rijndijk onder Lei-
derdorp een batterij te plaatsen. De stukken komen ± 150 meter 
achter elkaar langs den weg te staan, zoodat zij den weg bestrij-
ken. Bovendien moeten vóór het voorste en tussen het 2e en 3e 
stuk een barricade worden gemaakt. 
De plaatsen worden ongeveer aangegeven en dan ga ik de batte- 
rijen opwachten bij de Wilhelminabrug, waar zij omstreeks  
1 uur des middags aankomen, na in Leiden zelf nog bestookt te 
zijn door vliegtuigen, echter zonder resultaat. De colonne wordt 
geplaatst onder de bomen van het Rijn-Schiekanaal. 
De voor- en middenspannen worden weggevoerd en de vuur-
monden en caissons alleen door de achterspannen naar de 
plaats van hun bestemming gebracht. Eerst wordt den 3e bt. de 
plaatsen gewezen aan den Hoogen Rijndijk. De 1e bt. volgt en 
buigt bij “Tol” links af over de brug over den Ouden Rijn en volgt 
dan verder de N. oever in O. richting.”
Juist als 3-II-6 R.A. de verplaatsing naar de opstellingen aan-

vangt en op het open weggedeelte komt, wordt zij door drie 
vliegtuigen aangevallen. Nauwelijks staan de kanonniers met de 
paarden aan de hand tegen de muren der huizen gedrukt of de 
kogels spatten om hen heen. Gelukkig is het succes nihil.

Daar waar de kunstweg naar links een bocht maakt worden 
de stukken op 150 meter achter elkaar, rechts van de weg ge-
plaatst, zodat zij zoveel mogelijk de weg in lengte bestrijken. De 
raden en de staart van de affuit worden ingegraven, waardoor 
het schild in opgeklapte stand op de grond staat. Aan de wegzij-
de worden ijzeren platen ter bescherming van de bediening ge-
zet, waartegen men aarde brengt. Het geheel wordt met takken 
gecamoufleerd. Naast de stukken worden in sleuven projectielen 
klaargelegd en wel om de andere één met een schokbuis no.38 
en één met versnelde buis. Dit wordt gedaan omdat het niet 
bekend is wat moet worden beschoten. Een schokbuis no.38 
springt alleen tegen een pantser. Bij een lichte dekking gaat hij 
door, waarvoor dan een snelle buis effectiever zal zijn. Bij 1-II-6 
R.A. aan de noordzijde van de Oude Rijn worden de vuurmon-

Een stuk 7 Veld van 1-II-6RA in Leiderdorp, noordzijde Oude Rijn Een stuk 7 Veld in een tuintje in Leiderdorp (zie ook pagina hiervoor)
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den in tuintjes geplaatst. De burgers helpen mee om hekken af 
te breken. De ijzeren hekken moeten dienst doen in de barri-
cade, waarvoor verder ook de klinkerweg wordt opgebroken. 
Twee stukken staan links en twee stukken staan rechts van de 
weg. Een betonfabriek in de buurt heeft nog betonringen, waar-
op beslag wordt gelegd. Nadere bestudering van de foto’s laten 
zien dat een dergelijke verbetering van de opstellingen niet meer 
heeft plaats gevonden. Wetende dat het gevecht zou moeten 
worden aangegaan met tanks en pantservoertuigen, laten zien 
dat de opstellingen dus uiterst pover of geheel niet voorbereid 
waren op een dergelijk treffen. In feite was men qua denken en 
qua materieel in het geheel niet voorbereid op het bevechten van 
dergelijk materiaal. Als het donker wordt, wordt eerstens voor 
de inwendige mens gezorgd. Intussen is voor de mensen en 
paarden reeds onderdak geregeld in de omliggende huizen en 
boerderijen. Ook de achtergebleven caissons en bespanningen 
worden hier geplaatst, waardoor de commandanten beter zicht 
op hun onderdeel kunnen houden. Dit is overigens een opmerke-
lijke situatie. Het Nederlandse leger was er nog niet op ingesteld 
om het gevecht bij nacht te voeren. Of dit ook gold voor het ver-
beteren van de opstellingen tegen tanks en pantservoertuigen, 
laat de geschiedenis ons niet weten. Maar de opdracht om de op 
handen zijnde doorbraak te vertragen, zou toch aanleiding zijn 
om zo veel mogelijk voorbereidingen te treffen, zelfs ’s nachts.

De situatie op 14 mei 1940
Bij de beide batterijen was iedereen druk in de weer de verde-
digende opstellingen af te maken. Vele burgers werkten mee of 
leenden gereedschappen. De stemming was volgens verslag 
zeer goed, hoewel een ieder de spanning voelde. Niemand wist 
hoe precies de toestand was. De algemene vraag was natuurlijk 
“Is er werkelijk een doorbraak of bestaat er kans dat gepantser-
de eenheden een doorbraak trachten te forceren”? Deze vraag 
geeft dan ook de kern van de zaak weer: inlichtingen waren door 

een gebrek aan analyse en verwerking, alsook door een ge-
brek aan communicatiemiddelen onvoldoende of volledig voor 
handen. De vuurmonden werden op de bovenzijde van de ver-
sperringen gericht, waarna niet meer aan het hoogtewiel mocht 
worden gedraaid. Het breedtewiel mocht slechts weinig worden 
gebruikt, om zodoende de gehele weg te kunnen bestrijken en 
om tevens te voorkomen dat anders de eigen, voorgelegen stuk-
ken en de omliggende huizen konden worden geraakt. Het was 
dus uitsluitend de bedoeling in één vastgestelde richting zo veel 
mogelijk projectielen af te vuren en dit tot de laatste man te blij-
ven volhouden.

Uiteindelijk zou het bombardement op Rotterdam leiden tot de 
capitulatie, waardoor een doorstoot van de Duitse eenheden 
vanuit de richtingen Rotterdam en Utrecht achterwege bleef. 
De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt onmiddellijk na de capi-
tulatie. Immers, Hitler gelastte de eenheden zo snel mogelijk 
op te trekken naar Amsterdam om aldaar een zege-intocht te  
maken ten teken van de behaalde overwinning. In het voorbij 
rijden zijn waarschijnlijk de foto’s van de kanonniers van II-6 R.A. 
gemaakt. Op zich een schitterend tijdsdocument, welke een  
beeld schetst van een van de laatste stuiptrekkingen van de  
Nederlandse verdediging in de meidagen van 1940.
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Duitse Panzeraufklärer controleren de opstellingen van II-6 R.A.

Duitse Panzeraufklärer in gesprek met één der 
stukscommandanten van II-6 R.A.
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BIJZONDERE SCHENKING
Op 10 oktober j.l. overleed te Den Haag de maj (R) der artillerie 
b.d. R.A. Schuurmans. In december ontving de stichting Neder-
lands Artillerie Museum van het notariskantoor Adegeest bericht 
dat de overledene in zijn testament aan de genoemde stichting 
een legaat had toegekend. Wij danken onze wapenbroeder  
hartelijk voor deze geste en hebben aan zijn nabestaanden be-
richt dat het bedrag van het legaat zal worden besteed aan het 
verwezenlijken van het panorama “ Veldartillerie mei 1940”.

Heeft U nog voorwerpen en/of documentatie met een relatie 
naar Defensie, in het bijzonder naar de Artillerie en waarvan U  
afstand wenst te doen? In dat geval even bellen met 0525-
657310 of e-mail artilleriemuseum@mindef.nl voor een afspraak 
om het af te leveren in ’t Harde of om het op te laten halen. 

INFORMATIE GEZOCHT EN GEVONDEN
In één van de vorige edities van Sinte Barbara heb ik U een ka-
non onder de aandacht gebracht waarop naast gekruiste ankers 
ook de initialen S, V en H waren aangebracht. Dankzij de in-
spanning van een van onze rond-
leiders, lkol td b.d. Dolf Moesker 
is meer duidelijkheid gebracht in 
dit raadsel over de herkomst van 
het kanon. Hij heeft contact op-
genomen met het Nationaal Mili-
tair Museum, maar daar kon men 
hem niet verder helpen. Vervol-
gens heeft hij gecorrespondeerd 
met degene die mij eerder op dit 
unieke kanon had geattendeerd, 
de onderwaterarcheoloog Nico 
Brinck uit Terschelling. Deze 
stuurde hem de volgende mail. 
“ Geachte Heer Moesker, Het Mi-
litair Museum weet alleen iets van hun eigen geschut. De heer 
Puype, die daar ooit hoofdconservator en deskundige was, is 
allang met AOW en ik heb langzamerhand zijn werk als vrijwil-
lig aanspreekpunt over geschut overgenomen. Vorig jaar in april 

was ik in het Artillerie Museum. Ik heb toen het betreffende ka-
non gedocumenteerd voor mijn eigen archief. Dit is naar mijn 
bescheiden mening het kostbaarste en zeldzaamste stuk ge-
schut van het museum en zou dus binnen of onderdak geplaatst 
moeten worden. 

Dat heb ik destijds ook aanbevolen, maar ik betwijfel of dat seri-
eus genomen is. De loop staat water te vangen en honden pissen 
er tegenaan. Het zundgat is al aardig wijder geroest. Het kanon 
vertoont in reliëf de initialen en het logo van de geschutsgieter: 
Thomas Gresham uit Mayfield in Zuid Engeland. Zijn logo is een 
sprinkhaan. Er is aardig wat over hem te vinden op het internet. 
Hij goot geschut tussen 1567 en 1579. Toen waren er nog geen 
Admiraliteiten in de Zeven Provinciën en het is dus mogelijk dat 
de ingebeitelde initialen SVH voor de Staten van Holland staan. 
Hiervan ken ik geen ander voorbeeld. 

De ankers geven aan dat het kanon voor een oorlogsschip be-
doeld was. Het cijfer 1-0-0-0 is het Engelse gewicht: één ton, 
heden 1016 kilo. Het is een zogenaamde saker, ongeveer een 
5ponder. Over dit kanon en nog een van Gresham (in Bergen op 
Zoom) heb ik een artikel voor de Journal of the Ordnance Soci-
ety geschreven, dat binnen enige tijd moet uitkomen. Dit zijn de 
enige Gresham kanonnen in Nederland.” 

De HCKVA dankt dhr. Moesker voor zijn actie en dhr. Brinck voor 
deze informatie. Het kanon zal worden verplaatst naar paviljoen 
1 en voorzien worden van informatie. 

ADOPTEER EEN MANNEQUIN
En met deze titel heb ik meteen uw aandacht. Helaas betreft het 
hier niet Doutzen Kroes of Sylvie Meis, maar een aankleding van 
het paviljoen 3 van de Historische Collectie Korps Veldartillerie. 
Zoals ik u in voorgaande edities al geïnformeerd heb, ondergaat 
ons museum een drastische verandering, waar bij de korpsge-
schiedenis overzichtelijker geëxposeerd gaat worden. Vooral de 
meidagen van 1940 zullen verbeeld gaan worden in een aantal 
levensgrote diorama’s. 

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

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

Kanon SVH (Gresham)



Dat de gehele verbouwing en herinrichting financieel niet onge-
merkt gaat, is ons als museummedewerkers in ieder geval zeker 
duidelijk geworden. 

Naast kosten voor de infrastructuur en de aanschaffingen van 
benodigde uitrustingsstukken voor de uniformen e.d. is vooral 
de aanschaf van mannequins (of paspoppen) nog een heikel 
punt. De paspoppen, die op het ogenblik in de expositie staan, 
zijn sterk verouderd en de tand des tijds heeft zijn werk meer 
dan goed gedaan. Daarnaast is er juist behoefte aan zittende 
en knielende modellen met een meer realistische uitstraling om 
stuksbedieningen op de diverse te exposeren vuurmonden uit te 
kunnen beelden. 

Voor deze opstellingen bestaat de behoefte aan resp. 2 zittende 
modellen op de voorwagen van de bespanning kanon 7 Veld, 
twee geknield achter het kanon 6 Veld (uitbeelding pantser-af-
weeropstelling), twee geknield achter het kanon 8 Staal (uitbeel-
ding Slag bij Mill) en twee zittende en twee knielende modellen 
op de houwitser 12 Lang 14 (uitbeelding Grebbestelling).

En dan het meest pijnlijke van deze oproep, de kosten: € 200,00 
voor het model en € 350,00 voor het uniform. Maar wij 
kunnen ons goed voorstellen dat u als bestuur van één 
der afdelingen van de VOA, het bestuur van de VOOA,  
commandant van één der batterijen van het VustCo of lichtings-
ploeg van de SROA uw naam of dat van uw afdeling of onder-
deel vereeuwigd zou willen zien in de expositie van de HCKVA. 
Uiteraard is het mogelijk in persoon een schenking te doen. Nu, 
dat kan. Neemt u contact op met het bestuur van de HCKVA 
of Hoofd Collectie / projectleider herinrichting (ondergetekende), 
dan kunnen wij u verder informeren. 

DE EERSTE DONATIE IS BINNEN
Inmiddels is de eerste donatie ontvangen van een aantal reser-
veofficieren der artillerie liplg 74-4 SROA via de organisator van 
hun reünie, Kap (R) Jan Mulder. 

Zij verzamelden op 13 oktober j.l. na een geslaagde bijeenkomst 
op de Knobbel het aangename bedrag van € 250. Dit alles onder 
hun leus “SROA 74-4 accepteert geen blote pop, maar adop-
teert en oude kanonnier”. 

Onze dank gaat uit naar deze initiatiefnemers en het bestuur be-
raadt zich over de manier hoe deze bijdragen vereeuwigd gaan 
worden. (Er is een voorstel van een certificaat op naam en/of een 
plaquette met de donateurs.)

Wie volgt?
U kunt Uw donatie storten via IBAN NL35 RABO 0384 745172 
te Elburg ten name van: stichting Nederlands Artillerie Museum. 

Bij een bezoek aan onze expositie van de HCKVA kunt U natuur-
lijk ook een envelop met inhoud afgeven bij de balie in gebouw 
215. Wel even op de envelop vermelden wie de afzender is.

Het Nederlands Artillerie Museum heeft in de afgelopen 
periode de volgende schenkingen mogen ontvangen.
•  Maj art b.d. G. Everdij: 3x sabel,PSU, memorabilia,
  documentatie mortiermijnongeval;
• Dhr. Koolstra: PSU in goederenzak;
• Dhr. F. Meerens: documentatie mortiermijnongeval;
• Dhr. F. Andringa: ingelijste foto Sinte Barbara;
• Onbekend: documentatie, richtkijker (herinnering cursus
 Tsjechische off’n );
• Aooi art b.d. Bennekers: koffer met PSU;
• HCGLVD d.t.v. lkol art b.d. A. Oskam: kopie oorkonde 
 ereteken Atjeh, diverse voorschriften;
• Maj art P. van der Smissen: medaille MINUSMA (UN Mali);
• Kap (R) art b.d. J. Mulder: PSU, een stafkaart (1882), 
 2x granaathuls, 2x STL steilbaan, 2 boekenststeunen;
• Kap art b.d. H. Bosker: artillerie spaarpot, een Barbarabeeld 
 op houten voet, 5x koperen speerpunt, 3x speelgoedkanon, 
 2x tegel 300 jaar Artillerie;
• Lkol art b.d. J. Koster: boeken, schildjes en tegels/borden;
• Mw. E. Bijleveld: 6 x schild Waterloo met handleiding;
• Lgen art b.d. G.J. Folmer: diverse boeken;
• C-Brandweer Heerde, dhr G. Zandvliet: 2x oude 
 canvas brandweerslangen;
• Dhr. H. Huigen: zakboekje en foto opperconstabel 
 KM Gerard Reus (1892).
• Dhr. W. Wijnolts: een plunjezak met PSU;
• Dhr H. Zwerus: een kinketting 2x, een kaptoom cpl., 
 een borsttuig en een (paarde)broek;
• Dhr. M. de Leeuw: een tegeltje en een halsdoek 42 Afdva;
• Onbekend: diverse onderscheidingstekens, video’s, 
 meethoeken, handleidingen, foto’s en een riem;
• N.N. ( Havelte ): uniform brandweerman;
• Dhr. F. Smits jr. (NMM): een doos met Artillerie-emblemen.

Alle schenkers worden bij deze hartelijk bedankt voor hun 
bijdrage om het Artilleristisch erfgoed te completeren.

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.

Geschiedenis & Traditie
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Knielende en zittende militair in US uniform en replica’s Nederlands 
artillerie velduniform, model 1940
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BEVORDERINGEN

ACTIEVE DIENST VERLATEN

NIEUWE LEDEN / BEGUNSTIGER

Rang Naam Wapen

Luitenant-kolonel R.W.A. Piso  Art

   

 A van der Schuit  Art

Majoor M.M. Verkoulen  Art

 D.A.M.M. Otten  Luart

Rang Naam Wapen

Kapitein D. Geurts Art

 V. Bottema  Art

 R.W.J. van Rossum  Art

 R.J. Essink  Luart

Rang Naam Wapen

Kapitein M.D. de Jong  Art

Rang e/o Titel Naam Plaats Overlijdensdatum  Leeftijd

Maj (R) b.d.  R.A. Schuurmans  Den Haag 10 oktober 2016  83 jaar

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

Kap b.d.  F.J.M. van Erp Den Haag 29 november 2016  92 jaar

Lkol b.d.  S.A. de Berg  Lelystad 22 december 2016  87 jaar

Lgen b.d.  T. Meines Den Haag 24 december 2016  95 jaar

Elnt (R) b.d. C. F. Stork Wassenaar 26 december 2016  85 jaar

Lkol b.d.  J.P. Zwartelé   Breda    28 december 2016   96 jaar

Personalia

Van de KMA-Breda:

M. Vogelzang

T.F. van Pelt

M.D. van Gelder

R. Timmermans

R.J.A. Spohr

N.E.A. v. Heugten

D. Herkelman

Maj (R) L. van der Wiel, 1CMI Co

Kap E.L.M. Niessen, DGO/IDR 

Begunstiger:

J. (Jamila) Ekkel- Arnhem

OVERLEDEN



54 /// Sinte Barbara

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

01-jan 80 Lkol b.d. J.L. Loukes . Korenlaan 11 / 3881 DA PUTTEN / 0341-35 20 10

02-jan 82 Elnt (R) b.d. W.J. Hacquebord / Stationsweg 10 / 9101 HZ DOKKUM / 051-929 29 77

04-jan 83 Maj b.d. M.A. Spruijt / Hünensandstrasse 31 / D-49733 HAREN-EMMELN, Duitsland / +49-593 273 5863

05-jan 90 Bgen b.d. KMAR Drs A.D. Vriezen / Zwolseweg 457 / 7345 AG WENUM-WIESEL / 055-312 12 59

05-jan 82 Maj b.d. J.H.W. Hermsen / Blauwedijk 3 / 7218 BH ALMEN / 057-551 62 07

07-jan 89 Elnt (R) b.d. Ir G.J. van der Vlies / Hargplein 176 / 3121 VG SCHIEDAM / 010-470 59 20

08-jan 93 Kap (R) b.d. Drs A. de Thouars / Port Broclede 12 Scheendijk / 3621 VP BREUKELEN / 034-625 23 76

08-jan 83 Maj b.d. J.G.J. van den Broeke / Kamille 9 / 8265 DH KAMPEN / 038-331 51 20

11-jan 89 Lkol (R) tit b.d. Drs W. Venker / De Brandt 4 / 7722 PE DALFSEN / 052-942 72 02

13-jan 93 Kap (R) b.d. Ir R. Luten / Alteveerselaan 30 / 6881 AW VELP / 026-363 45 90

13-jan 89 Maj (R) b.d Mr H.J.A. Verhoeven / Stationsweg 13A / 6561 BZ GROESBEEK / 024-785 16 52

14-jan 82 Elnt (R) b.d. J.F.W.J.B. Hekking / Bredestraat 136 / 6543 ZX NIJMEGEN / 024-377 13 43

21-jan 93 Kap (R) b.d. Mr W.A. Wagtendonk / Zandhuisweg 69 / 8077 TC HULSHORST / 034-145  9 83

24-jan 80 Kap (R) b.d. G. Massy / De Klapwiek, Nancy Zeelenbergsingel 309 / 3066 GA ROTTERDAM / 010-452 74 53

25-jan 87 Maj b.d. P.J. Zoetmulder / Kranenburghweg 6 / 2581 XZ “S-GRAVENHAGE / 070-354 31 29

27-jan 87 Lkol b.d. C.J.J. Scheffers / Parkflat “De Statenhoed”12 / 7391 GV TWELLO / 057-127 56 80

27-jan 81 Kap (R) b.d. Mr P.P.J.M. van Dullemen / van Zaeckstraat 55 / 2596 TR ’S-GRAVENHAGE / 070-324 52 92

28-jan 92 Kap (R) b.d. W. Roelofs / Bosmanslaan 61 / 7091 VX DINXPERLO / 031-565 48 25

29-jan 87 Kap b.d. L. Sikkema / Mergelstraat 33 / 8084 C ’T HARDE / 052-565 19 14

31-jan 84 Kol b.d. J. Smit / Efferen 406 / 5403 XN UDEN / 041-325 48 04

31-jan 81 Lkol (tit) b.d. cav W.L. Plink / Loolaan 480 / 7315 AE APELDOORN / 055-207 09 06

03-feb 87 Elnt (R) b.d. Drs R.F. / Reeling Brouwer / Pernambucolaan 8 / 2051 LX OVERVEEN / 023-525 01 65

05-feb 86 Elnt (R) b.d. Dr W.F. van Eekelen / Else Mauhslaan 187 / 2597 HE ‘S-GRAVENHAGE / 070-324 11 03

05-feb 84 Maj.b.d. H.S. Elings / Wadestein 75 / 6714 DW EDE Gld / 031-863 97 44

06-feb 90 Lkol (R) b.d. Dr A.J.G. Pieters / Erlerweg 6 / 6314 UNTERAEGERI, Zwitserland / +41-417 504 075

07-feb 85 Lkol b.d. J. Sikkens / Prins Joh. Frisolaan 13  8084 AC ‘T HARDE / 052-565 29 87

15-feb 88 Maj b.d. B.A. Schelling / van Vredenburchweg 713 / 2284 TJ RIJSWIJK ZH / 070-307 02 77

21-feb 92 Maj (R) b.d. F.C. Hazekamp / Drakenburgerweg 125 / 3741 GM BAARN / 035-541 44 82

24-feb 87 Maj b.d. E.H. Wagenvoort / De Vree 27 / 8191 JE WAPENVELD / 038-447 89 30

26-feb 87 Bgen b.d. A.W. Schulte / N.Zuilensteinstraat 12-3 / 2596 CB ’S-GRAVENHAGE / 070-324 79 26

02-mrt 81 Maj b.d. L.A.M.E. Hustinx / Parktoren Pharos  Loevesteinlaan 485c / 2533 BB ’S-GRAVENHAGE 

03-mrt 82 Kap (R) b.d. A.J.B. Beeren / Steegstraat 11 / 6151 BA MUNSTERGELEEN / 046-451 68 60

04-mrt 84 Elnt (R) b.d. Mr F.A. Bijlsma / Frederik Hendriklaan 81 / 2012 SG HAARLEM / 023-528 03 38

10-mrt 93 Lkol (R) b.d. Mr E.G. Boissevain / Vonderlaan 9 / 7313 AE APELDOORN / 055-355 19 29

11-mrt 85 Maj b.d. W.J. Leenders / Stadskade 204 / 7311 XV APELDOORN / 055 533 7686

15-mrt 87 Maj (R) b.d. G.L. van Lennep / P.C. Hooftstraat 99 / 1071 BR AMSTERDAM / 020-679 73 45

17-mrt 92 Kap b.d. J.P.E. Kleinekorte / Walenburgstraat 30 / 4834 RL BREDA / 076-565 20 40

18-mrt 89 Kap (R) b.d. J.W.Ph. Wolff / C. de la Penyaparda 10 / 03730 JAVEA (Alicante), Spanje / +34-966 461 509

20-mrt 92 Kol b.d. J. de Haan / Schouwenhove 55 / 2332 DR LEIDEN

21-mrt 82 Elnt (R) b.d. E.E. Grote / Boterakker 2 / 9451 GS ROLDE / 059-224 20 96

23-mrt 81 Elnt (R) b.d. H.J. Visscher / Steekkant 131 / 2993 DB BARENDRECHT 

30-mrt 91 Lgen b.d. A.W.T. Gijsbers / Endegeesterlaan 4 / 2342 CZ OEGSTGEEST

30-mrt 87 Lkol (R) b.d. H.A. Korpel / Bloemhof 2 B / 9791 LA TEN BOER / 050-365 13 22

80 (+) JARIGEN

Personalia
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JANUARI 2017
Gelderland  13 jan  Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

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

Oldebroek  05 jan  Nieuwjaarsbijeenkomst met dames, Officierscantine LBO

Vustco/VOA 12 jan vanaf 17.00 uur 340e Jaardag Artillerie, Officierscantine LBO

Utrecht/Noord- 06 jan vanaf 18.00 uur Bijeenkomst met dames, Hotel Restaurant De Biltsche Hoek, De Bilt
Holland 

Noord 18 jan vanaf 16.00 uur Nieuwjaarsborrel met partners in Restaurant Hertenkamp
    Hertenkamp 10, Assen

Rotterdam 05 jan vanaf 17.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst, Humanitas Akropolis, Achillesstraat 290, Rotterdam

Zuid-Oost (Z)  23 jan vanaf 18.00 uur  Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, Papenhoven bij Born 

Gunners 31 jan Artillerie Symposium op de KMA

FEBRUARI 2017
Gelderland  10 feb  Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

‘s-Gravenhage  16 feb vanaf 17.00 uur  Samenkomst met VOC in gebouw 147, Frederikkazerne

Oldebroek  02 feb, 16.00 uur Afdelingsbijeenkomst, Officierskantine LBO

Rotterdam 02 feb vanaf 17.00 uur Humanitas-Akropolis, Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam

Zuid-Oost (Z)  27 feb vanaf 18.00 uur  Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, Papenhoven bij Born

Zuid-Oost (N)  19 feb vanaf 17.30 uur  Chin. Ind. Rest. Lotus Garden, Hortensialaan 10, 
    “de Voldijn”, 5582 CL Aalst-Waalre

Op zaterdag 25 februari 2017 vindt het Korpsdiner voor (oud)officieren van het Korps Rijdende Artillerie plaats in de Officiers-
kantine van de Legerplaats bij Oldebroek. Meer informatie en inschrijven kan via www.korpsrijdendeartillerie.nl

MAART 2017
Gelderland  10 mrt  Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

‘s-Gravenhage  16 mrt vanaf 17.00 uur Bijeenkomst met voordracht in gebouw 147 van de Frederikkazerne

Utrecht-NH 03 mrt, 18.00 uur Bijeenkomst met partner, Hotel Restaurant De Biltsche Hoek, De Bilt

Oldebroek  03 mrt, 16.00 uur Jaarvergadering, Officierskantine LBO

Rotterdam 03 mrt vanaf 17.00 uur Humanitas-Akropolis, Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam

Zuid-Oost (Z)  27 mrt vanaf 18.00 uur  Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, Papenhoven bij Born

Zie ook voor update www.voaweb.nl

Nieuws uit de Afdelingen
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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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VIERING SINTE BARBARA OP 
VRIJDAG 2 DECEMBER 2016:
Nadat een ieder zich had gemeld, helaas had een aantal notoire 
vierders zich afgemeld, waaronder Henk van ’t Veen, Hans ten 
Cate, Douwe Wiegersma, Kees van Schenk-Brill, René Korsaan, 
die als geste een aantal flessen tafelwijn had geschonken (waar-
voor dank) en Chris van Malkenhorst, opende onze voorzitter Dick 
Heyse de Algemene Jaarvergadering met een hartelijk welkom. Hij 
begon met het (wederom) welkom heten van Herman Schonewille 
als nieuw lid van de afdeling, en kon melden dat ons in 2016 ge-
lukkig geen leden ontvallen waren. Het afdelingsbestuur is 2x in 
vergadering bijeen geweest. In vergaderingen van de Ledenraad 
werd regelmatig stilgestaan bij de toekomst van de Vereniging en 
de verwachte opbrengst van het opheffen van de Stichting Offi-
cierskantine. De afdeling Noord heeft het afgelopen jaar weer vier 
succesvolle evenementen kunnen organiseren. 
De penningmeester/secretaris heeft wederom zijn uiterste best 
gedaan om een ieder van voldoende informatie te voorzien en hij 
heeft goed op de centen gepast vandaar als dank een kruikje.

BARBARAVIERINGEN

AFDELING NOORD Hierna werd met het traditionele Barbara bittertje een dronk uitge-
bracht op onze beschermheilige. Zoals gewoonlijk (gelukkig) had 
Wim Hendriks weer een Barbara-beeld bij zich (ditmaal met ver-
lichting en helaas als patrones van de mijnwerkers), zodat wij 
goed in de gaten konden worden gehouden door onze schuts- 
patrones. Aan tafel werd een dronk uitgebracht op Zijne Majes- 
teit de Koning, gevolgd door het zingen van het 1e couplet van  
het Artillerielied. 

Bert Alberga was (vrijwillig) bereid gevonden om de legende te 
onderzoeken en daarvan kond te doen. Zijn onderzoekingen had-
den hem ver terug gebracht in de geschiedenis, waar in de derde 
eeuw keizer Diocletianus zijn rijk in vieren had verdeeld om het 
makkelijker te kunnen besturen. Hij bestreed het Christendom fel. 
De legende voert ons naar Nicomedia alwaar een rijke handelaar 
Dioscorus leefde, die in elk geval één beeldschone dochter had, 
Barbara. Hij liet ter bescherming van haar een toren bouwen met 
2 vensters onder andere voorzien van een jacuzzi en centrale ver-
warming. Toen Dioscorus door een economische crisis in econo-
misch verval raakte, meldde hij zich bij het leger. Hij sloot voor het 
te velde gaan zijn dochter op in de toren. Barbara bracht haar tijd 
door met het lezen van werken van een theoloog, die haar werden 
gebracht door Claus van Myra, een bekend wetenschapper, die 
de hand had weten te leggen op het recept van een vreemde stof, 
die hij “Kaboem” noemde. Barbara liet zich in haar badhuis dopen 
en blies met “Kaboem” een derde opening in de toren als symbool 
van de Heilige Drievuldigheid. 

Toen vader Dioscorus met verlof thuis kwam ontstak hij dusdanig 
in woede dat hij haar afranselde en na haar volharding met het 
geloof zelfs onthoofde. Zijn straf volgde terstond, doordat tijdens 
een geweldig noodweer Dioscorus met een bliksemstraal werd 
getroffen en dood neerstortte. Vele eeuwen later werd Barbara, 
doordat zij gebruik maakte van “Kaboem”, patrones van allen die 
te maken hadden met bliksem, gedonder en onvoorziene dood, 
zoals mijnwerkers brandweerlieden en uiteraard kanonniers. Na 
het hoofdgerecht was Hanno Niemeijer, als oudste artillerist, zeer 
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bereid om toestemming te geven tot opstijgen en het traditioneel 
ten gehore brengen van het 6e ??? couplet van het Artillerielied. 
Na het dessert was er nog koffie aan de bar en werd een ieder een 
zeer voorspoedig 2017 gewenst, met het uitspreken van de hoop 
op een grote opkomst bij onze Nieuwjaarsborrel op 18 januari 
2017. 

Zoals de traditie het vereist werd ook dit jaar weer bij de afdeling 
Zuid-West de naamdag van Sinte Barbara gevierd. Daartoe had-
den op 2 december zich 11 leden en een zeer gewaardeerde gast 
verzameld in het inmiddels “stam-restaurant” De Fazanterie in Ul-
venhout. Voorafgaande aan het diner werden in een wat rumoeri-
ge ambiance de kelen gesmeerd met de traditionele Barbara bit-
ter. Vervolgens werd verplaatst naar een belendende ruimte voor 
de, naar later bleek, zeer goed verzorgde en smakelijke maaltijd. 

De voorzitter Ben Mooren opende de bijeenkomst met een korte 
terugblik op het afgelopen jaar. Hij besteedde onder meer aan-
dacht aan de discussie over de toekomst van de VOA die momen-
teel gaande is. Daarnaast moest hij tot zijn spijt constateren dat 
een aantal trouwe leden om diverse redenen niet aanwezig kon-
den zijn. Rein Krale had een toelichting gegeven op zijn afwezig-
heid, wenste een ieder een plezierige viering en bood het gezel-
schap een drankje aan dat in dank werd aanvaard. Vooral de 
oudsten van de afdeling werden gemist waardoor een beroep 
moest worden gedaan op de wat minder bejaarde “oudste kanon-
nier”. Het protocol schreef voor dat na het voorgerecht het 1e 
couplet van het Artillerielied zou worden gezongen. Daar echter 
twee voorgerechten werden geserveerd duurde het wat lang voor-
dat het gezang kon losbarsten.
Na het hoofdgerecht was het de beurt aan Emile Duijsens die toe-
gezegd had het Barbaraverhaal te vertellen. In een 22 minuten 

lang betoog slaagde hij erin om 
het Barbaraverhaal te verpakken 
in een verhandeling over heiligen 
in het algemeen, buskruit, explo-
sieven, nitroglycerine, uitvinder 
Nobel en wat mij niet bereikt 
heeft als gevolg van de beper-
kingen van oor prothesen. 

Boze tongen beweren dat Sinte 
Barbara van de lijst van Heiligen 
is afgevoerd dat gestaafd werd 
door de Heiligenkalender Mo-
mento die door de aanwezigen 
kon worden ingezien. 
Uw schrijver is echter van mening dat op de op Internet gevonden 
Heiligenkalender 2017 wel degelijk achter 4 december de naam 
Barbara van Nicomedië voorkomt. Na het dessert werd het vijfde 
couplet opgestegen gezongen waartoe de “nieuwe” oudst aan-
wezige kanonnier Art Eger de opdracht gaf. Na enige discussie 
werd geconstateerd dat er meerdere Artillerie liederen bestaan. 

Van drie leden werd bekend dat zij ooit bij het Korps Rijdende Ar-
tillerie hadden gediend. Na enige aandrang werd door deze Rij-
ders “hun” Franstalige lied ten gehore gebracht. 
Het restaurant met zijn vele zalen en zaaltjes was die avond druk 
bezet waardoor velen konden genieten(?) van het artillerie gezang; 
één gast kwam langs om enige aanwezigen te begroeten en en 
passant te melden dat de kwaliteit het moest afleggen ten opzich-
te van het volume, een opmerking die vanzelfsprekend niet  
werd gewaardeerd. En als er al niet zuiver van toon werd gezon-
gen was dit beslist niet te wijten aan de pro-cantor Ben Mooren. 
Rond 21.30 uur kwam een einde aan een gezellige Barbara- 
viering. Hopelijk zullen in 2017 meer leden de weg naar de  
Fazanterie kunnen vinden.

AFDELING ZUID-WEST

Voorzitter Ben Mooren opent de bijeenkomst met een terugblik 
op het afgelopen jaar
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Omdat de ons vertrouwde zaal in restaurant Buitenzorg in Ede op 
de gewenste datum niet meer beschikbaar is valt na een grondige 
verkenning de keus op het Chinese restaurant in het Sonsbeekpa-
viljoen in Arnhem, waar we vanaf half zes welkom zijn op het ver-
zamelpunt, de bar van het restaurant voor het aperitief. Leuk el-
kaar weer te ontmoeten in een andere ambiance. 

Zeventien man hebben niet alleen positief gereageerd op de door 
Jaap Dekker verstuurde uitnodiging, ze zijn er ook, waardoor de 
teller drie man meer aanwijst dan vorig jaar. Verheugend en geeft 
de burger moed. Tegen zes uur houdt waarnemend voorzitter 
Hans Schumacher appel, heet ons welkom en verzoekt ons na de 
onontbeerlijke huishoudelijke mededelingen om half zeven aan 

tafel gezeten te zijn in een zaaltje met de merkwaardige naam 
“Theepit”. Ik kan u verzekeren dat er door ons aldaar geen druppel 
thee is gedronken. Nadat allen hebben plaats genomen en het 
eerste glas aan tafel is ingeschonken verzoekt Hans Schumacher 
ons op te staan en herdenken we voorafgaande aan het diner met 
een moment stilte het overlijden dit jaar van het afdelingsbestuurs-
lid Henk Zieleman. Hans brengt vervolgens in herinnering dat Sin-
te Barbara niet uitsluitend onze beschermheilige is, maar onder 
meer ook van de mijnwerkers, tunnelbouwers en brandweerlie-
den. Na een toast op het welzijn van onze koning zingen we het 
eerste couplet van het Artillerielied, waarna we ons tegoed doen 
aan het voorgerecht, Chinese Hors d’oeuvre Speciaal, bestaande 
uit vier soorten Chinese hapjes. 

Het is inmiddels tijd voor het enig echte verhaal van Sinte Barbara, 
waartoe George Brouwer het woord krijgt. Hij vertelt dat hij als 
employee bij ProRail nauw betrokken was bij ontwerp en realisatie 
van een aantal megaprojecten zoals de bouw van de tunnel onder 
het Groene Hart. De Franse onderneming, die de bouw was ge-
gund had voor dit werk een contingent Portugese werknemers 

ingehuurd. Bij de ingang van de tunnel was door hen een altaartje 
met kaarsjes en een beeldje van Sinte Barbara geplaatst. Op zijn 
vraag destijds waarom dat beeldje daar stond was het antwoord 
dat Barbara tunnelvisie moest voorkomen. George verhaalt ver-
volgens over Barbara’s vader Donald Dioscorus, bekend om zijn 
merkwaardige kapsel en nog merkwaardiger uitspraken (“I crab 
you by your pussy”), die met zijn goede vriend Wladimir op  
bezoek gaat bij een geestverwant in Anatolië. 

Voor hij vertrok had hij vanwege Barbara’s gedrag zijn volk ge-
vraagd wat hij met haar aan moest, waarop “lock her op, lock her 
op” werd gescandeerd. Hoewel hij de wil van zijn volk honoreert 
weet ze toch te ontsnappen. Het verraad van een herder van de 
“Federatie van Boze Ingezetenen” wordt haar tenslotte noodlottig. 
Haar vader brengt haar als ultieme straf vervolgens eigenhandig 
om het leven, waarna hij op zijn terugreis naar zijn witte kasteel 

door de bliksem wordt getroffen. Uit dit verhaal blijkt zonneklaar 
dat je bij een goede voorbereiding en juiste timing  het volk alles 
kunt laten zeggen, mits niet al te ingewikkeld. Daarnaast ligt de 
conclusie voor de hand dat de geschiedenis zich herhaalt en is het 
maar de vraag of de huidige domheid, kortzichtigheid en liefde-
loosheid ook met donder en bliksem kunnen worden bestreden.

Diep onder de indruk van deze geschiedenis zijn we toe aan een 
drankje om in de juiste stemming te komen voor het vierde 
couplet, dat daarna op voorbeeldige wijze ten gehore wordt ge-
bracht. Een tweetal hoofdgerechten met onuitsprekelijke namen 
worden smakelijk soldaat gemaakt. 
Na het nagerecht geeft onze oudste artillerist Frits Richert het 
commando “opstijgen”, waarna het vijfde en laatste couplet uit 
volle borst en opgestegen wordt gezongen. Iets na negenen is het 
feest helaas voorbij, dankt Hans George voor zijn prachtige ver-
haal en nodigt allen uit aan de bar voor een kopje koffie tot  
besluit. Al met al een meer dan geslaagde avond, waar we, tot  
we elkaar op 13 januari van het nieuwe jaar weer ontmoeten in 
Chez Armand, op moeten teren. 

AFDELING GELDERLAND



AUGUSTUS-BIJEENKOMST
Zo’n typische, een beetje kleffig warme zomermiddag en daarom 
reden voor wat zomerse outfits, variërend van een lichtgekleurde 
broek of een geheel lichtgekleurde combinatie tot zelfs geheel 
stropdasloos. En omdat wij Nederlanders nog steeds claimen dat 
we zo’n begripvol volkje zijn, willen wij Nederlandse artilleristen 
daar geen uitzondering op maken dus “soit”. De voorzitter meldde 
eigenlijk alleen maar dat, naast de aankondiging van de lunch met 
de VOC in september, hij erevoorzitter Willem Loos wegens ande-
re verplichtingen moest verontschuldigen. Het hiaat van het eerste 
couplet meende hij echter te kunnen oplossen. Arie den Breejen 
was namelijk tweemaal in korte tijd opa geworden, bood daarom 
een drankje aan en werd derhalve met het eerste couplet toege-
zongen. De voorzitter verkeerde trouwens vandaag in een riante 

situatie want er waren zoveel drankjes-
aanbieders dat hij moest selecteren. 
Wie wel aan de beurt kwam, was Frans 
de Haas en dat wegens zijn 80e ver-
jaardag en het feit dat hij na wat fysieke 
mankementen weer in ons midden 
was. Voor hij werd toegedronken herin-
nerde Frans nog even aan zijn Wapen-
broeder lkol der LuA b.d. “hij staat” 
Hans van Zetten, die op dat moment 
weer actief was in Rio. De beloning 
voor Frans kwam met het volgende 
couplet van ons lied. 

Na het zingen daarvan werd opgemerkt dat wij toch aanmerkelijk 
toonvaster zijn dan veel Nederlandse sporters in Rio hoewel wij 
het natuurlijk hogelijk waarderen dat zij meer en meer ons volks-
lied gaan meezingen. “Nou alleen de beroepsvoetballers nog “, 
klonk het ergens uit de rijen. Die toonvastheid kon nog een keer 
worden gedemonstreerd en wel met het vierde couplet bij de rode 
wijn bij de paella, aangeboden door de kersverse tachtiger Piet 
Antonissen. 
Voor het toeklinken en -zingen was eigenlijk aan onze tafel nauwe-
lijks tijd want daar buitelden de onderwerpen kippenpoten (die bij 
de paella en niet die om op te lopen), pensioenfondsen (met ver-
helderende toelichting van Hans Couzy over het ABP), nucleaire 
inzet (met hoofd- of neventaken) en voetbal (de kansen van Ajax 
en Feijenoord versus PSV in het seizoen ‘16/’17) door elkaar over 
de tafel. Gelukkig was de koffie rustgevend zodat we toch nog in 
passende psychische en fysieke conditie onze voertuigen konden 
bestijgen voor de thuisreis.        

SEPTEMBER-BIJEENKOMST
Op de laatste dag van deze Nederlandse Indian Summer vielen 
twee dingen op. Ten eerste was die zomer er kennelijk de oorzaak 
van dat meerdere vaste deelnemers al dan niet op eigen initiatief 
voor een andere omgeving hadden gekozen en ten tweede waren 
dat de tenues. Die varieerden van jasje over de stoelleuning, geen 
jasje en dasje op half zeven tot helemaal geen dasje en jasje ofwel 
volledig zomertenue.

Voorzitter Kees bleek geveld door 
zomergriep en omdat zijn vaste 
plaatsvervanger Piet elders wat 
moeite had om luiken, deuren en 
hekken op het door hem geplande 
tijdstip gesloten te krijgen, arri-
veerde die pas toen Teun van de 
Plas alvast maar was begonnen 
met een rondje aan te bieden  
wegens zijn 50e huwelijksverjaar-
dag. In de heersende verwarring 
van dit voorzitterloze tijdperk, was 
hij daarvoor niet eens toegezon-
gen. Die verwarring bleef trou-

wens bestaan toen Piet uitnodigde om voor het volgende rondje 
- een van Max van Leeuwen voor zijn 80e verjaardag - de glazen 
te laten vullen. Teun bleek namelijk de bestellingen te hebben op-
genomen en uitgeserveerd maar Max hield het op zelfwerkzaam-
heid en dat ondanks dat hij zojuist zijn sinds de winter vermiste 
sjaal had teruggekregen. Uiteindelijk had iedereen toch een ge-
vuld glas en kon Max worden toegezongen met het eerste couplet.  

Korte tijd later was het al 
het moment om aan tafel 
te gaan en hoewel het 
menu niet helemaal was 
ingesteld op de tropische 
omstandigheden, ging 
het er toch met smaak in. 
Tussen de gangen door 
(jawel het was een drie-
gangen menu !) kondigde 
de daartoe door zijn 
voorzitter geïnstrueerde 
Piet nog aan dat de wijn 
aan tafel werd aangebo-
den door Hans Mulder. Dat bleek ook voor Hans een verrassing 
maar hij verzon ter plaatse als reden zijn drie kleinzonen, waarvan 
de gezamenlijke leeftijden een overigens volledig onbelangrijk  

‘S-GRAVENHAGE

Arie den Breejen; 
dubbel opa

Teun van der Plas; bood 
openingsrondje aan

Hans Mulder; kreeg zomaar een 
rondje toebedeeld
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getal hadden bereikt. Hans werd beloond met het vierde couplet. 
Daarna waren alle zangers het er over eens dat zelfs onder deze 
extreme omstandigheden het Haags vocaal ensemble bijzonder 
toonvast was. Procantor Tony was overigens blij dat het hierbij 
bleef want hij had zijn spiekbriefje in zijn colbert laten zitten maar 
het couplet van “de meisjes” wist hij wel. 
Rob Peters gaf nog uitleg over zijn nieuwe adres maar moest toe-
geven dat het verband tussen “hoge”, “lage”, “wippolder” en de 
“wipmolens” een voor hem nog niet voltooide studie was. We 
wachten op het eindrapport. Nadat aan elke tafel de ijverigste per-
soon de koffie had gehaald, kon de maaltijd worden beëindigd. 
Links en rechts werden jasjes en dasjes bij elkaar gezocht en bij 
een laatste controlegang bleek dat 100% correct te zijn verlopen 
en konden we op huis aan.      

OKTOBER-BIJEENKOMST OF 
“RODE BROEKENBIJEENKOMST”

Het aantal rode broeken neemt toe

Voorzitter Kees had een op het oog lijvig spiekbriefje bij de hand 
maar het viel bij nader inzien nogal mee. Hij begon zijn welkomst-
woord met het verwelkomen van erevoorzitter Willem Loos, die 
later in de bijeenkomst nog een hoofdrol zou krijgen maar nu eerst 
werd toegezongen met “zijn” eerste couplet. Na enkele afwezigen 

te hebben genoemd, bracht Kees 
het stuk “De VOA toekomstbe-
stendig” ter sprake. De op korte 
termijn bereikbare - de e-mail- 
leden hadden dat ter bestudering 
ontvangen en enkelen hadden 
schriftelijk gereageerd. Kees stel-
de nu de aard van de Haagse re-
actie voor en toen daarop geen 
verder commentaar kwam, ging 
hij over op lichtere onderwerpen. 
Eerst werd Ed van Gilst in de par-
keerstand gezet (maar daar is hij 
al aan gewend) om Hans Couzy 
de gelegenheid te geven een 
drankje aan te bieden met het 

tweede couplet als beloning. Nadat alle rode broeken naar buiten 
waren gedirigeerd voor een staatsiefoto, kwam bij terugkomst 
binnen Miel Duysens aan de beurt als gulle schenker.

Hij hield echter eerst een gloedvol betoog, reikend van zijn bevrij-
ding op 13 september 1944 door de US Old Hickory Division, de 
TU Eindhoven, de 45e Afd LuA en zijn omzwervingen in dienst van 
een bekende multinational met CK in de directe omgeving van “de 
Fred” en veel daarmee direct of indirect verbonden verenigingen, 

om te concluderen dat hij zich nergens zo goed thuis voelde als bij 
de VOA. Zijn beloning was het couplet “Van ’t paard”. 
De maaltijd was ‘Bommeliaans’, d.w.z. eenvoudig doch voed-
zaam met veel gezonde groenten, en ook het daarbij passende 
glas rode wijn ontbrak niet. Dat glas was ter gelegenheid van de 
86e verjaardag van Willem Loos, die na de toost werd toegezon-
gen met het vierde couplet. 

Gelukkig had Kees geen verdere schenkers op zijn lijstje staan, 
anders hadden we naast het ondergaan van de wolvenuithalen 
aan het einde van elk couplet door zowel de Rotterdamse als de 
Haagse voorzitter, wellicht nog moeten “opstijgen” en met onze 
gemiddelde leeftijd wordt dat voor een deel steeds hachelijker en 
voor een ander deel zelfs onmogelijk. Maar hoe dan ook, wij blij-
ven een Bereden Wapen.

SEPTEMBER-BIJEENKOMST
September, vakantiemaand bij uitstek voor de oudere jongere en 
dat was te merken ook. Zelfs onze WDTV Hans Schumacher was 
er niet, Frits Richert was met echtgenote en caravan vertrokken 
naar Zuid-Duitsland en Evert van de Weerd was als voormalig 
dienstplichtige van de lichting 1954-5  naar een reunie van de 
SROKI. Ook voor een infanterist blijft het hemd nu eenmaal nader 
dan de rok. Een nieuweling in ons gezelschap compenseerde een 
en ander. Het was de kapitein b.d. der Luchtdoelartillerie Cor Beu-
kers die mee was gekomen uit Ede. Ook Adriaan van Hoffen was 
er ondanks de ziekte van zijn vrouw gelukkig weer. Zij stond er op 
dat hij zou gaan. Uw verslaggever vierde zijn 76e verjaardag in 
augustus jl. en bood een drankje aan. Ook bracht hij hierbij een 
dronk uit op de gezondheid van Adriaans vrouw en wenste Adri-
aan en zijn echtgenote sterkte in deze onzekere periode. Er is ge-
lukkig altijd een bestuurslid dat zijn verantwoordelijkheden kent. 
Zo ook onze penningmeester Cees Venemans die peilt waar wij 
Sinte Barbara willen vieren omdat Restaurant Buitenzorg in Ede 
op 1 en 2 december reeds bezet is. Meerdere locaties passeren 
de revue, maar een ei werd nog niet gelegd.

Als altijd komen diverse onderwerpen aan de orde en, gelet op de 
poging van Cees om het Barbaraei 2016 gelegd te krijgen, passe-
ren diverse anekdotes over Barbaravieringen bij de troep de  
revue, die maar beter niet aan het papier toevertrouwd kunnen 

Hans Couzy nu vast lid van 
de Haagse afdeling

Erevoorzitter Willem Loos, still in command

GELDERLAND
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worden. Hierna vertelt Cor Beukers over zijn bezoek deze zomer 
aan het Adelaarsnest in Berchtesgaden. Alleen al zijn enthousiaste 
manier van vertellen maakt je nieuwsgierig om er zelf eens een 
kijkje te gaan nemen. Tijd voor een borrel meent Jaap Dekker met 
als reden de uitbreiding van zijn verzameling tafelkanonnen met 
een prachtig en zwaar messing exemplaar dat zijn zwager voor 
hem heeft kunnen bemachtigen. Zo langzamerhand heeft hij een 
batterij thuis en als zijn echtgenote niet te veel bezwaar maakt en 
Jaap zijn zin krijgt wordt het ooit een afdeling. 

Over kanonnen gesproken. Cees verhaalt over zijn bezoek aan de 
vesting fort Pannerden, een van de forten, gebouwd ten behoeve 
van de Hollandse Waterlinie in het Gelders rivierengebied. Hij 
vroeg ons te raden naar de dracht van de daar aanwezige kanon-
nen uit 1871 met een kaliber van ongeveer 15 cm. Tot ons aller 
verbazing bleek de dracht niet meer dan ongeveer 500 meter te 
zijn. Meerdere forten, niet alleen in het kader van de Hollandse 
Waterlinie, passeren de revue. Ook Fort aan den Hoek van Hol-
land in Hoek van Holland en de kazematten in Kornwerderzand 
komen aan de orde. In dit kader weet

Cor te melden dat een bezoek aan het Atlantikwall Museum in 
Noordwijk zeer de moeite waard is. En dan te bedenken dat de 
geallieerden de in de ogen van de Duitsers ondoordringbare At-
lantikwall (die van de Noordkaap tot Gibraltar liep) toch wisten te 
doorbreken op zo’n weinig voor de hand liggende plek in Norman-
dië als aanzet tot onze bevrijding. Het laatste rondje werd aange-
boden door Cor, waarbij Peter Siebelink op verzoek van Cor ver-
haalt over zijn diensttijd bij de Artilleriemeetafdeling in Kampen. 
Meten is weten was daar kennelijk het credo, want erg militair ging 
het daar niet aan toe. En zo was deze gezellige en leerzame bijen-
komst weer voorbij voor je het in de gaten had.

OKTOBER-BIJEENKOMST
Verrassing, normaal behoor ik tot een van de eerst aanwezigen, 
kijken of de stoelen klaar staan, de VOA/gereserveerd bordjes met 
het front richting deur etc, maar nu was ons ‘eens per jaar’ VOA 
lid, Ton Seijkens mij voor. Hij heeft de gewoonte eenmaal per jaar 
de VOA bijeenkomsten in den lande te bezoeken. Goed he! Nu 
was VOA Gelderland aan de beurt en op weg van een vergadering 
in Amsterdam, is de route via Arnhem naar woonplaats Maastricht 
inderdaad de kortste. Ton nogmaals welkom en wij vragen ons af 
hoe je dat met VOA Friesland doet? Appel: Jaap Dekker, secreta-
ris VOA Gld heeft de gewoonte alle leden van onze afdeling een 
reminder te sturen en daarbij het verslag van de vorige vergade-
ring te voegen. De afmeldingen geven een aardige indruk van de 
verwachte aanwezigheid. Toch hadden 7 leden weer en wind ge-
trotseerd. Misschien de herfstvakantie waarbij opa’s vaak een tra-

ditionele rol vervullen, ziekte en verplichtingen elders. Wel was 
verheugend te horen dat bijna allen de datum van 2 dec in de 
agenda hebben geschreven en geblokkeerd voor andere evene-
menten. Jos Penning zou al afwezig zijn vanwege een geplande 
oogoperatie, maar nu kwam ons ter ore dat deze uitgesteld is van-
wege een coördinatie incident tijdens het uitlaten van  de hond. 
Jos je moet op een van de volgende bijeenkomsten maar eens 
goed uitleggen hoe dat gebeurd is (die 2 gebroken vingers). Naast 
Adriaan waren Evert,  Jan van Oosterbos en drie leden van het 
bestuur aanwezig.

Coördinerende bepalingen:
In het onderwerp coördinerende bepalingen, deed Jaap verslag 
van de laatste Ledenraad en vooral het schrijven van het bestuur 
over de ‘Toekomst bestendigheid’ van de VOA. Uw bestuur heeft 
daar een paar uur op zitten ‘broeden’, aan het papier toevertrouwd 
en voor de gevraagde datum gemaild naar het bestuur. 
Cees lichtte even een tip van de sluier op van hetgeen wij naar het 
bestuur geantwoord hebben. Tijdens zijn voordracht kwam hij 
even in een gewetensconflict. Stoppen met de presentatie de 
aantekeningen neerleggen en de rondgaande bitterballen accep-
teren en nuttigen, de bitterballen laten  passeren , doorgaan met 
de presentatie en zo waren er nog meer combinaties mogelijk... 
Hij koos voor... zie foto. 

Als laatste deed uw tij-
delijk voorzitter nog 
enkele mededelingen 
over het Barbara diner, 
te houden op 2 de-
cember as. In vogel-
vlucht: locatie is de 
Teapit in Park Sons-
beek, Arnhem. 
Convocatie met aan-
meldings instructie, 
volgt voor 11-11 as 
(volgende VOA bijeen-
komst). Drankjes van 

Jan en Cees. Deze laatste gaf uiting aan zijn dankbaarheid dat 
rond de datum van deze bijeenkomst, maar dan 60-jaar geleden 
hij opgeroepen werd voor het vervullen van de dienstplicht. Er-
gens op een kamer in een militair kazernecomplex verwisselde hij 
zijn burger tenue voor de bekende groene uitrusting. 60 Jaar!

Zo rondkijkend zouden er onder de aanwezigen, de komende  
tijd velen aan de beurt zijn om uiting te geven aan hun dank- 
baarheid.
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OKTOBER-BIJEENKOMST 
In ‘De Fazanterie’ in Ulvenhout stond op het ZW-programma  
een vroege lezing en een gezellig samenzijn plus diner. 
16 VOA-leden en partners zaten al om 16.00 uur in de verduister-
de ‘Tuinkamer’ gereed om de lezing over ‘Cybercrime’ te volgen. 
Spreker was Bgen ir Hans Folmer, commandant van het Defen-
sie Cyber Commando (DCC). Voor deze lezing waren ook  
andere VOA-afdelingen uitgenodigd; bijzonder was de aanwe-
zigheid van VOA-voorzitter, Bgen art b.d. Bart Rosengarten  
(vanuit Zwolle). 

Hans ging eerst in op de gevaren van de steeds verder voort-
schrijdende digitalisering van de samenleving. Wat betekent dit 
voor particuliere ‘gebruikers’ met een router, WIFI, tablets en 
smartphones? Gevaren alom en alleen met wachtwoorddiscipli-
ne, firewalls, uitgebreide internetbeveiliging (met steeds automa-
tische updates) en beveiligde WIFI kunnen we ons een beetje 
veilig voelen. En dan nog kunnen we ‘valse’ telefoontjes krijgen 
en verdachte mails binnenkrijgen. 
Les 1: ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen beveiliging!
Les 2: 100% bescherming is onmogelijk.
Les 3: bij een vermoeden van een hack/phishing direct de tele-
foon/mailverbinding verbreken en dergelijke mails goed ‘deleten’ 
(ook de prullenbak legen!).

Ook samenlevingen worden ernstig bedreigd via ‘dark networks’ 
en door hackers of vijandige overheden. Zo zijn banken beroofd 
(80 miljoen dollar via valse betalings-opdrachten bij een bank in 
Bangladesh), energiecentrales in de Oekraïne ontregeld, over-
heidsaccounts gehackt en werd zelfs de Franse TV-zender TV5 
Monde op zwart gekregen! 

Alle overheden zullen nu met hoge prioriteit hun digitale kwets-
baarheid moeten verminderen. Bij onze regering ligt nu een voor-
stel om bij aanschaf van digitale systemen voortaan minimaal 
10% te investeren in beveiliging. De eerste militaire cyberaanval 
op een land volgde na de verplaatsing van een Russisch oor-
logsmonument in Talinn (Estland). Dergelijke aanvallen kunnen 
zijn gericht op het uitschakelen van materieel, het storen van ver-
bindingen, maar ook op het aantasten van de inzetbaarheid van 

personeel, b.v. door het sturen van misleidende berichten over 
missies, partners, commandanten, etc. Bij Defensie is men nu 5 
jaar bezig met cyberwarfare, aanvankelijk gericht op ‘defense’, 
en de laatste 2 jaar met de ontwikkeling van cybercapaciteit 
t.b.v. militaire operaties (‘offense’). Er is nu een Defensie Cyber 
Strategie en er werken dagelijks 300 man in dit vakgebied: het 
Defensie Cyber Commando. Spreker is als commandant van  
het DCC ook stafofficier Cyber-aangelegenheden van de  
Commandant der Strijdkrachten en informeert en coördineert 
met andere ministeries en overheidsdiensten.

Zijn lezing wekte zoveel reacties op bij de aanwezigen dat Hans 
niet alles op zijn lijst kon bespreken, maar dat gaf wel aan hoe 
actueel en interessant het onderwerp is voor ieder in deze  
gedigitaliseerde maatschappij. Voorzitter Ben dankte hem uit-
voerig, overhandigde hem o.a. een fles Barbarabitter en de  
aanwezigen gaven hem een luid applaus. Hoog tijd voor een 
aperitief, gevolgd door een prima diner!

ZUID-WEST

Commandant DCC, Bgen Ir. Hans Folmer

‘Alle overheden zullen nu 

met hoge prioriteit 

hun digitale kwetsbaarheid 

moeten verminderen.’
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57e HERDENKING 7 DECEMBER DIVISIE.
Op 7 december 2016 was de organisatie van de 57e herdenking 
in handen van 11 Lucht Mobiele Brigade AASLT ‘7 December’. 
Honderden genodigden waren aanwezig. De meesten veteranen 
zijn 91 jaar of ouder. Met ‘Wij werden geroepen’ begint het Di-
visie marslied maar het “wij” wordt merkbaar elk jaar kleiner. De 
traditie van de divisie is overgenomen door 11 LMB en dat is 
een garantie voor het voortbestaan van deze herdenking. Het 
koperkwintet van de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem 
Friso” en het Nunspeets Mannenkoor zorgden tijdens de her-
denkingsdienst voor de muzikale ondersteuning. Er waren toe-
spraken van raadsman van Eijsden en plaatsvervangend com-
mandant-11 LMB, kolonel van der Have, aalmoezenier Nijhuis 
en het gedicht “Wij werden geroepen” werd voorgedragen door 
mevrouw Steenstra. Dit jaar was er een speciale toespraak van 
veteraan kapitein Roel die op een recente missie MINUSMA in 
Mali is geweest.

Na de toespraak bij het monument door kolonel van der Have 
werden de kransen gelegd. De namen van Henry Hoving en Ke-
vin Roggeveld werden door familieleden onthuld op het monu-
ment. Beide militairen van 13 Bat Stoottroepen ‘Prins Bernhard” 
(behorende tot 11 LMB) zijn tijdens de missie op 6 juli dit jaar in 
Mali omgekomen. Indië-veteranen, familieleden en militairen in 
actieve dienst legden de kransen en bloemstukken. Namens alle 
nabestaanden werd een bloemstuk op de urn gelegd door lkol 
art b.d. Dürst Britt. Namens 1 Regiment Lt Lua legde kpl1 Boek-
holt van sectie G3 van de Brigadestaf. Namens 1-2 RVA werd 
een krans gelegd door mw. De Korte-Van Maarseveen en mw. 
Lieverse-De Koning. Namens 8 RVA werd een krans gelegd door 
maj Van Leening van sectie NATOPS van de Brigadestaf. (Militai-

ren van 11 LMB leggen bloemen/kransen als er van de eenheid 
zelf niemand meer kan of wil, maar er nog wel geld beschikbaar 
is.) Dit jaar stond zijn gezondheid het niet toe; dus helaas geen 
toespraak van Ted Meines, de generaal van de veteranen en in 
het bijzonder van de Indië-veteranen. Het hijsen van de Neder-
landse vlag en het spelen van het Wilhelmus betekende het ein-
de van de kranslegging. De ceremonie werd door de aanwezigen 
afgesloten met een rondgang langs het monument. 
Tot slot van de herdenking was er een samenzijn in de grote 
tent, een speciaal moment om de herdenking en belevenissen 
uit Indië nog een keer te delen. Volgend jaar bestaat de 11 Lucht 
Mobiele Brigade 25 jaar en de traditiehouder van de 7 December 
Divisie herdenking zal dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. De 
58ste Divisie herdenking zal worden gehouden op donderdag  
7 december 2017.

AVA-ACTIVITEITEN 
In het afgelopen jaar zijn er door de AVA een aantal eigen activi-
teiten georganiseerd die in komend jaar zullen worden herhaald. 
Mogelijk dat er door het korps (Korps Veldartillerie, Korps Rij-
dende Artillerie, of het Korps Luchtdoelartillerie) waartoe U be-
hoort nog een extra bijeenkomst wordt georganiseerd.
In 2017 heeft het bestuur van de AVA de volgende planning voor 
activiteiten:
1. Op donderdag 4 mei de mogelijkheid om via de AVA deel te 

nemen aan een erecouloir van veteranen op de Dam in Am-
sterdam. Er wordt mogelijk geloot;

2. Op vrijdag 5 mei bij voldoende animo met een AVA-deta-
chement deelname aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen.  
U kunt meelopen, meerijden of op de tribune zitten;

3. Op zaterdag 24 juni bij voldoende animo deelname met een 
AVA-detachement aan de Veteranendag en het -defilé in  
Den Haag. (Alleen voor veteranen.) U kunt meelopen, meerij-
den of op de tribune zitten;

4. Op zaterdag 9 september deelname aan de Reünie Veld- en 
Rijdende Artillerie tijdens de Open Monumentendag op de  
Legerplaats bij Oldebroek in ’t Harde;

ARTILLERIE
V E T E R A N E N

VERENIGING

ASSOCIATIE
TEKST /// LKOL ART B.D. F.T. DÜRST BRITT

FOTO’S /// AOOI ART B.D. J. MOL

Namens alle nabestaanden werd een bloemstuk op de urn 
gelegd door lkol art b.d. Dürst Britt

Drie oud-divisiecommandanten bij elkaar: vlnr:  
Genm b.d. J. Bruurmijn, Lgen b.d. P. Striek, Mevr E. Bruurmijn, 
Genm b.d. P. Messerschmidt
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5. Op dinsdag 19 september de mogelijkheid om via de AVA 
deelname aan een erecouloir van veteranen op Prinsjesdag  
in Den Haag. Er wordt mogelijk geloot.

U kunt Uw belangstelling kenbaar maken door het invullen 
en insturen van het bijgevoegde antwoordformulier aan AVA 

t.a.v. AVA/lkol art b.d. F.T. Dürst Britt, p/a VustCo, MPC 35A,  
Antwoordnummer 7510, 3509 WB Utrecht (geen postzegel  
nodig). Antwoord via e-mail is ook mogelijk aan FT.DurstBritt.02@
mindef.nl. U ontvangt dan per aangemelde activiteit nadere  
informatie.

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

TEKST /// LKOL ART B.D. F.T. DÜRST BRITT

GEPLANDE OPTREDENS in 2017
Bent U vriend van het ROA, dan ontvangt U in het voorjaar onze 
nieuwsbrief. Aanmelden kunt U via roa@hetnet.nl.

• 08 april  15e Artilleriejaarconcert gepland in 
 Uden of Ermelo;
• 05 mei  Bevrijdingsdefilé Wageningen;
• 06 mei  Taptoe Roeselaere (België);
• 10/11 mei  Tweedaagse Luxemburg;
• 24 juni  Veteranendefilé Den Haag;
• 16 juli  Ensemble in de kerk te Haamstede;
• 14 augustus  Herdenking einde WO2 Doorn;
• 26 augustus  Concert in Coevorden;
• 08 september  Artillerie 340 jaar op de LbO;
• 09 september  Concert Open Monumentendag LbO;
• 16 september Taptoe Purmerend.

Mocht U nog een beroep willen doen op het ROA voor een optre-
den, meldt U dat dan tijdig via F.Drst.Britt@kpnplanet.nl  

HET REPETITIESCHEMA VOOR 2017: 
Voor evt. wijzigingen: zie onze website www.reunieorkestartille-
rie.tk. De repetities zijn (tenzij anders aangegeven) op de zater-
dag vanaf 10.00 tot ca. 14.30 uur in de sportzaal op de Leger-
plaats bij Oldebroek in ‘t Harde. 
In 2017 zijn de volgende repetities gepland die ook door  
belangstellenden bezocht kunnen worden: 14 en 28 januari,  
11 februari, 04 en 18 maart,01 en 29 april, 27 mei, 12 augustus, 
07 en 28 oktober en 25 november. I.v.m. de toegangscontrole  
tot het kazerneterrein, worden bezoekers verzocht zich vooraf 
aan te melden bij Frits Dürst Britt.
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“OLD SOLDIERS NEVER DIE, THEY 
JUST FADE AWAY”. DAT WILDEN WE  
NIET, HET WERD DUS TIJD VOOR 
ONZE REÜNIE! HET IS GELUKT OM  
IEDEREEN VIA DE DIVERSE ROU- 
TES, ARCHIEVEN, CONTACTEN EN  
SOCIAL MEDIA TERUG TE VINDEN.  
DE MEESTEN HEBBEN AANGEGEVEN 
HIER ZEKER BIJ TE WILLEN ZIJN. 
DOOR MOED, BELEID EN TROUW  
WAS HET RESULTAAT GEWELDIG 
(90%). WAAROM BEGONNEN WE HIER-
MEE? OMDAT JOHAN VAN KLEEF,  
PIETER BOELHOUWER EN JAN  
MULDER VONDEN DAT WE NA RUIM 
40 JAAR EEN REÜNIE VERDIENDEN.

TEKST EN FOTO’S /// KAP (R) B.D. MR. JAN MULDER, 

Vanaf de jaren 50 hebben we onze scholen doorlopen, gestu-
deerd, daarna de militaire dienstplicht voldaan, meer gestudeerd 
en “groot geworden”. Soms hebben we nog teruggedacht aan de 
maatjes uit 1974-1975. Vaak hebben we elkaar niet meer ontmoet. 
Toch waren we in die periode “broeders” in liefde en leed. 
Ook leerden we elkaar kennen, werkten samen, steunden elkaar, 
deelden het enthousiasme en de SROA-bar (niet te vergeten). We 
hebben op 13 oktober j.l. een geweldig feestje gehad. Natuurlijk 
werd verleden en heden besproken, het Artillerielied gezongen 
(ook het opstijgen) en elkaar het beste toegewenst. We hadden 
alle medewerking van de Officiersmess op de Knobbel en het 
Ned. Artillerie Museum. Johan Kurk zwaaide de scepter in/bij de 
mess en hij verzorgde ons met een natje en droogje (Proficiat!). 
In het Museum werd door de vrijwillig(st)ers gewerkt/verbouwd 
aan het paviljoen 3 (o.a. Meidagen van 1940). Poppen en uitrus-
tingstukken horen hierbij. Tijdens de reünie wilden we ons “steen-
tje” bijdragen en werd onze leus: “SROA 74-4 accepteert geen 

blote pop, maar adopteert een oude kanonnier”. Aan het eind 
van de dag konden we een bijdrage van € 250.- overmaken aan 
het Museum voorzitter Bart Rosengarten. Het stichtingsbestuur 
en de vrijwilligers van het Museum waren ons bijzonder dankbaar. 
Eén van onze collega gaf commentaar op deze reünie (velen be-
vestigden dit): “Ik wil graag jullie complimenteren met de organi-
satie van een fantastische reünie. De dag was in mijn ogen zeer 
geslaagd, de organisatie perfect en de gezelligheid overweldi-
gend. Ik heb enorm genoten, al die oude maten weer bij elkaar, 
alsmede de oud instructeurs (toen kap Durk Elzinga, kap Hans 
Dreese, cadet-sergeant Hein Hegge en wmr Gerard ter Horst). 
Een herinnering om nooit meer te vergeten: 13 oktober 2016.  
BEDANKT en het gaat jullie goed.” 

Alle 60-plussers hebben aangegeven over een aantal jaren weer 
opnieuw een reünie te willen organiseren. We gaan er vanuit dat 
we dan allen ons pensioen hebben gehaald. Tot ziens!
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1 Henk van Wankum, 2 Herman van den Noort, 3 Ruud Timmer, 4 Pieter van der Bijl, 5 Gradus Vos, 6 Jacques van de Laar, 7 Arjan 
van Lith, 8 Rinze de Boer, 9 Mathijs Boschman, 10 Toon Oonk, 11Willem van Poele, 12 Harry Bloemink, 13 Jan Anbeek, 14 Ger Nellen, 
15 Pieter Boelhouwer, 16 Gerard ter Horst, 17 Robert Suttorp, 18 Hans Dreese, 19 Johan van Kleef, 20 Dik Hamer, 21 Durk Elzinga, 
22 Frank Hogeterp, 23 Frans Kruis, 24 Jan Linssen, 25 Jan Mulder, 26 Jo Herpers, 27 Frans Klein, 28 Gerard van den Brink, 29 Carel 
van Baalen, 30 Aad Slingerland, 31 Ronald Paans, 32 Hein Hegge, 33 Henk Paans

13 OKTOBER 2016 
LICHTING 74-4 SROA
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Boekrecensie

VOOR DE ARTILLERIE EN DE CA- 
VALERIE ZIJN DE TRADITIES DE  
LEVENDE WORTELS, VAN WAAR UIT 
ZIJ HUN KRACHT ONTLENEN VOOR 
DE TOEKOMST. PAARDEN EN MUZIEK 
ZIJN ZO ENG MET HET KORPS RIJ-
DENDE ARTILLERIE EN VELDARTIL-
LERIE VERBONDEN, DAT PAARD  
EN MUZIEK ZIJN BLIJVEN VOORT- 
LEVEN; ZELFS NADAT DE POLITIEK 
ELKE STEUN HAD ONTZEGD EN 
PAARD EN MUZIEK UIT DE ORGA- 
NISATIE HADDEN VERWIJDERD.

TEKST /// GEORGE REUCHLIN, ELNT (R) B.D. DER 
CAVALERIE RHPA

Het reunieorkest van het trompetterkorps van de Artillerie laat 
nog steeds - in de geest van de staftrompetter ´Koeki´Waanders 
- martiale klanken horen en treedt regelmatig op als de Artillerie 
zich officieel manifesteert. Levende traditie is te zien en te horen, 
maar er is weinig over geschreven. Dat geldt zeker voor de  
muziek der Bereden Wapens. Er is wel een aantal artikelen ge-
schreven, maar een boek over de geschiedenis en de ontwikke-
ling van de trompet van eenvoudig instrument om bevelen en 
signalen door te geven tot een volwaardige component in sym-
fonie- harmonie- en fanfareorkesten, is nog niet geschreven. 
In dat gemis heb ik willen voorzien door het schrijven van het 
boek ´Muziek te Paard´. Bij mijn zoeken naar informatie en  
illustraties heb ik royale steun ontvangen van de musea van  
het Korps Rijdende Artillerie en van de Artillerie.

Voordracht
Mocht de muziek der Bereden Wapenen de bezoekers aan uw 
bijeenkomsten interesseren, dan ben ik gaarne bereid om voor 
een of meerdere van uw afdelingen een voordracht - omlijst  
met muziek - te houden. Een verkorte voordracht duurt circa  
een half uur. De complete voordracht duurt ongeveer een uur. 
Gaarne sta ik ter beschikking voor het geven van verder ge- 
wenste informatie.

Bestellen
Het boek beschrijft de geschiedenis van de bereden militaire 
muziek in Nederland en omliggende landen, en bevat een groot 
aantal fraaie en unieke afbeeldingen. 

U kunt het boek direct bestellen voor € 49,50 (incl. verzend- 
kosten in Nederland) bij de heer Reuchlin door aan hem het  
bedrag over te maken op rekeningnummer NL28 INGB 0000 
3742 27 o.v.v. uw naam met volledige (verzend)adres.

‘Levende traditie is te zien 
en te horen, maar er is weinig 

over geschreven.’

Trotse schrijver Elnt (R) b.d. George Reuchlin 
(Alicante, december 2016)

Voorzitter VOA, Bgen b.d. A.M. Rosengarten, ontvangt het 
presentie-exemplaar uit handen van de schrijver
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GALA

Algemene Ledenvergadering VOA
& Galafeest 2017

Allereerst nodigt de Cadetten Wapenvereniging der Artillerie ‘De Artillerist’(CWVA) u als artillerist uit voor de 
‘Return to Kilacadmon’ ook wel bekend als de Koninklijke Militaire Academie, op 18 mei 2017. Dit wordt een 

interessante dag waarin sprekers zullen vertellen over de Artillerie officier van toen vroeger en nu. Daarnaast zal de 
algemene leden vergadering plaatsvinden waarna de avond wordt afgesloten in de welbekende Spijkerbar. 

Tevens nodigt de gala commissie 2017 u, uw partner en uw introducees, graag uit voor een bijzonder GALA op vrijdag 
23 Juni 2017. Op de Koninklijke Militaire Academie zullen oude tijden herleefd worden. Het thema van het GALA 

thema 2017 is ‘een avond als cadet’. De CWVA zet in samenwerking met de Vereniging Officieren Artillerie, de deuren van 
ons aller Kilacadmon weer wijd open. Wij hopen dat veel collega’s van de artillerie (Veld-lucht-rijdend) het DGLC en 

onze (inter) nationale partners gebruik maken van deze uitnodiging. Dit gala is de gelegenheid om oude herinneringen op 
te doen, te feesten, te genieten en uiteraard ook te netwerken. Meer info volgt via de Sinte Barbara en voaweb.nl.

Vive l’ artillerie!
De CWVA en uw galacommissie, Cadet-Korporaal Y.A. Diaz Murillo | Secretaris CWVA

EEN BIJZONDERE TERUGKEER NAAR 
HET KASTEEL VAN BREDA

De ALV en het Gala 2017 zullen plaatsvinden op de Koninklijke Militaire Academie
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