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Ook in de komende maanden staan weer de verschillende  
(grote) activiteiten op de rol. Op volgorde van datum: 14 april  
het jaarconcert van het Reünie Orkest Artillerie in Uden, 4 mei de 
herdenking met kranslegging bij het monument in Oldebroek, 
woensdag 16 mei de Algemene Leden Vergadering van de VOA 
georganiseerd door de Afdeling Zuid-Oost in ’s-Hertogenbosch, 
30 en 31 mei het Vuursteun Symposium georganiseerd door het 
Vustco, de VOA en de Stichting ABC en tenslotte het Galafeest 
2018, in Italiaanse stijl, op vrijdag 22 juni op de Legerplaats bij 
Oldebroek. Kortom weer voldoende om naar uit te kijken.

In dit nummer weer een grote diversiteit aan inhoudelijke en  
interessante artikelen. Allereest een beschrijving van het Artillerie 
Schietkamp (ASK) anno 2018 met naast het schieten met scherp 
een grote diversiteit aan alternatieve gebruiksmogelijkheden. 
Hierbij is nog niet besproken over de laatste rustplaats, die ge-
creëerd is om de as uit te strooien, mogelijk komen we daar in 
een komend nummer op terug. 
Verder uitgebreid aandacht voor het (thema) artikel “Swarming”.  
Waarschijnlijk zegt dit u nog niets, maar naar het lezen van de 
inleiding en de beschrijving van een gehouden simulatie in 
Amersfoort geeft het u meer beeld wat hiermee wordt bedoeld. 
Verder aandacht voor de Duits-Nederlandse samenwerking op 
het gebied van de grondgebonden luchtverdediging o.a. in het 
kader van het project Apollo. Hierover boeiende bijdrages van 
Lkol (luart) Bas van Mullekom. Dan een internationaal artikel over 
Logistic Operations, overgenomen van de Militaire Review, 
waarbij de logistieke eenheden weer terug moeten in de bos-
rand, voornamelijk veroorzaakt door de gigantische (Russische) 
artilleriedreiging. 

Tenslotte een artikel van de hand van de Lkol (art) Paul Eijkelen-
kamp over het feit dat de militair mogelijk te veel premie betaalt 

voor zijn pensioen. Een doorwrocht artikel waarbij Paul blijk 
geeft van een diepgaande kennis over deze weerbarstige mate-
rie. Vermeld dient te worden dat Paul zich beschikbaar heeft  
gesteld om verkozen te worden in het Verantwoordingsorgaan 
van het ABP, waarvan de verkiezingen deze maand plaats- 
vinden. Overigens dient dan ook vermeld te worden dat onze 
penningmeester van de VOA, Lkol (art) b.d. Roeland van  
Santvoord, zich eveneens beschikbaar heeft gesteld voor dit 
Verantwoordingsorgaan. Derhalve keus genoeg om ons pen- 
sioen adequaat te laten bewaken.

Als laatste onderwerp de financiering van Sinte Barbara. Zeven 
jaar geleden is de redactie gestart met de firma Green Paper 
Organisation om de commerciële exploitatie aan hen uit te be-
steden en daardoor de financiële bijdrage van de VOA aan de 
Sinte Barbara te verminderen. Dit heeft een aantal jaren goed 
gefunctioneerd en heeft de VOA de gelegenheid geboden de  
eigen financiele middelen voor ander doeleinden te gebruiken. 
De twee laatste jaren is daar toch een kentering in gekomen en 
moest de bijdrage van de VOA weer worden verhoogd. Green 
Paper heeft aangegeven dat zij om de verschillende redenen 
geen mogelijkheden zien om de commerciële exploitatie voort te 
zetten en is dus m.i.v. 2018 beëindigd. 
Daarom is vorig jaar de Stichting Artillery Business Club (ABC) 
opgericht om met oud-officieren artillerie een eigen fondswer-
ving t.b.v. Sinte Barbara te starten. De kar wordt getrokken  
door Lkol (R) b.d. Gert Dijk (vz), Lkol b.d. Kelvin de Richemont  
en Lkol b.d. Paul Lemmens. 

De eerste resultaten zijn veelbelovend en voor 2018 lijkt het dat 
de Stichting ABC een substantieel bedrag gaat binnenhalen. 
Voor 2018 draagt Green Paper nog zorg voor de coördinatie van 
opmaak, drukken en verzenden van de Sinte Barbara.

Voor u ligt weer een prachtig, eerste nummer van de 70e jaargang van Sinte Barbara.  

In dit nummer weer uitgebreid aandacht en met veel foto’s gelardeerd voor de  

(grote) evenementen van ons Wapen, die in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden zoals; de Sinte 

Barbaravieringen van de verschillende Afdelingen in december, de viering van de 341e jaardag Artillerie op  

11 januari, die onder grote belangstelling in Oldebroek werd gehouden, de herdenking van Tarakan in januari  

en tenslotte het 225 jarige bestaan van het Korps Rijdende Artillerie dat op 28 februari werd gevierd met  

een buitgewoon appel op het Gele Rijdersplein in Arnhem onder de toren van de Eusebiuskerk en met de 

burgemeester van Arnhem, de Heer Marcouch.

Veelbelovende
resultaten
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Tekstmateriaal in een Word document aan-

leveren, gebruik lettertype Verdana 10 pt.  

In het redactionele artikel duidelijk aange-

ven waar het beeldmateriaal geplaatst dient 

te worden. Dit kan door op de juiste plaats 

in het artikel het referentienummer van het 

beeldmateriaal en de bijbehorende onder- 

titel cursief/vet te vermelden. Beeldmate- 

riaal dient van goede kwaliteit te zijn, voor-

keur 300 dpi / min. 2 MB. Beeldmateriaal als 

losse bijlagen meesturen.

De redactie behoudt zich het recht ingezon-

den artikelen te redigeren, in te korten en/of 

niet te plaatsen. 

 

Niets in deze uitgave mag worden overgenomen, vermenig- 

vuldigd of gereproduceerd worden zonder schriftelijke  

toestemming van de redactie of andere auteursrecht- 

hebbenden. De VOA en Green Paper kunnen geen aan- 

sprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid  

van alle in deze uitgave opgenomen teksten en beelden.

Profileren in de vorm van publiceren en participeren kan  

niet automatisch de voorkeur bij verwerving inhouden.

Coördinatie

Contactpersoon: 

John J. Akkerman  |  Tel: 0653 - 569 550

john.akkerman@greenpaper-association.com
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Van de Voorzitter

In de menselijke communicatie gaat het enerzijds om de 
boodschap van de zender en anderzijds om de interpretatie 
daarvan door de ontvanger, maar is de zender zich niet altijd van 
de boodschap bewust die de ontvanger meent op te merken. 
Hierdoor ontstaat miscommunicatie en laat de bedoeling van de 
boodschap zich vaak raden. Ik zal in dit voorwoord een aantal  
tot verwarring leidende communicatie-uitingen beschouwen, 
allereerst vanuit de invalshoek van de zender en daarna die van 
de ontvanger. Ten slotte probeer ik die invalshoeken samen te 
brengen. Zonder al te veel te categoriseren, wil ik toch in ieder 
geval onderscheid maken tussen de boodschap van een zender 
die niet of verkeerd overkomt door een zeker onvermogen of 
door bewuste misleiding. Wat de eerste categorie betreft kan 
een bericht onduidelijk zijn voor een ontvanger door slechte 
verwoording. Zie bijvoorbeeld de volgende zinnen uit een bericht 
over een terrorist:

‘Dat de bomgordel niet werkte, wil niet zeggen dat A zich daarom 
niet heeft opgeblazen. In een eerste verhoor verklaarde hij dat hij 
het vest had willen laten afgaan, maar daarvan af heeft gezien.’

Een vreemde constructie van de eerste zin: of een bomgordel 
werkt, blijkt pas bij een poging die te activeren. Wat hier (denk 
ik!) had moeten staan (hoewel een drievoudige ontkenning ook 
niet licht verteerbaar is): 

Dat A zich niet heeft opgeblazen, komt naar zijn zeggen niet 
doordat de bomgordel niet werkte, maar omdat hij bij nader 
inzien ervan afzag het vest te gebruiken.

Een bericht of boodschap kan ook juist zijn verwoord, maar voor 
de lezer onduidelijk zijn door formeel of juridisch woordgebruik, 

het gebruik van jargon of voor de leek onbegrijpelijk vaktermen. 
Hierbij is de nuancering gerechtvaardigd dat een leek de taal  
van vakmensen onder elkaar niet hoeft te begrijpen, tenzij ze 
hem iets duidelijk proberen te maken op hun vakgebied. 
En jargon en vaktermen tussen vertegenwoordigers van een 
bepaald vakgebied, zoals het onze, vergemakkelijkt een vlotte 
en duidelijke communicatie, of voorkomt fouten.
Kwalijker wordt het als er sprake is van bewuste misleiding bij 
het uiten van een boodschap, al zijn daarin natuurlijk gradaties 
en bestaat mogelijk ook zoiets als een ‘leugentje om bestwil’. 
Verhullende of misleidende taal wordt gebruikt om een vermeend 
negatieve boodschap te verzachten of acceptabel te maken en 
voor eigen voordeel. 

In een overeenkomst na een onderhandelingsproces kun je de 
woorden ook zo kiezen dat iedere partij er het zijne in kan horen 
of lezen, hoewel de problemen later uiteraard weer terugkomen 
als er moet worden samengewerkt. Een effectief middel om te 
misleiden is ook het verwijzen naar gegevens, vaak als weten-
schappelijk aangeduid, die voor de lezer of toehoorder niet 
(onmiddellijk) controleerbaar zijn. In dat verband past ook het 
selectief gebruik van informatie; zelfs wetenschappers die on-
bevooroordeeld de waarheid zouden moeten zoeken, maken 
zich hieraan schuldig. We moeten ons bij de presentatie van 
actuele onderwerpen en de uiting van opinies daarover, realiseren 
dat er per definitie sprake is van een eenzijdig beeld. 

Laten we niet vergeten dat degenen die het hardste schreeuwen 
daarom niet noodzakelijk, of juist daarom niet, gelijk hebben. 
Een andere aanpak die misleidend werkt, is de cirkelredenering, 
vaak effectief indien opgenomen in een indrukwekkend uitziend 
rapport. Een voorbeeld uit de praktijk:

Hoewel communicatie ook plaatsvindt in het dierenrijk, is die tussen mensen in ver-

gelijking daarmee heel bijzonder en complex, al was het maar doordat we daartoe  

over veel meer middelen en een hoogontwikkeld brein beschikken. Het niveauverschil in communicatie is 

daardoor voor dieren onoverbrugbaar; papegaaien apen slechts mensen na zonder besef van betekenis, 

taalexperimenten met mensapen kunnen ons uiteindelijk niet overtuigen en de signalen die dieren onder- 

ling gebruiken zijn grotendeels een gesloten boek voor ons. Overigens, als mensen snateren of kakelen,  

ontgaat ons de betekenis meestal ook. De complexiteit van de menselijke communicatie biedt veel mogelijk- 

heden tot subtiele nuances, verborgen signalen, of juist onverbloemd taalgebruik, maar is daarmee tevens  

een bron van verwarring en onduidelijkheid.

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

bedoelt u?
Wat
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Van de Voorzitter

Een onderzoek naar een ongeval levert feiten op over de om-
standigheden waaronder dat is gebeurd. In het onderzoeksrap-
port stelt de onderzoeker dat als die omstandigheden zich 
voordoen, er een ongeval kan plaatsvinden. Hij concludeert ten 
slotte dat die omstandigheden aanwezig waren en dat als gevolg 
daarvan het ongeval plaatsvond. Daarmee is de schuld bepaald.

Een bijzondere vorm van misleiding zien we in een aantal tele-
visiereclameboodschappen, die vaak uitermate knap zijn opge-
bouwd, afgezien van de gevoelens van irritatie die zij veelal 
oproepen. Denk aan het volgende tafereel: 

Een man staat in de keuken of badkamer en gedraagt zich als een 
idioot in een vergeefse poging iets schoon te maken. Zijn vrouw 
treedt binnen met een superieure glimlach op het gezicht met 
product X in de hand en in een oogwenk is de klus geklaard. 

De boodschap hier ‘koop product X’ wordt versterkt door het 
vermeende superioriteitsgevoel van de vrouwelijke kijkers te be-
vestigen. Hier toont de reclame aan wat zij zelf allang menen te 
weten: zij zijn veel slimmer en dus ligt het voor de hand product 
X te kopen. Mocht mijn boodschap in dit voorbeeld verkeerd 
overkomen: ik beschrijf slechts wat ik denk dat de reclamemaker 
voor ogen heeft door de werkelijkheid te vertekenen. U bepaalt 
uiteraard zelf in welke mate dat naar uw mening het geval is.

Om niet te ver af te dwalen in de categorie ‘zenden’, het speelveld 
is bijna oneindig groot, noem ik nog slechts een paar fenomenen 
op dit gebied. Bij geschreven teksten kennen we nog ‘het-
tussen-de-regels-lezen’, alleen mogelijk als de tekst in een veel 
bredere context wordt geplaatst. 

Bij een gesprek spelen intonatie en lichaamstaal een belangrijke 
rol en kan men zijn toevlucht nemen tot een sofisme door een 
onjuiste redenering op te zetten die aannemelijk lijkt om zo de 
gesprekspartner af te bluffen. We hebben daarnaast formeel en 
alledaags taalgebruik, uitdrukkingswijzen en het gebruik van 
loze woorden die indrukwekkend klinken, maar niets zeggen. 
Mocht u nog een keer een rapport schrijven, adviseer ik u in 
ieder geval de volgende zin op te nemen: 

Door een multidisciplinaire en integrale aanpak kan het doel zo 
effectief en efficiënt mogelijk worden gerealiseerd.

Neemt u in uw rapport hier en daar ook nog de term ‘ad hoc’ op 
en voegt u enige Engelse managementtermen in, dan is succes 
verzekerd en bewondering uw deel. En wilt u uw boodschap 
gewicht geven voor goedgelovigen, raad ik u aan woorden  
en termen te gebruiken als ‘uitermate belangrijk’, ‘het spreekt 
voor zich’, ‘zoals is aangetoond’, of ‘uiteraard’, ook als die 
krachttermen uit uw tekst niet blijken.

Hoe moet een ontvanger met al dit informatiegeweld omgaan en 
de boodschap interpreteren en waarderen? De manier waarop 
een boodschap wordt ontvangen is sterk afhankelijk van de 
persoon, zijn of haar kennis van het betreffende onderwerp, 
opvattingen en vatbaarheid voor heersende discussies in de 
maatschappij. We kennen allemaal de dwingelandij van de 
politiekcorrecte meningen die het niet alleen soms moeilijk 
maken de eigen mening uit te spreken, maar ook de niet geheel 

onafhankelijke geest dwingen of verleiden die eigen mening aan 
te passen. De normen en waarden van een gemeenschap 
bepalen daarmee niet alleen hoe bepaalde boodschappen 
moeten worden geformuleerd, of überhaupt over welke 
onderwerpen mag worden gesproken, maar ook hoe we ze 
moeten verstaan. Aldus ontstaat het risico dat de vrijheid van 
meningsuiting wordt verkwanseld met een beroep op morele 
beginselen, zonder oog te hebben voor de beperkte geldigheid 
ervan.

Hebben we al moeite te begrijpen wat een ander zegt of schrijft 
ook al spreekt hij onze eigen taal, nog moeilijker wordt het als we 
een uiting in een andere taal moeten interpreteren. Dat heeft niet 
alleen te maken met de kennis van de grammatica of woorden 
van die andere taal; soms laten zinnen of zelfs woorden zich niet 
vertalen zonder verlies aan betekenis. 

Zo had de Engelse vertaler van een oud-Griekse tekst in de 
inleiding van zijn vertaling vijftien bladzijden nodig om uit te 
leggen hoe moeilijk een vertaling was door de onvergelijkbaarheid 
van de twee talen, waarbij hij verklaarde dat in een aantal 
gevallen slechts een benadering mogelijk was. Elke taal kent zijn 
eigen uitdrukkingsvormen en zegswijzen waardoor zelfs als de 
betekenis van de afzonderlijk woorden bekend is, de strekking 
van een tekst onduidelijk kan zijn. Daardoor zijn grappen en 
woordspelingen vaak onvertaalbaar.

Door een multidisciplinaire 

en integrale aanpak 

kan het doel zo effectief 

en efficiënt mogelijk 

worden gerealiseerd.
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Van de Voorzitter

De mogelijkheden tot het misverstaan van boodschappen of 
informatie zijn oneindig groot en de vraag is of we wel in staat 
zijn elkaar iets volkomen duidelijk te maken. Bij wijze van 
synthese of samenvatting, wil ik gebruik maken van enkele 
varianten op de bekende wet van de verminderde meeropbrengst, 
in de vorm van de volgende hoofdstellingen:

1.  Naarmate iemand sneller praat, heeft die persoon 
  minder te melden.

2.  Hoe hoger het organisatieniveau, hoe onduidelijker 
  de communicatie.

Als reservestelling en aanvulling op de twee hoofdstellingen 
geldt voor zowel voor gesproken al geschreven teksten nog:

3.  Naarmate men minder te melden heeft, zal men meer
   woorden gebruiken om dat te verhullen.

Dit vereist natuurlijk enige toelichting. Wat de eerste stelling 
betreft, kent u misschien het beeld van een vraaggesprek op 
televisie waarin iemand, vaak aangeduid als deskundige of 
kenner, op een vraag, zonder ook maar een ogenblik te aarzelen 
en in een razend tempo, een stortvloed aan woorden uitbraakt. 
De voorgeprogrammeerde antwoorden hebben naar het idee 
van de beantwoorder van de vraag een universele, tijdloze 
geldigheid en hij laat zich graag op zijn deskundigheid voorstaan. 
Mijn advies is dat, zodra u in de gaten hebt wat voor vlees u in 
de kuip hebt, u overschakelt naar een andere zender, waar 
mogelijk nog een interessante reclameboodschap over schoon-
maakmiddelen te zien valt. 

De tweede en derde stelling vergen wat meer toelichting. In  
de defensieorganisatie zal op het niveau van de groep in 
operationele omstandigheden direct en zonder misverstand 
gecommuniceerd (moeten) worden. Vooraf vastgestelde korte 
procedures en termen, als zinvol jargon, helpen daarbij. 

Naarmate we hoger in een organisatie komen zijn er naar 
verhouding meer woorden nodig om iets duidelijk te maken, niet 
alleen doordat de veelzijdigheid en complexiteit van de onder-
werpen toeneemt, maar vaak ook omdat enige vaagheid voor de 
degene die de informatie verstrekt nuttig kan zijn. Wat dat laatste 
betreft kan een negatieve boodschap bijvoorbeeld mooi worden 
verpakt om haar aanvaardbaar te maken voor de ontvangers (u 
kent nog wel de uitspraak in tijden van bezuinigingen ‘kleiner 
maar beter’) of om zogenaamd aan te tonen dat aan de over-
eengekomen verplichtingen in een ‘groeimodel’ (pas op voor  
dit managementwoord) zal worden voldaan. 

In feite is op hoog niveau in meer of mindere mate sprake van 
een door betrokkenen geaccepteerde versluieringswerkwijze; 
dat geldt voor informatievoorziening in en tussen organisaties, of 
overheidsorganen en bij internationale contacten. Vooral in 
internationaal verband speelt men met elkaar een spel waarin de 
spelers ervan uitgaan dat iedereen accepteert dat wat wordt 
gezegd of geschreven niet altijd letterlijk hoeft te worden 
genomen. 

Vandaar dat de Europese NAVO-landen zo onaangenaam verrast 
waren door de woorden van de Minister van Defensie van de 
Verenigde Staten die, in navolging van zijn president, onver- 
bloemd uitsprak dat die landen zich onvoldoende inspannen om 
de toegezegde norm van 2 procent van hun BBP aan defensie te 
besteden. Hij weigerde het spel mee te spelen en toonde juist 
door de eenvoud van zijn boodschap dat hij het meende. Wat ik 
bedoel is dat Nederland zich niet moet verschuilen achter mooie 
woorden of gewichtige beleidsstukken, maar zijn verantwoor-
delijkheid moet nemen en aan internationaal overeengekomen 
defensie-verplichtingen moet voldoen. Maar waren daarvoor zo-
veel woorden nodig?
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Nieuws van hetWapen

Voor de artillerieofficieren waren dat, in alfabetische volgorde, 
dit jaar:
- Lkol b.d. F.H. (Frank) Badings (art)
- Lkol b.d. R. (René) van Broekhoven (luart)
- Kap b.d. M.A. (Maarten) van der Kamp (art)
- Lkol (R) b.d. J. (Jan) Kreuger (art)
- Lkol b.d. A.H.M.P. (Johannes) Smits (art)

In het begin van de middag vinden dan de afscheidsgesprek-
ken plaats o.l.v. de WapenOudste, Bgen Rob Jeulink, en in de 
aanwezigheid van C-Vustco / Korpscommandant Veldartille-
rie, Kol Marc van Ockenburg, PlvC DGLC / Korpscommandant 
Luchtdoelartillerie, Lkol Jos Kuijpers, C-Afdra / Korpscomman-
dant Rijdende Artillerie, Lkol Rienk Sijbrandi met zijn Korps- 
adjudant Aooi Pieloor, Voorzitter VOA, Bgen b.d. Bart Rosen- 
garten, Vertegenwoordiger Traditie-commissie, Lkol Frits Dürst 
Britt en de nieuwe voorzitter AVA, Kol b.d. Peter Fröling. 

In deze geanimeerde gesprekssessie kijken de dienstverlaters 
gezamenlijk terug op hun diverse carrières en bijzondere erva-
ringen. Daarna ontvangen zij het traditionele afscheidscadeau,  
een aquarel van de officierscantine, en verzamelen zij zich voor 
de wederom traditionele afscheidsfoto voor dezelfde officiers- 
cantine. Vanaf 17:00 begint dan in de officierscantine de ont-
vangst voor alle genodigden en kan het feest aanvangen. 
Deze keer stond bij de ontvangstregistratie een paspop met 
smoking en de nieuwe artilleriedas en -strik met bijbehorende 

intekenlijst. Ook dit keer waren er weer vele genodigden met  
hier een limitatieve opsomming, overgenomen van de Wapen-
Oudste: collega artilleristen uit Duitsland en België, actieve  
(artillerie) reservisten zoals Lkol (R) Stemkes, een delegatie 
van cadetten de KMA, de CWVA en de Manche, leerlingen van 
de WTO, een delegatie van de VOA, niet-artilleristen werkend  
binnen het Vustco of DGLC, een delegatie van het bedrijfsle-
ven op uitnodiging van de Stichting ABC, Lkol Huijsman, Ererij-
der van het Korps Rijdende Artillerie en “last but not least” voor  
de eerste maal als genodigde aanwezig, Johan Kurk, Ere-kanon-

TEKST /// LKOL B.D. HENK VAN RIJSSEN   FOTO’S /// VUSTCO

OP DONDERDAG 11 JANUARI 2018, JA INDERDAAD OP DE ECHTE DATUM, 
VERZAMELDE ZICH IEDEREEN WEER VOOR DE 341E VIERING VAN DE OP- 
RICHTINGSDATUM VAN ONS WAPEN. HET PROGRAMMA KENT INMIDDELS 
EEN TRADITIONEEL VERLOOP, WAARAAN OOK DE ONDEROFFICIEREN  
ARTILLERIE ZICH INMIDDELS HEBBEN GECOMMITTEERD. HET PRO- 
GRAMMA BEGINT ‘S-MIDDAGS MET HET AFSCHEID NEMEN VAN DIEGENEN 
DIE IN 2017 HET WAPEN VERLIETEN EN GEHOOR HEBBEN GEVEN AAN  
DE UITNODIGING. 
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nier. In dit bonte gezelschap van uniformen en smokings konden 
de eerste drankjes genuttigd worden en de eerste gesprekken 
een aanvang nemen. Daarna volgde alweer de traditionele se-
renade uitgevoerd door een delegatie van de Fanfare “Bere-
den Wapens” en afgenomen door de Wapenoudste Artillerie,  

Bgen R. Jeulink, onder grote belangstelling van zowel officieren 
als onderofficieren. 

Het geheel werd afgesloten met zingen van het Lied der Veld- 
artillerie.

Bijeenkomst met dienstverlaters in 2017, v.l.n.r. Bgen b.d. Bart Rosengarten, Kol b.d. Peter Fröling, Aooi Pieloor, Lkol b.d. Frank Badings, Lkol 
Rienk Sijbrandi, Lkol b.d. Jan Smits, Kol Marc van Ockenburg, Lkol (R) Jan Kreuger, Lkol b.d. Frits Dürst Britt, Mevr Anke Dijkhuizen, Bgen 
Rob Jeulink, Lkol Jos Kuijpers, Kap b.d. Maarten van der Kamp en Lkol b.d. René van Broekhoven
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Vervolgens konden de gesprekken weer voortgezet worden, 
maar werden onderbroken voor de traditionele toespraak van de 
Wapen Oudste. Deze deed zijn toespraak op een vlotte, beknop-
te en humoristische wijze. Hieronder in telegramstijl weergege-
ven de inhoud die toch weer zeer gedetailleerd was;
De Wapenoudste begon zijn speech met aandacht voor Artil-
leristen op missie, het telegram aan en een reactie van Zijne  
Majesteit de Koning en hij eindigde met: Voor allen die ons in 
2017 zijn ontvallen een moment stilte.

Ontwikkelingen in de Wereld, Nederlandse Defensie en de Ar-
tillerie in 2017; Het wordt niet rustiger, fragmentatie en diverse 
soorten van dreigingen/crises, Geo-/machtspolitiek is terug en 
Singularity, technologische ontwikkelingen. Verder ben ik de eer-
ste WOA van de laatste decennia, die groei kan aankondigen; De 
kabinetsformatie resulteert in 1,5 miljard extra, een eerste stap, 
behoefte aan een meerjarig perspectief? Vooral herstellen en 
vernieuwen, 400 pakket akkoord (CS, CSS), Defensienota (ver-
schijnt in feb/mrt 2018), Ontdubbelen VA (4e bt) en LUA (Stin-
ger manpad). Financieel uit het dal, echter nog niet merkbaar 
(tijd nodig), Materiele gereedheid (PzH, AGBADS), Reservede-
lensituatie wel verbetert, maar lange weg te gaan. Instandhou-
dingsconcepten verbeteren. Personele gereedheid, vacatures, 
vooral ook op essentiële stoelen, extra beslaglegging op wel 
aanwezig personeel, maar ook: arbeidsvoorwaardenakkoord 
(behoeft verdere uitwerking), werving en behoud en tenslotte 
integriteit en veiligheid. Geoefendheid; Veel personeel rouleren 
om eenheden te vullen maar ook: hoger niveau oefenen. Toe-
genomen operationele relevantie “credible deterrence”. Lessons 
learned van oefening Rhino Drawsko; fires are back, the new 
decisive, grondgebonden vust en luverd, Herwaardering gevecht 
van de verbonden wapens op brigadeniveau, Kennisbehoud 
en/-borging cruciaal, NATO-exams (tekorten combat support 

op brigadeniveau). Van krimp naar groei: Fixen, Leadership by 
example, Maar ook in 2017; 100 jaar grondgebonden lucht-
verdediging (19/20 mei 2017), Fantastisch symposium, nieuwe 
commandant DGLC. Viering 340 jaar artillerie op LbO. Goed  
bezochte reünie (VA en RA) en Open Monumentendag (9/10 sept 
2017). Vuursteunsymposium, 50 jaar manege KRA (fantastische 
reünie). Vooruitblik 2018; KRA 225 jaar: 28 feb: oprichtingsap-
pel en defilé op het Rijdersplein in Arnhem, 18-20 jun: Battle 
Field Tour naar Waterloo/Quatre-Bras en op 8 Sep 2018: grote  
Reünie. Tenslotte het Themanummer van de Militaire Spectator 
en boek 225 jaar KRA.

Terugblik ontwikkelingen Artillerie; Gereedstelling; Stand-down 
NRF 2016, Stand-by EUBG 2018, Stand-up VJTF 19. Vele oefe-
ningen ondersteunt, diverse LFX’n (GRIFFIN STRIKE), Duitsland, 
Engeland Polen. Nationale Operaties (Deining en Doorbraak), 
Cbt heli-experts. FTX-niveau VI, Oefening Bison Drawsko. Start 
cursus Opperwachtmeester Master Gunner: kwaliteitsimpuls 
gesimuleerd trainen. Ontwikkelingen; Materiaal; Excalibur (50 
km, 10-1 m), Validatie-oefening uitgesteld april 2018 in Zweden. 
Assegai (lange dracht munitie) overgedragen tijdens NIDV-sym-
posium. CCF (GPS, 50 km, 50m) Verwerving gestart. ASCA 
(Artillery Systems Cooperation Activities) schietserie november 
IOC, ASCA in Multinational Artillery Battalion NRF19. BOXER, 
Ingestroomd (volledig gepantserde pelotons), C2 on the move, 
send & scoot, Countering CBF en Radio- en computerappara-
tuur (Foxtrot gestart). Reorganisatie Vustco; Helaas heeft over-
leg stilgelegen, wel werkorganisatie. De facto afdelingsniveau 
hersteld. Einde aan double “hattedness”, 2 (3) PzHbtn en mrbt. 
Pelotons met vier wapensystemen en volledig gepantserd. Vuur-
steunschool; Naast regulier ook weer veel maatwerk O&T. im-
plementatie vernieuwde CLAS O&T-beleid PzH en mr120 mm 
(rest volgt). Aangepast modulesysteem in de beroepscontext bij 
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de Afdeling plaatsvinden. Internationale Bn JFS course (2018 
deelnemers van Baltische staten). Trainingsondersteuning; Ken-
nisproductie Handboeken en DOKM-documenten o.l.v. nieuw 
hoofd Eric Jansma. ASK; Doorontwikkeling multifunctioneel oe-
fen- en schietterrein. In februari 2018 Breach House geopend 
(uniek in Nederland). 40 mm AGW en een Barrett-baan in gebruik 
genomen. Volledig gemoderniseerde veiligheidstoren. Vliegter-
rein voor RPAS kleiner dan 4 kg en CRPAS (uniek in Nederland). 
Resume. Doorontwikkeling naar een flexibel, precies, genetwerkt 
en interoperabel vuursteunsysteem, “the new decisive”.
Terugblik/ontwikkelingen 107 ASBT. Verdere inbedding UAS in 
JISTAR-concept. GWSB meer prioriteit gaan geven, geoefend 
op het ASK. Invoering System of systems (digitaal). Voorbe-
reidingen invoer nieuwe RPAS-systemen (Raven DLL, Puma 
en Wasp) en vervanging van de ScanEagle door Integrator. In 
nauwe samenwerking met Belgie en Luxemburg (mogelijk uniek 
constructie). Invoer COTS-producten ondersteunt. Interoperabi-
liteit verbeteren. Tenslotte de SPERWER hangt in het NMM!

Terugblik/ontwikkelingen Grondgebonden Lucht- en Raketver-
dediging. Gereedstelling; JPOW (oefening en CD&E-activiteit), 
CRAM-peloton verder bekwaamd in GWSB, Tal van CRPAS-ac-
tiviteiten. Verdere vergroting zichtbaarheid en inzetbaarheid 
van het DGLC, zowel nationaal als internationaal. Ontwikkelin-
gen; IAMD is NATO shortfall. DGLC in Europa één van de wei-
nige grondgebonden capaciteiten op het terrein van de BMD, 
AD en C-RAM/RPAS. Kennisoverdracht naar/oefenen met niet 
IAMD-eenheden is essentieel. Project Apollo, samenwerking met 
Duitsland SAMWING 1. Langs vijf operatielijnen, onderbevelstel-
ling van Flarak 61 gerealiseerd. MMR i.s.m. Thales test nieuwe 
MultiMissieRadar (RAPID LD), Samenwerking DCLC en Vustco 
i.h.k.v. GWSB, Indrukwekkende eerste resultaten. Levensduur-
verlenging Patriot. Volledige modernisering systeem. Wel grote 
impact op gereedstelling (tot 2021 beperkte tot zeer beperkte 
beschikbaarheid). Dataradio GBADS. Zeer noodzakelijk voor een 
goed werkend AGBADS. Helaas wederom uitgesteld. Grote im-
pact op gereedstelling van 13 Luverdbt. Discus. Upgrade i.s.m. 
België. Het OTC, complimenten hoe de integratie steeds verder 
gestalte krijgt. Diverse DOKM-studies. Resume. 

Het DGLC heeft de weg ingeslagen naar een snel inzetbare, hoog 
manoeuvreerbare, goed beschermde en geïntegreerde lucht- en 
raketverdedigingseenheid die internationaal hoog wordt gewaar-
deerd. Bewustwording van de 3D dreiging is een onderwerp dat 
hernieuwde aandacht krijgt, zowel nationaal als internationaal.
Terugblik/ontwikkelingen VOA, HCKVA en HCGLVD. Voor de 
VOA zijn kameraadschap en saamhorigheid belangrijke waar-
den, ongeacht rang of leeftijd. Actieve betrokkenheid Cadetten 
Wapen Vereniging De Artillerist (CWVA) met Artillerie symposium, 
de Algemene Ledenvergadering VOA en het Galafeest officieren 
Artillerie op de KMA. Belangrijke rol voor Kelvin de Richemont 
met voorgaande, de Gunners en de Stichting ABC (Artillery Busi-
ness Club). Sinte Barbara; Vakblad voor professionele discussie, 
er moet over je gepraat worden, dat helpt bij de wederopbouw. 
HCKVA; Sept 2017, opening paviljoen 3 en Open Monumen-
tendag. HCGLVD; Grote studiecollectie, hierdoor zichtbaarheid 
DGLC vergroten en civiele-militaire interactie

Daarna volgde de uitreiking van de giberne voor de best ge-
slaagde leerlingen: VTO KMA; Veldartillerie: Tlnt Lodder en VTO 
KMA Luchtdoelartillerie: Tlnt Houthuizen. (oud voorzittervan de 
CWVA). Hierna werd de toespraak beeindigd en vertrok de Wa-
penOudste met zijn Korpscommandanten naar de wmr Kruit-
hof-cantine alwaar hij zijn toespraak hield voor de aanwezige 
onderofficieren. Nieuw was hier de uitreiking van de horloges 
voor de best geslaagde leerlingen VTO KMS, in dit geval twee 
dames. Tenslotte toch nog een verrassing namelijk de uitreiking 
van Artillerielegpenning aan Adjudant J.J. (Jakob) Tonnis, voor-
malig korpsadjudant Korps Luchtdoelartillerie met de volgende 
tekst: Adjudant Tonnis heeft zich gedurende vele jaren op bui-
tengewone wijze ingezet voor het Wapen der Artillerie en in het 
bijzonder voor het Korps Luchtdoelartillerie of in het verlengde 
daarvan het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscom-
mando. Door zijn positieve instelling, aanstekelijk enthousiasme 
en gevoel voor humor toonde Adjudant Tonnis zich een ware 
promotor van de Artillerie. Opschrift penning: ‘Aanjager vetera-
nenzorg en traditiebeleving’
Hierna kon de viering verdergaan met de traditionele, lopende 
rijstmaaltijd, deze keer voor de eerste maal verzorgd door de 
nieuwe chef Norman Bender. Daarna de traditionele koffie. Het 
werd nog heel gezellig en na 20:00 uur startte de traditionele 
uitwisseling tussen officieren en onderofficieren. Opvallend was 
dat bij beide categorieën een grote opkomst, inclusief vertegen-
woordiging van DGLC, te constateren was. Toen ik uiteindelijk 
tegen 23:00 uur huiswaarts ging kwam in Norman Bender nog 
tegen, die het licht uit aan het doen was in de officierscanti-
ne, en vroeg hem hoe hij deze eerste jaardag ervaren had. Het 
antwoord was dat de viering goed verlopen was, dat sommige 
dingen heel goed waren en sommige dingen nog beter konden. 
Derhalve op naar de 342e viering van de jaardag.
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TEKST /// LKOL RONALD SCHUURMAN, COMMANDANT ARTILLERIE SCHIETKAMP

ZOALS ELKE ARTILLERIST WEET, IS HET ARTILLERIE SCHIETKAMP (ASK)  
AL SINDS JAAR EN DAG HET SCHIETTERREIN VOOR GROOT KALIBER  
SCHIETEN IN NEDERLAND. SINDS DE JAREN 90 WERD HET AANTAL  
AFDELINGEN STEEDS VERDER TERUGGEBRACHT EN WERD ER OOK  
DUS STEEDS MINDER GESCHOTEN MET GROOT KALIBER. ALS GEVOLG  
HIERVAN ONTSTOND DE GEDACHTEN OM HET ASK TE GAAN GEBRUIKEN 
VOOR ANDERE ZAKEN ZOALS DE HOJEL BAAN EN SPRINGPUT VOOR  
HET KENNIS CENTRUM WAPENS EN MUNITIE (KCW&M, VOORT GEKOMEN 
UIT DE COMMISSIE VAN PROEFNEMING). HIER KONDEN ALLERLEI BE- 
PROEVINGEN UITGEVOERD WORDEN DAARNAAST WERDEN DE EERSTE 
KLEIN KALIBER SCHIETBANEN (TOT 300 METER) OPENGESTELD.

Operatie & Oefening
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In de afgelopen jaren heeft het ASK zich door het enthousiasme 
van het personeel steeds verder ontwikkeld en invulling gegeven 
aan allerlei nieuwe behoeftes vanuit de krijgsmacht en ook van 
“buiten” zoals bijvoorbeeld de politie. De meeste activiteiten  
die plaatsvinden op het ASK zijn voor veel militairen en zeker 
Artilleristen bekend, daarom wil ik me ik me in dit artikel vooral 
richten op nieuwe ontwikkelingen en minder bekende aspecten 
van het ASK.

Schieten
Primair is het ASK nog steeds het schietterrein voor het schieten 
van de 155 mm PZH en de mortier 120 mm, 81 mm en 60 mm. 
Het dynamische optreden van de PZH, ook wel shoot and scoot 
genoemd, heeft ertoe geleid dat er extra mogelijkheden zijn ge-
creëerd om meer tactisch te kunnen optreden door niet meer 

strikt vast te houden aan een stelling maar gebruik maken  
van gebied met meerdere stellingen waar vrij in bewogen kan 
worden.

Voor het schieten met de klein kaliber wapen beschikt het ASK 
over twee 300 meter schietbanen, twee Pistoolbanen, 40 mm 
underslung baan en een baan voor zwaardere kalibers zoals .50 
mitrailleur en de MAG. Ook zijn er mogelijkheden voor het oefe-
nen en schieten van scherpschutters waarbij naast het schieten 
ook het ongezien bereiken van het schietpunt om een schot af te 
kunnen geven kan worden beoefend. In 2018 worden beide 300 
mm banen verlengd worden tot 600+ meter. 
Het ASK beschikt over een drietal gevechtsschietbanen met een 
oplopende moeilijkheidsgraad. Op de banen kan geoefend wor-

den door groeps-, pelotons- en zelf compagniesniveau. De 
schietbanen kenmerken zich door een gebied (box) waarbinnen 
de eenheid zich vrij kunnen bewegen en doelen kan bevuren. 
Met name de box van de Kamperbaan (400 x 400 meter) en baan 
23 (1300 x 400 meter) en het terrein waarin ze liggen geven on-
gekende mogelijkheden om te kunnen trainen voor gevecht-
seenheden en Special Forces. 
Gevechtsbaan 23 heeft zelfs de mogelijkheid om een flankaanval 
uit te kunnen voeren en een waarnemingsgroep mee te nemen, 
waarmee artillerie- en/of mortiervuur kan worden geïntegreerd in 
het optreden. 

Vanaf 2017 is er een automatische granaatwerper (AGW)baan 
beschikbaar gekomen. Vanuit de afvuurlocatie kunnen doelen 
t/m ca. 1200 m worden bevuurd. Vanaf dezelfde baan is het ook 

mogelijk om met het snipergeweer Barrett .50 te schieten. Hier-
voor zijn harde doelen tot ca. 2000m beschikbaar.

Oefenen
Het ASK beschikt over talloze oefenmogelijkheden die vooral in 
het zuidwestelijke gebied O2 (Doornspijksche Heide) kunnen 
plaatsvinden. Het voormalige sitecomplex kan worden gebruikt 
als “base” van waaruit allerlei activiteiten ontplooid kunnen wor-
den. Het is tevens toegestaan om er met Helikopters te landen. 
Dit geeft met name speciale eenheden als KCT en 11 AMB veel 
mogelijkheden tot geïntegreerd oefenen. 

Springen
In O2 is de ARENA-springlocatie aanwezig die aangelegd is voor 
KCW&M. Voor genie-eenheden en specialisten van de explosie-
venopruimingsdienst defensie is de daarnaast gelegen spring-

Gevechtsbaan: Kamperbaan
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Oefenen met explosieve ladingen op het breaching house
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put beschikbaar. Er kunnen allerlei springproeven worden uitge-
voerd worden met springstoffen. Met maximaal van 18 kg 
springstof per explosie zijn er voldoende mogelijkheden. Door 
de afname van het aantal springterreinen in binnen- en buiteland 
is de behoefte om meer gebruik te maken van de springput van 
ASK navenant toegenomen.

In februari 2017 is het breaching huis geopend. In dit oefencom-
plex, in de vorm van een nagebootst huis, kunnen uitwisselbare 
muurdelen, deuren en ramen geplaatst worden. Met explosieve 
ladingen kan hier het betreden van een gebouw live beoefend 
worden. Het breach huis is slechts te gebruiken door KCT, UIM 
(Unit Interventies Mariniers ) en BSB (Brigade Speciale Beveili-
gingsopdrachten Koninklijke Marechaussee).

Vliegen
Het luchtruim van het ASK is een afgesloten gebied voor wat 
betreft voor civiel vliegverkeer. Dit biedt uitgebreide mogelijkhe-
den om te vliegen met militaire heli’s en RPAS (remotely piloted 
aircraft systems), in de volksmond drones genoemd.
Volgens het luchthavenbesluit beschikt het ASK over een vijftal 
luchthavens (landingsplekken) verspreid over het gehele terrein. 
Dit geeft mogelijkheden tot luchtmobiel en air asssault oefenen. 
Personeel wordt ingevlogen en voert een actie uit en wordt weer 
opgehaald eventueel ondersteund door gevechtshelikopters.

Eind augustus dit jaar heeft de Charly batterij van het VustCo 
voor het eerst een certificeringspilot uitgevoerd. Hierbij werd een 
peloton 120 mm ingevlogen met Chinooks van het Defensie  
Helikopter Commando naar de rand van het doelengebied (O1) 
waarna aansluitend geschoten werd met de mortieren en het 
schieten met een 155 mm PzH peloton tegelijkertijd doorging 
Voor het Bureau Veiligheid van het ASK was dit een uitdagende 
taak omdat nadat de eerste mortieren al schoten in de tweede 
wave de volgende mortieren werden ingevlogen. De combinatie 
van live firing en helikopteroperaties is na deze pilot een extra 
mogelijkheid op het ASK. 
Het vliegen met RPAS is niet nieuw op het ASK. Dit gebeurde 
eerst met de SPERWER en later ook met de RAVEN. Alleen met 
deze twee types RPAS was het toegestaan om te mogen vliegen 
op het ASK. Inmiddels is door de razendsnelle ontwikkeling van 
RPAS deze toestemming onvoldoende. Sinds afgelopen zomer 
is het toegestaan om met RPAS met een maximaal gewicht van 
4 kg te vliegen. 

In de voorbereiding van de Nuclear Security Summit (NSS) van 
2014 werd er op het ASK al geëxperimenteerd om RPAS uit de 
lucht te schieten (Counter RPAS) vanwege de lading die er mee 
kan worden vervoerd. Deze testen waren destijds niet erg effec-
tief. Vanuit de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid 
(NCTV) ontstond daarna de wens om structureel Counter RPAS 
uit te mogen voeren op het ASK. Na een langdurig proces is hier 
inmiddels toestemming voor verleend.

Vliegen met drones op het ASK

Sinds afgelopen zomer 

is het toegestaan om 

met RPAS met een 

maximaal gewicht van 

4 kg te vliegen. 
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Overig gebruik
Het ASK is een gebied van 55 km2 met veel bos en heidegron-
den. Doordat het voor Flora en Fauna “rustig” is (er komen  
relatief weinig mensen), is het een belangrijk plek voor allerlei 
natuuronderzoeken. 
Zo voert de Universiteit van Amsterdam een langdurig onder-
zoek uit naar klimaatveranderingen en onderzoekt de Univer- 
siteit van Wageningen de invloed van verschillende soorten  

kunstlicht op de natuur. Deze belangrijke maar onbekende toe-
passingen geven de veelzijdigheid van het ASK aan. Afgelopen 
jaren heeft het ASK zich kunnen ontwikkelen tot een multi- 
functioneel schietkamp. Het richt zich niet meer alleen op de van 
oorsprong groot kaliber wapens maar levert een veelzijdige bij-
drage aan het gereedstellingsproces van de Krijgsmacht en met 
name het CLAS.



In dit stuk willen we u kennis laten maken met swarming. Dit 
willen we doen door allereerst het begrip swarming te verklaren, 
waarbij we verder inzoomen op de kenmerken van dit optreden 
en de historische achtergrond. Vervolgens gaan we dieper in op 
werking van swarming, waarna we afsluiten met een doorkijk 
naar de toekomst. 

Wat is swarming?
Naast de grote NAVO-partners als de Verenigde Staten, Canada 
en Groot-Brittannië heeft ook de Nederlandse krijgsmacht, en 
met name de Koninklijke Landmacht, verregaande interesse in 
het swarm optreden. Binnen de Koninklijke Landmacht hanteren 
we de volgende definitie voor het begrip swarming: 

 

Kenmerken van deze wijze van optreden zijn beweging, kleine 
zelfstandige eenheden, herhaling, meerdere richtingen en di-
mensies, communicatie- en informatienetwerk, sensor en shoo-
ter capaciteit en ongrijpbaarheid en stand-off4:
•  Beweging: Swarm-eenheden zijn klein en daarom kwetsbaar 

voor vijandelijke acties. Door zeer beweeglijk op te treden ver-
kleint de swarm-eenheid zijn eigen kwetsbaarheid en kan 
daarbij het effect van de eigen actie vergroten door middel 
van verrassing. Ten derde brengt beweeglijkheid ook psycho-
logische voordelen met zich mee.

•  Kleine, zelfstandig opererende eenheden: swarm-eenheden 
zijn in de regel beperkt van omvang aangezien dit twee aan-
zienlijke voordelen met zich meebrengt: kleine eenheden zijn 
beweeglijker (en daardoor minder kwetsbaar) en vragen min-
der logistieke inspanning voor instandhouding. Doordat de 
letaliteit en effectiviteit van de effectenbrengers de laatste de-
cennia steeds groter is geworden, kan een kleinere eenheid 
nog steeds grootse effecten behalen en doet het dus niet af 
aan de huidige, conventionele eenheden. Daarbij is zelfstan-
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SWARMING2  IS GEEN NIEUWE KREET IN DE KRIJGSKUNDE; HET VER- 
LEDEN HERBERGT VELEN VOORBEELDEN VAN SWARMING ZOALS DE  
TACTIEK VAN DE BOEREN IN DE 1E BOERENOORLOG, HET OPTREDEN VAN 
DE DUITSE U-BOTEN IN DE 2E WERELDOORLOG OF DE WIJZE WAAROP  
AZIATISCHE RUITERVOLKEN HUN VIJANDEN AANGREPEN. DOOR DE VER-
HOOGDE EFFECTIVITEIT EN DRACHT VAN HEDENDAAGSE EFFECTEN- 
BRENGERS EN DOOR DE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN COMMU-
NICATIE, DIGITALISERING EN NANOTECHNOLOGIE BEHOORT DE UIT- 
VOERING VAN SWARMING STEEDS MEER TOT DE MOGELIJKHEDEN.  
MEERDERE NAVO-PARTNERS ONDERZOEKEN OP DIT MOMENT DE TOE- 
PASBAARHEID VAN SWARMING OP HET EIGEN OPTREDEN EN VOLGENS  
SOMMIGE THEORETICI KAN SWARMING UITGROEIEN TOT DE MEEST  
DOMINANTE VORM VAN MILITAIR OPTREDEN. 

I N L E I D I N G

Swarming is een vooraf opgezette, gestructureerde en gesyn- 
chroniseerde manier om vanuit meerdere richtingen en dimensies 
door middel van pulserend gebruik van al dan niet letale effecten 
door genetwerkte militaire gevechtseenheden of andere vormen 

van effectenbrengers, een opponent te neutraliseren3.
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digheid van groot belang om in een relatief leeg gevechtsveld 
vrijheid van handelen te houden en te kunnen anticiperen op 
lokale omstandigheden en zich voordoende kansen. 

•  Herhaling: Een enkele actie van een swarm-eenheid kan nim-
mer het beoogde effect bereiken bij de opponent. Om die re-
den dient de swarm-eenheid een bepaalde mate van herha-
ling toe te passen om de omvangrijke opponent te slijten. 
Deze herhaling of pulsing kan het effect van een relatief kleine 
eenheid vergroten en kan, indien gesynchroniseerd met ande-
re eenheden, de opponent effectief slijten. 

•  Meerdere richtingen en/of dimensies: swarming kenmerkt 
zich door een multi-dimensionale benadering waarbij 
swarm-elementen een opponent vanuit verschillende richtin-
gen en verschillende dimensies aangrijpen. Dit moet ertoe 
leiden dat een tegenstander door verzadiging niet effectief 
tegenacties kan ontplooien en dat de kans op eigen succes 
toeneemt. 

•  Communicatie- en informatienetwerk: Een goede situational 
awareness (SA) én situational understanding (SU) zijn zeer be-
langrijk voor swarm-eenheden aangezien zij op basis van 
deze SU de locatie, de frequentie en de intensiteit van de pul-
sen vaststellen en coördineren met andere swarm-eenheden 
in het netwerk. Een goed werkend communicatie- en informa-

tienetwerk is hierbij van cruciaal belang. Ondanks dat zelf-
standigheid en zelfsynchronisatie zeer belangrijk zijn in het 
swarmen, wordt de effectiviteit van swarming sterk vergroot 
door synchronisatie door een overkoepelend netwerk.  

•  Swarm-eenheden zowel als sensor als shooter: De huidige 
generatie sensoren brengt swarm-eenheden in staat om zo-
wel als sensor (informatie) en als shooter (effectenbrenger) op 
te treden. Met name de sensor taak is van groot belang aan-
gezien swarming enkel succesvol kan worden uitgevoerd in-
dien de SA en SU voor alle niveaus bekend is. 

•  Ongrijpbaarheid en stand-off capaciteit: swarm-eenheden 
bereiken bescherming door hun geringe grote en beweeglijk-
heid, echter ze blijven relatief kwetsbaar voor tegenmaatrege-
len van de opponent. Een bepaalde mate van fysieke afstand 
tot de opponent (stand-off) en ingrijpbaarheid kan de be-
scherming van de swarm-elementen verder vergroten. Deze 
stand-off en ongrijpbaarheid zorgen ervoor dat de swarm-een-
heid de vijand kan raken zonder zelf geraakt te worden.  

Alhoewel nieuwe technologieën de mogelijkheden van swarming 
vergroten, is het geen nieuwe strijdwijze. Swarming technieken 
werden in het verleden al toegepast door troepen die niet be-
schikten over een fysiek- of technologisch overwicht. 

Ontwikkelingen in Oorlogsvoering
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Het Mongoolse leger paste swarming toe in de strijd tegen de 
Chinezen in de 12e eeuw; de Mongolen gebruikten bereden 
boogschutters en lichte cavalerie om rondom de rug en de flan-
ken van zwaardere vijandelijke eenheden te cirkelen. De snelheid 
van de paarden zorgde in deze voor de ongrijpbaarheid en de 
inzet van pijl en boog zorgde voor de benodigde stand-off waar-
door het voor de zware vijandelijke eenheden zeer moeilijk was 
deze strijdmacht aan te grijpen. De strijdwijze van de Boeren in 
de 1e Boerenoorlog is ook een voorbeeld van het succesvol toe-
passen van swarming; de Boeren wisten door middel van supe-
rieure terreinkennis (SA én SU), verplaatsingen ter paard (be-
weeglijkheid) en het moderne Mauser geweer (stand-off) de 
logge Britse eenheden grote verliezen op te leggen. 

Pas toen de Britten de beweeglijkheid en de zelfstandigheid van 
de Boeren konden inperken door middel van een uitgebreid net-
werk van wachtposten en het interneren van de achterban van 
de Boeren, konden de Boeren effectief worden bestreden. Het 
optreden van de U-boten op de Atlantische Oceaan tijdens de 
Tweede Wereldoorlog is tevens een voorbeeld van swarming; de 
U-boten hadden als taak het aangrijpen van de konvooien tus-
sen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië om zo de Main 
Supply Routes tussen Groot-Brittannië en de overzeese gebie-
den lam te leggen. Bij onderkenning van een konvooi door een 
U-boot (sensor) zette deze niet direct de aanval in, maar waar-
schuwde het centrale opperbevel5. Pas wanneer er voldoende 
gevechtskracht was verzameld, werd het konvooi aangevallen 
vanuit verschillende richtingen en met herhalende klappen. 
Hoewel swarming-elementen in het verleden al werden toege-
past komen de volledige mogelijkheden van swarming door 
technologische ontwikkelingen pas recentelijk tot beschikking. 
Bepaalde theorieën stellen zelfs dat swarming de toekomstige 
dominante vorm van oorlog voeren zal worden. 
In het boek Technology and War6 van Martin van Creveld wordt 
gesteld dat de ontwikkeling in (communicatie)techniek de wijze 
van oorlogsvoeren bepaalt: een evolutie van de carréformatie 
(age of tools) via de linieformatie (age of machines) naar de ma-
noeuvre oorlogsvoering (age of systems) zoals is toegepast in de 
Tweede Wereldoorlog. 
Deze transformatie van massaformaties naar zelfstandig ma-
noeuvrerende eenheden heeft als neveneffect dat militaire een-
heden steeds meer verspreid optreden over het gevechtsveld; er 
vindt een verschuiving plaats van front naar frontloos. Deze evo-
lutie zal zich verder voortzetten in de age of automation waarin 
met name de vergevorderde technologische ontwikkelingen op 
het gebied van communicatie veel mogelijkheden biedt met als 
ultieme vorm van een open gevechtsformatie, swarming. 

Hoe werkt swarming?
Zoals de definitie van swarming al stelt, grijpen (kleine) gevecht-
seenheden gestructureerd, gesynchroniseerd, pulserend en van-
uit meerdere richtingen en dimensies een opponent aan. Door 
deze wijze van optreden wordt een vijand gesleten en tevens kan 
de tegenstander geen effectieve tegenacties ontplooien vanwe-
ge verzadiging en het ‘ontbreken’ van een vijand. Binnen het 
swarmen zijn twee dominantie vormen te onderkennen, namelijk 
vapor swarming en cloud swarming. 

Bij cloud swarmen zijn de eenheden bij het begin van een opera-
tie geconcentreerd om zich vervolgens te verspreiden over het 
gevechtsveld. Deze vorm kan met name worden gebruikt in het 
offensieve optreden waarbij de opmars richting het doel nog ge-
zamenlijk wordt gedaan, waarna de eenheden zich verspreiden 
over het gevechtsveld en de gewenste effecten vanuit alle di-
mensies gesynchroniseerd overbrengen op de opponent. 
Bij vapor swarming zijn de eenheden bij aanvang van de operatie 
al verspreid over het gevechtsveld. Deze vorm leent zich met 
name voor het defensieve optreden, waarbij de eenheden tijd en 

Cloud Swarming versus Vapor Swarming
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de psychologische component van de tegenstander; 
2.  Elusiveness: de swarm eenheden moeten ongrijpbaar blijven 

voor de vijand. Dit kan het beste worden bereikt door kleine, 
snelle eenheden pulserend de vijand te laten aangrijpen; korte 
actie, terugtrekken en op een andere locatie weer in actie ko-
men;

3.  Superior SA (Situational Awareness): door een superieure SA 
én SU kan de inzet van swarm eenheden optimaal worden 
afgestemd, zowel door een bovenliggende hub of door mid-
del van zelfsynchronisatie;

4.  Stand-off capacity: de Swarm eenheden zijn idealiter klein en 
mobiel om het pulseren zo optimaal mogelijk te kunnen uit-
voeren. Dit brengt wel met zich mee dat de swarm eenheden 
kwetsbaar zijn voor vijandelijke effecten. Om dit gevaar weg 
te nemen is een grotere stand-off capaciteit de uitkomst; de 
vijand eerder raken dan dat jij geraakt kunt worden; 

5.  Simultaneity: Om de verzadigdheid bij de opponent te berei-
ken, moeten de swarm eenheden simultaan en vanuit alle 
dimensies pulseren. Door de opponent bloot te stellen aan 
een veelvoud van problemen vanuit alle dimensies wordt het 
vermogen om gecoördineerd te kunnen optreden te niet ge-
daan. 

Een eenheid die de bovenstaande voorwaarden juist invult, kan 
uiterst succesvol zijn met swarming. 
Er kleven namelijk een groot aantal voordelen aan deze wijze  
van optreden zoals het psychologisch voordeel; de vijand wordt 

ruimte hebben om zich voor te bereiden op een mogelijke aanval 
en zich kunnen positioneren in het operatiegebied. 

Vanwege de veelzijdige aard van het swarm-element (grootte, 
samenstelling) wordt in de literatuur niet gesproken over peloton, 
compagnie of bataljon, maar over vectoren. Een vector is in deze 
de kleinst mogelijke swarm-eenheid. Een coördinerend hoofd-
kwartier van enkele samenwerkende vectoren wordt een node 
genoemd, terwijl het overkoepelende netwerk met (central) hub 
wordt aangeduid (zie figuur 3). De mate van samenwerking tus-
sen deze vectoren, nodes en hubs is afhankelijk van de besluit-
vorming en bepaalt mede de effectiviteit van de swarm. De 
meest ultieme vorm van swarmen is zelfsynchronisatie waarbij 
de vectoren, binnen de opdracht en het oogmerk van de hub, 
hun eigen activiteiten bepalen op basis van superieure SA en 
SU. Dit moet uiteindelijk leiden tot een soort swarm-intelligentie. 
In de praktijk blijkt echter dat een bepaalde mate van regie ook 
bij zelfsynchronisatie noodzakelijk is. 

Om swarming uiteindelijk succesvol te kunnen toepassen moet 
aan een vijftal voorwaarden worden voldaan: encirclement,  
elusiveness, superior situational awareness (SA), stand-off capa-
city en simultaneity7. 
1.  Encirclement: de vijand moeten vanuit alle dimensies opge-

zadeld worden met problemen. Dit bemoeilijkt een gecoördi-
neerd optreden door de opponent en heeft tevens effect op 

Swarm (netwerk)structuur
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vanuit vele richtingen en dimensies aangegrepen zonder dat hij 
succesvol een tegenactie kan ontplooien. Dit komt met name 
door het ontbreken van een fysiek aangrijpingspunt en de on-
voorspelbaarheid van de swarm-eenheden. Daarbij is de kwets-
baarheid van de swarm-eenheden kleiner door de beweeglijk-
heid, onafhankelijkheid en stand-off capacity. 
Tevens is het swarm-optreden relatief goedkoop ten opzichte 
van traditionele legers, aangezien swarm-eenheden relatief klein 
zijn en een kleinere logistieke inspanning vergen.

Uiteraard zijn er ook zwakke punten aan het swarm-optreden, 
zoals het psychologische effect op de individuele swarm-een-
heid; eenheden treden voor langere tijd geïsoleerd op en dit kan 
een zware psychologische druk leggen op het personeel. Ook de 
grote afhankelijkheid van het C2-netwerk voor superieure SA en 
SU is een zwakte aangezien een moderne tegenstander vele 
middelen ter beschikking heeft om dit netwerk te verstoren. 
Doordat de vijand idealiter vanuit alle richtingen wordt aangegre-
pen, neemt ook het gevaar op blue-on-blue toe en geeft de op-
ponent het voordeel van de middenpositie. De logistieke onder-
steuning is tevens een zwakke schakel van swarming vanwege 
de beweeglijkheid van de te ondersteunen eenheden, het grote 
aantal eenheden en het ontbreken van veilige gebieden in het 
gebied. Deze problemen zijn niet onoplosbaar maar moeten wel 
serieus onderzocht worden indien swarming een reële optie 
wordt in de toekomst. 

Doorkijk naar de toekomst
Zoals eerder gememoreerd worden de ontwikkelingen op het 
gebied van swarming door de Koninklijke Landmacht nauwlet-
tend in de gaten gehouden. In het onlangs uitgekomen Future 
Land Operating Concept ASCALON wordt het concept Netforce 
aangedragen als mogelijke doorontwikkeling van het operatio-
neel concept van de Landmacht. 

Netforce wordt in dit document gedefinieerd als: een verregaan-
de vorm van geïntegreerde multidimensionele manoeuvre waar-
bij door orkestreren van hard en soft power, op de juiste tijd en 
plaats ‘smart effects’ gerealiseerd worden. Tevens worden de 
vectoren omschreven als: militaire vectoren worden gevormd 
door synchroniserende, zelfvoorzienende en nagenoeg autono-
me teams die verspreid optreden, op basis van informatiedomi-
nantie, waardoor ze in extreme mate situationeel bewust zijn8. 

Uit beide zinsneden blijkt dat de concepten swarming en Netfor-
ce in de basis veel overeenkomsten hebben, in de literatuur wor-

den beide concepten veelal als gelijke gezien, en dat de Konin- 
klijke Landmacht serieus werk maakt van het concept swarming 
als mogelijke opvolger van (of als aanvulling op) het huidige ope-
rationele concept. Omdat het in dit geval gaat om het document 
ASCALON, dat het Landoptreden van de Toekomst (LodT) om-
schrijft, is het niet te verwachten dat Netforce of swarming op 
korte termijn ingevoerd gaat worden. Het LodT is namelijk het 
beginpunt van de moderniseringscyclus van de Koninklijke 
Landmacht en vormt de basis voor de verder uit te werken ont-
wikkelrichtingen van het Landoptreden en het CLAS. Een snelle 
invoering lijkt onmogelijk. 

Toch lijkt 13 Lichte Brigade de overstap te willen maken naar een 
meer dynamisch, fluïde optreden, dat veel weg heeft van swar-
ming. In het Operationeel Concept Lichte Brigade wordt het  
toekomstige optreden van de Brigade in het campagnethema 
Combat beschreven en dit optreden heeft als kernwoorden ver-
spreid en beweeglijk. Het optimale optreden van 13 Lichte  
Brigade wordt gekenschetst als: Door hoog beweeglijk en ver-
spreid opereren met vele kleine eenheden wordt initiatief be-
houden, en de eigen intentie gemaskeerd, opdat vele selectief 
gekozen gevechten in of vanuit bedekt /onoverzichtelijk terrein 
kort en hevig kunnen worden aangegaan, waarbij de vuurkracht 
van meerdere sub-eenheden geconcentreerd worden om de  
tegenstander te overrompelen9. 

Door de aard van het gemotoriseerde optreden en de middelen 
van de Brigade, wordt deze eenheid gedwongen om de grond-
beginselen van swarming toe te passen ten einde succesvol te 
zijn in een grootschalig conflict. 
In dit stuk hebben we gepoogd het begrip swarming te verduide-
lijken aangezien dit type optreden, naar onze mening, in de toe-
komst steeds relevanter wordt. Dit hebben we gedaan door aller-
eerst het begrip swarming uit te diepen, waarna we het optreden 
in een historische context hebben geplaatst. Vervolgens hebben 
we ingezoomd op het swarming optreden zelf en hebben we af-
gesloten met een korte doorkijk naar de toekomst. Swarming 
lijkt nu nog iets futuristisch, maar de gedachte is stokoud:

Be extremely subtle, even to the point of formlessness.  
Be extremely mysterious, even to the point of soundlessness. 

Thereby, you can be the director of the opponent’s fate.
Sun Tzu
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(DE AUTEURS ZIJN WERKZAAM BIJ HET VUURSTEUNCOMMANDO. DAAN ALS DOCENT VTO KMA AAN DE VUURSTEUN-
SCHOOL, BRAM ALS STAFOFFICIER S3 BIJ DE AFDELING)

EIND NOVEMBER 2017 WORDT DOOR KOLONEL VAN DALEN HET EXPERI-
MENT ‘BATTLE SWARM’ GEORGANISEERD. HET DOEL IS OM, MIDDELS  
SIMULATIE, EERSTE ERVARINGEN OP TE DOEN MET HET CONCEPT. OOK  
WAS HET EEN KANS OM DEZE ERVARINGEN TE SPIEGELEN AAN HET OPE- 
RATIONELE CONCEPT LICHTE BRIGADE (OCLB). VOOR DIT CONCEPTUEEL  
EXPERIMENT: BATTLE SWARM MELDT EEN GROEP, VEELAL LUITENANTS, 
ZICH OP DE BERNHARD KAZERNE IN AMERSFOORT. IN HET VOORGAANDE 
ARTIKEL HEBBEN WE HET BEGRIP “SWARMING”, DE KENMERKEN, EN  
DE HISTORISCHE CONTEXT VAN DEZE GEDACHTEGANG TOEGELICHT.  
IN DIT ARTIKEL GAAN WE IN OP DE PRAKTISCHE VERKENNING VAN  
DEZE THEORIE.
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In dit artikel gaan we in op de praktische verkenning van Advan-
ced Dispersed Operations (ADO). Eerst geven we beknopt het 
scenario weer. Daarna beschrijft het artikel de uitgevoerde runs. 
Per run wordt toegelicht welke conclusie daaruit getrokken kan 
worden. Vervolgens wordt het ADO-concept als geheel geëva- 
lueerd. In de afsluiting belicht het artikel welke rol de vuursteun 
binnen dit concept kan vervullen en aan welke voorwaarden 
daarvoor voldaan moet worden.

Scenario
Het scenario richt zich op een verdedigende operatie die met 
ADO gevoerd wordt. De vijand of opposing forces (OPFOR) be-
vindt zich in de omgeving van Einbeck en Bad Gandersheim. 
Hun opmarsroute loopt via de vallei rondom Alfeld richting  
Coppenbrügge om uiteindelijk in Hameln terecht te komen. Daar 
beogen zij een tweetal bruggen over de Wezer te vermeesteren. 
De vijand is een technologische gelijkwaardige tegenstander en 
treedt op conform de vigerende doctrine. Iedere run wordt eerst 
toegelicht over welke capaciteiten beide partijen beschikken. In 
alle gevallen is het scenario, met uitzondering van Unmanned 
Aerial System (UAS), beperkt tot grondoptreden. 
De eigen troepen bestaan uit verschillende zwermelementen die 
variëren in rol: manoeuvre-, vuursteun-, en logistieke elementen. 
Hun uitgangspositie ligt als een hoefijzer rondom de vallei. Om 
ervaring op te doen met verschillende samenstellingen worden 
vier runs uitgevoerd. De eerste twee keer beschikt de swarm 
over gemechaniseerde elementen. De laatste twee runs wordt 
gemotoriseerde capaciteit aangewend.

Run 1: Gemechaniseerd optreden, OPFOR over één as
De eerste run is de vuurdoop voor het concept. Uit het experi-
ment moet blijken in hoeverre de swarm-elementen zich zelf-

standig kunnen orkestreren en in hoeverre zij erin slagen de  
tegenstander te slijten. De opponent beschikt over een geme-
chaniseerd infanteriebataljon dat versterkt is met tanks. Zij nade-
ren vanuit het zuiden door de vallei. De swarm ligt als een hoef- 
ijzer om de naderende opponent. De manoeuvre elementen be-
schikken over Leopard 2A6’s en CV90s en zijn evenredig ver-
spreid gepositioneerd. Het verkenningselement maakt gebruik 
van de Fennek en bevindt zich met name op de hoogtes in de 
vallei. De twee vuursteunpelotons, geëquipeerd met pantser-
houwitsers (PzHs), bevinden zich op de armen van het hoefijzer. 
De logistiek is evenals de manoeuvre evenredig verspreid over 
het gebied.

Verkenners slagen er snel in om een accuraat beeld van de na-
derende vijand op te bouwen. Het terrein dwingt hen om nabij de 
opponent te ontplooien waardoor zij tijdens verplaatsingen re-
gelmatig in vuurcontact komen. Enkele groepen worden daarbij 
vernietigd. De verkenningselementen die niet gebonden raken 
slagen erin nieuwe posities te betrekken.1 

De manoeuvre elementen op de flanken slagen er, mede door 
het terrein, niet goed in om gesynchroniseerd bij te dragen aan 
het slijten van de vijand. Het ene element komt later bij het ge-
vecht aan dan het andere. Waardoor het andere soms al gebon-
den raakt door de vijand. Uiteindelijk wordt de vijand, ongeveer 
driekwartier na het eerste gevechtscontact, bij de uitmonding 
van de vallei vernietigd mede doordat de eigen tanks daar onder 
optimale omstandigheden kunnen opereren. De vuursteun komt 
aanvankelijk niet tot bloei omdat doelopsporingsmiddelen on-
voldoende beschikbaar zijn. Manoeuvre elementen worden niet 
ondersteund met een ingebedde vuursteunadviseur waardoor 
kansen onbenut blijven. De aanwezige UAS heeft als taak om 
informatie over vijandelijke posities en bewegingen te genereren, 
maar is niet gekoppeld aan doelbestrijding. Door ad hoc een 
sensor-shooter link op te tuigen wordt de vuursteuncyclus ge-
sloten. Hiermee blijkt de vuursteun uitstekend in staat om suc-
cesvolle effecten te realiseren. 
De logistieke elementen zijn verspreid over het gebied om de 
zwerm te bevoorraden. Door de korte duur van de operatie heb-
ben manoeuvre elementen nog geen behoefte aan bevoorra-
ding. Voor de vuursteun ligt dit anders. 
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Kartrekker van het experiment, Kolonel van Dalen, licht het scenario 
en de opdracht toe

1 Door de beperkte reikwijdte van het gesimuleerde gevechtsveld  
 was het voor de verkenners niet mogelijk om de diepte te 
 benutten. Bij verplaatsingen werden zij in het kruisvuur tussen 
 de swarm elementen en de opponent geforceerd.



Het beweeglijke optreden van de vuursteun en haar hoge be-
hoefte aan munitie maken het onmogelijk voor de verspreide lo-
gistiek om de vuursteun adequaat te bevoorraden. 

Evaluatie
Deze run beoogde te bepalen in hoeverre de zelfstandige ele-
menten tot gecoördineerde acties konden komen. Tijdens de 
uitvoering werd onderling voortdurend informatie gedeeld. Infor-
matie zowel over de positie, beweging, en samenstelling van de 
naderende vijand, alsmede de eigen positie en mogelijke acties. 
In deze zin waren de eenheden in staat om met neveneenheden 
tot eenheid van opvatting te komen. Daarentegen bleek de 
zwerm als geheel niet voldoende te kunnen synchroniseren. 
Deze kwam niet tot een gecoördineerde actie vanuit alle richtin-
gen; dit bleef beperkt tot een aantal elementen per flank. Volgens 
de theorie wordt de zwerm juist effectief wanneer de opponent 
herhaaldelijk vanuit meerdere richtingen tegelijk uit balans wordt 
gebracht, in plaats van beurtelings per flank de aanval in te zet-
ten – en hiermee de opponent een concrete richting te geven om 
zich op te concentreren. Naar aanleiding van deze observatie 
neemt de meest ervaren commandant van aantal zwermelemen-
ten in het vervolg een regiefunctie op zich.

Daarnaast trachtte deze run te toetsen in hoeverre de verspreide 
elementen erin slagen een opponent te slijten en uiteindelijk te 
vernietigen. Kijkend naar de relatief korte tijd waarin een - met 
tanks versterkt - gemechaniseerde infanteriebataljon vernietigd 
werd, lijkt dit wel snor te zitten. Een conclusie hierover is echter 
te voorbarig. De vijand is weliswaar vernietigd, maar niet per de-
finitie door ADO; met name het optreden van de eigen tanks in 

open terrein heeft haar effectiviteit bewezen terwijl een aantal 
zwermelementen op de flanken nog niet deelgenomen had aan 
de vijandelijkheden.

Voor de vuursteun was er een aantal relevante constateringen te 
doen. In eerste instantie werd de vuursteun in een passieve rol 
toegedicht omdat er geen doelopsporing gegarandeerd was. De 
ingebedde functionaris ontbrak bij de manoeuvre elementen 
waardoor de inzet van vuursteun rustte op het inzicht van de 
swarm elementen om vuursteun in te zetten. Als gevolg daarvan 
zou de vuursteun alleen een rol spelen in nabij operaties, waar-

Een korte ‘sensor-shooter link’ biedt de mogelijkheid om snel en 
doeltreffend effecten te genereren

De uitgangspositie van de vijand wordt weergegeven met rood. De eigen troepen in blauw. De omcirkelde letters (A t/m P) geven plan-
matige startlocaties van manoeuvre elementen weer. De combinatie van een letter met een cijfer zijn startlocaties van de andere elementen: 
vuursteun (F), genie (G), en logistiek (L). Genie was wel gepland, maar niet aanwezig tijdens het experiment.
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mee effecten in de diepte beperkt zijn. Nadat de ad hoc samen-
werking tussen PzH pelotons en UAS gerealiseerd was ontston-
den er veel mogelijkheden. 

Deze nauwe samenwerking leidde ertoe dat de naderende vijand 
in de diepte aangegrepen kon worden. Ook werd het mogelijk 
om doelen met een hoge prioriteit op te sporen, effecten te be-
werkstelligen, en te evalueren in hoeverre dit succesvol gebeur-
de. Hierdoor werd een zeer korte ‘sensor-shooter link’ werkelijk-
heid en slaagde de vuursteun erin de operatie effectief in de 
diepte te beïnvloeden. Daarnaast bleek het mobiele optreden 
van de PzH pelotons en de grote vraag aan munitie zodanig dat 
dit niet te ondersteunen was voor een centraal georganiseerde, 
vraag gestuurde, logistieke organisatie. Dit pleitte voor een toe-
gewijde logistieke eenheid voor de vuursteun. Deze constatering 
is in de navolgende runs beantwoord vanuit de logistiek door per 
peloton meerdere bevoorradingsvoertuigen onder bevel te stel-
len. 

Run 2: Gemechaniseerd optreden, OPFOR 
over twee assen
In de tweede run lag de aandacht op de evaluatiepunten van de 
voorgaande run. Een lokale regiefunctie moet leiden tot gecoör-
dineerde acties van de gehele zwerm in plaats van kleine initia-

tieven. De vijand treedt in dezelfde samenstelling op, maar ge-
bruikt nu twee valleien voor de opmars in plaats van één.
 Evenals de vorige keer slagen de verkenners erin een goed 
beeld van de opponent op te bouwen en te behouden. In tegen-
stelling tot de voorgaande exercitie raken zij minder gebonden 

en niet verstrikt in kruisvuur van eigen troepen. De onderlinge 
coördinatie van de manoeuvre elementen neemt toe door een 
aantal regiefuncties in te bedden. Manoeuvre elementen bevin-
den zich hierdoor steeds in goede uitgangsposities om gecoör-
dineerde acties uit te voeren. Het lukt de zwerm beter om gelijk-
tijdig het contact aan te gaan, maar raakt daarbij regelmatig 
gebonden. Na een korte tussentijdse evaluatie komt hier meer 
aandacht voor. Het verbroken gevechtscontact om te herpositi-
oneren en de vijand opnieuw aan te grijpen brengt echter een 
nadeel met zich mee. Zo moet steeds opnieuw een beeld van het 
gevecht opgebouwd worden tijdens de beweging naar het con-
tact toe. Voor manoeuvre elementen is het lastig te beoordelen in 
hoeverre de beoogde nieuwe positie nog relevant is op het mo-
ment dat zij daar arriveren. Eenmaal op deze locatie aangeko-
men moet ook de vijand opnieuw gelokaliseerd worden om deze 
te bestrijden. Naast deze voor- en achterwaartse sprongen om 
de vijand aan te grijpen moet ook mee gesprongen worden met 
de oprukkende vijand om deze ingesloten te houden tussen de 
verschillende elementen. Dit gebeurt nog niet voldoende. Omdat 
de vijand haar eigen middelen relatief geconcentreerd houdt, 
komt deze in een gunstige numerieke gevechtsverhouding bij de 
uitmonding van de vallei. Op dat moment slaagt de zwerm er niet 
in voldoende elementen bij te trekken om de opponent ingeslo-
ten te houden. Deze weet hierdoor uit te breken en de opmars 

voort te zetten. De rol van de vuursteun is vergelijkbaar met de 
vorige run. De samenwerking met UAS en de verkenners leidt tot 
nagenoeg doorlopend vuren. Er lag ook een kans voor de vuur-
steun. Middels rookschermen is een gedekte terugtocht te  
faciliteren. De spil hierin, de waarnemer, ontbrak waardoor dit 
niet goed afgestemd plaatsvindt. Wel doorzien manoeuvre  
elementen vaker de mogelijkheden om vuursteun te gebruiken. 
De effectiviteit daarvan in de nabij operatie is lastig te beoor- 

De uitmonding van de vallei is nagenoeg vrij voor de opponent 
om de opmars voort te zetten

Kennis & Inzicht

26



27

delen. De ene keer is dit beter getimed dan de andere.2 

Bovendien zijn er geen vertragende of stoppende hindernissen 
beschikbaar in de verdediging. Deels is dat logisch omdat de 
zwerm lopende de operatie kansen zoekt om de vijand te slijten 
– in tegenstelling tot een voorbereide verdediging waar deze  
locatie planmatig vastligt. De consequentie is een beperktere ef-
fectiviteit van vuren die pogen de vijand te reduceren. Een enke-
le keer lukt het een ‘lucky shot’ op een bewegend doel te krijgen. 
Dat betekent niet dat de vuursteun in de nabij operatie geen rol 
heeft. De vuursteun kan een voorname rol spelen in het shapen 
van de opponent middels, bijvoorbeeld, interdictie. De bevoorra-
ding van munitie verloopt in deze run prima doordat de pelotons 
met dedicated logistiek constant de optimale combinatie maken 
tussen verplaatsingen en bevoorrading. Voor de logistiek is het 
grootste probleem opgelost door een aantal voertuigen onder 
bevel te stellen bij de vuursteunpelotons. Gaande de operatie 
hebben de manoeuvre elementen een grote logistieke zelfstan-
digheid waardoor geen logistieke uitdagingen ontstaan.

Evaluatie
Deze run had tot doel om de swarm elementen meer gecoördi-
neerde acties te laten ontplooien door een lokale regiefunctie te 
borgen. Tijdens de oefening bevonden manoeuvre elementen 
zich lokaal op goede uitgangsposities om een samenhangende 
actie in te zetten. Deze acties hadden daardoor ook meer succes 
dan in de voorgaande run. Daarentegen wist de zwerm zich als 

geheel niet altijd in de optimale posities te bewegen. Manoeuvre 
elementen boekten lokaal succes en bleven in dezelfde omge-
ving om dit uit te buiten. Hierdoor stuitten oprukkende vijandige 
eenheden op een uitgerekte verdediging waardoor de vijandelij-
ke spits een doorbraak kan forceren. 

De theorie beschrijft een situatie waarin de opponent wordt inge-
sloten. De elementen positioneren zich dan zodanig dat deze 
iedere beweging van de vijand kan pareren. Waar de vijand zich 
concentreert doet de zwerm dat ook terwijl andere elementen de 
vijand vanuit andere richtingen slijt. In de uitvoering bleek dat 
lokale regiefuncties inderdaad de lokale operatie versterken, 
maar niet voldoende overall awareness hadden om op hoger ni-
veau het gevecht te lezen en daarop als zwerm te sturen. In ver-
gelijking voeren meerdere compagnieën een bataljonsgevecht, 
maar zonder leiding van het bataljon. In het vervolg blijft de loka-
le regiefunctie gehandhaafd. Daarnaast volgt er voor de algehele 
bewustwording regelmatig een situatie update door de hogere 
commandant zodat ook de regiefuncties duiding krijgen om ac-
ties beter af te stemmen.

Ditmaal verzochten manoeuvre elementen vaker ondersteuning 
van indirect vuur. Door ontbrekende contramobiliteit bleef de ef-
fectiviteit beperkt. De samenwerking met verkenners en de UAS 
bood wederom kansen om effecten te genereren in de diepte. De 
effectiviteit van de vuursteun in deze fase was niet optimaal. 
Enerzijds werden de minder tot niet bepantserde doelen aange-
grepen. Deze werden direct geneutraliseerd of ten minste naar 
posities gedwongen waar deze minder bijdrage konden leveren 
aan de operatie. Anderzijds is de uitwerking van brisantgranaten 
een aanzienlijke beperking. De doelopsporing had het zwaarte-
punt van de vijand snel onderkent. Vanaf dat moment duurde het 
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2 Dit had deels te maken met beperkingen van het systeem. 
 Wanneer stukken statisch stonden – dus vrijwel direct een vuur 
 kunnen afgeven – rekende de software alsnog een reactietijd 
 van ongeveer vijf minuten voordat het vuur afgegeven werd.

Evenals bij de eerste run bevindt de zwerm zich in de derde run als een hoefijzer om de opmarsroute van de vijand



28

nog enige minuten voordat deze spits, bestaande uit tanks, de 
eigen troepen zou bereiken. Pantserbestrijding was een zeer 
welkome aanvulling op de capaciteit van de vuursteun geweest 
en kan de effectiviteit van een diepe operatie aanzienlijk vergro-
ten. Door dedicated logistieke voertuigen toe te wijzen aan de 
vuursteunpelotons verliep deze herbevoorrading moeiteloos. 
Deze run ontstonden geen nieuwe logistieke uitdagingen.

Run 3: Gemotoriseerd optreden, OPFOR over 1 as
De derde run spitst zich toe op gemotoriseerd optreden zoals in 
de samenstelling van de 13e Lichte Brigade. Dat betekent dat 
swarm-elementen zijn uitgerust met Boxers, Bushmasters, en 
Spiketeams. De vijand beschikt ditmaal over twee infanterieba-
taljons, versterkt met één tankeskadron. Deze worden onder-
steunt door drie vuursteunpelotons die gebruik maakten van 
UAS om doelen op te sporen. De opdracht van de vijand blijft 
identiek. De opmars vindt plaats door één vallei. Omdat licht be-
pantserde eigen eenheden minder geschikt zijn voor een directe 
confrontatie met tanks en gemechaniseerde infanterie ligt de fo-
cus in deze run op swarming door behoud van superieure mobi-
liteit en voldoende stand-off handhaven.

Het gemotoriseerde optreden brengt geen wijzingen met zich 
mee in het optreden van de verkenningscapaciteit. Voor de ma-
noeuvre elementen was er één wijziging. De boordwapens van 
de voertuigen zijn niet toegerust om (zwaar) gepantserde doelen 
uit te schakelen. Daardoor worden de voertuigen gereduceerd 
tot een gevechtsveldtaxi terwijl de uitgestegen infanterie het ge-
vecht moet voeren door met name anti-tank (AT) capaciteit in te 
zetten. Deze inzet is niet onverdienstelijk, maar capaciteit per 
element is beperkt. Hierdoor raakt uitgestegen personeel relatief 

snel gebonden in het nabijgevecht. In algemene zin positioneert 
de zwerm als geheel zich beter dan in voorgaande runs. De vij-
and wordt op den duur volledig ingesloten en vanuit alle richtin-
gen aangegrepen. Hierop besluit de oefenleiding een derde vij-
andig bataljon in te brengen vanuit het zuiden. Een aantal 
zuidelijke elementen raken hierdoor op hun beurt bijna ingeslo-
ten tussen vijandelijke eenheden. De situational awareness van 
deze elementen was goed waardoor zij tijd hebben om hun sec-
tor te verleggen. Zij slagen erin het verse bataljon te stoppen, 
maar lopen daarbij zodanige schade op dat zij zelf niet meer deel 
kunnen nemen aan het gevecht.

Doordat de vijand een aantal vuursteunpelotons met een gelijk-
soortig wapensysteem te velde brengt ontstaat er een directe 
dreiging voor de eigen vuursteunpelotons. De opponent poogt 
grondwapensysteembestrijding (GWSB) toe te passen. 
Het mobiele optreden van de eigen eenheden voorkomt dat 
deze inzet effectief is. Daarentegen lukt het wel om effectieve 
GWSB uit te voeren op de vijandelijke artillerie. Hierna plaatst de 
opponent deze eenheden verder naar achteren om de manoeu-
vre en logistieke elementen te bevuren. Enkele elementen wor-
den hierdoor vernietigd. De logistieke elementen worden deze 
run intensiever gebruikt. Op de routes van de springende ma-
noeuvre elementen betrekt de logistiek bevoorradingspunten. 
Verplaatsende elementen kunnen hierdoor onderweg de beno-
digde munitie ophalen. 

Evaluatie
De onbalans tussen beide partijen stuurde de eigen eenheden 
om een voordeel te putten uit mobiliteit terwijl voldoende afstand 
om niet gebonden te raken gehandhaafd moest blijven. 

Kennis & Inzicht

Hoewel het derde vijandelijke bataljon gestopt wordt in het zuiden zijn veel elementen dicht bij elkaar terecht gekomen door 
beperkte stand-off capaciteit



Het succes daarvan varieerde sterk per eenheid. Eenheden uit-
gerust met de Boxer en Bushmaster waren niet in staat om de 
beoogde mobiliteit te genereren. Dit kwam doordat de gevechts-
kracht geleverd moest worden door uitgestegen personeel. Om 
te voorkomen dat voertuigen werden uitgeschakeld steeg het 
personeel op afstand uit. Het personeel moest vervolgens ver-
plaatsen naar de beoogde positie en deze betrekken voordat het 
contact aangegaan wordt. Zodra de aangegrepen opponent re-
ageerde moest dezelfde exercitie in omgekeerde volgorde 
plaatsvinden. Optreden met uitgestegen infanterie kost meer tijd 
om posities te betrekken. Dit kan ondervangen worden door ver-
der voor de vijand uit te springen om meer tijd op de locatie te 

genereren. Dit heeft echter tot gevolg dat er een grotere afstand 
ontstaat tussen de punten waarop de vijand aangegrepen wordt 
of dat er meerdere elementen benodigd zijn om dezelfde afstand 
dicht te houden. Hierbij komt overigens ook het nadeel dat eigen 
eenheden over de buitenzijde verplaatsen, waar de opponent 
het voordeel van de binnenzijde heeft – de vijand kan dus sneller 
op, of voorbij, de nieuwe locatie zijn. De uitgestegen AT-ploegen 
waren overigens effectief om (zwaar) gepantserde doelen uit te 
schakelen. Wanneer deze de aandacht krijgen van de overige 
voertuigen raken zij snel gebonden. 

Gemotoriseerde Spiketeams blijven daarentegen wel mobiel. 
Deze zijn niet onderhevig aan lange omlooptijden omdat het wa-
pensysteem nabij het voertuig ingezet wordt. Ook bleef hiermee 
een grote stand-off geborgd. Of dit optreden binnen het gedach-
tegoed van swarming valt is te betwisten. Tanks en gevechts-
voertuigen maken een duidelijke voorwaartse beweging om het 
contact naar eigen blieven aan te gaan en bewegen vervolgens 
achterwaarts om dit contact te verbreken. De Spiketeams waren 
in dit opzicht meer statisch. Zij betrokken posities om gelegen-

heidshinderlagen uit te voeren. De gemechaniseerde samenstel-
ling was in die zin actief en had het initiatief terwijl de gemotori-
seerde samenstelling eerder reactief is.

Een andere interessante discussie ontstaat rond het derde vijan-
delijke bataljon dat plotseling verschijnt. Deze verrassing is niet 
onwaarschijnlijk omdat er een reserve ingezet kan worden. Hier-
mee rijst de vraag hoe de zwerm dit het hoofd moet bieden wan-
neer de aanvankelijke opponent reeds ingesloten is. In dit geval 
wordt deze versterking gestopt, maar zijn ook de zuidelijke zwer-
melementen buiten gevecht gesteld. Dat betekent dat de beoog-
de omsingeling aan de zuidelijke zijde is doorbroken. Dit biedt de 

vijand de gelegenheid om terug te trekken of juist meer verster-
kingen in te zetten. De zwerm kan trachten dit gat te dichten 
door de zwerm verder op te rekken. Daarmee wordt de bezetting 
over het geheel echter dunner en dus kwetsbaarder.
Voor de vuursteun was er een interessante uitdaging: Grondwa-
pen Systeembestrijding (GWSB). De beweeglijkheid van de 
vuursteunpelotons zorgde ervoor dat de vijandelijke artillerie 
hierin niet effectief was. Door tegelijkertijd GWSB toe te passen 
op de vijand lukte het om een aantal stukken uit te schakelen. 
Daarop positioneerde de vijandelijke artillerie zich verder naar 
achteren waardoor de systemen buiten elkaars dracht kwamen. 
Omdat de tussenliggende ruimte gevuld wordt met het manoeu-
vregevecht zijn gelijkwaardige vuursteunsystemen dus niet per 
definitie in staat om elkaar te bestrijden. Om effectieve GWSB te 
borgen is er behoefte aan een systeem met een grotere dracht 
dan die van de opponent. In de volgende run wordt deze capa-
citeit toegevoegd. De logistiek had op de routes van de manoeu-
vre elementen locaties ingericht om een snelle bevoorrading mo-
gelijk te maken. Dit werkte in de praktijk goed. Hier valt wel op te 
merken dat deze zich op een kwetsbare positie bevinden. 

De vijandelijke opmars vindt plaats over drie assen. De eigen troepen maken meer gebruik van de ruimte
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De zwerm is, in verhouding met de vijand, over een groot opper-
vlak verspreid. Dat betekent dat de diepte in de opstellingen be-
perkt is - een doorgebroken vijand staat dan snel bij de logistieke 
punten. Enerzijds kan dit risico acceptabel zijn omdat swarm 
elementen anders lange omlooptijden krijgen om te bevoorra-
den. Anderzijds is dit risico te beperken door een deel van de 
zwerm als reserve te oormerken en per groep elementen een 
logistiek punt in te richten. Deze reserve wordt ingeschoven op 
een nieuwe positie terwijl de andere de reserve overneemt en 
kan bevoorraden.

Run 4: Gemotoriseerd optreden, OPFOR 
over drie assen
In de laatste run wordt meer mobiliteit gegenereerd voor de 
swarm. De gemotoriseerde infanterie wordt beperkt tot mobiele 
spiketeams. De vuursteun wordt verrijkt met een viertal Multiple 
Launch Rocket System (MLRS) om GWSB beter mogelijk te ma-
ken. De vijand beschikt over dezelfde capaciteiten als de voor-
gaande run. Het derde bataljon wordt vanaf het begin toege-
voegd. Door de hoeveelheid (zwaar) gepantserde voertuigen 
vande vijand voert deze de druk in de vallei snel op. Om een 
doorbraak, zoals in de tweede run gebeurde, te voorkomen snel-
len meerdere elementen naar de uitmonding van de vallei. 
De spits van de vijand wordt hiermee gebonden. De volgende 
eenheden worden echter niet ingesloten noch gebonden. Zij krij-
gen daarmee de kans om de zwerm te flankeren. Hierop is de run 
opnieuw gestart. De ruimte wordt daarna beter benut. De mobie-
le Spiketeams zijn effectief; ze worden niet snel gebonden en 
blijven in staat om voldoende afstand tot de vijandelijke eenhe-
den te bewaren. Ook wanneer de opponent het zwaartepunt ver-

legt blijven manoeuvre elementen in staat om de vijand ingeslo-
ten te houden. De aanvulling van MLRS voor de vuursteun is een 
welkome aanvulling. Hierdoor kan vijandelijke artillerie constant 
aangegrepen worden. Het gevolg is dat meer vuursteun beschik-
baar is voor het nabijgevecht; de PzH pelotons zijn vrij om hier-
voor aan te wenden terwijl de MLRS de diepe vuren afgeven. 
In deze samenstelling beschikt de MLRS niet over AT-capaciteit 
waardoor deze diepe vuren niet altijd de gewenste effecten kun-
nen realiseren. Bij de inzet van de logistieke elementen zijn geen 
noemenswaardige wijzigingen opgetreden ten aanzien van de 
voorgaande run. De robuustheid van het logistieke systeem is 
niet voldoende getoetst omdat de behoeftes van de eenheden 
niet tot een kritiek niveau daalden.

Evaluatie
Deze laatste run beoogde superieure mobiliteit te combineren 
met gemotoriseerd optreden. In dat opzicht is de laatste run ge-
slaagd. De manoeuvre elementen waren aanzienlijk mobieler. De 
voornaamste reden is de centrale rol van het voertuig. In het ter-
rein waarin dit experiment plaatsvond bood grote zichts- en 
schootsvelden waardoor een voertuig onontbeerlijk is om mobi-
liteit te genereren. Daarentegen kan uitgestegen infanterie meer 
voordeel bieden in, bijvoorbeeld, verstedelijkt gebied.
Een directe ‘sensor-shooter link’ bleef een voordelige uitgangs-
positie voor de vuursteun. Dit stelde zowel de PzH-pelotons als 
de MLRS in staat om de vijand in de diepte aan te grijpen. Twee 
platformen maakt een gelaagd vuursteunsysteem mogelijk. De 
MLRS maakte GWSB eenvoudiger omdat deze de vijandelijke 
PzH’s in dracht ver overtroeven. Hierdoor hoefden de PzH-pelo-
tons niet te prioriteren tussen GWSB en de nabijoperatie waar-

Situatie voor de tussentijdse reset. Tussen D en M concentreren meerdere elementen zich waardoor de vijand doorbreekt richting H en E
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door de vuursteun voor manoeuvre elementen verzekerd bleef. 
Ontbrekende Anti-tank (AT)-capaciteit van de vuursteun bleef 
een grote beperking. Door verkenningseenheden en UAS is doe-
lopsporing in de diepte mogelijk. Hier kan een waardevolle – zo 
niet: moet een essentiële - bijdrage geleverd worden om de na-
bijoperatie in het eigen voordeel te beïnvloeden. De vereiste 
doelbestrijdingssystemen zijn er wel, maar deze beschikken niet 
over de benodigde munitie. Evenzo kan de ontbrekende contra-
mobiliteit van de genie deels ondervangen worden met ver-
schietbare mijnenvelden. Hiermee kan de opponent in de diepte 
al naar een ongunstige positie gestuurd worden. Ook kunnen 
hiermee gaten opgevuld worden waar de zwerm tijdelijke geen 
element kan plaatsen.

Ervaring OPFOR
Tijdens de evaluatie wordt ook de ervaring van de OPFOR be-
licht. Ongeacht de samenstelling van de gevechtsorganisatie 
hielden zij zich grofmazig aan hetzelfde plan: pantsers voorop, 
voorwaarts! Daar waar weerstand ontstond grepen zij dat aan 
om daarna de opmars naar de uitmonding van de vallei voort te 
zetten. Iedere run bleek het lastig te bepalen vanuit welke rich-
ting de eenheden aangegrepen werden. Contact was in de regel 
kort en intensief. Hierdoor bleven de verliezen per contact be-
perkt, maar door snel opeenvolgend contact liep het aantal op. 
Het korte contact maakte het lastig om het zwaartepunt van de 
verdediging te bepalen en daarop adequaat te reageren. Een 
aantal runs beschikten zij ook over een UAS. Dit gaf hen be-
trouwbare informatie over de locatie(s) van de zwerm. Wanneer 
eenheden op basis van die informatie ingezet werden dan bewo-
gen juist die swarm elementen uit de buurt terwijl andere zwerm 
elementen dan snel in de flank of rug opreden om te prikken. 
Daarmee raakte het momentum uit de opmars. 
Wanneer OPFOR over vuursteun beschikte dan werd deze inge-
zet om vuursteun- of logistieke middelen aan te grijpen. Ook sta-
tische elementen werden bij gelegenheid bevuurd. Al vroeg 
bleek GWSB niet effectief. Wanneer de UAS uitgeschakeld werd 
verviel de inzet van hun vuursteun tot vuurversterking van de 
opmars. Een beperking tot de nabijoperatie zoals ook in de eer-
ste run aan de eigen zijde gebeurde. De logistieke elementen 
waren kwetsbaar. Een aantal keer glipten enkele voertuigen tus-
sen de zwermelementen door. Deze wisten logistieke voertuigen, 
dichtbij de zwerm, gemakkelijk te vernietigen.

Vruchtbare zwerm
Dat mobiliteit een essentiële factor is bleek met name tijdens de 
eerste gemotoriseerde run. De uitgestegen infanterie raakt in het 
open terrein met grote vuur- en zichtvelden snel gebonden. In dit 
terrein heeft uitgestegen infanterie verhoudingsgewijs zeer be-
perkte mobiliteit ten opzichte van voertuigen. Bij optreden in 
minder overzichtelijk terrein, zoals verstedelijkt gebied, was uit-
gestegen infanterie waarschijnlijk beter tot gelding gekomen. 
Onverminderd blijkt de theoretische benadering bevestigd te 
worden in de praktijk. Om effectief te swarmen is een superieure 
mobiliteit ten opzichte van de opponent noodzakelijk. 
Het tweede kenmerk is optreden in kleine zelfstandig opereren-
de elementen. De onderliggende motivatie is de toegenomen 
letaliteit van moderne wapensystemen. Hierdoor kunnen verge-
lijkbare effecten met minder eenheden gerealiseerd worden. In 
alle experimenten bestond de zwerm uit relatief kleine elemen-
ten, variërend van vier tot zes voertuigen; ongeveer pelotons- 

verband. Dat biedt bewegingsvrijheid op het laagste niveau.  
De aanname over toegenomen letaliteit is echter twijfelachtig. 
Moderne wapensystemen bieden weliswaar meer mogelijkhe-
den dan de historische voorganger, maar ook een potentiële  
opponent blijft de eigen middelen ontwikkelen. Waar in het ver-
leden een YPR geconfronteerd kon worden met een T-72, kan 
een CV90 nu geconfronteerd worden met een T-90. De kansen 
van het infanteriegevechtsvoertuig zijn in alle gevallen beperkt 
tegenover de tank. Dit laatste werd ook bevestigd in de praktijk. 
De moderne eigen middelen waren niet altijd opgewassen tegen 
de opponent. CV90’s werden moeiteloos uitgeschakeld door  
vijandige tanks omdat deze CV90’s geen middelen hadden om 
de tanks te bestrijden. Daaruit volgt een waardevolle aanvulling 
voor het concept. Elementen hoeven numeriek niet omvangrijk 
te zijn, maar deze moeten altijd in staat zijn om de vijand effectief 
aan te grijpen. Dat betekent, bijvoorbeeld, AT-capaciteit op in-
fanteriegevechtsvoertuigen en AT-capaciteit voor vuursteun. 
Deze randvoorwaarde voorkomt dat er zwakke plekken ontstaan 
in de zwerm die een vijand dankbaar zal uitbuiten.

Herhaling van individuele acties van zwermelementen wordt zo-
wel door de theorie als de praktijk onderschreven. Het gevechts-
contact is bij voorkeur verrassend en kort van duur. Hierdoor is 
het voor de vijand lastig om een zwaartepunt in de verdediging 
te onderkennen en dat biedt indirect bescherming. Door de kor-
te duur worden steeds enkele doelen vernietigd. Met herhaalde-
lijk kort contact wordt de vijand gesleten. Convergerende effec-
ten vanuit verschillende dimensies verzadigt de opponent waar- 
door tegenacties bemoeilijkt worden. Dit werd onderschreven 
door de praktijk zoals al een aantal keer toegelicht. Hierbij is ech-
ter ook de kanttekening van kleine opererende eenheden van 
toepassing. De verzadiging van de opponent wordt pas optimaal 
wanneer de effecten die vanuit meerdere richtingen geprojec-
teerd worden ook effectief zijn. 
Het vijfde kenmerk is een intensief genetwerkt optreden. Volgens 
de theorie staat zelfstandigheid van de zwermelementen voorop 
en leidt synchronisatie in de informatievoorziening tot een hoge-
re effectiviteit. De praktijk legt de prioriteit eerder andersom: de 
elementen moeten constant een actueel beeld van de situatie 
hebben, als zij daarbij een grotere mate van zelfstandigheid heb-
ben dan verhoogd dat de effectiviteit. Vanaf de eerste run waren 
elementen in staat om zelfstandig op te treden. De zwerm komt 
pas tot gelding wanneer dit optreden goed gecoördineerd 
plaatsvindt, zoals beschreven bij de convergerende effecten. 
Dan zijn deelnemende elementen een force multiplier van elkaar. 

Kennis & Inzicht

Iedere run wordt uitgebreid geëvalueerd om de toepassing 
te verfijnen
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Zonder die coördinatie zijn de elementen los zand. In de gesimu-
leerde omgeving kwam deze constante awareness redelijkerwijs 
goed uit de verf. Omdat hierbij steeds veel data uitgewisseld 
moet worden over alle stations is dit in de huidige staat van de 
organisatie niet reëel. Bovendien leidt dit intensieve radioverkeer 
tot het risico om gepeild te worden. Een geavanceerde opponent 
kan daarmee de locatie van de elementen eenvoudig traceren – 
dus bestrijden. De laatste kenmerken zijn stand-off capaciteit en 
ongrijpbaarheid. Hierdoor vergroten zwermelementen hun be-
scherming. Dit bleek essentieel voor de zwerm. De vijand gaf 
aan dat gebonden eenheden een punt presenteerden om op te 
concentreren. Dat betekent dat andere zwermelementen direct 
moeten inspringen om de aandacht van de vijand opnieuw te 
verdelen. Met name de vuursteun geniet een grote stand-off en 
kan voor GWSB ongrijpbaar optreden. Dit gegeven kan verder 
uitgebuit worden wanneer deze toegerust wordt om alle doelen 
effectief te kunnen bestrijden. Daarmee wordt ook de bescher-
ming voor de manoeuvre elementen vergroot. Deze hoeven niet 
zondermeer het directe contact aan te gaan wanneer zij als sen-
sor te fungeren voor de vuursteun.

De eerste ervaringen bieden aanknopingspunten voor de toe-
komst. Advanced Dispersed Operations (ADO) kunnen van 
meerwaarde zijn om een vijand te slijten. Om ADO succesvol toe 
te passen moet er aan alle kernmerken voldaan worden. In de 
runs waarin deze kenmerken niet voldoende geborgd waren, 
vertoonde het optreden kwetsbaarheden. Mits aan de randvoor-
waarden voldaan wordt, is het concept toepasbaar in sommige 
omstandigheden. Daarmee is het geen alomvattende vervanging 
van de huidige doctrinaire opvattingen. Wanneer het concept 
vervolmaakt is en gestaafd wordt met meer praktijkervaring kan 
het een aanvulling zijn op de bestaande manoeuvrevormen. 
Door de randvoorwaarden te spiegelen met de huidige staat van 
de organisatie is niet te verwachten dat dit op korte termijn een 
werkbare optie wordt. 

Swarming fires
In de voorgaande paragraaf belichtte het artikel ADO als con-
cept. Specifiek voor de vuursteun waren er ook een aantal inte-
ressante constateringen te doen. ADO brengt voor het optreden 
van de vuursteun weinig verandering met zich mee omdat be-
weeglijk optreden al als vanzelfsprekendheid beoefend wordt. 
Het leiden en prioriteren van vuren blijft ook relevant - al lijkt dit 
dan voornamelijk uit het zadel gebeuren. De simulatie benadruk-
te ook reeds ontsloten kennis. Ten eerste is een dedicated logis-
tieke eenheid zeer gewenst om de grote hoeveelheid munitie aan 
te voeren. De mobiliteit en het munitieverbruik van vuursteun-
eenheden leidde ertoe dat de logistieke regie dit niet meer tijdig 
en nauwkeurig gecoördineerd kreeg. Logistieke voertuigen toe-
wijzen aan de vuursteun leidde tot meer flexibiliteit waardoor de 
bevoorrading doelgericht plaatsvond. Ten tweede is de ontbre-
kende AT-capaciteit van de vuursteun een beperking. Hierdoor 
kunnen (zwaar) gepantserde doelen niet in de diepe operatie 
worden vernietigd. Deze komen dus in de nabij operatie terecht 
– daar waar deze bij uitstek voor geschikt zijn. De simulatie toon-
de aan dat vuursteun zonder AT-capaciteit in de diepe operatie 
suboptimaal functioneert. Ten derde is de afwezigheid van con-
tramobiliteit een beperking voor de diepe operatie. In deze runs 
legde het terrein – de vallei – de vijand een aanzienlijke limitatie 
op voor de opmars. Mogelijkheden voor de vijand om uit te bre-

ken en de zwerm te omtrekken waren beperkt. Wanneer het ter-
rein meer vrijheid biedt dan is het lastig om de vijand te sturen 
zonder contramobiliteit. Verschietbare mijnenvelden voor de 
vuursteun kunnen hier uitkomst bieden. Daarmee kunnen op 
korte termijn tot in de diepte beperkingen worden opgelegd aan 
de vijand om deze in een minder gunstige positie te stuwen.
Daarnaast bracht de wederzijdse GWSB een interessant inzicht. 
Wanneer beide partijen over een gelijkwaardig wapensysteem 
beschikken is effectieve GWSB lastig te garanderen. Eenheden 
in de nabijoperatie bevinden zich op enige afstand van elkaar. 
Hierdoor is het voor beide partijen mogelijk om stukken buiten 
de dracht van de ander te positioneren. Voor deze stukken is het 
wel mogelijk om de nabijoperatie te beïnvloeden, maar deze 
kunnen niet bestreden worden middels GWSB. 
Daarbij geldt overigens ook dat deze stukken nog maar beperkt 
deel kunnen nemen aan de diepe operatie. Om vijandelijke vuur-
steun buiten het gevecht te stellen, en daarmee de operatie in 
het eigen voordeel te beïnvloeden, is het onontbeerlijk om syste-
men in te zetten die een grotere dracht hebben dan de systemen 
van de opponent. 

Conclusie
Het Advanced Dispersed Operations (ADO)-concept biedt  
interessante aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling.  
De theorie moet verder verfijnd worden. Ook zijn aanvullende 
experimenten om meer ervaring op te doen raadzaam. Hierin 
moet, naast wisselen van de eigen samenstelling, ook geva- 
rieerd worden in terreinen en de wijze waarop de opponent op-
treedt. Een vervanging van de huidige doctrine is onwaarschijn-
lijk. ADO kan uiteindelijk een aanvulling worden op de bestaande 
manoeuvrevormen. De implementatie ervan is niet op korte  
termijn te verwachten. De voornaamste reden daarvoor is ontoe-
reikend materieel. 

De beproeving maakte het ook mogelijk om in een gesimuleerde 
omgeving te experimenteren met vuursteun in een operatie te-
gen een gelijkwaardige tegenstander. Deze ervaring, ondanks 
beperkt, onderschrijft de relevantie van antitank capaciteit en 
verschietbare mijnenvelden in de diepe operatie. Tevens bleek 
dat de doelgerichtheid van GWSB ingeperkt wordt wanneer  
beide partijen met een gelijkwaardig platform optreden. 

Kennis & Inzicht

De MLRS vormden een krachtige aanvulling op de capaciteit van de 
vuursteun. In de toepassing van GWSB op de vijandelijke artillerie 
zelfs essentiële capaciteit
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TEKST EN FOTO’S /// LUITENANT-KOLONEL BAS VAN MULLEKOM, STAFOFFICIER SECTIE S3, FLARAKG 1

FLUGABWEHRRAKETENGESCHWADER 1 (FLARAKG 1) IS VOORTGEKO- 
MEN UIT EEN LUCHT-VERDEDIGINGSREGIMENT DAT SINDS 1 JUNI 1959  
BESTAAT. PAS OP 1 OKTOBER 1989 IS HET REGIMENT OMGEDOOPT TOT  
FLUGABWEHRRAKETENKOMMANDO 1 “SCHLESWIG HOLSTEIN” EN IN  
1993 ALS FLARAKG 1 “S-H”. 

WERKEN BIJ

“For some must watch, that most can sleep”
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Na reeds een lange periode met de systemen NIKE-Hercules 
(van 1960 tot 1989) en HAWK (sinds 1964) beschikte de Duitse 
luchtmacht sinds 1988 tevens over het systeem ROLAND, sinds 
1989 over PATRIOT en sinds 1994 over STINGER. Daarbij  
was clustervorming met PATRIOT/HAWK/ROLAND jarenlang  
de belangrijkste basis inzetoptie, waarbij het systeem ROLAND 
specifiek voor objectverdediging werd ingezet.
ROLAND (FlaRakGruppe 41) behoorde pas sinds juni 2002 tot 
FlaRakG 1. In oktober 2003 is voor de laatste keer geschoten 

met HAWK en ROLAND en zijn de systemen afgestoten. Sinds 
2007 beschikt FlaRkaG 1 over het Surface-to Air Missile  
Operating Centre (SAMOC), een Command & Control element 
bestaande uit 6 sheltervoertuigen welke zijn bedoeld om Force  
& Engagement Operations aan te sturen over (inter)nationale 
eenheden met verschillende wapensystemen. 
FlaRakG1 neemt al jarenlang deel aan internationale oefeningen, 
zoals ook sinds 1998 aan de oefeningen JPOW, in dit geval 
JPOW-3. Het schieten met diverse wapensystemen vanaf Kreta 
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kent een lange geschiedenis en wordt overschaduwd door het 
neerstorten van een Transall C-160 transporttoestel op 9 februa-
ri 1975 waarbij 42 militairen om het leven kwamen. Dit wordt nog 
tijdens elke Tactical Firing op Kreta herdacht bij het speciaal 
daarvoor opgerichte monument op NAMFI. In juni 1999 vond 
voor de eerste keer een multinationale schietoefening op Kreta 
plaats met Nederland en de VS, waarbij door FlaRakG 1 met de 
systemen PATRIOT, HAWK, ROLAND en STINGER werd ge-
schoten en door de Army Organic Air Defence systemen van de 
Duitse landmachteenheden (GEPARD 35 mm en STINGER). 

Vanwege het feit dat FlaRakG 1 
sinds lange tijd als eenheid is aan-
geboden aan de NAVO, maken 
certificeringsoefeningen een be-
langrijk deel uit van de meerjaarlijk-
se oefenkalender. De eenheid heeft 
bovendien aan de inzet in Turkije 
met PATRIOT deelgenomen aan de 
operatie Active Fence vanuit de 
Turkse ‘Gazi’-kazerne in Kahra-
manmaras, Turkije van januari 2013 
tot december 2015.Sinds januari 
1994 is FlaRakG 1 gehuisvest op 
de Fliegerhorstkaserne in Husum, 

een klein stadje met ongeveer 22.000 inwoners inclusief randge-
meenten, dat 40 km ten zuiden van de Deense grens ligt aan de 
Noordwestkust van Noord-Friesland in Schleswig-Holstein. 

Husum kent twee kazernes. Naast de Fliegerhorstkaserne is er 
ook de Julius-Leber-Kaserne, waar een Genie-eenheid, Spezial-
pionierbataillon 164, sinds 1 juli 2003 haar thuisbasis heeft. Er 

wordt zoveel mogelijk getracht om belangrijke militaire ceremo-
niën plaats te laten vinden in het centrum van Husum zodat de 
integratie met de bevolking visueel gemaakt wordt. 
Daarnaast heeft FlaRakG 1 een belangrijke binding met het ge-
meentebestuur van Husum, wat zich uit in meerdere jaarlijkse 
bijeenkomsten voor militairen en plaatselijke bevolking die in de 
kazerne of bijvoorbeeld in het gemeentehuis plaatsvinden, zoals 
de Nieuwjaarsborrel. 

Organisatie
FlaRakG 1 heeft ongeveer 2300 militairen/civiele medewerkers 
en bestaat uit een Stafelement (StabsStaffel) en een Stafverzor-
gingseenheid (StabsVersorgungsStaffel) in Husum, een Oplei-

Afvuren van een Patriotraket

Embleem FlaRakG 1

Embleem inzet in Turkije

Overzichtskaart locaties Duitse Air Defence eenheden in Duitsland 
en in de Verenigde Staten
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dings-en Trainingseenheid (AusbildungsZentrum FlaRak) in Hu-
sum, het Taktisches Ausbildung- und Weiterbildungs Zentrum 
USA, (TAWZ) in Fort Bliss (El Paso), een KennisCentrum-achtige 
eenheid (Taktische und Technische Verfahren Gruppe, TTVG) in 
Husum, een FlaRak element in Fort Sill (Oklahoma) en vier lucht-
verdedigingseenheden (FlaRakGruppen) in Husum, Bad Sülze, 
Sanitz en Todendorf. Commandant van FlaRakG 1 is een Kolonel 
(Kommodore) en zijn plaatsvervanger is ook een Kolonel. 

Het stafelement en de stafverzorgingseenheid zijn gehuisvest in 
Husum en zijn georganiseerd in een herkenbare stafstructuur zo-
als ook Nederlandse eenheden die kennen. De stafsecties 
(Stabsgebiete) zijn qua grootte vergelijkbaar met het DGLC, 
soms groter, soms kleiner. De rangen zijn verschillend, maar 
daaraan kunnen in vergelijking met het DGLC geen conclusies 
verbonden worden. Zo bestaat de Duitse Sectie S3/S5 onder 
meer uit vier luitenant-kolonels (waar ik er een van ben), waar het 
DGLC een majoor aan het hoofd heeft per sectie. De Sectie S2 
(Intell en MV) wordt aan Duitse zijde aangevoerd door een kapi-
tein en bestaat slechts uit twee officieren, twee onderofficieren 
en een civiele medewerkster. Daarentegen beschikt elke Grup-
pe, aangevoerd door twee luitenant-kolonels (een commandant, 

Kommandeur, en een plaatsvervanger) over een eigen Intell ele-
ment. Duitse structuren zijn nou eenmaal in organisatiesamen-
stelling en daaraan verbonden rangen anders. 

De opleidings-en trainingseenheid is verdeeld over verschillende 
locaties. Het belangrijkste deel bevindt zich in Fort Bliss, El Paso, 
Texas. Dit TAWZ regelt alle opleidingen op het gebied van PATRI-
OT en het SAMOC. Ook jaarlijkse staftrainingen zoals de C2 trai-
ning voor de Führungs Ebene FlaRak (FEFR) en de SAMOC-soft-
wareopleidingen SoftWare Einsatzführung Flarak (SWEF) vinden 
hier plaats. In toekomst zal dit opleidingscentrum verhuizen naar 
Duitsland. In totaal beschikt FlaRakG 1 over 13 PATRIOT-wa-
pensystemen, 4 systemen per FlaRakGruppe en een systeem 
bevindt zich in Fort Bliss, El Paso voor opleidingen. Een ander 
gedeelte van het AusbildungsZentrum bevindt zich in Husum, 
voornamelijk een stafelement en simulatiesystemen SAMOC en 
PATRIOT (RT-3) en in Todendorf/Panker voor de VHORAD en 
C-RAM wapensystemen. In gebouw 51 in Husum bevindt zich 
de simulatieomgeving voor het SAMOC (StabsGebäude Aus-
stattung, SGA) van waaruit oefeningen gesimuleerd en met live 
aangekoppelde systemen op verschillende standplaatsen kun-
nen worden gedraaid. Zelfs de koppeling in de oefening JPOW 
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voor volgend jaar moet daarmee mogelijk zijn. Tot slot zit er nog 
een referentiesysteem PATRIOT in het Zuiden van Duitsland, in 
Freinhausen bij de industrie ten behoeve van software updates 
en testen. 

FlaRakGruppe 21 is gehuisvest in Sanitz bij Rostock in Mecklen-
burg-Vorpommern. De eenheid bevindt zich op de Siebenbu-
che-Kaserne en heeft de wapensystemen op een nabijgelegen 
locatie in Prangendorf. De eenheid bestaat uit een stafelement, 
een stafverzorgingselement en vier Fire Units met PATRIOT. Fla-
RakGruppe 21 beschikt over een Group Operating Centre (GOC) 
met een Group Command Cell (GCC) en een Information Coor-
dination Central (ICC), een Group Headquarters Support Ele-
ment (GHSE) en vier wapensystemen PATRIOT met elk een En-
gagement Control Station (ECS) een Radarset (RS) en een aantal 
Launchers.Op de Recknitztal-Kaserne in Bad Sülze (Mecklen-
burg-Vorpommern) bij Rostock bevindt zich FlaRakGruppe 24, 
een eenheid met ongeveer 550 militairen en civiele medewer-
kers. De eenheid is eveneens uitgerust met PATRIOT op dezelfde 
manier als FlaRakGruppe 21. 

De wapensystemen bevinden zich in het nabijgelegen complex 
Warbelow. FlaRakgruppe 26 bevindt zich in Husum (staf en een-
heden) op de Fliegerhorst Kaserne. De wapensystemen bevin-
den zich in het nabijgelegen complex Schwesing. De eenheid is 
nagenoeg hetzelfde georganiseerd als de andere twee PATRIOT 
FlaRakGruppen. Todendorf is welbekend bij de oudere luchtver-
dedigers onder ons, aangezien daar het laatste schot met de 
PRTL 35mm Cheetah op 5 oktober 2006 heeft plaatsgevonden. 
Hier en in het nabijgelegen Panker is FlaRakgruppe 61 gehuis-
vest, een eenheid ter grootte van bijna 400 militairen en civiele 
medewerkers. De eenheid beschikt over twee pelotons met het 
35mm wapensysteem MANTIS (Modular, Automatic and Net-
work capable Targeting and Interception System) voor C-RAM 
taken en een peloton Leichtes FlugabwehrSystem (LeFlaSys) 
met Aufklärungs-/Führungs- und Feuerleitfahrzeug (AFF met ra-
dar) en het Wiesel 2 voertuig met wapensysteem OZELOT (Stin-
ger) voor VSHORAD luchtverdediging. De VHORAD systemen 
zijn overgenomen vanuit de landmacht en behoorden tot de 
Heeresflugabwehr. Tevens beschikt FlaRakGruppe 61 nog over 
Luftraum Überwachungs Radar (LÜR) systemen in Putlos bij To-
dendorf. 

Mijn werkzaamheden
Op 9 December 2014 ben ik begonnen in mijn functie als NLD  
Stabsoffizier Einsatzdurchführung und Übungen binnen de Sie 
S3 in de staf van FlaRakG 1 en had tevens de opdracht de inte-
gratie tussen Duitse en Nederlandse eenheden te bevorderen op 
het gebied van lucht- en raketverdediging. Het bureau Einsatz-
durchführung/Übung und Verbindungswesen in de Sie S3 is  
belast met het scheppen van alle noodzakelijke randvoorwaar-
den voor de operationele gereedstelling en taakuitvoering van 
FlaRakG 1 en/of de onder bevel gestelde eenheden. 

Daarnaast is het bureau verantwoordelijk voor het maken en uit-
werken van plannen en bevelen aangaande operationele gereed-
stelling, inzet, trainen en oefeningen. Ikzelf ben medeverant-
woordelijk voor de planning, voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie van (een bijdrage aan) operationele gereedstelling, in-
zet, trainingen en oefeningen van (delen van) FlaRakG 1 en een 
bijdrage aan de ontwikkeling van DEU/NLD doctrines, tactics, 
techniques & procedures (DTTP’s), concept of operations (co-
nops) en overige boekwerken. Bij operationele inzet wordt ik in 
een shiftsysteem in de functie van Shiftleader in het SAMOC in-
gezet. Het bureau Einsatzdurchführung/Übung und Verbin-
dungswesen bestaat in vredestijd uit vier luitenant-kolonels, drie 
kapiteins en twee adjudanten.

Het programma ‘Bi-nationaal Programma ter Intensivering van 
Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van lucht- en 
raketverdediging”, kort BPI genaamd, maakte deel uit van mijn 
functie invulling. Bedoeling van het project was onder andere om 
een Bi-nationale Staff Nucleus op te zetten in Husum, waardoor 
er ongeveer 8 tot 12 personen bij FlaRakG1 zouden komen te 
werken. Deze uitbreiding is voorlopig in de ijskast gezet. 

Sinds januari 2017 is met de ondertekening van de Terms Of 
Reference een doorstart van het BPI-project gemaakt onder een 
andere naam: APOLLO. Het APOLLO-project kent vijf deelpro-
jecten:
1.  Het ontwikkelen van een DEU-NLD Standing Operations Pro-

cedure (SOP) & een Concept of Operations (Conops);
2.  Het oprichten van een Bi-nationale Air & Missile Defence Aca-

demy (BAMDA);Wiesel 2 rupsvoertuig met Stinger wapensysteem
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3.  Het ontwikkelen en organiseren van een Bi-nationale Air & Mi-
sile Defence Task Force (BAMDTF) aangestuurd door een 
Bi-nationaal bezet AMDOC (SAMOC);

4.  Het integreren van FlaRakGruppe 61 (LeFlaSys en MANTIS) in 
het DGLC;

5.  Het ontwikkelen van een Common Set of Requirements voor 
(V) SHORAD & C-RAM.

  Het eerste deelproject ligt op mijn bordje, dat ik gezamenlijk 
met een Duitse collega uitvoer. 

Toekomst
Ter vervanging van PATRIOT zoals het nu in gebruik is bij de 
Duitse Luchtmacht, is Lockheed Martin samen met de Duitse 
industrie MBDA bezig met de ontwikkeling van het nieuwe Takti-
sche LuftVerteidigungs System (TLVS) dat gebaseerd is op het 
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concept van het eerdere project Medium Extended Air Defence 
System (MEADS) en delen daarvan zal overnemen in de verdere 
ontwikkeling. Het modulaire plug-and-play systeem moet een 
gebied kunnen bestrijken van 70 km bij 70 km en beschikt over 
360 graden radarcapaciteit. Als raketcapaciteit kan het systeem 
PAC-3 raketten, maar ook de IRIS-T raket lanceren. 

In principe is door de politiek de beslissing genomen voor dit 
systeem ter vervanging van PATRIOT te kiezen, maar als de in-
dustrie niet kan waarmaken wat er geleverd moet worden op 
gestelde termijnen, dan zal Raytheon (de bouwer van PATRIOT) 
met een verbeterde versie van de huidige PATRIOT-systemen in 
de kijker komen. De verwachting is dat de Duitse Luchtmacht tot 
2035 met PATRIOT zal blijven werken. 

Met veel plezier werk ik bij FlaRakG1 en het mooiste is om Duitse 
en Nederlandse eenheden bij elkaar te krijgen om gezamenlijk te 
oefenen en trainen. Afgelopen jaar heeft de Bi-nationale Laun-
chertrainingweek plaatsgevonden waar ik met veel plezier naar 
terug kijk en welke jaarlijks gaat terugkeren. 

Dergelijke successen hoop ik ook weer te kunnen zien tijdens de 
Pre Tactical Firing (TFT) die op het moment van schrijven van dit 
artikel loopt en natuurlijk de Tactical Firing op Kreta zelf, wat een 
hoogtepunt van dit jaar zal worden. Volgend jaar zal de focus 
liggen op JPOW 2018 waar ik met veel plezier naar uitkijk. 
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en Italië stonden onder bevel van een bi-nationaal commando 
element aangevoerd door de Commandant AMDWing 1 (Kolonel 
Arnt Kuebart).

Naast meer dan 650 Duitse en 200 Amerikaanse soldaten  
namen er ook twee Nederlandse militairen deel aan deze multi-

PATRIOT en STINGER eenheden afkomstig van de Duitse Air  
& Missile Defence (AMD)Wing 1 (bestaande uit FlaRakGruppe 
21, 24 en 26 met PATRIOT en FlaRakGruppe 61 met o.a. STIN-
GER) en van het Amerikaanse 10th Army Air and Missile Defence 
Command (10th AAMDC) aangevuld met AVENGER en  
STINGER-manpad eenheden afkomstig uit Amerika, Duitsland 

Operatie & Oefening

TEKST EN FOTO’S /// LKOL BAS VAN MULLEKOM

IN NOVEMBER 2017 HEBBEN DUITSE EN AMERIKAANSE EENHEDEN SAMEN 
MET TWEE NEDERLANDSE MILITAIREN OP SUCCESVOLLE WIJZE MEER- 
DERE GESIMULEERDE LUCHTAANVALLEN WETEN AF TE SLAAN. DIT  
GEBEURDE TIJDENS DE MULTINATIONAL TACTICAL FIRING OP DE  
NATO – MISSILE FIRING INSTALLATION (NAMFI) OP KRETA, GRIEKENLAND. 

SCHIETOEFENING OP KRETA MET NEDERLANDSE 
EXPERTISE IN EEN DUITSE EENHEID



Luitenant Woessink is toegevoegd aan de ‘KampfFührung’  
(Engagement Operations) van het Surface to Air Missile  
Operations Centre (SAMOC) en heeft tijdens de Tactical Firing  
opgetreden als Battle Management Operator waarbij hij firing  
runs heeft ingeleid en door heeft gevoerd naar de operators  
van de wapensystemen.

Mede door de inzet van Bas en Jasper, kan AMDWing 1 met 
trots terugkijken op deze multinationale oefening welke werd  
afgesloten met een positief resultaat.

nationale oefening. De beide Nederlandse militairen, Luite-
nant-kolonel Bas van Mullekom en Luitenant der eerste klasse 
Jasper Woessink zijn werkzaam bij AMDWing 1 in Husum,  
Schleswig-Holstein, Duitsland.

Luitenant-kolonel van Mullekom is toegevoegd aan de Sectie  
S3 van de staf te Husum. Tijdens de Tactical Firing heeft hij  
zich diverse taken uitgevoerd in verband met het voorbereiden 
van het gevecht en het ondersteunen van het Commando  
Element. Dit deed hij door de neven zaken te monitoren  
(Force Operations). 

Operatie & Oefening
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TEKST EN FOTO’S /// APT. JERAD HOFFMANN, U.S. ARMY AND CAPT. PAUL HOLOYE, U.S. ARMY

MAJOR SHOCK TO LEADERS THROUGHOUT NATO HAS BEEN THE RE- 
EMERGENCE OF THE POTENTIAL FOR MASSED ENEMY FIRES NOT SEEN  
SINCE THE EASTERN FRONT OF WORLD WAR II, FORESHADOWING THE  
DEVASTATION THAT COULD BE INFLICTED ON ORGANIZATIONS BY ENE- 
MIES FOCUSED ON EFFICIENCY OF MASSED FIRES. IN THE EVENT OF  
LARGE-SCALE WAR. SIMILARLY, STRATEGIC THREATS STEMMING FROM  
THE PROLIFERATION OF NEW AND SOPHISTICATED CONVENTIONAL  
CAPABILITIES ARE EMERG ING AROUND THE WORLD THAT ARE DESIGNED 
TO EXPLOIT U.S. ARMY WEAKNESSES. AS A RESULT, THE U.S. ARMY IS  
CURRENTLY HAVING TO REINVENT ITSELF TO FIGHT NEAR-PEER ENEMY 
FORCES ONCE AGAIN, SOMETHING IT HAS NOT HAD TO SERIOUSLY  
CONTEMPLATE FOR SEVERAL DECADES1. 

Overgenomen uit Militair Review, November-December 2017
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Addressing the emerging security threats, Gen. Mark A. Milley, 
the chief of staff of the Army, has stated that “a future conflict is 
going to be highly lethal, very highly lethal. Unlike anything our 
Army has experienced since WWII.”2 In such an environment, 
leaders must devel op their units to be flexible enough to fight a 
near peer in the offense and in the defense, and then seamlessly 
shift into stability operations as stated in Army Doctrine Publica-
tion 3-0, Operations.3 

At the Joint Multinational Readiness Center (JMRC), situated in 
the Oberpfalz region of Bavaria, Germany, the permanently as-
signed observer, coach/trainer (OCT) teams regularly observe 
brigade support battalions struggle when confronted with Russi-
an techniques, tactics, and procedures (TTPs). 
This lack of familiarity and detailed knowledge stems from an 
almost exclusive focus on training for counterinsurgency (COIN) 
threats over the last fifteen years. It has resulted in the atrophy of 
conventional combat skills, which were once second nature to 
U.S. forces assigned to Europe during the Cold War. 
COIN threats, for the most part, do not involve fighting under 
contested airspace, struggling for control over theater support 
areas, vying for domination in the cyber battle against sophisti-
cated enemy electronic capabilities, or dealing with the effects of 
over- whelming massed fires. Therefore, training priorities did 
not emphasize cover, concealment, dispersion, and operating 
without emitting a signal. As a result, proficiency in these and 
other related conventional warfighting skills were not exercised 
at the lowest levels and have thus been largely lost.

About the authors
Capt. Jerad Hoffmann, U.S. Army, is an observer coach/
trainer at the Joint Multinational Readiness Center in  
Hohenfels, Germany. He holds a BS in sociology from  
Southern Illinois University Edwardsville and is working on 
a master’s degree in leadership from Trident University  
International. He served as company commander of the 
594th Transportation Company, 129th Combat Sustain-
ment Support Battalion, 101st Sustainment Brigade, 101st 
Airborne Division (Air Assault), Fort Campbell, Kentucky, 
and deployed to Iraq in support of Operation Iraqi Freedom 
2008–2009 and to Afghanistan in support of Operation En-
during Freedom 2013 and Kuwait in support of Operation 
Inherent Resolve and Operation Spartan Shield in 2014. 

Capt. Paul Holoye, U.S. Army, is an observer coach/trainer 
at the Joint Multinational Readiness Center in Hohenfels, 
Germany. He holds a bachelor’s degree in international  
studies of world politics and policy from Virginia Polytech-
nic Institute, and is working on a master’s degree in supply 
chain management from Embry Riddle. He commanded 
Echo Forward Support Company, 3rd Attack Recon-
naissance Battalion, 159th Aviation Regiment in Kuwait  
and Iraq in support of Operation Inherent Resolve and  
Operation Spartan Shield in 2014.

Current U.S. standard operating procedures for logistical-support units frequently result in geographic concentrations of command-and- 
control and support elements, demonstrated in this June 2017 photo from the Joint Multinational Readiness Center (JMRC), Hohenfels,  
Germany. This TTP (tactics, techniques, and procedures) presents extremely vulnerable targets for enemy artillery using massing and  
targeting techniques known to be employed by the Russian armed forces. During force-on-force training in which the authors of this article 
participated at the JMRC, the opposing force routinely gave high priority to targeting logistical support units during the opening stages of 
each exercise, resulting in a dramatic degradation of the maneuver brigade’s operational reach due to a devastating loss of logistical support 
capability. (Photo courtesy of Vyper Team, Joint Multinational Readiness Center)
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This loss of conventional skills means that, without a significant 
reemphasis on survivability training, logistics units risk being 
destroyed rapidly in the event of a large-scale conventional war. 
This ultimately results in significant degradation to operational 
reach and maneuver tempo for the entire force. 
Therefore, the number one priority for logistics units preparing 
for a highly lethal conventional-force environment is survival. To 
achieve that end, the following are recommendations for how to 
adjust logistical-unit training for expeditionary operations in 
terms of a mindset reorientation and training adjustment in order 
to develop new TTPs.

The Russian Fires Threat
The quality of Russian artillery has been a source of Russian 
national pride since Peter the Great. One result is that historical-
ly, Russia had world-class artillerymen4. Keeping with that lega-
cy, in the current Russian military culture, field artillery is not just 
the “King of Battle.” It is called bog voiny, or “God of War.”5

In U.S. doctrine, fires elements support the maneuver elements. 
In the Russian military, the opposite is true. Russian armored 
formations seize ground in order for fires to move into effective 
firing positions and engage with overwhelming fire superiority. 
To meet the forecast requirements for modern warfare, the Rus-
sians have also modernized their artillery platforms to have ran-
ges greater than fifty kilometers. These exceptional platforms, 
together with Russian employment strategies, were extremely 
effective during the Ukrainian conflict. Russian armed forces 
have proven unflinching, willing, and adept at massing their fires 
to destroy everything inside a one square kilometer. 

The old Soviet army had five distinct methods of fire, and it is 
reasonable to assume that the Russian army maintains a doctri-
ne that is very similar:
•  During rapid fire, each crew begins to fire at their own pace 

without sacrificing accuracy or exceeding the tube’s capability;
•  In systematic fire, each tube is fired in unison at set intervals 

to achieve desired effects. This is most often used when  
coordinating with a forward observer;

•  Counterbattery fire is the suppression or destruction of ene-
my batteries. This is considered the most important mission 
for an artillery unit because this is the preferable way of gai-

ning fire superiority over an enemy;
•  Maneuver by fire is the use of fires with maneuver elements. 

This can be used in conjunction with offensive and defensive 
operations. Within each maneuver operation, there are  
special artillery tactics as well;

•  In the last method, fire with direct aiming, an artillery unit acts 
as both forward observer and firing battery.6

As a consequence of the increased range of Russian artillery  
and Russia’s application of well-honed methods of fires delivery, 
U.S. brigade support battalions are now increasingly susceptible 
to enemy fires.

Unmanned Aerial Vehicles Threat
Additionally, since the 2008 Georgian campaign, Russia has 
been developing its unmanned aerial system (UAS) program to 
identify targets. Russia has both military and over-the-counter 
commercial-grade drones that will layer degrees of coverage 
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During Saber Junction 17, a training exercise conducted at the Joint Multinational Readiness Center (JMRC) in Hohenfels, Germany,  
a maneuver battalion had three nodes attacked simultaneously: a company command post (Co CP), the battalion tactical command post  
(BN TAC), and a company trains command post (CTCP) collocated with the unit maintenance control point (UMCP). The red lines depict  
the flight path of opposing force (OPFOR) tube artillery fire missions. Two OPFOR fire missions were used for each location; the circles show 
the areas affected. The fire missions brought chaos to the battalion for hours as all three nodes were forced to treat and evacuate casualties 
and find new locations from which to conduct operations. These missions crippled the supply chain of a maneuver battalion and shifted  
sustainment priorities for the brigade support battalion. Six accurate fire missions caused ripples throughout the brigade and degraded its 
operational reach for hours. (Photo courtesy of JMRC)
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over an area of interest and relay target information between dro-
nes to a stationary ground force. Ukrainian units reported that 
once their unit locations were identified, they had five to fifteen 
minutes before accurate Russian fires hit their positions.7

Russian forces now have demonstrated a unique ability to lever-
age unmanned aerial vehicles (UAVs) in a way that we have  
never encountered before in a near-peer adversary. This is  
potentially devastating to support units, and here is why. The 
current prevailing mindset of logistics leaders that rotate into 
JMRC is to collocate battalion field trains command posts 
(FTCP) within the brigade support area (BSA). This is done in an 
effort to gain a more accurate overall brigade logistic common 
operating picture. However, the concentration of field trains in a 
confined place creates a large unit footprint that is easily obser-
ved by enemy UAVs. This makes such concentrations of units 
immediately subject to fires before they can react. As a conse-
quence, the BSA has been identified in every fiscal year 2017 
exercise within twenty-four hours from the start of the rotation. 

Once targeted by the opposing forces, the degradation to the 
brigade’s operation reach is devastating due to all of the FTCPs’ 
proximity to the BSA. The lesson learned is that when an enemy 
has the demonstrated proclivity and capability to mass effective, 
long-range artillery against rear areas, logistical units need to 
spread out and increase their mobility in order to survive. This 
type of survival requires disciplined companies executing clearly 
under stood standard operating procedures (SOPs) in order to 
be effective. Survivability must be taken into account when de-
veloping the brigade’s concept of support for an operation when 
fighting a near peer. The most essential lesson learned is that 

establishing the large logistics footprints that U.S. formations are 
accustomed to is no longer possible in the type of threat environ-
ment that is emerging.

The Need for a Dispersion Oriented Mentality
Gen. Mark A. Milley stated, “To avoid being detected and targe-
ted by precision weapons, soldiers must split into small units and 
keep either on the move or under cover. Static bases will be sit-
ting ducks.”8 Pursuant to this guidance, the U.S. Army must cre-
ate a mentality that embraces dispersion. 
Despite the need to adjust TTPs to be ready for recent innovati-
ons in UAS detection capabilities, logistics units have not been 
exercising or standardizing detection mitigation practices during 
JMRC-training rotations. One method units can begin to employ 
is arraying platoon and company locations into base clusters. 
Base clusters make it more difficult for enemy UASs and other 
intelligence, surveillance, and recon- naissance assets to identify 
unit locations. If a logistical unit is discovered and targeted by 
enemy fires, cluster formations will mitigate total destruction of 
personnel and commodities. After detection, units only have mi-
nutes to displace their formations before enemy fires strike. A 
large concentration of logistical headquarters elements can take 
hours to move, even if displace ment criteria is rehearsed. In 
contrast, displacing one company is easier than an entire briga-
de-support network concentration. Also, the chances of enemy 
positive identification on an entire logistical footprint is reduced. 

Base Cluster Preparation and Mission Analysis
It is critical that commanders and staff members execute  
mission analysis prior to combat operations to determine what is 
realistic in terms of formation size, how to implement dispersed 
formations, and how to prepare for multiple relocations that may 
have to be carried out on short notice. 
The analyses must identify key terrain features, the infrastructure 
network, and the support requirements (given the limits of  

A Russian self-propelled howitzer fires a 152 mm shell toward a  
Georgian position 9 August 2008 outside the South-Ossetian settle-
ment of Dzhava, Georgia. (Photo by Denis Sinyakov, Reuters)
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article-length analysis, only terrain is covered in-depth in this  
article). Units that practice base clusters should develop SOPs 
that are unique to their organization and enable leaders at the 
lowest level to practice disciplined initiative. They should include 
SOPs for preplanned communication windows, isolated person-
nel procedures, and displacement criteria. 

One Key Recurring Planning Deficiency
At JMRC, units are not leveraging terrain to their full advantage. 
Base clusters require terrain features between each element. For 
example, the distribution company could be near an intersection 
while the medical company is separated by a nearby ridge.  
Logistical units need to strive to stay out of open areas and use 
cover and concealment as much as possible. Additionally, the 
maintenance company does not need to be near the distribution 
company and the intersection. The maintenance company can 
be completely concealed in a wood line. Such effective use of 
natural conditions minimizes the resources and the time devoted 
to camouflage and concealment9. Planning and executing base 
clusters is difficult, but it is essential to help ensure survival.  
Therefore, commanders need to prioritize survivability training 
built around the cluster concept and visualize what requirements 
will be needed. Experience will come with time. The hardest part 
will be taking the first step and training this concept at home 
station. 

Training Needs for Survivability TTPs
The Asymmetric Warfare Group recently stated that “all combat 
support units within range of IDF [indirect fire] systems must 
practice exceptional survivability TTPs.”10 JMRC has identified 
three areas that need to be improved immediately. The first trai-
ning priority follows Milley’s vision of a future conflict, “Our units 
will have to move constantly... In the future battlefield, if you stay 

in one place longer than two or three hours, you will be dead.”11 
This is especially true for battalion and company headquarters. 
The recent Russo-Ukrainian conflict appears to validate this ob-
servation. Ukrainian battalion executive officers reported that 
they moved their headquarters constantly and never stayed in 
one spot more than seventy-two hours to avoid targeting by fi-
res. They may stay in a general area but never in the same spot.12 
To accomplish this refinement of survivability TTPs, U.S. forces 
need to focus on setting security, digging fighting positions, 
covering all vehicles with camouflage, and setting up the new 
communications network. These tasks are not specific to the 
company level. Company, battalion, and brigade soldiers must 
become extremely proficient at breaking down and setting up 
the command post. In this process, leaders and soldiers must 
capture and prioritize what needs to be set up first and what is a 
luxury that can be dispensed with. Also, leaders need to refresh 
their formations’ understanding of “priorities of work,” ensuring 
specific subordinates are assigned responsibilities in accordan-
ce with those tasks.

The second training priority, also cited as a priority by Milley, is 
“to employ every known method of concealment.” 13 
Logistics units are no different when stationary; units must be 
able to conceal their positions. Moreover, the modern battlefield 
goes beyond simple camouflage requirements such as face 
paint and foliage on vehicles. Army Techniques Publication (ATP) 
3-37.34, Survivability, explains that “placing a low priority on ca-
mouflage and concealment activities because of time constraints, 
minimal resources, or convenience could result in the mission 
failure and unnecessary loss of life.” 14 

Units at JMRC have been slow to implement camouflage for 
platforms that operate in various sections of the electromagnetic 
spectrum. These platforms include cell phones, heaters, and 
email enablers. Using a flashlight has the potential to give away 
a unit’s position and invite enemy fires onto that location. There-
fore, as priority targets for enemy fires, sustainment units must 
take every precaution to reduce risk. This can be achieved 
through clear orders before an operation or going without digital 
systems for as long as possible. ATP 3-37.34 is an excellent re-
ference for commanders for camouflage best practices. The 
most effective way to employ camouflage and concealment lis-
ted in ATP 3-37.34 is light, noise, and movement discipline.15 
Logistics leaders need to reembrace field craft and develop 
SOPs that can be enforced by non-commissioned officers. To 
that end, ATP 3-37.34 has an entire appendix on how comman-
ders can develop SOPs for their units.16

The third training priority is a subtask of concealment. Comman-
ders must train their staffs and units to operate without the digi-
tal systems that we have become accustomed to during the last 
fifteen years of conflict so that the mission can continue if net-
work communications are degraded, destroyed, or themselves 
become an operational-security liability. This is going to be very 
difficult at first, as the U.S. Army has become dependent on sys-
tems that constantly share data such as Global Combat Support 
System-Army, Joint Capability Release, Blue Force Tracker, and 
Command Post of the Future. However, sharing that data comes 
at an operational-security price. All cloud-based systems conti-
nually ping a satellite in orbit to relay communication. This cre-
ates a potential fatal vulnerability, since each of these systems 
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Sgt. 1st. Class Victor Figueroa helps conceal the 13th Expeditionary 
Sustainment Command’s support operations tent 26 October 2016 
during a command post exercise forward on North Fort Hood, Texas. 
Such exercises are intended to train support headquarters elements 
to deploy to an immature theater in an austere environment during  
a decisive action scenario. However, the authors of this article  
assert that the size, weight, complexity, and large electronic “foot-
print” of such command posts have made them extremely  
vulnerable to attack because they are too slow to establish, too easy 
to identify from aerial reconnaissance, and too slow to relocate  
when threatened. (Photo by Capt. William Brink, U.S. Army)
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can be observed and monitored by someone looking across the 
electromagnetic spectrum. Consequently, using such systems 
may perpetually give away the location of the unit to skilled ad-
versaries, putting the unit in danger. Additionally, generating the 
bandwidth to support Command Post of the Future, Outlook, 
and Defense Switched Network phones requires a com-
mand-post node or joint-network node. These mission com-
mand enablers require an unblocked view to the satellite. This 
can become difficult in a wooded area and the command-post 
and joint-network nodes are often placed in an open field where 
they can be seen with the naked eye and their locations compro-
mised. The problem is not just limited to digital systems. Fre-
quency modulation and high frequency communication, even if 
properly encrypted, can be intercepted, triangulated, and give 
away a unit position. Therefore, commanders would be wise to 
take TTPs from NATO allies who have not become dependent on 
digital sys tems. Among such, communication windows are used 
where company command posts are only authorized to “blast” 
short, thirty-second communications, to which the battalion is 
expected to respond within the next twenty-four hours with gui-
dance in communications. In the debate of efficiency versus sur-
vivability, survivability must always win. bursts of less than thirty 
seconds. Consequently, a culture shift across the U.S. Army is 
needed in which commanders must genuinely have trust in their 
subordinates and allow them to take disciplined initiative. Con-
stant communication will only get soldiers killed. 

The Way Forward
The threat of Russian fires against logistical formations is a pro-
blem U.S. forces have not encountered for nearly a generation. 
The days of large forward operating bases such as Bagram or 
Camp Victory are not realistic in a high intensity, conventional 
force-on-force environment. The destruction of a major Ukraini-
an ammunition depot in March 2017 dramatically reinforces this 

point.17 To protect U.S. Army logistical formations against a sop-
histicated blend of UASs and long-range artillery, units need to 
disperse while leveraging terrain to their advantage. Leaders 
should focus on making their units mobile, concealed, and em-
powered to conduct disciplined initiative. In the debate of effici-
ency versus survivability, survivability must always win. Soldiers 
are no good to the Army if they are dead. In the words of Gen. 
Milley, “for those that wish to do us harm, the U.S. Army will beat 
you harder than you’ve ever been beaten before.” 18
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The U.S. Army demonstrates a new command post wireless solution 
that provides Wi-Fi to the command post leveraging Warfighter Infor-
mation Network-Tactical Increment 1 satellite equipment in May 
2015 during Network Integration Evaluation 15.2 on Fort Bliss, Texas. 
Implementation of Wi-Fi offers the potential of eliminating the need 
to lay complex wire systems, which would simplify and facilitate 
speedier displacement of a command post element. (Photo by  
Amy Walker, Program Executive Office Command, Control and  
Communications-Tactical)
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TEKST EN GRAFIEKEN /// DRS. P.A. EIJKELENKAMP, LUITENANT-KOLONEL DER ARTILLERIE, KANDIDAAT VOOR HET 

VERANTWOORDINGSORGAAN ABP AMBTENARENCENTRUM LIJST 4

DE TEKST VAN UW VOORZITTER OP BLZ 8 VAN DE SINTE BARBARA NR. 4  
VAN 2017 IS ME UIT HET HART GEGREPEN. ‘MAAR WE MOETEN WEL VOOR 
ONSZELF (KUNNEN) OPKOMEN.’ IK BEDOEL HET ALLEEN EEN BEETJE  
ANDERS. WELLICHT VINDT U DAT DIT ONDERWERP BUITEN HET BESTEK 
VAN DE SINTE BARBARA VALT. DAT ZOU KUNNEN. EEN VEREISTE VOOR  
EEN ARTILLERIEOFFICIER IS REKENVAARDIGHEID EN GEVOEL VOOR  
GETALLEN. DAAR HEB IK MIJ ALS TERREINMETER EN VUURREGELAAR  
IN HET VERLEDEN RUIM IN KUNNEN UITLEVEN. DIE VAARDIGHEID  
GEBRUIK IK HEDEN TEN DAGE IN DE F&C-WERELD VAN HET CLAS  
NOG STEEDS. KIJKT U MEE? 
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Militairen (en post-actieven) betaalden in 2017 net als in diverse 
andere jaren sinds 2004 weer een aparte opslag voor de premie 
Ouderdoms- en Nabestaandenpensioen (OP/NP-verhoogd). Een 
forse dit keer. Waarom is dat eigenlijk? En is het wel juist wat er 
bij militairen extra in rekening is gebracht? De extra premie was 
dit jaar zo hoog dat ik het nodig vond hier zelf eens naar te kij-
ken. Ik schets hierbij mijn bevindingen van onderzoek binnen en 
buiten defensie. Mijn conclusie deel ik hier met u.
In dit artikel leg ik eerst de achtergrond uit van de twee pensi-
oenstelsels (eindloon en middenloon) en de koppelafspraak. De 
koppelafspraak is onderdeel van pensioenafspraken tussen De-
fensie en de vakbonden. Vervolgens ga ik in op de berekenings-
wijze van de opslag voor het militaire eindloonstelsel en de pen-
sioenpremie. Hierbij presenteer ik twee opmerkelijke bevindingen. 
Ik sluit af met de invloed van de opslag op het loon en de uitga-
ven van de werkgever. Tot slot de way-ahead.

Geschiedenis
Er bestaan twee gangbare wijzen waarop pensioen wordt opge-
bouwd. Het eindloonstelsel (ELS) en het middenloonstelsel 
(MLS). In het ELS wordt het pensioen gebaseerd op het laatst 
verdiende loon voor pensionering. In het MLS wordt het pensi-
oen berekend over het gemiddelde van het over de arbeidsjaren 
verdiende loon. In 2004 gingen de ambtenaren in Nederland van 
het ELS over naar het MLS. Militairen hebben in 2004 het ELS 
behouden; eerst nog tijdelijk maar na enkele jaren permanent. 
Dit gebeurde nadat onderzoek had uitgewezen dat een overgang 
naar het MLS voor militairen over het algemeen tot lagere pensi-
oenen zou leiden en voor de werkgever tot hogere pensioen- 
lasten. Deze hogere pensioenlasten in het MLS zijn nu ook  
onderdeel van het komende overleg over de Collectieve Arbeids-
overeenkomst (CAO) waarin de overgang van militairen van het 
ELS naar het MLS geregeld moet worden. De werkgever heeft in 
2004 bedongen dat als er aan het ELS meerkosten verbonden 
zouden zijn vergeleken met het MLS, deze meerkosten volledig 
worden verhaald op het militaire personeel (de koppelafspraak). 
En dat beste lezers, is natuurlijk best vreemd. De werkgever had 
toch volgens het onderzoek ook voordeel van het behouden van 
het ELS? Dan deel je die hogere lasten toch ook eerlijk? Meer-
kosten zijn er –zo is afgesproken met de bonden- als de premie 
in het ELS meer stijgt of minder daalt dan in het MLS ten opzich-
te van het jaar ervoor.

Waarom de koppelafspraak?
Werkgevers binnen de rijksoverheid krijgen van het Ministerie 
van Financiën in principe dezelfde loonruimte (percentage van 
de loonsom als extra budget) om nieuwe CAO’s af te sluiten. 
Werkgevers betalen momenteel 70% van de pensioenpremies 

en werknemers de resterende 30%. Om die redenen heeft De-
fensie (met militairen in het ELS) er belang bij in ieder geval geen 
hogere pensioenlasten te hebben dan de andere werkgevers 
(met burgerambtenaren in het MLS). Defensie wil dus het risico 
van meerkosten uitsluiten. Dit heeft ze gedaan door deze meer-
kosten (als die zich voordoen) bij de militair zelf neer te leggen. 
Sinds 2014 heeft Defensie ook nog bedongen dat zij wel mee-
deelt bij een voordeel als er minderkosten zijn dan in het MLS. En 
ook dat is best vreemd. Probeer maar eens (tegen een normaal 
tarief) een hypotheek af te sluiten waarbij de bank rentestijgingen 
niet doorberekent en maar rentedalingen wel teruggeeft. Suc-
ces!

Berekeningswijze opslag1

De Hoofddirectie Personeel heeft me voorgerekend op welke 
wijze het opslagpercentage voor militairen van januari 2017 
(2,58%) tot stand is gekomen. 

De procentuele stijging van het premiepercentage 2017 ten op-
zichte van 2016 voor de burgerambtenaren (MLS) is vergeleken 
met die van militairen (ELS). Dat wat de procentuele stijging van 
het ELS hoger was dan die van het MLS wordt aan de militairen 
doorberekend als opslag. Met de premiepercentages van 2016 
en 2017 ziet dat er als volgt uit. De relatieve stijging in het MLS 
is 25,3%. In het ELS was deze 40%. De premie in het ELS mag 
maximaal 21,9% zijn bij een zelfde stijging van 25,3% als in het 
MLS. Dat wat de premie hoger is (24,5%-21,9%) vorm de opslag 
(2,58%). Het eerste dat dan opvalt, is dat de opslag van 2,58% 
die in rekening wordt gebracht, groter is dan het premieverschil 
tussen beide stelsels (24,5%-22,3% = 2,2%). Dit ontstaat vanuit 
de volgende drie stappen:
De premie voor militairen in het ELS was in 2016 0,3% lager dan 
voor het MLS (17,5-17,8). Volgens een aanvullende afspraak in 
2014 deelt Defensie mee in dat voordeel.
1. De premie in 2017 in het ELS is slechts 2,2% hoger dan in het 
MLS. Dat zouden militairen dan zelf moet betalen.
2. Maar door de gevolgde methodiek hierboven komt de 0,3% 
van pt. 1 in de opslag terecht. Dit terwijl de werkgever het jaar 
ervoor wel van het voordeel heeft meegenoten. Militairen worden 
op deze wijze zelfs gestraft omdat in 2016 het premiepercentage 
lager was dan in het MLS.

Algemeen

Jaar premie  ∆ jr-1 premie % ∆ jr-1 stijging cfm  ∆ OP/NP
  % OP/NP MLS  % OP/NP ELS  BP T-1 % verhoogd %

2016 tot  17,8  17,5
010416    

2017  22,3 25,3% 24,5 40,0% 21,9 2,58
kosten-
dekkend 

1   De berekening is uitgevoerd met een kostendekkende premie 
 die in beide stelsels 1,2% hoger was als uiteindelijk in rekening is  
 gebracht. De in rekening gebrachte premies waren 21,1% en  
 23,3%. De premiepercentages van het ABP vormen een gegeven  
 en staan in dit artikel verder niet ter discussie.
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Het tweede opvallende is dat alleen naar de premiepercentages 
wordt gekeken om te bepalen of er een opslag moet zijn. Ik leg 
uit waarom dat onjuist is en vervolgens laat ik zien wat het ge-
volg is van een juiste benadering. 
Daarbij leg ik tevens uit hoe de berekening van de premie ver-
loopt die uiteindelijk betaald moet worden.

De pensioenpremieberekening: 
militairen zijn goedkoper
In de vorige paragraaf hebben we gezien dat het premiepercen-
tage gebruikt wordt om de opslag voor militairen te berekenen. 
Maar volgens de koppelafspraak gaat het om de ‘verschuldigde 
premie’. Volgens het woordenboek (www.vandale.nl) is de  
betekenis van het woord ‘premie’ ‘prijs, beloning’ of ‘bedrag  
dat je periodiek of ineens betaalt voor een verzekering’. Dat is 
iets anders als een premiepercentage. Het moet dus om veran-
deringen in Euro’s gaan in plaats van premiepercentages. 

De te betalen pensioenpremie wordt als volgt berekend: (jaarin-
komen minus franchise) x premiepercentage = € premie. In een 
eenvoudig sommetje werkt dat als volgt: (€ 100-€ 40) x 25%= 
€ 15. In deze formule zit naast het premiepercentage nog een 
belangrijk getal: de franchise (€ 40). De franchise zorgt ervoor 

dat u niet over het hele inkomen pensioen opbouwt en dus pre-
mie betaalt. U ontvangt namelijk ook AOW van de Staat. Een 
grotere franchise betekent dat u minder pensioen opbouwt en 
minder premie betaalt. Een lagere franchise leidt tot een hoger 
pensioen en hogere premies. Een voorbeeld. Als het inkomen 
(hier € 100) gelijk blijft, maar de franchise (€ 40) daalt naar € 20, 
verandert natuurlijk de premie: (€ 100-€ 20)x25%=€ 20. 
De premie in euro’s stijgt. Omdat voor de berekening van de  
opslag alleen maar naar de premiepercentages wordt gekeken, 
is het van belang te controleren of de franchisen van het ELS  
en MLS wel hetzelfde zijn gebleven. Want het voorbeeldsom- 
metje laat zien dat dan de pensioenpremie verandert en daar-
mee de lasten voor de werkgever en werknemer. 

In de eerste grafiek ziet u het verloop van de franchise door de 
jaren heen van zowel het MLS als het ELS. De franchise van het 
MLS blijkt in 2006 scherp te dalen van € 15.250 naar € 9.600. 
Mijn eerdere rekensommetje maakt duidelijk dat dit consequen-
ties heeft voor de te betalen premies. Als de franchise daalt, 
wordt de te betalen premie hoger.
De volgende grafiek laat de pensioenpremie in euro’s zien. In 
2004 en 2005 blijken de premiekosten van het ELS van militairen 
daadwerkelijk boven die van het MLS te liggen. Vanaf 2006 is dat 

Algemeen
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duidelijk andersom. Het militaire ELS is gemiddeld sindsdien ca 
€ 1000 per militair per jaar goedkoper dan het MLS. Dan is het 
toch uiterst vreemd dat militairen toch in 2010, 2012, 2013, 2014, 
2017 en 2018 een opslag hebben moeten betalen? Om bij een 
paar loongroepen nog eens te zien wat de premie-effecten zijn, 
dient de bovenstaandede tabel. Uit de tabel blijkt dat pas vanaf 
ca € 80.000 de premies in het ELS hoger zijn dan in het MLS.
 
Is de koppelafspraak logisch en eerlijk?
In 2004 heeft een accountant (PricewaterhouseCoopers) een 
rapport uitgebracht over het overgaan van het ELS naar het 
MLS. Dit rapport stelde mede dat dit voor de werkgever tot ho-
gere premies zou leiden. Via het arbeidsvoorwaardenoverleg ko-
men berichten dat er intussen geld bij lijkt te komen om de over-
gang van het ELS naar het MLS mogelijk te maken. Dus ook 
langs andere weg wordt geconstateerd dat het overgaan meer 
(premie)geld kost. Best raar dat er dan al die tijd een koppelaf-
spraak heeft bestaan die uitgaat van het omgekeerde. 

Namelijk dat het ELS voor de werkgever duurder zou zijn dat het 
MLS. De analyse van de te betalen premies in beide stelsels 
heeft in ieder geval uitgewezen dat sinds 2006 als gevolg van de 
franchiseverandering gemiddeld het ELS een lagere verschuldig-
de premie kent als het MLS. 
Wellicht heeft niemand zich toen de consequenties voor de  
koppelafspraak gerealiseerd. Maar het toont in ieder geval wel 
aan dat het hanteren van opslagen sindsdien niet logisch is. En 
eigenlijk ook niet over 2004 en 2005, want beide partijen hadden 
voordeel van in het ELS blijven. 

Dan is in 2014 de koppelafspraak aangevuld met een passage 
die ervoor zorgt dat als het ELS in enig jaar goedkoper blijkt te 
zijn, de meevaller met de werkgever moet worden gedeeld. Om 
eerlijk te zijn, weet ik niet wat ik ervan moet denken dat mijn 
werkgever een meerprijs volledig bij mij neerlegt, maar wel wil 
meedelen in een voordeel. In een eenvoudig voorbeeld ziet dat 
er als volgt uit:

Middenloonstelsel 2017   Eindloonstelsel 2017  
Premie% franchise jaarink ABP Premie € Premie% franchise jaarink ABP Premie € MLS-ELS

21,1% 13.150 20.000 1.445 23,3% 19.100 20.000 210 1.236
21,1% 13.150 39.669 5.596 23,3% 19.100 39.669 4.793 803
21,1% 13.150 60.000 9.885 23,3% 19.100 60.000 9.530 356
21,1% 13.150 80.000 14.105 23,3% 19.100 80.000 14.190 -84

Jaar premie  ∆ jr-1 premie % ∆ jr-1 stijging cfm  ∆ OP/NP
   % OP/NP MLS  % OP/NP ELS  BP T-1 % verhoogd %

2030 18  20   

2031 18 0% 22 10,0% 20 2%

2032 18 0% 18 -18,2% 22 0%

Algemeen
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In het jaar 2031 en 2032 blijft de premie voor het MLS gelijk. De 
stijging die maximaal toelaatbaar is bij het ELS is dan in beide 
jaren 0%. In 2031 stijgt het ELS echter 10% (van 20 naar 22%). 
Omdat dit maar maximaal 0% mag zijn, komt de volledige stij-
ging voor rekening van de militair (opslag 2%). In 2032 daalt de 
premie van 22 naar 18%. De opslag verdwijnt, maar de werkge-
ver betaalt nu geen opslag. Die deelt lekker mee in het voordeel. 
De gemiddelde premie over 2031 en 2032 is voor het ELS eigen-
lijk gewoon 20% geweest ((18+22)/2), terwijl militairen in die 
twee jaar door de opslag in 2031 wel een groter deel van de 
premie hebben betaald dan wanneer de premie elk jaar 20%  
was geweest. Dit is een uiterst perverse regel. Voor een werk- 
gever die meerkosten wil vermijden, was het logischer geweest 
als defensie (net als bij een hypotheek met vaste rente)  
hetzelfde was blijven betalen. Dan zou defensie een opslag  
hebben betaald in tijden dat het goedkoper was en militairen in 
tijden dat het duurder was. 

Wat was de invloed op het loon?
De onderstaande grafiek laat zien voor het jaar 2017 welke in-
vloed de onterechte opslag heeft op uw inkomen. Het tarief  
van de opslag is 2,58% van de grondslag (jaarinkomen minus 
franchise). Als percentage van het inkomen is het wat lager.  
Omdat de werkgever 70% van de premie betaalt, is 70% van die 
opslag onterecht aan militairen in rekening gebracht. Hiervoor 
gecorrigeerd ontstaat de onderstaande grafiek. 

 
Het loon van iemand met bv. een inkomen van € 45.000 zou 
ongeveer 1% hoger hebben moeten zijn. Voor het jaar 2018 gaat 
het om ongeveer hetzelfde percentage. Voor de jaren 2010, 
2012, 2013 en 2014 samen ook ongeveer 1%. De opslagper- 
centages van die jaren opgeteld, waren ongeveer gelijk aan die 
van 2017. Bij dit inkomen zou de betrokken persoon daarom on-
geveer 3 maal 12 maal 1% van het netto maandloon terug  
moeten krijgen. Militairen met UGM moeten het percentage uit 
de grafiek halveren en voor wat betreft het aflezen van het  
percentage het loon kiezen dat zij zouden hebben wanneer zij 
nog zouden werken.
Omdat we eerder zagen dat de premie ca € 1000 goedkoper 
was, rijst nu de vraag of de werkgever het genoten voordeel 
(70% van € 1000) niet zelf als een opslag voor zijn rekening had 

moeten nemen. Denk aan het voorbeeld van de hypotheek met 
een vaste rente bij de bank. Omgerekend is dat ca 2 maal wat u 
uit de tabel hierboven bij uw salaris in die jaren vindt. En dat van 
2006 t/m 2018. Dat lopen militairen sinds 2006 achter op de  
overige ambtenaren.

Wat was de invloed op de uitgaven 
voor de werkgever?
Het was de werkgever erom te doen eventuele meerkosten van 
de handhaving van het ELS bij de militairen neer te leggen. Uit 
het vergaderverslag van het Sectoroverleg Defensie van 18  
februari 2006 blijkt dit door de volgende twee passages: ‘is voor 
defensie uitgangspunt geweest dat de werkgever daarvan geen 
meerlasten behoort te ondervinden’ en ‘de meerkosten van  
de instandhouding van het eindloonsysteem komen voor reke-
ning van de werknemer’. Gekozen werd voor het (verkeerde)  
instrument: ‘premiepercentage’. 
Langs die weg zou het werkgeversdeel van de premies gelijk 
moeten blijven. Uit de volgende grafiek blijkt dat het verlagen 
van het werkgeversdeel van de premie door via de premieper-
centages een opslag te berekenen voor de militairen alleen in de 
jaren 2004 en 2005 en de jaren 2017 en 2018 tot gevolg heeft 
gehad dat het werkgeversdeel globaal voor beide stelsels gelijk 
was. In 2006 en 2016 gold geen opslag maar waren de premies 
van het MLS en ELS bij toeval vrijwel gelijk.
 
In de jaren 2010 en 2012 t/m 2014 is er ook een opslag geweest. 
Maar die heeft niet geleid tot gelijke werkgevers premiepercen-
tages. Door slechts één jaar terug te kijken en niet 2003 als in-
dexjaar te kiezen, is slechts parallel houden van de lijnen moge-
lijk. Dat is van 2010 t/m 2013 redelijk gelukt, maar in 2014 niet. 
Doordat in 2016 de premies vrijwel gelijk waren, ontstond in 
2017 en 2018 weer een vrijwel gelijk werkgeversdeel. De con- 
clusie lijkt gerechtvaardigd dat de koppelafspraak via het  
premiepercentage niet consequent is doorgevoerd. Maar dat is 
eigenlijk allemaal niet zo relevant meer. Het ging per slot om de 
‘meerkosten’. De kosten voor de werkgever worden, zo weten 
we intussen, niet alleen bepaald door de premiepercentages die 
zijn gehanteerd.

 Alleen een grafiek waarin de gemiddelde uitgaven van de werk-
gever tegen elkaar worden afgezet maakt een kostenvergelijking 
mogelijk. Dat gebeurt in de grafiek aan de bovenzijde van de 
volgende pagina.

Algemeen
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Alleen de opslag in 2004 en 2005 heeft tot gelijke werkgevers-
kosten geleid. In 2006 is de koppelafspraak bij wet ingetrokken 
en pas in 2013 hernieuwd via een wet ingevoerd. In 2010 en 
2012 ontbrak een wettelijke basis voor premie-inning. Volgens 
het ABP waren er toen geen wijzigingen op de pensioenovereen-
komst sinds 2006 en ook is niets in de Staatscourant opgeno-
men. Uit de grafiek blijkt tevens dat in de jaren 2012, 2013 en 
2015 t/m 2018 het voordeel voor de werkgever alleen maar gro-
ter is geworden. Dit wordt zichtbaar doordat het ruimte tussen 
beide kostenlijnen daar toeneemt. 

In 2018 bedraagt deze zelfs € 1000 per vte! De conclusie is sim-
pel. Waar de werkgever geen meerkosten wilde dragen, had  
zij vanaf 2006 minderkosten. Door toepassing van opslagen  
creëerde ze vanaf 2012 zelfs steeds grotere minderkosten in  
diverse jaren (m.u.v. 2013). 

Tot slot. Uit de grafiek van de totale premie heeft u kunnen afle-
zen dat de premie voor de ELS in 2004 en 2005 daadwerkelijk 
hoger was dan in de MLS. Ogenschijnlijk gold er dan terecht een 
opslag om dat te corrigeren. Echter in 2003 heeft Pricewater-
houseCoopers in een rapport vastgesteld dat bij overgang van 
ELS naar MLS er ook voor de werkgever hogere premielasten 
zouden zijn. Nu ken ik de details van het rapport niet, maar vast 
staat dat militairen niet alleen het voordeel genoten van achter-
blijven in het ELS. Dus waarom moesten militairen dan wel alleen 
de meerkosten dragen? Waar er twee voordeel hebben van een 
situatie, dragen toch ook beiden de lasten daarvan? 
Zoals gezegd, moet ik eerst het rapport zien alvorens definitieve 
conclusies te trekken. Maar met de toen geldende opslagen van 
1,8% en 1,6% bestaat hier ook een mogelijk nadeel voor beide 
jaren samen van 1,4 maal wat u uit de grafiek bij uw (toenmalige)  
inkomen vindt.

Algemeen
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Herstellen van vertrouwen
In november heb ik voor een tweede keer de bevindingen bij 
HDP besproken. Een meer inhoudelijke reactie blijft ondanks be-
lofte van de HDP uit. Defensie zet momenteel in op het herstellen 
van het vertrouwen. Ik hoop dat defensie ons kan uitleggen 
waarom het toch juist is premieopslagen door militairen te laten 
betalen ondanks dat het ELS goedkoper blijkt te zijn. 

Daarnaast zou het fijn zijn als men helder weet te maken dat het 
werkgeversvoordeel sinds 2006 van ruim € 30 miljoen per jaar 
gebudgetteerd is geweest én daadwerkelijk aan het militaire  
personeel ten goede is gekomen. Anders lopen militairen in  
financiële zin sinds 2006 achter op hun burgercollegae. Ik trek 
dat laatste vooralsnog niet in twijfel. Maar ik vind dat dit  
nader onderzocht moet worden en dat ook wordt uitgesloten  
dat deze vrijval buiten de arbeidsvoorwaarden is gebruikt.

De juridische verkenning van de mogelijkheden vindt momen- 
teel plaats. Ook bestaat er intussen een open Facebookpagina  
‘Powerbynumbers’. Die kunt u gaan volgen en ook via die com-
munity kunt u reageren. Daar zullen updates verschijnen.

Way-ahead
Wat vinden andere partijen ervan?
Ik heb mijn bevindingen aan diverse partijen binnen en buiten 
defensie voorgelegd (HDP, HDFC, twee vakbonden en het ABP). 
Niemand heeft tot nu toe de conclusie weerlegd dat sinds 2006 
het ELS goedkoper is dan het MLS. De belangrijkste speler -de 
Directeur Arbeidsvoorwaarden in de rol van werkgever- is van 
mening dat conform de afspraak met de bonden wordt gehan-
deld, dus is het goed. Het feit dat de werkelijkheid (ELS goedko-
per dan MLS) haaks staat op de veronderstelling waarvoor de 
koppelafspraak gemaakt is, doet daaraan kennelijk niet af. 
Ethisch verwerpelijk? Mwah... zegt u het maar. 

Wat moeten de gevolgen zijn?
Als niemand mijn bevindingen weerlegt, dan zijn de opslagen als 
gevolg van de afspraak dat de militairen zelf opdraaien voor de 
hogere kosten, onterecht door militairen betaald. De opslag be-
hoort dan net zo verdeeld te worden als de gewone pensioen-
premie. Daarvan draagt de werkgever 70%. Van de opslag zou 
daarom dan ook 70% aan de militairen moeten worden terugbe-
taald. Dit moet los staan van de vraag of dit ook juridisch een 
verplichting zou zijn. Een kwestie van ethiek lijkt mij zo. De reste-
rende 30% moeten militairen dan zelf betalen. 
Uit de tweede grafiek bleek dat het ELS gemiddeld ca € 1000 per 
jaar per militair goedkoper was. De werkgever is daarmee ruim  
€ 30 miljoen goedkoper uit2 gedurende 13 jaren. Het moet helder 
worden of dit wel of niet aan extra militaire arbeidsvoorwaarden 
is besteed boven burgerambtenaren. Anders zou het militaire 
personeel in het arbeidsvoorwaardenpakket zijn achtergesteld 
bij de burgerambtenaren. En over 2004 en 2005 zou nog eens 
gediscussieerd kunnen worden hoe eerlijk het is de militair met 
meerkosten op te zadelen terwijl ook de werkgever voordeel 
heeft van het achterblijven in de ELS.

Als niemand mijn bevindingen 

weerlegt, dan zijn de opslagen 

als gevolg van de afspraak 

dat de militairen zelf opdraaien 

voor de hogere kosten, onterecht 

door militairen betaald.
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 ca 10.000 UKW-ers
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Luitenant-kolonel Kuijpers opende de herdenking met een korte 
toespraak waarna hij samen met de Korpsadjudant Jacob Ton-
nis een krans neerlegde ter nagedachtenis van de Nederlandse 
en Indische militairen. Daarnaast werden er kransen neergelegd 
door de locoburgemeester van Apeldoorn, vertegenwoordigers 
van de Oorlogsgravenstichting en een nabestaande van een mi-
litair. 

1942
Op 11 januari 1942 vielen de Japanners met een grote over-
macht Nederlands Indië binnen en waren de Nederlandse 
troepen genoodzaakt een dag later op Tarakan te capituleren. 
Doordat de Japanners de telefoonlijnen hadden doorgesneden 
konden twee kustbatterijen niet worden bereikt om het bericht 
van capitulatie door te geven en de strijd te staken. Ondanks 
dat de Japanners wisten dat de batterijen niet op de hoogte wa-
ren van de capitulatie voeren zes mijnenvegers toch binnen. De 
batterijcommandant, die niet op de hoogte was van de capitula-

tie, liet met succes twee Japanse mijnenvegers tot zinken bren-
gen waarna de overige vier schepen zich terug trokken. Toen 
de batterij steeds verder door de Japanners werd ingesloten en 
de geschut stukken vernietigd waren trok de eenheid zich terug 
naar de hoofdmacht. Deze hoofdmacht bleek zich overgegeven 
te hebben en was door de vijand als krijgsgevangene genomen. 
Omdat de Japanners woest waren over het vernietigen van hun 
twee schepen namen ze 215 krijgsgevangenen van de batterij 
mee naar de plaats waar de Japanse mijnenvegers tot zinken 
waren gebracht. Hier werden de Nederlands-Indische militairen 
op gruwelijke wijze met een bajonet vermoord en in zee gegooid. 

“Uit dit bijzondere en gruwelijke verhaal blijft bij mij sterk een 
gevoel van onrecht hangen” zei Luitenant-kolonel Kuijpers in zijn 
speech die hij afsloot met de boodschap: “Laten we hen eren, 
voor wat zij voor ons hebben betekend. Laten we hun verhaal 
blijven vertellen voor nu en in de toekomst waardoor wij hun 
nooit vergeten en hun offer blijvende geldingskracht heeft.”

TEKST EN FOTO /// EERSTE-LUITENANT D.J.P.C. DEMMERS - HOOFD SECTIE COMMUNICATIE

VRIJDAG 19 JANUARI HEEFT 13 LUCHTVERDEDIGINGSBATTERIJ “YPEN-
BURG” VAN HET DGLC STILGESTAAN BIJ DE 215 KNIL-MILITAIREN DIE  
IN 1942 BIJ TARAKAN (INDONESIË) ZIJN GEËXECUTEERD. TRADITIONEEL 
VERZORGEN DE LUCHTVERDEDIGERS DE HERDENKINGSCEREMONIE BIJ 
HET EREVELD IN LOENEN, WAARBIJ EEN GROTE ROL IS WEGGELEGD  
VOOR DE KORPSCOMMANDANT LUCHTDOELARTILLERIE JOS KUIJPERS. 

Nieuws van het Wapen
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Deh Rawod, Uruzgan, in miniatuur? En het blijkt een spel te zijn? 
Dat is niet iets alledaags. En dat klopt. Maar het antwoord is 
voor mij simpel. Ik ben een wargamer. Na de eerste uitzending 
in juli 2008 met en ervaring met de Koningscompagnie naar Deh 
Rawod, kwam ik tot de conclusie, dat ik terug wilde én er in 
miniatuur iets mee doen. In 2009, ben ik begonnen met het ver-
zamelen en beschilderen van de diverse miniaturen. De rest zou 
volgen na de terugkeer. Opnieuw in Deh Rawod ben ik verder 
gegaan met het verzamelen van voertuigen en het speciaal laten 
maken van o.a. de Patria. In het uitschepings-verlof eind zomer 
2010 ben ik begonnen met het terrein en in oktober 2010 was de 
basis gereed.

Wat is nu wargaming? Simpel gezegd met miniaturen, spelre-
gels, dobbelstenen en meetlinten in miniatuur gevechten uitvoe-
ren. Dat kan historisch zijn, fantasie (bv Elven), SciFi of anders 
(zombies, politie, etc). Er zit een stukje geluk (dobbelsteen),  
initiatief, inzicht, etc in, om zo gestelde doelen te behalen.  
Doelen kunnen zijn om het een bepaalde tijd te halen, gebieden 
in handen te krijgen, etc. Bij een historische opzet kan het vanuit 
een historische start positie zijn, met een weergave van de toen 
gebruikte legers, etc. Of gewoon uitproberen van tactieken. De 
een speelt het op de PC, de ander met tegenstander(s) op spel-
borden of op een miniatuur tafel/ terrein. In Engeland is deze 
hobby erg bekend en er zijn vele militairen die daarin actief zijn. 
Zo had vaak elke legerplaats wel een club, zowel in de UK als 
daarbuiten. In Nederland zijn het vaak gewone clubs. Ikzelf speel 
alleen historische games, zoals Arnhem 1944 (3D geprinte ge-
bouwen), Afghanistan 2008-2010, Korea met het NDVN, Pacific 
eiland hoppen 1943-1945. Alles op miniatuurtafels in de schaal 
van de befaamde kleine soldaatjes. De opzet van de Deh Rawod 
tafel is gebaseerd op de Nederlandse aanwezigheid. Ook aan-
wezig de Franse OMLT. De keuze voor het terrein is gekomen 
door de uitdagingen die er lagen toen ik daar als FO en later 
als VSO-toeg/ instant LO was. Daarbij kwam voor mij de wens, 

dat ik manoeuvre ruimte wilde en diverse soorten opdrachten/ 
operaties moeten kunnen worden uitgevoerd. Zo kwam ik tot 
een weergave (!) van deel Mazar, rand Chutu, FOB Coyote, de 
omliggende heuvels en de uitloper/ ingang van Hesar voordat 
de brug over de Helmand klaar was. Verder wilde ik alle types 
van eenheden kunnen weergeven, net als alle functionaliteiten. 
Daarnaast zie je de lokale bevolking, van vrouwen in boerka en 
schreeuwende en bedelende kinderen, tot oude mannen aan de 
thee en geitenhoeders. Natuurlijk ook Taliban en volgers hiervan. 
Brommers met verdachte personen, of iemand die aan het bellen 
is, ontbreken ook niet. 

De regels die ik gebruik is een basis regel set voor moderne oor-
logen op groep en pelotons niveau, met een supplement voor 
Afghanistan OEF/ ISAF. De opdrachten voor ISAF zijn het zelfde 
als in de periode van 2008-2010. Zo kunnen er gewoon patrouil-
les worden gereden om contact te maken met dorpsoudsten, 
projecten worden beveiligd, gerichte verstoringsoperaties plaats 
vinden. En natuurlijk heeft de Taliban zijn opdrachten. Deze wor-
den van te voren getrokken zonder dat de tegenstander op de 
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TEKST EN FOTO’S /// LKOL ART B.D. F.T. DÜRST BRITT

DOOR OWI L.W.M. (LUDWIG) VAN DIJK

Maquette t.b.v. Wargaming omgeving Deh Rawod



hoogte is wat de ander zijn opdracht is. Dit geeft soms lastige 
situaties, waarin keuzes dan het verloop bepalen. Politiek speekt 
natuurlijk ook een rol in het accepteren van slachtoffers. Die laat-
ste hebbe ook weer de invloed op de operatie i.v.m. de afvoer 
en de Golden Hour. In 2011 was het in Engeland nog een redelijk  
taboe om (als militair) een game te maken over Afghanistan. Maar 
toen ik het spel mee nam naar een van de game weekenden in 
Rheindalen, heeft menig Brits collega even een praatje gemaakt, 
een traantje gelaten of een biertje gedronken bij de tafel. Nooit  
in mij opgekomen, dat het daar ook aan kon bijdragen. De war-
game blijft staan in Paviljoen 4 van de HCKVA tot eind 2018.

MEETINSTRUMENT
Van Lkol (R) art b.d. P.J. Anto-
nissen is de volgende reactie 
ontvangen: “Van een VOA lid en 
een niet-VOA lid (beiden lucht-
doelartilleristen) kreeg ik de 
vraag of er iets bekend is over 
een richtmiddel dat misschien in 
de periode tussen WO1 en WO2 
gediend heeft als richtmiddel bij 
de Spandau mitrailleur. Ik stuur u hierbij de afbeeldingen zoals ik 
ze heb doorgekregen. Is er bij jullie iets bekend of is er wellicht 
een aanwijzing waar meer te weten is te komen? Navraag bij 
NIMH leverde alleen op een doorverwijzing naar de verzameling 
grondgebonden luchtverdediging waar men niets kon vertellen.” 
De reactie van Maj art b.d. Th.J.C. van Zuidam (Hoofd Artillerie-
documentatiecentrum) mailde het volgende antwoord: “In onze 
verzameling hebben we een soortgelijk houten instrumentje. Dit 
instrumentje is geschonken (samen met het in Barbara getoonde 
messing instrumentje) door de zoon van de dpl wachtmeester 
Dedde de Jong. Deze wachtmeester maakte deel uit van de zgn. 
Batterij Zaal: 3-I-8 R.A. in Achterberg (bij Rhenen) ingekwartierd; 
gevochten in de Meidagen 1940 bij Rhenen. Zijn zoon Taeke M. 
de Jong (Nederlands stedenbouwkundige tot 2012 hoogleraar 
TU Delft) zegt hierover: Van vader Dedde heb ik daarover nooit 
iets gehoord. Misschien heeft hij mij het houten instrumentje wel 
eens uitgelegd, want de functie is mij altijd duidelijk geweest: op 
armlengte gehouden kun je er de afstand mee schatten. 

Het messing instrument (zie 
vraag en foto in Barbara, 
dec 2017) is voor mij even 
raadselachtig als voor jullie, 
maar het moet op de waar-
nemingspost gebruikt zijn en niet zelden, want het werd kenne- 
lijk om de hals gedragen. Dedde was waarnemer en gaf dus m.i. 
de correcties ten opzichte van een inslag door.” 

OPROEP: Op dit moment is het nog niet voldoende duidelijk  
of het een houten richtmiddel was voor een Spandau mitrailleur 
en het koperen instrumentje een instrument om afstand te bepa-
len. Uw kennis wordt nogmaals op de proef gesteld. 
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Van dhr Henk Bouman kregen wij een voor ons onbekend 
instrument ter beoordeling aangeboden. Hij kreeg van 
iemand een tip om de HCKVA te benaderen en i.v.m. het 
opschrift “DOEL” was dit nog niet zo’n gekke tip... 

Het opschrift “BREEDTE-
VERDEELING” (met 2x de E) 
duidt op een oud instrument. 

De afmetingen van het instrument zijn: ingevouwen 11,5 cm en 
uitgevouwen 22 cm. 

Wie helpt ons en dhr Bouman verder?

De stichting Nederlands Artillerie Museum heeft in de  
afgelopen periode de volgende schenkingen mogen  
ontvangen:

• Mw. F. de Flaming: een fotoalbum van haar vader Res tlnt  
 art b.d. bij de SROBA en 3 RA periode 1938 t/m meidagen  
 1940 en dagrapporten 10-27 mei 1940 St. Michelsgestel  
 t/m Schelluinen;
• Elnt (R) art b.d. Ing J. Hekking: ± 50 boeken en brochures;
• Dhr J.Blom: een huls en granaat 6 veld;
• Lkol art b.d. A. van Goor: diverse landkaarten en documen- 
 tatie, 2x GT en 1x DT met pet 2 baretten en een paar bruine  
 gevechtslaarzen;
• Mw. P. Piller- Kosters, uit de nalatenschap van genm J.C.  
 Kosters: fotoalbums, boeken, herinneringsattributen en  
 een jachthoorn;
• Lkol art b.d. T. Friesen: een hul rookgranaat 25 ponder; 
• Kap art b.d. Huizing: diverse kledingstukken, veel docu- 
 mentatie waarbij onder meer cadettenalmanakken, herin- 
 neringsbulletin uitzending;
• Maj art b.d. P. Stassen, door tussenkomst kol art b.d. J. 
 van Ballegooij: een huls 25 ponder in rood/zwart foudraal; 
• Dhr. B. van den Engel: een zakboekje, bewijs van ontslag  
 en foto dpl sld R. Varekamp; foto batterij Fort a/d Hoek en  
 3x foto 107 Afdva;
• Mw. B. van ’t Veer, uit de nalatenschap van haar echtge- 
 noot kap art b.d. H. van ‘t Veer: 2 trompetten, boeken en 
 videobanden, DVD’s militaire muziek, foto’s ATK; diverse 
  herinneringstegels, borden, glaswerk, een 25 ponder huls; 
• Mw. Hagemeijer: een fotoalbum SOBAT Hagemeijer en een  
 gedenkboek 5-10 RI;
• Lkol art b.d. H. Lollinga: een jubileumglas 1 Lka, een  
 presspapier VOA, een meetstok aanzetdiepte en een  
 meetstuk diameter meetinstrument.

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

Via het Artilleriemuseum in ‘t Harde worden 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.

Rectificatie SB 2017 nummer 4, kolom Schenkingen 
Laatste bullet moet zijn: Het betreft hier de nalatenschap van  
J.C. van der Schalk, reserve majoor der artillerie b.d. gedaan  
door mevrouw B.E.J. van der Schalk-Rouffaer.
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Op 11 jan 2018, de jaardag van ons wapen, was het dan eindelijk 
zover, “Artillery Branding” de tegenhanger van het Gunners-event 
de “Personal Branding”. Met de intentie er een jaarlijks terug- 
kerende activiteit van te maken. En op een mooie locatie: de 
Korpszaal van ons Artillerie Museum, een hele inspirerende om-
geving. In de afgelopen jaren is er veel veranderd, zowel binnen 
als buiten ons wapen. Reorganisaties, technologische ontwikke-
lingen, maar ook een ander dreigingsbeeld en het weer beoefe-
nen van “warfighting” zijn hele legitieme argumenten voor de 
vraag, waar staan we nog met ons wapen binnen de landmacht? 
En wie zijn wij als artillerie officier? Wat is en waar ligt onze 
kracht? We weten allemaal dat de artillerie gedecimeerd is en dat 
we niet onze gehele loopbaan binnen het wapen kunnen invul-

len. Er zijn simpelweg binnen de artillerie niet voldoende func-
ties, zeker niet in de bovenbouw. Daarom is het belangrijk om  
als officier niet alleen bezig te zijn met ons wapen en na te  
denken over ons wapen maar ook over onze positie, binnen en 
buiten het vakgebied vuursteun.

Het concept voor de uitvoering van de branding is eigenlijk heel 
voor de hand liggend. Op basis van een inleiding over een on-
derwerp, wordt in syndicaatverband hierover van gedachten ge-
wisseld en worden vervolgens in een plenaire discussie de uit-
komsten vergeleken en besproken. De bedoeling is om de 
bewustwording over de artillerie te vergroten en meer inzicht te 
verkrijgen over plaatsingsmogelijkheden en functiegebieden die 

TROTS OP DE ARTILLERIE! DAT GEVOEL HAD IK WEER HEEL STERK  

NA ONS GUNNERS-EVENT OP 11 JANUARI VAN DIT JAAR. DAAROM OOK  

DIT ARTIKEL VAN MIJ ALS TROTSE VOORZITTER VAN DE GUNNERS,  

WAARIN IK IN HET KORT HET IDEE ACHTER “ARTILLERY BRANDING”  

UITEENZET EN TEVENS EEN UITSTAP MAAK NAAR DE SAMENWERKING  

MET BELGIË EN AFSLUIT MET EEN “VERDIENDE GUNNER WAARDERING” 

VOOR TWEE EMINENTE VOA-LEDEN.

TEKST EN FOTO’S /// TOM VAN LIESHOUT, VOORZITTER AFDELING GUNNERS
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ook heel passend zijn voor een artillerie officier. Bovendien kun-
nen de syndicaat uitkomsten ook heel bruikbaar zijn voor ken-
niscentra. Voor onze eerste Artillery Branding hebben we geko-
zen om 4 onderwerpen de revue te laten passeren. Behoorlijk 
ambitieus, zeker in de wetenschap dat eenieder op tijd wilde zijn 
voor de aanvang van de jaardag bijeenkomst. Tijdmanagement 
was dus belangrijk. Met de kennis van mijn eigen valkuil, werd 
daarom de Kolonel Jan-Willem Maas verzocht om op te treden 
als dagvoorzitter. Natuurlijk niet alleen vanwege de” tijdcontro-
le”, ook vanwege de artillerie inhoudelijke kennis en persoonlijke 
kwaliteiten van Jan-Willem Maas werden de syndicaten met de 
juiste opdrachten op pad gestuurd en zijn de plenaire discussies 
efficiënt geleid zodat eenieder op tijd en in het juiste tenue zijn of 
haar eerste biertje kon drinken in de Officiers Cantine.

Terug naar de gekozen onderwerpen. Waar staan we met de Ne-
derlandse Artillerie en waar gaan we naar toe. Met daarin als 
speciaal thema: wat voor eigenschappen moet de officier dan 
hebben om hierbinnen te kunnen functioneren? Dit eerste onder-
werp werd enthousiast ingeleid door de Afdelingscommandant 
Lkol Rienk Sijbrandi. De stof tot nadenken dwarrelde daarna 
neer over vier geformeerde syndicaten. 
Na de presentatie en in een betrokken discussie kwamen aspec-
ten als “technicus & tacticus”, denken in tijd/ruimte en effecten 
en het diepe gevecht en targeting aan de orde. Maar ook de 
C-FST die heel goed als tweede man binnen de compagnie kan 
optreden. Het onderwerp leidde uiteindelijk tot een verbeterde 
beeldvorming over onszelf als officier binnen de artillerie.

Vervolgens de situatie en toekomst van de Belgische Artillerie. 
Met de uiteindelijke vraagstelling het centraal of decentraal on-
derbrengen van de Fire Support Teams. Waarom een onderwerp 
over de Belgische Artillerie? Daarmee kom ik eerst op de ambitie 
van de Afdeling Gunners om een bloeiende samenwerking op te 
starten met de officieren van de Belgische Artillerie. Hoe mooi 
zou het zijn dat in het licht van de BENELUX-samenwerking ook 
binnen de vereniging een intensieve en actieve toenadering ge-
zocht wordt tussen België en Nederland. De activiteiten die uit 
de studiegroep voor de BENELUX-samenwerking volgen, zou-
den binnen de Afdeling Gunners als discussie en/of gesprekstof 
kunnen dienen. Daarnaast, uitgaande van een gedeeld verleden, 
gelijkwaardigheid, traditie, gezamenlijke taal maar ook kame-
raadschap zie ik de Afdeling Gunners bestaande uit NLD en BEL 
leden, als een enorme verrijking en als een doel voor de toe-

komst. Tijdens de branding was dan ook een delegatie officieren 
uit Brasschaat aanwezig o.l.v. de commandant BEL BnAI, Lkol 
Christoph Huys, en vergezeld door de Chef-3D Kol Erik Norga.
Vandaar dat de commandant van het BnAI gevraagd was een 
uiteenzetting te geven. De presentatie was zeer Informatief en 
met een duidelijk zicht op verbetering van de artillerie van onze 
zuiderburen, al zij het met een focus op Franse systemen. Het 
onderbrengen van de FST’n gaf veel aanleiding voor discussie. 
Met betrekking tot de centrale of decentrale vraag waren Oplei-
ding en Training en het centraal aan kunnen sturen van de vuur-
steunketen hierin belangrijke gesprekspunten. Maar ook be-
heersbaarheid, werving, detacheren i.p.v. plaatsen, schaarste en 
het vragen naar de mening van de tactisch commandant kwa-
men aan de orde. 

Na de heerlijke lunch, verzorgd door Dhr. Johan Kurk, waren we 
weer gezeten in de Korpszaal voor het middagprogramma. De 
(BEL) Kol Helsen (Chief TGT, JFC Brunssum) verzorgde een inlei-
ding over het vakgebied targeting. Hierin werd vooral duidelijk 
dat de NATO de focus op targeting aan het vergroten is. 
De “targeting cycle” werd belicht en vergeleken met het vuur-
steunproces. Vele gelijkenissen kwamen aan de orde. In de syn-
dicaten werd vervolgens nagedacht over hoe artilleristen erva-
ring kunnen opbouwen om een functie in het targeting werk- 
gebied te kunnen vervullen. Belangrijk bleek om het targeting 
proces al vanaf het brigade niveau te beoefenen en ervaring en 
kennisontwikkeling vast te leggen. Vastlegging en capaciteit- 
opbouw zou heel goed kunnen binnen het NLD VustCo en BEL 
BnAI. 

Het laatste onderwerp: Van artillerist naar psycholoog. Lkol Hans 
Franssen (Chief PsyOps, 1GNC) heeft heel helder uiteengezet 
hoe hij vanuit zijn artillerie verleden, waarin hij echt de vuur-
steun-gewenste loopbaan doorlopen heeft, de overstap ge-
maakt heeft naar de MPSD. Hij belandde in het werkgebied van 
“Communication & Engagement” (C&E). Hans Franssen sprak 
vooral over beïnvloeding van menselijk gedrag, functies in het 

Inleiding over eigenschappen van een artillerie officier door 
Afdc Lkol Rienk Sijbrandi

Inleiding Targeting door (BEL) Kol L. Helsen
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C&E-domein en over Strategische Communicatie. En hoe hij 
daar als oud-artillerist binnen acteert. Natuurlijk werd in de  
syndicaten gesproken over het voordeel dat een artillerist zou 
hebben in het werkgebied Psychologische Oorlogvoering. Ook 
de vergelijking werd gemaakt met het vuursteunproces en het 
targeting proces gerelateerd aan het denken en werken met  
effecten. 

U begrijpt natuurlijk dat dit artikel niet alle uitkomsten verslaat 
van de “Artillery Branding” onderwerpen. Door zorg van het be-
stuur van de Gunners wordt alle beschikbare informatie gedeeld 
met het VustCo en BnAI.

Rest mij u nog over een belangrijke gebeurtenis te berichten, 
welke ook tijdens de Artillery Branding plaatsvond. 
De “GUNNER VAN BIJZONDERE VERDIENSTE” (GvBV). Een 
vereniging bestaat bij het wel en wee van haar leden. Elk lid van 
onze vereniging heeft zo zijn of haar eigen motieven om lid te 
zijn. De een vindt dat het gewoon hoort, leest trouw de St.  
Barbara en bezoekt zo nu en dan een activiteit. De ander is zeer 
gemotiveerd en wil ook actief bezig zijn binnen de vereniging en 
voor ons wapen. En zo zijn er nog vele gradaties er tussen in. Nu 
heeft de vereniging in haar statuten vastgelegd dat leden die 
zeer zeker iets betekenen of betekend hebben, onderscheiden 
kunnen worden als bijvoorbeeld erekanonnier of erevoorzitter. 
Dit zijn echter titels die zelden voorkomen, wat ook goed is van-
wege de waarde ervan en de exclusiviteit. Om toch een soort 
van lik op stuk beleid te kunnen voeren, heeft de Afdeling  

Gunners de voorzitter van onze vereniging verzocht om een af-
delingsonderscheiding te mogen introduceren. De voorzitter 
heeft hier zijn instemming voor gegeven. “Gunner van Bijzondere 
Verdienste” kan worden toegekend aan diegene die een zeer  
positieve bijdrage heeft geleverd aan de VOA en bij voorkeur  
aan de Afdeling Gunners. 
 
Om hier direct invulling aan te geven, heb ik met het bestuur van 
de Gunners besproken en bepaald dat op 11 januari 2018 twee 
VOA-leden de status zullen krijgen van GvBV. Het bekrachtigen 
van deze status gaat gepaard met het uitreiken van een oorkon-
de (met waarderingsrede) en de felbegeerde GvBV Vulpen in 

brons en met de inscriptie GUNNER..(volgnummer). Vastlegging 
zal gebeuren in het Gunner-logboek GvBV.
Ik sluit dit artikel dan ook af met de bekendmaking van GvBV 
GUNNER 01 en GUNNER 02. Voor mij, en voor vrijwel elk VOA-
lid, de gunner van het eerste uur en zeer gewaardeerde voorzit-
ter BG b.d. Bart Rosengarten. Vanaf 11 Jan 2018: GvBV GUN-
NER 01. En natuurlijk het grote creatieve brein van onze 
vereniging met een nimmer aflatende inzet Lkol b.d. Kelvin de 
Richemont. Vanaf 11 jan 2018: GvBV GUNNER 02. 

Vermeld moet worden dat de uitreiking heeft plaatsgevonden 
onder de bezielende leiding en het waakzaam oog van onze  
wapenoudste BG Rob Jeulink. Waarvoor mijn dank. “Houdt op 
Vuur. Gereedmaken voor afmars naar de Officiers Cantine”.

Geanimeerde discussie in syndicaatsgroepen
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WIE?  Alle GUNNERS en die VOA leden die belangstelling hebben incl Niet VOA leden zoals JONG DEFENSIE maar ook diegene die 

via derden een uitnodiging ontvangen. Het maximaal aantal deelnemers is 40 personen. WAT? PERSONAL BRANDING integraal 

verantwoordelijk zijn als leidinggevende. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Het zijn vragen die je jezelf moet blijven stellen gedu-

rende je carrière. Wat zijn je sterke kanten en waar liggen je talenten? Vaak zijn dit ook de aspecten waar je goed in bent en die je 

verder wilt uitbuiten. Het gros van de VOA-leden is officier en ooit in dienst gekomen om een leidinggevende functie te gaan vervullen. 

Operationeel of niet-operationeel, het aansturen van mensen komt in essentie op hetzelfde neer. Hoe breng je een aan jou gegeven 

opdracht tot een goed eind? Hoe weet je jouw mensen zo te inspireren dat ze deel uit willen maken van jouw team en jou willen 

volgen in de door jou aangegeven richting? Militaire opdrachten brengen door de omgeving waarin ze moeten worden uitgevoerd 

risico’s met zich mee. Het halen van de opdracht staat soms op gespannen voet met de risico’s die eraan zijn verbonden. Het brengt 

soms zelfs ethische dilemma’s met zich mee. Een leidinggevende is namelijk integraal verantwoordelijk voor het halen van de op-

dracht, onder gelijktijdige inachtneming van de ethische beginselen en een afweging van de risico’s. Het thema van PB2018 is dan 

ook integraal verantwoordelijk zijn als leidinggevende. Paul Schmidt en Bgen b.d. Otto van Wiggen laten jullie aan den lijve ervaren 

hoe deze verantwoordelijkheid aanvoelt bij het uitvoeren van risicovolle opdrachten. Daarbij staan ze stil bij de cruciale rol die ver-

trouwen in elkaar, jezelf en je collega’s heeft bij een succesvol team. Zelf doen en ervaren en niet alleen maar passief aanhoren van 

de theorie en eventuele ervaringen. Dat is wat u gaat ervaren.  WAAR?  De locatie is de Korpszaal van de Historische Collectie Korps 

Veldartillerie, Legerplaats bij Oldebroek; Eperweg 149; 8084 HE ’t Harde; Tel: 0525-65 73 10  WANNEER?  Op 19 april vanaf 09.30 

tot 18.00 (incl borrel excl evt aansluitend Diner)  HOE?  Bij binnenkomst maakt Johan Bergsma een profiel foto die je digitaal zal 

ontvangen. Een ochtenddeel is gericht op de workshopvorm van Otto en Paul en aansluitend lunch. Het middagdeel is plenair en 

duurt tot max 16.00 uur. Otto en Paul trekken dan een uur uit om de pay-off (wat had je er aan, wat neem je mee) te bespreken en 

daarna een borrel met... Diegene die willen (tegen extra betaling) kunnen blijven eten.

AANMELDEN IS MOGELIJK VANAF 15 MAART



Vanaf half zes verzamelen wij in Restaurant Buitenzorg in Ede, 
waar we na een afwezigheid van twee jaar weer zijn terugge-
keerd. De opkomst is mooi, we zijn met zestien man en hebben 
er duidelijk zin in. Tijdens het aperitief heet voorzitter Marius van 
Pelt ons welkom, vraagt om een korte stilte om te gedenken dat 
twee van ons, zijn voorganger Hans Schumacher en Frits Richert 
niet meer onder ons zijn. Bovendien stelt hij vast dat ons oudste 
lid Rien de Jong – 17 december a.s. wordt hij 93 jaar - als ere-
kanonnier niet in het bezit is van de artilleriedas voor officieren. 
Waarom is ook Rien niet duidelijk, maar als erekanonnier is hij 
toch artillerist en gelet op zijn rang van generaal-majoor is onze 
voorzitter van mening dat hier iets aan gedaan moet worden. 

Inmiddels kan ik u melden dat Rien door de zorg van onze voor-
zitter in het bezit is van dit begerenswaardige kledingstuk. Rond 
half zeven gaan we aan tafel, waar onze penningmeester Cees 
Venemans als ‘tafelpraeses’ de scepter zwaait. Na een dronk op 
Zijne Majesteit en enkele huishoudelijke mededelingen wordt de 
pro-cantor van dienst, Jos Penning, verzocht het eerste couplet 
van het Artillerielied te laten zingen. Jos geeft als trouwe kijker 
van het tv-programma “Maestro” aan dat twee tellen vooraf het 
succes van de samenzang ten goede kan komen. En zo ge-
schiedt, het eerste couplet loopt als een trein.

Een heerlijke witte wijn “Heritage du Baron Louis” begeleidt  
het voorgerecht, dat volgens het door onze secretaris Jaap  
Dekker prachtig verzorgde menu, een proeverij van diverse ver-
fijnde koude gerechtjes van vis, vlees en wild moet zijn. 
Voor “Het Barbaraverhaal”, geeft tafelpraeses Cees voorzitter 
Marius het woord. Volkomen ten onrechte gaat laatstgenoem-
de er van uit dat allen het verhaal zeer goed kennen. Hij had 
beter kunnen c.q. moeten weten omdat het in ons aller militaire 
jeugd gebruikelijk was om niet goed te luisteren naar het Barba-
raverhaal en de verteller voortdurend hinderlijk te onderbreken. 

Toegegeven, in dit gezelschap is dat niet meer de gewoonte en 
wordt er doorgaans wel geluisterd. Deze keer naar een versie 
volgens spreker gestoeld op enig, maar beperkt wetenschappe-
lijk onderzoek. In tegenstelling tot de sprekers in de voorgaande 
jaren komt hij op de proppen met het oude verhaal over onze 
heilige maagd en haar verdorven vader Dioscorus. Deze vader 
blijkt heel reislustig te zijn geweest en tijdens een reis naar Rome, 
waarvoor hij middels een boodschapper door Julius Caesar was 
uitgenodigd, blijkt Barbara zich kostelijk te hebben vermaakt 
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met genoemde boodschapper, die na zijn lange reis toe was aan 
de nodige rust en/of ontspanning. Dit nu werd haar noodlottig, 
waarbij de vraag of Barbara gemarteld werd door spreker be-
vestigend beantwoord wordt. En met welk doel is dan de vraag. 
Was het om tot een bekentenis te komen of om te straffen? Een 
belangrijke vraag, die bestudeerd dient te worden en mogelijk bij 
een volgende Barbaraviering beantwoord kan worden. Hoe dan 
ook, de rechter veroordeelt de aanstaande heilige tot de dood 
en haar vader, net terug van zijn reis naar Rome, voert het vonnis 
zelf uit en onthoofdt zijn dochter. Gelukkig wordt ook in deze le-
gende de misdaad onmiddellijk bestraft door een goed gerichte 
bliksemschicht. Ook legt spreker de vinger op een aantal dis-
cutabele punten in het oorspronkelijke verhaal. Was er nu wel of 
geen badhuis met vensters of beschikte de toren over vensters 
en hoeveel? Concluderend kan worden gesteld dat zelfs onze 
voorzitter niet in staat blijkt te zijn de zo gewenste duidelijkheid 
te verschaffen met als gevolg dat er de komende jaren meer dan 
voldoende te onderzoeken is.

Na voorgaand betoog rondt onze tafelpraeses dit serieuze deel 
van de avond af door ter overdenking te citeren uit het “Verslag 
der ministers aan den Koning over de bezuinigingen in december 
1848”. Terugblikkend op de ontwikkelingen bij de Nederlandse 
defensie de laatste 27 jaar is slechts één conclusie van toepas-
sing: “L’histoire se repète”. Hierna zijn we toe aan iets opwek-
kenders en wel het vierde couplet van ons Artillerielied, waarin 
het vrouwelijk schoon, liefde, moed en trouw worden bezongen. 
Pro-cantor weet wat hem te doen staat en telt tot twee en het 
gezang weerklinkt. Het hoofdgerecht, bestaande uit diverse vis-, 
vlees- en wildgerechtjes met bijpassend garnituur wordt opge-
diend. Een mooie wijn met “L’Impossible Merlot” op het etiket 
begeleidt het geheel. Na een heerlijk “Grand Dessert” en in af-
wachting van de koffie geeft de oudst aanwezige artillerist Rien 
de Jong toestemming tot opstijgen, waarop op de gebruikelijke 
wijze eerst de stoel wordt bestegen en vervolgens het rechter-
been op tafel wordt geplaatst. De oudsten onder ons bestijgen 
echter een pony door het rechterbeen op de stoel te plaatsen en 
met het linker been veilig op de grond te blijven. Hierna wordt het 
vijfde couplet uit volle borst gezongen. 

Met het kopje koffie na afloop is Sinte Barbara 2017 een feit. We 
nemen afscheid, wensen elkaar fijne feestdagen en hopen elkaar 
weer als gebruikelijk te ontmoeten in Arnhem op de tweede vrij-
dag van januari 2018 en wel op vrijdag 12 januari. 

Herdenking van de Heilige Barbara van Nicomedia “Uitge-
rekend”op 4 december 2017 in de Officierscantine van de  
Legerplaats bij Oldebroek. Na drie jaar vierden we de naamdag 
van onze patrones weer eens op 4 december. Rekenen stond 
dit jaar hoog in het vaandel, maar dat betekende natuurlijk niet 
dat de schone maagd Barbara “uitgerekend” was op deze dag. 
Vermoedelijk omdat hij, dankzij voorinformatie, wist wat ons te 
wachten stond hield voorzitter Fred Müller, het welkomstwoord 
kort. Na de mededeling dat Paul Messerschmidt en Jan Sikkens 
om medische redenen niet aanwezig konden zijn, gaf hij me-
teen het woord aan de secretaris, Gijs de Jong. Gijs, net terug- 
gekeerd van een wetenschappelijk congres over Barbara te  

Barbaros, had zich kennelijk voorgenomen om de wiskundige 
kennis waarover elke Artillerie officier verondersteld wordt te 
beschikken, eens grondig te testen. Zijn eerste dia, een fraaie 
afbeelding van onze patrones, werd begeleid door de melodie 
van het Artillerielied en wij, toen nog zijn aandachtig gehoor, zon-
gen dat na een aarzelend begin uit volle borst mee. De kaart 
van Turkije met daarop Nicomedia, kwam ons bekend voor.  
De verwijzing naar de Barbara lezing die Gijs ons in 2015 voor-
schotelde, ”Barbara, perfecte lichamen en zwarte gaten”, maak-
te ons al enigszins ongerust, maar toen een dia getoond werd 
met Gijs als Barbaroloog en hij zich begon voor te doen als Nu-
meroloog streden bij ons wantrouwen en wanhoop om voorrang. 
Na de behandeling van een, voor de meesten van ons, nieu-
we wet van Pythagoras, namelijk dat getallen symbool zijn voor 
kenmerken, vermogens en gebeurtenissen, onmiddellijk gevolgd 
door de theorie van Plato dat het getal de wet is van het heelal en 
het middel om dit alles te meten diezelfde getallen zijn, hadden 
wij de grenzen van ons intellectueel bevattingsvermogen bereikt. 
Tijdens het daarop volgende rekenkunstig gegoochel gelardeerd 
met lichtbeelden, was er bij de geestelijk overbelaste toehoor-
ders nog enige opleving te bespeuren toen Marilyn Monroe on-
der de titel “ 7=zoekt antwoorden” en Brigitte Bardot onder de 
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noemer “9=mededogen” groot in beeld kwamen. Gelukkig acht-
te onze ervaren voorzitter nu het moment gekomen om “Rust bij 
de stukken” te commanderen en ons te vertellen dat de op een 
na oudste kanonnier, Anton van Drecht, ons een borrel aanbood 
ter viering van het feit dat hij op 11 december aanstaande 70 
jaar in de echt verbonden is met zijn lieve Corry. Anton behoort 
hiermee tot de kanonniers die we bezingen in het 4e couplet 
van het Artillerielied, “Waar moed zit heerst ook trouwe”! Na dit 
plezierige intermezzo diepte Gijs zijn getallenvalkuil verder uit, 
tot grote vreugde van enkele zeer hoog opgeleiden onder ons. 
Het “Levensgetal van Eyo Balk” en het “Zielsgetal van Wilhel-
mus Sophia Paul Lemmens” werden behandeld, de 7 hoofdzon-
den opgesomd, Harmonie, Symmetrie en Waarheid besproken 
en geëindigd werd met Vuur, gelukkig weer iets wat vertrouwd 
klonk. Zijn stelling luidde als volgt: Artilleristen die het moeilijk 
hebben gaan schieten. Ook deze bewering trachtte onze Nume-
roloog met getallen te onderbouwen, maar de verdenking bleef 
dat hij over de nummers loog. Eindconclusie tevens opdracht 
voor de volgende Barbara viering: Er is meer onderzoek nodig, 
dus blijf zoeken! Nadat Fred Barbaraloog drs. De Jong bedankt 
had, zochten we voorlopig ons heil aan de bar om vervolgens te 
gaan genieten van een uitstekend Barbara-diner waarbij, onder 
deskundige leiding van Cantor Piet Winckelmolen, het VOA ve-
teranenkoor voor de muzikale opluistering zorgde. 

Belangrijke bijzonderheid; de tafelwijnen werden ons aangebo-
den door Jan de Koning, die hiermee een voorschot van zes 
dagen nam op zijn 94ste verjaardag! Eenmaal aan tafel gezeten 
maakt de Cantor het thema van de avond bekend: “Naarmate 
de drank is in de man stijgt het Barbara gezang”! Alvorens de 
wapen hymne wordt aangeheven maakt Piet ons er op attent 
hoe actueel de tekst ervan nog steeds is. Het is marketing avant 
la lettre. In het eerste couplet worden vier vragen gesteld en in 
de laatste regel volgt de apotheose, ’t is Veldartillerie! Als belo-
ning voor onze vocale start gunde de Cantor ons het voorge-
recht. Na gewezen te hebben op het beladen woord “Sneven” 
verzoekt Piet ons het 2e couplet vanuit de eveneens in de tekst 
genoemde “mannenborst” te zingen maar op verzoek van Bart 
in een wat hoger tempo. Als na het nuttigen van enkele culinaire 
hoogtepunten vers drie wordt ingezet zijn onze gedachten bij 
Paul waarvan wij ons afvragen of hij ook “ gejuicht heeft in zijn 
val” die hij kort geleden maakte tijdens werkzaamheden in de 
tuin. Nadat we ook het, volgens de cantor, met testosteron door-
drenkte 4e couplet ten gehore hadden gebracht, naderden de 
drie traditionele hoogtepunten van het feest. Allereerst de toe-
spraak door de oudste Kanonnier. Jan wijdt zijn speech dit jaar 
aan “het paard” dat door de eeuwen heen zo’n onmisbare rol 
heeft gespeeld bij het wapen der Artillerie en dat we ook van-
avond weer hebben bezongen. 
Zijn conclusie: We moeten een standbeeld voor dit edele dier 
gaan oprichten! Dit gezegd hebbende geeft hij het commando 
opstijgen. Opgestegen besloten we deze ouderwets gezellige 
Barbara viering met de vocale gelofte dat al ons handelen dient 
“Tot roem van ’t Regiment”. 
Nadat een ieder zich had gemeld, helaas had een aantal notoire 
vierders zich afgemeld, waaronder Henk van ’t Veen, Hans ten 
Cate, Kees van Schenk-Brill, Fred van Goor en Pier Gonggrijp, 
begaven wij ons naar de ons ter beschikking gestelde zaal. Hier 
werd de Barbara viering geopend met een dronk op Barbara 
met een Barbara bitter, waarna de voorzitter de algemene leden-

vergadering opende. Gelukkig waren ons geen leden ontvallen. 
Dick Heyse en Harry Voorbij hadden aangekondigd hun functie 
als voorzitter respectievelijk / secretaris-penningmeester met in-
gang van 1 januari 2018 neer te leggen. Gelukkig heeft Fred van 
Goor zich aangemeld om de functie secretaris- penningmeester 
te gaan vervullen. Verder heeft Chris van Malkenhorst zich bereid 
verklaard om de functie van voorzitter op zich te nemen, maar 
dat die functie niet gecombineerd kon worden met het lidmaat-
schap van de Ledenraad. Daarop heeft Dick Heyse zich alsnog 
beschikbaar gesteld voor die functie in het afdelingsbestuur. De 
vergadering ging daarop akkoord met de volgende bestuurssa-
menstelling: Chris van Malkenhorst, voorzitter; Fred van Goor, 
secretaris-penningmeester, Bert Alberga, lid en Dick Heyse, 
afgevaardigde naar de Ledenraad. De voorzitter dankte Harry 
Voorbij voor de vele jaren dat Harry secretaris-penningmeester 
was geweest en drukte dit uit met het overhandigen van een 
kruik Barbarabitter. Chris van Malkenhorst, als nieuwe voorzitter, 
bedankte Dick Heyse (54 jaar VOA-lid en 12 jaar afdelingsvoor-
zitter) en Harry Voorbij (27 jaar VOA-lid en 10 jaar secretaris-pen-
ningmeester) voor hun inzet voor de afdeling en drukte dat uit 
met een gloedvol betoog en met een persoonlijke gift voor de 
vertrekkende bestuursleden. Daarna deelde Harry Voorbij mee 
dat hij zijn VOA-lidmaatschap had opgezegd om hem noverende 
redenen. Er werd een motie ingediend om Harry te benoemen 
als buitenlid van de afdeling Noord en die werd met applaus aan-
genomen, waarna Harry niets anders bleef om daarmee in te 
stemmen. Ernst Grote vroeg en kreeg het woord. Hij bedankte 
de vertrekkende bestuursleden voor de zorg die beiden voor de 
afdeling en haar leden hadden betoond. Aan de hand van de 
verklaring van het lied “Turf in je ransel”, bracht hij naar voren 
dat vroeger turf in de ransel werd gedaan om het gewicht te 
verminderen en dat de turf daarnaast kon worden gebruikt voor 
een vuurtje. Hij drukte zijn persoonlijke dank uit in de vorm van 
een Drentsche Turf, gebakken door de beste bakker van Rolde. 
Zijn geschenk werd in dank aanvaard. Daarna werd de door Jitze 
Noorman meegebrachte gong geluid waarmee de ledenverga-
dering werd besloten. 

NOORD
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Uiteraard had Wim Hendriks één van de 
in zijn bezit zijnde Barbara’s meegebracht 
om ons in de gaten te houden. Een dronk 
op Zijne Majesteit werd uitgebracht en 
na het eerste couplet werd met het diner 
begonnen. George Everdij was (vrijwillig) 
bereid gevonden om de legende te on-
derzoeken en daarvan kond te doen. Het 
waren vier echte legendes of verklaringen, 
waaruit het schutspatrones der Artilleristen 
zou blijken. De eerste de meest bekende 
waarin Barbara in 254 in Nicodemië werd 
geboren. Opgesloten in een toren, omdat 
zij zich bekeerde tot het Christendom en 
na de doop vluchtte, maar gevonden werd 
en na marteling door vaderlief werd ont-
hoofd. Waarna deze vader getroffen wordt 
door een bliksem en volledig werd verast. 
De tweede legende zegt dat zij in de 6e eeuw in Afrika wordt 
geboren, zich bekwaamt in alchemie en haar vijanden te lijf ging 
met een “magische” springstof. De derde verklaring zou zijn dat 
in de 15e eeuw de populariteit van Barbara zou toenemen als 
patrones van vele beroepen waaronder de Artilleristen. De vierde 
verklaring vindt plaats in de 19e eeuw, waarin Prins Frederik op 4 
dec. 1820 een bijeenkomst houdt ter ere van Barbara. Pas vanaf 
1936 werd dit een jaarlijkse traditie. Waarna George afsluit met 
een 60 seconde durend gedicht. Zijn voordracht werd met ap-
plaus begroet. Tussen het voor- en het hoofdgerecht werd het 4e 
couplet ten gehore gebracht. Daarna was Hanno Niemeijer zeer 
bereid om toestemming te geven tot opstijgen en het ten gehore 
brengen van het 5e couplet van het Artillerielied. Jan Mulder een 
gast uit Gelderland liet een reünie van 74-4 de revue passeren en 
deelde mee zich aan te willen sluiten bij de afdeling Noord. Veel 
te laat wenste onze voorzitter ons een wel thuis, een fijne Kerst 
en Nieuwjaar en sprak de verwachting uit ons volgend jaar, maar 
dan onder leiding van Chris van Malkenhorst weer te zien. 

De leden van de VOA-afdeling Zuid-West waren vandaag uit-
genodigd in ‘De Fazanterie’ in Ulvenhout voor de traditionele 
Barbaraviering. Vanaf 17.00 uur verzamelden 15 artilleristen, 
vanuit Zeeuws Vlaanderen tot uit Goirle, zich aan de bar in een 
verder gesloten en lege Fazanterie; de verwarming bleek in het 
hele pand uitgevallen, behalve in de Prinsenkamer. En daar kon-
den wij Barbara vieren! Na een aperitief namen we er plaats aan 
een grote rechthoekige tafel, waarna Voorzitter Ben Mooren de 
Barbaraviering officieel opende en aandacht vroeg voor de toe-
treding van Ruud van Run en Ed van Gilst tot het legioen der 
80-jarigen (en ouder). Daarna bood Ben mij de gelegenheid kort 
verslag uit te brengen van de informatiebijeenkomst KL-gene-
raals b.d. in Stroe op 24 november j.l.. Met de nu vrijgekomen 
400 miljoen voor het oplossen van de ergste problemen met-
name in de logistiek van de vier krijgsmachtdelen en de zojuist 
overeengekomen verbeterde arbeidsvoorwaarden meldde de 
CLAS, Luitenant-generaal Beulen, zijn verdere prioriteiten. Hij 
wil een wijziging in het personeelssysteem, waarbij wordt ge-
probeerd de huidige militairen langer in dienst te houden; en qua 
zwaar materieel heeft hij de 18 Pantserhouwitsers 2000, die na 

eerdere bezuinigingen in de verkoop moesten, uit de verkoop la-
ten halen om zodra mogelijk al een extra batterij paraat te stellen! 
En in februari verwacht hij een nieuwe Defensienota. 

Aan tafel ontwikkelde zich een discussie over de bereidheid on-
der de jonge beroeps, van KMA-ers tot soldaten, om in dienst 
te blijven, n.a.v. negatieve signalen uit die groep. Wordt op de 
KMA wel de juiste attitude getoond en overgedragen? Zou de 
stemming onder de jonge artillerieofficieren niet eens moeten 
worden gepeild? Het werd tijd voor het voorgerecht, waarna Jan 
Brethouwer zijn versie van het Barbaraverhaal voordroeg. 

Hij begreep niet waarom een zo ‘exact’ wapen zich voor een be-
schermheilige baseerde op legendes. Jan had na een grondige 
historisch onderzoek alleen een rijke roofridder ontdekt met een 
bloedmooie dochter (echt een ‘stuk’), genaamd Barbara, die hij 
graag goed wilde uithuwelijken. Daarvoor liet hij haar onderrich-
ten bij de zusters in een nabij klooster, waar ze dagelijks heen 
werd gebracht onder begeleiding (een z.g. ‘stuks’-bediening). Zij 
had het er zo naar haar zin, dat zij toen het klooster tijdens een 
noodweer door brand dreigde verloren te gaan God beloofde 
in te treden als non als het klooster zou worden gespaard. En 
het wonder geschiedde, Barbara trad in en werd daarom later 
heilig verklaard. De toehoorders vonden het maar tam eindigen, 
maar beloonden Jan met applaus! En daar Miel toch weer een 
connectie met Shell ter sprake bracht werd hij aangewezen om 
volgend jaar het Barbaraverhaal te vertellen (in max 15 minuten!). 

Het 1e couplet van het Artillerielied klonk vervolgens luid en 
duidelijk in de verder lege Fazanterie. Een heerlijk hoofdgerecht 
werd opgediend, waarna het 4e couplet van ons lied uit volle 
borst werd gezongen. Bij het nagerecht ontstond een levendige 
discussie over de te verwachten afname van simpele banen in 
de toekomst en de invloed van toekomstige werkgelegenheid 
in beroepen bij het openstellen van opleidingen: ofwel moet het 
niet meer gaan om ‘leuk om te studeren’, maar ‘goed voor een 
baan in de toekomst’? Na het dessert werd op commando van 
onze oudst aanwezige artillerist, Art Eger, naar vermogen ‘opge-
stegen’ en het 5e couplet gezongen. Zonder ongelukken werd 
daarna afgestegen en werd de koffie geserveerd. Kortom het 
diner was prima, het was erg gezellig en het ging ergens over! 
Circa 21.30 uur dankte Voorzitter Ben alle aanwezigen en sloot 
hij de geanimeerde bijeenkomst. 

ZUID-WEST
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BEVORDERINGEN BEVORDERINGEN

ACTIEVE DIENST VERLATEN

Rang Naam Wapen

Lkol J. Wingelaar  Art
Maj R.W. Dulk  Luart
 J.C.A. van den Nieuwenhuizen  Art
 G.J .Kramer  Art
 G. Sanderman  Art
 W.R. Dijkshoorn  Luart
 B.L. Kemper  Art
 K.F.A. van der Kort  Art
 L.T. van der West  Art
 S.B. Wiggers  Art
 J.L. Schop  Luart
 M.P. Doree  Art
 D.C. Lima  Luart
Kap B. van Oorsouw  Art
 N. Kalwij  Art
 S.V. Nooijens  Luart
  L.T.A. de Man  Art
 N. Overheul  Art

Rang Naam Wapen

Elnt V.C.F. van den Eventuin  Art
  R.A. de Bruin  Art 
 G.T.C. Terwint  Art
 J.G. Bos  Art
Lnt S. Markai  Art
 J.T. van der Vorm  Art
 M.D. van Gelder  Art

Rang Naam Wapen

Lkol J.A.H.M.P. Smits  Art
Maj T.J. van der Meer Art
 H.P. Boom  Art
Kap R. Kesteloo  Art
Elnt J. Holman Luart
Kornet D.B. Bremmer  Art

Rang e/o Titel Naam Plaats Overlijdensdatum  Leeftijd

Kol b.d.  J.A. Baron de Smeth SCHILDE, België 30 oktober 2017 93

Kap (R) b.d. P.C. Siebelink APELDOORN 2 januari 2018 83

Lkol (R) b.d. Ir J.H.J. Res ZEIST 4 januari 2018 75

Maj (R) b.d Ing H. van de Vrugt VOORSCHOTEN 12 februari 2018 80

Maj b.d. L.A.M.E. Hustinx s-GRAVENHAGE 2 maart 2018 82

OVERLEDEN

IN MEMORIAM

Louis werd geboren in Luik. In 1958 volgde hij als Nederlander de officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie 
in Breda. Na de voltooiing van de opleiding in 1962 werd hij als tweede luitenant geplaatst bij de 43 Afdeling Veldartillerie.  
De startfunctie was zoals gewoonlijk batterijofficier en wel bij de A-Batterij. Dat was de tijd van de 25 ponder. De leger- 
plaats heette toen nog Steenwijkerwold. Hij ging wonen in Havelte. De vervolgfunctie was bij de 49 Afdeling Veldartillerie  
in dezelfde legerplaats, inmiddels omgedoopt tot Johannes Post kazerne.
In 1968 volgde de bevordering tot kapitein en werd hij overgeplaatst naar de 41 Afdeling Veldartillerie die in Seedorf (Dld)  
was gelegerd. De volgende functie was bij de Groep Lichte Vliegtuigen op het vliegveld Deelen. Zijn batterijcommando 
werd vervuld bij de 43 Afdeling Veldartillerie. Na deze plaatsing volgde een functie bij de 12 Afdeling Veldartillerie in de  
Generaal-majoor de Ruyter van Steveninck kazerne in Oirschot. Daarna vervulde hij in Den Haag de nodige functies en  
ging tenslotte in 1986 met functioneel leeftijdsontslag. Louis heeft driemaal de reünie van zijn jaargenoten van de artillerie ge-
organiseerd. Wat hebben we genoten. Eerst in Den Haag waarbij hij zijn rol als stadsgids vervulde. Enige jaren later in Lagos 
(Portugal) met een onvergetelijk boottocht met een fado-muziek groep en een sublieme catering aan boord en niet zo lang 
geleden ons bezoek aan de Koninklijke Stallen. Wij, zijn jaargenoten, herinneren ons Louis als een aimabel mens, met gevoel 
voor stijl. Een betrokken vriend en collega voor wie gastvrijheid en vriendschap in hoog aanzien stonden. Wij wensen Roos 
veel sterkte met het verwerken van het verlies van deze zorgzame echtgenoot. Louis rust in vrede. 

Johan van Ballegooij

* 2 maart 1936 † 2 maart 2018

Louis Alphonse Marie Emile Hustinx
Louis
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Datum jaar Rang / titel / naam / adres / postcode / woonplaats / telefoon

03 mei 88 Lkol b.d. P.J. Pol. / Het Spectrum 34 / 8254 AS DRONTEN / 0321-38 12 82

03 mei 80 Lkol b.d. G.J.C. Claasz Coockson / De Wilgen 2 / 7948 BB . NIJEVEEN / 052-249 17 48

07 mei 86 Maj b.d. R.J. Krale / Bruine Berk 21 / 4881 XR ZUNDERT / 076-597 48 40

10 mei 93 Maj b.d. A.W. van Drecht / Markt 10/03 / 8171 EE EPE / 057-857 33 07

10 mei 88 Kap b.d. A.W. Sorber / Churchill-laan 63 / 3844 BL HARDERWIJK / 034-141 48 37

10 mei 83 Maj b.d. A. Hopmans / Prins Bernhardstraat 76 / 8071 LT NUNSPEET / 034-125 41 13

11 mei 85 Elnt b.d. J. van Alphen / 34 Blackstone Street / 4068 Q INDOOROOPILLY / +61 733 782 914

16 mei 88 Bgen b.d. arts H.J.P. Beerstecher / Simon Vestdijklaan 20 / 2343 KV OEGSTGEEST / 071-515 57 57

21 mei 84 Elnt (R) b.d. M.H.L. Raaff / Draai 81 / 3311 JJ DORDRECHT / 078-676 28 59

24 mei 86 Lkol b.d. H. Kormelink / Albertlaan 27 / 8072 CH NUNSPEET / 034-125 30 94

25mei 82 Kap b.d. G.W. Zijlstra / Westbroek 4 / 6243 CE GEULLE / 043-363 83 55

28mei 88 Elnt b.d. P. Slot / Sprokkelenburg 83 / 4207 BA GORINCHEM / 018-363 17 62

28mei 82 Kap (R) b.d. A.G. Jacobs / Dresdenlaan 1 / 3055 WD ROTTERDAM

29mei 87 Elnt (R) b.d. Drs J. Jacobs / Jan Muschlaan 189 / 2597 TT ’S-GRAVENHAGE / 070-326 36 22

31mei 93 Elnt (R) b.d. P.J. Wierks / Loosdrechtsebos 84 / 1213 ZC HILVERSUM / 035-772 36 45

02 juni 92 Maj (R) b.d. Drs A.J. van der Meer / Elbalaan 21 / 2172 JB SASSENHEIM / 025-223 30 61

02 juni 82 Kap (R) b.d. C. Robbe / Frankenslag 180 / 2582 HZ ’S-GRAVENHAGE / 070-354 51 38

03 juni 84 Elnt (R) b.d. F. Holzhaus / Everocken 25 / 3271 AD MIJNSHEERENLAND / 018-660 21 08

03 juni 82 Elnt (R) b.d. J.W. Post / Alsembloemlaan 22 / B-1652 ALSEMBERG / +32 23801815

04 juni 80 Elnt (R) b.d. Mr. G.J. Bijleveld / Fazantenkamp 481 / 3607 DB MAARSSENBROEK / 034-656 52 75

05 juni 83 Elnt (R) b.d. R.E. Kamp /Vermeerlaan 5 / 3723 EM BILTHOVEN / 030-228 36 41

07 juni 82 Elnt (R) b.d. Mr. J. van van Bodegom / Roekebosk 19 / 9244 HC BEETSTERZWAAG / 051-238 14 89

11 juni 82 Elnt (R) b.d. G.H.M. Smals / Uilenpad 9 / 5076 SJ HAAREN 

14 juni 91 Elnt (R) b.d. P. van Donk / Javastraat 4 / 2405 CT ALPHEN A/D RIJN / 017-242 54 75 

18 juni 93 Elnt (R) b.d. C.J.H. Hoek / Generaal Spoorlaan 62 Flat 120 / 2285 TC RIJSWIJK ZH / 070-396 64 86 

18 juni 89 Elnt (R) b.d. J.C. Osseweijer / Berkenoord 14 / 8172 AV VAASSEN / 057-857 71 96 

18 juni 80 Elnt b.d. J.W. Bredewout / Noorderwal 38 A / 7241 BL LOCHEM / 057-345 02 24 

22 juni 96 Kol b.d. A.H. Verkroost / Kweeklustlaan 7 / 6711 HP EDE Gld / 031-861 09 77

22 juni 81 Elnt (R) b.d. J.F.A. Castelijn / Roggeveld 5 / 6942 MB DIDAM 

23 juni 82 Maj b.d. H. Hoogland / Apollovlinderlaan 21 / 5641 BJ EINDHOVEN / 040-281 40 82

24 juni 98 Maj b.d. P.C. Hoekman / Buurstede 132 / 4904 PG OOSTERHOUT NB / 016-242 71 63 

26 juni 88 Elnt b.d. G.J. Dop / Molenstraat 40 A / 4201 CZ GORINCHEM 

04 juli 88 Kol b.d. Genie J.A.M. Stenger / Professor Boerhaaveweg 87 / 2251 HZ VOORSCHOTEN / 071-561 82 46 

20 juli 88 Maj (R) b.d J.B. Al / Kempenweg 2 B1 / B-3680 MAASEIK / +32-89 50 47 49 

20 juli 82 Maj b.d. F.G.M. de Haas / Oranjekade 9 / 2252 XA / VOORSCHOTEN / 071-651 5 430 

21 juli 88 Elnt (R) b.d. Ing. M.A. Fabius / Oranje Nassau-plantsoen 16 / 2731 BC BENTHUIZEN / 079-331 33 06 

21 juli 81 Elnt (R) b.d. Ir. T.G. van der Meer / Nobelstraat 12 B / 2513 BD ’S-GRAVENHAGE / 070-427 67 68 

22 juli 83 Elnt (R) b.d. Ir. S. Birkenfeld / Goudplevierstraat 110 / 8043 JH ZWOLLE 

22 juli 82 Elnt (R) b.d. J.D. Beintema / Postbus 35 / 9580 AA MUSSELKANAAL / 059-941 31 00 

26 juli 80 Kol b.d. J. Kroon / Spoorkade 39 / 8267 AA KAMPEN / 038-332 57 89 

80 (+) JARIGEN
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Cadetten Wapenvereniging ‘De Artillerist’
Vz: C-wmr M.J.E.L. Thijssen
Secr: C-wmr Y.A. Diaz Murillo
Penm: C-wmr S.J.N.M. Vernooij
1e Lid: C-kpl R.J.A. Spohr
2e Lid: C-kpl W.S. Prins & Elnt J. Lodder
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
Grensoverschrijdend:
(IBAN) BE26 0001 6111 0229

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: M. van Pelt, lkol tit b.d.
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: R. Keijenberg, maj
Secr: vacant
Penm: vacant
Lid: vacant

’s-Gravenhage
Vz: C.J. van Harmelen, lkol (R) b.d.
Secr / lid ledenraad: ing. P.J Antonissen, lkol (R) b.d.
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 / lid ledenraad: ir R.P. Peters, lkol (R)
Secr: Lage Wipstraat 29
4761 EA Zevenbergen
Tel: 0168 - 85 23 32
Mobiel: 0610 - 41 52 51
E-mail: Petersmain@cs.com
Penm: G. Massy, kap (R) b.d.

Noord
Vz: C.A.J. van Malkenhorst, lkol (R) b.d.
Secr: A.Ch. van Goor, lkol b.d.
Penm: als boven
Lid: E.S. Alberga, maj (R) b.d.
Lid ledenraad: D.H.H. Heyse, maj (R) b.d.
Secr: Koningin Julianaweg 15 - 8375 AA Oldemarkt
Tel: 059-167 4 654
E-mail: acvangoor@kpnmail.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: W.S.P. Lemmens, lkol b.d.
E-mail: wsplemmens@gmail.com
Lid: R.F. Schuurman, Lkol

Utrecht en Noord-Holland
Vz: vacant
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: drs J.H. Kruit, elnt (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, lkol
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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Nieuws uit de Afdelingen

APRIL 2018
Oldebroek 05 apr vanaf 16.00 uur Afdelingsbijeenkomst met lezing, Officierscantine LbO

Rotterdam 05 apr vanaf 17.00 uur Humanitas-Kristal, Cypruslaan 400 Nesselande, Rotterdam

Gelderland 13 apr Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

Zuid-West 18 apr vanaf 16.00 uur Bijeenkomst met lezing en diner Uitspanning “De Fazanterie” te Ulvenhout

’s-Gravenhage 19 apr vanaf 17.00 uur Gewone bijeenkomst in gebouw 147 van de Frederikkazerne

Gunners 19 april vanaf 09.30 Personal Branding, Korpszaal HCKVA op de LbO

Zuid-Oost 23 apr aanvang 18.00 uur Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven 

’s-Gravenhage 26 april vanaf 10.00 uur Excursie naar het Nationaal Militair Museum, Soesterberg

MEI 2018
Oldebroek  03 mei vanaf 15.00 uur Afdelingsbijeenkomst met partner, buitenactiviteit, Officierscantine LbO

Rotterdam 03 mei vanaf 17.00 uur Humanitas-Kristal, Cypruslaan 400 Nesselande, Rotterdam

Gelderland  11 mei  Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

Utrecht / NH 11 mei vanaf 17.30 uur Bijeenkomst met dames, Van der Valk De Biltsche Hoek, de Holle Bilt 1, De Bilt

VOA 16 mei vanaf 10.00 uur Algemene ledenvergadering, ‘s-Hertogenbosch

‘s-Gravenhage  17 mei vanaf 17.00 uur  Gewone bijeenkomst in gebouw 147, Frederikkazerne

Zuid-Oost 28 mei vanaf 18.00 uur Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven

Zuid-West 31 mei vanaf 16.00 uur Bijeenkomst met diner Uitspanning “De Fazanterie” te Ulvenhout

JUNI 2018
Oldebroek 07 juni  Afdelingsbijeenkomst met excursie, extern dineren

Rotterdam 07 juni vanaf 17.00uur Humanitas-Kristal, Cypruslaan 400 Nesselande, Rotterdam

Gelderland 08 juni Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

Zuid-West 20 juni Excursie naar Museum Slag om de Schelde, Locatie: Nieuwdorp Zeeland

’s-Gravenhage 21 juni vanaf 17.00 uur Gewone bijeenkomst in gebouw 147 van de Frederikkazerne

VUSTCO en VOA 22 juni vanaf 17.00 uur  Galafeest Officieren Artillerie, Officierscantine LbO

Zuid-Oost 25 juni aanvang 18.00 uur Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven

JULI 2018
Oldebroek 05 juli vanaf 16.00 uur Afdelingsbijeenkomst met partner, BBQ, Officierscantine LBO

Rotterdam 05 juli vanaf 17.00 uur Humanitas-Kristal, Cypruslaan 400 Nesselande, Rotterdam

Utrecht / NH 06 juli vanaf 17.30 uur Bijeenkomst met dames, Van der Valk Biltsche Hoek, de Holle Bilt 1, De Bilt

Gelderland  13 juli Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

Zuid-Oost 23 juli aanvang 18.00 uur  Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven 

Zie ook voor update www.voaweb.nl



68

Maj Luchtdoelartillerie R.W. Dulk
Maj Artillerie S.A. Ober
  
Cijferwisseling 20-Jarige Dienst als Officier
Maj Luchtdoelartillerie A.M.Y. Hoogmoet
Maj Artillerie C.J.T. Schumacher
Maj Luchtdoelartillerie D. Zielman
Maj Artillerie E. Tromp
Maj Artillerie E.T. Rosloot
Maj Luchtdoelartillerie H.A. Nijkamp
Maj Luchtdoelartillerie J.J.G. Buddingh
Maj Luchtdoelartillerie M. Serne
Maj Luchtdoelartillerie M.B. Klapdoor
Maj Artillerie M.W.A.K.H. van Heynsbergen
  
Cijferwisseling 25-Jarige Dienst als Officier
Lkol Artillerie A. van der Schuit
Maj Artillerie H. te Kulve
Lkol Artillerie J. Koers
Lkol Luchtdoelartillerie J. Ligthart
Lkol Luchtdoelartillerie J.C.M. Kuijpers
Maj Artillerie J.D. van Zuijdam
Lkol Artillerie J.J.M. Oomens
Kap (R) Artillerie J.W. Klinkhamer
Lkol Artillerie K.L. Fridsma
Lkol Luchtdoelartillerie L.J. van der Ploeg
Maj Luchtdoelartillerie M.J. Burrij
Maj (R) Artillerie P.H.A. Tjallinks
Maj Luchtdoelartillerie R.D. Ernst
Lkol Artillerie R.D. van Noort
Lkol Artillerie S.R. Wouda
Lkol Artillerie T. Jansen
Maj Artillerie T.G.M. van den Bor
  
Cijferwisseling 30-Jarige Dienst als Officier
Lkol Artillerie A. Strijker
Maj Artillerie C.R. Vreeken
Kol Artillerie E.A. de Landmeter
Maj Luchtdoelartillerie J.L.M. Sliepen
Kol Luchtdoelartillerie L. Jobse
Maj (R) Artillerie L. van der Wiel
Lkol Artillerie L.F.A. Houben
Lkol Artillerie L.J.C. Blom
Lkol Artillerie M.A. van de Poll
Kol Artillerie N.J. Moerkens
Kol Luchtdoelartillerie P. de Ruiter
Lkol Artillerie S.A. van Iwaarden
  
Cijferwisseling 35-Jarige Dienst als Officier
Lkol Artillerie F.C. Glerum
Maj (R) Artillerie H. Rentzing
Lkol Artillerie J.A.H.M.P. Smits
Genm Luchtdoelartillerie J.J.M. van Maaswaal
Maj Artillerie J.W.L. Rodenburg
Lgen Luchtdoelartillerie L.J.A. Beulen
Lkol Artillerie P. Boering
Lkol Artillerie R.F. Schuurman
Kap(R) Artillerie R.M. Alberts
Kol Artillerie S. Kooijman

UITREIKING OFFICIERSKRUIZEN 2017 
op 06-12-2017 en de cijferwisseling

Officierskruis 15-Jarige Dienst als Officier     
Maj Luchtdoelartillerie A. Gerardu
Maj Artillerie D. Derwisinski
Maj Luchtdoelartillerie D.C. Lima
Maj Artillerie E.C. Pelupessy
Maj Artillerie E.J. Kosters
Maj (R) Artillerie H.M. Damme
Kap Luchtdoelartillerie H.T.G. Hoenselaar
Maj Artillerie J.P.E. Tiedink
Maj Artillerie K.E. Schreuder
Maj Artillerie M.M. Kiestra-Verkoulen
Maj Artillerie R. Venekamp
Maj Artillerie R.C.H. de Vries

In het afgelopen jaar zijn er door de AVA een aantal eigen  
activiteiten georganiseerd die in komend jaar zullen worden her-
haald. Mogelijk dat er door het korps (Korps Veldartillerie, Korps 
Rijdende Artillerie of het Korps Luchtdoelartillerie) waartoe U be-
hoort nog een extra bijeenkomst wordt georganiseerd.
In 2018 heeft het bestuur van de AVA de volgende planning voor 
activiteiten:
1.  Op vrijdag 4 mei de mogelijkheid om via de AVA deel te ne-

men aan een ere-couloir van veteranen op de Dam in Am-
sterdam. Er wordt mogelijk  geloot;

2.  Op zaterdag 5 mei bij voldoende animo met een AVA-deta-
chement deelname aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen;

3.  Op zaterdag 30 juni bij voldoende animo deelname met een 
AVA-detachement aan de Veteranendag en het -defilé in Den 
Haag. (Alleen voor veteranen).

  NB: U dient zich persoonlijk voor 1 mei in te schrijven via 
veteraneninstituut.nl/direct-regelen >>’Mijn Vi’. Heeft u geen 
internet dan kunt u zich ook aanmelden via Veteranenloket 
tel 088-3340050. Duidelijk aangeven dat u van de AVA bent;

4.  Op zaterdag 8 september deelname aan de Reünie Veld- en 
Rijdende Artillerie tijdens de Open Monumentendag op de 
Legerplaats bij Oldebroek in ’t Harde;

5.  Op dinsdag 18 september de mogelijkheid om via de AVA 
deelname aan een ere-couloir van veteranen op Prinsjesdag 
in Den Haag. Er wordt mogelijk geloot.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een email aan 
AVA tav kol art bd F.T. Dürst Britt, p/a n FT.DurstBritt.02@ 
mindef.nl. U ontvangt dan per aangemelde activiteit nadere  
informatie.

ARTILLERIE
V E T E R A N E N

VERENIGING

ASSOCIATIE

TEKST /// LKOL ART B.D. F.T. DÜRST BRITT
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ARTILLERIEJAARCONCERT
Het is bijna weer zover: het jaarconcert van het Reünie Orkest 
Artillerie Trompetterkorps komt eraan! Bent u er ook bij op zater-
dag 14 april? Dankzij sponsoring van de RABO-bank in Uden is 
het mogelijk U één of meerdere plaatskaarten gratis ter beschik-
king te stellen. Meldt U zich aan via roa@hetnet.nl.

Dit jaar vindt het jaarconcert van het ROA plaats in Theater Mar-
kant in Uden. Op zaterdag 14 april poetsen de blazers hun instru-
menten op en presenteren ze u hun jaararrangement. Lady spea-
ker Astrid Bonemeijer verwelkomt u met een speciaal muziekstuk 
en ook de nodige verrassingen blijven niet uit. Het belooft een 
speciale middag te worden. Het programma begint om 14.00 uur 
(inloop 13.30 uur) en eindigt om 16.15 uur.

GEPLANDE OPTREDENS in 2018
• 14 april Artilleriejaarconcert in Uden 
  (Noord Brabant)
• 4 mei  Herdenking bij de Basis in Doorn
• 5 mei  Bevrijdingsfestival Vlaardingen
• 30 juni  Veteranendefilé Den Haag
• 15 juli  Kerk in Haamstede
• 20 juli  Vierdaagse Nijmegen
• 15 augustus  Herdenking bij de Basis in Doorn
• 25 augustus  Garnizoensdag in Coevorden
• 8 september  Open Monumentendag ’t Harde
• 29 september  Concert in Zierikzee

Mocht U nog een beroep willen doen op het ROA voor een op- 
treden, meldt U dat dan tijdig via ftdurstbritt@kpnmail.nl.

Het repetitieschema voor 2018: zie onze website www.reunie- 
orkestartillerie.nl Voor evt. wijzigingen. 
De repetities zijn (tenzij anders aangegeven) op de zaterdag vanaf 
10.00 tot 14.30 uur in de sportzaal op de Legerplaats bij Olde-
broek in ‘t Harde. In 2018 zijn de volgende repetities gepland die 

ook door belangstellenden bezocht kunnen worden: 7 april, 26 
mei, 16 juni, 11 augustus, 6 en 27 oktober en 24 november. I.v.m. 
de toegangscontrole tot het kazerneterrein, worden bezoekers 
verzocht zich vooraf aan te melden bij Frits Dürst Britt.

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 EN FOTO’S /// LKOL ART B.D. F.T. DÜRST BRITT

Wij zijn momenteel met name opzoek naar versterking bij de 
bugel en hoorn sectie. Heb je geen militaire achtergrond maar 
lijkt het je wel leuk om ons orkest te versterken, neem dan ook 
contact met ons op. E-mail: ftdurstbritt@kpnmail.nl

Lijkt het je leuk om bij 
het ROA muziek te maken?
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JANUARI-BIJEENKOMST
Veel afmeldingen vandaag, veelal door griepverschijnselen. De 
Afdeling is daardoor teruggebracht tot een ouderwetse lichte- 
veldbatterij van zes (vuur)monden. Het woord monden wordt  
hier niet voor niets gebruikt, want de schotel hapjes is berekend 
op meer aanwezigen, en Jan staat daarom telkens op om ook 
andere gasten iets aan te bieden. Het valt op dat Jan alleen met 
zijn voornaam wordt aangeduid. Dat komt omdat in een vorig 
verslag ons rechtlijnige lid Tom ook met achternaam werd ge-
noemd. Een vage kennis van hem googlede zijn naam op in-
ternet en kreeg het verslag in Sinte Barbara onder ogen. In die 
omstandigheden kun je als verslaggever geen persoonlijke op-
merkingen meer maken zonder de privacy te schenden. Zodoen-
de. Insiders weten toch wel wie bedoeld wordt.

De avond wordt geopend met een borrel 
van het huis, waarbij uitbater Boudewijn 
uitgebreid stil staat bij zijn jongere broer, 
die onlangs op slechts 29-jarige leef-
tijd plotseling overleed. Daarna neemt  
Marius het woord voor een jaarover-
zicht, met als dieptepunten het overlij-
den van Hans, Frits en onlangs ook ons 
trouwe lid Peter. 

Andere gebeurtenissen noemt hij niet, hij kan, naar hij zegt, die 
niet beter verwoorden dan Jos in zijn verslagen in Sinte Barbara. 

Dan de toekomst. We krijgen het nog druk. Op 28 februari wordt 
het 225-jarig bestaan van het KRA in Arnhem gevierd. We horen 
daar wel bij te zijn, ook al zijn we niet allen Rijder. Op 20 april de 
kookcursus van George, met dames, op 16 mei de jaarvergade-
ring, en daar tussendoor nog het bezoek aan de musea, als de 
Offcantine dan tenminste nog beschikbaar is. Ook de toekomst 
van de Artillerie in het algemeen komt aan de orde. Een uitge-
breid exposé, te veel om hier op te nemen. Aan zo’n overzicht 
hoort een apart artikel in Barbara te worden gewijd. Maar toch in 
het kort de hoofdpunten:
•  De extra gelden van Defensie worden besteed aan herstel, 

vernieuwing en uitbreiding,
•  Bij de Veldartillerie krijgt de Afdeling 4 (vmd)batterijen, 2 met 

de PzH, en 2 met de mortieren (wellicht een toekomstpers- 
pectief van twee Afdelingen?) en wordt langedracht munitie 
(70 km) getest,

•  De LuA (de grond/luchteenheid) wordt steeds professioneler 

met zelfs een radarsysteem dat zowel grond- als luchtdoelen 
kan detecteren, en andere technische attributen.

Cees presenteert daarna het financieel jaaroverzicht met als be-
langrijkste item de schenking door een goede vriend die zo on-
der de indruk was van de viering van ons 50-jarig verblijf bij de 
Bodega, drie jaar geleden, dat hij een bijdrage wilde leveren aan 
onze kameraadschap.

Het wordt tijd voor een drankje. Hans en Cees strijden om de 
voorrang, en Hans wint. Hij heeft het beste argument, hij heeft 
vijf dagen geleden een kleinzoon gekregen, die nu reeds be-
stemd is om artillerist te worden. Cees kan niets anders inbren-
gen dan dat hij 80 jaar is geworden. De toekomst, zeker die van 
de Artillerie, gaat uiteraard voor. Daarna komt Cees alsnog aan 
de beurt, maar de borrel die gewoontegetrouw in het nieuwe jaar 
door de Afdeling wordt aangeboden wordt uitgesteld tot de vol-
gende maand. 
Dit verslag zou te lang worden als ik alle andere aan de orde 
gekomen onderwerpen zou bespreken, maar één uitzondering 
is op zijn plaats: Dirk vertelt over de Battlefield Tours Arnhem, 
door hem georganiseerd, waarbij de Slag om Arnhem niet zoals 
gebruikelijk wordt belicht vanuit geallieerd gezichtspunt, maar 
vanuit Duits perspectief. Dat kan niet anders dan verhelderend 
zijn en leiden tot een verbreding en verdieping van het inzicht in 
het gebeuren. Iets om in de gaten te houden! 

NOVEMBER BIJEENKOMST
Ondanks de onverwachte wijziging van het programma, ging de 
bijeenkomst van start alsof er niets aan de hand was, dus met 
een ruim aantal aanwezigen. Op dezelfde traditionele wijze ging 
ook voorzitter Kees van start, in zijn geval met het oproepen tot 
het zingen van het eerste couplet voor ons erelid Willem, ge-
volgd door het aankondigen van een postuum rondje van Jaap 
Vrolijk. Jaap had namelijk bij hun laatste contact gezegd dat dit 
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moest worden aangeboden als hij er in november niet meer bij 
zou zijn. Wij toostten op Jaap en zongen voor hem het tweede 
couplet. Als deel van zijn verdere mededelingen verwelkomde hij 
J.W.C. Tellegen – alleen deze eerste keer officieel met voorletters 
maar in het vervolg gewoon Jan Willem – die dankzij Guus van 
Erp de weg naar de VOA had teruggevonden. Aan het einde van 
de mededelingen vroeg secretaris Piet aandacht voor het mee 
tekenen op de verjaardagskaart voor Joop Buitenhuis, die op 21 
november zijn 95e verjaardag zou gaan vieren. Ed van Gilst bood 
aan de kaart persoonlijk aan Joop te gaan overhandigen waar-
mee we toch weer mooi een postzegel categorie 1 uitspaarden 
(nog even en het posttarief is voldoende voor een rondje). Een 
tweede rondje kwam van Hans Couzy, die aangaf hoe goed het 
is dat de VOA er steeds is voor diegenen die na zakelijke of dien-
stomzwervingen willen terugvallen op het oude nest. In dat oude 
nest dronken we Hans toe met als beloning het derde couplet.

Jan Kreuger met FLO

De maaltijd had al een wat winters karakter met vooral een worst 
van zulke geweldige afmetingen dat, zelfs al had Teun zijn fa-
meuze worstvermenigvuldiging moeten uitvoeren, er nog een 
respectabel stuk zou zijn overgebleven. Nu hoefde dat niet en 
kon de giga worst worden weggespoeld met de rode wijn die 
werd aangeboden door Jan Kreuger en wel wegens zijn FLO. Wij 
hebben ons er niet in verdiept hoe dat FLO tegenwoordig wordt 
vastgesteld want Jan lijkt nog zo jong en ons maar bepaald tot 
het hem toezingen met het vierde couplet. 
Zo kort voor de Barbaraviering kwamen we toch alweer aardig 
in de buurt van het vijfde couplet en omdat Tony rondging met 
de appèllijst om de leden die zich nog niet hadden aangemeld 
tot spoed te manen, zijn we ervan overtuigd dat op 4 december 
een veelstemmig gemengd Rotterdams/Haags koor ook aan dat 
vijfde couplet zal toekomen. 

EINDEJAARS-BIJEENKOMST
Met enkele vaste deelnemers op vakantie, enkele anderen ver-
hinderd wegens familieverplichtingen en weer enkele anderen 
met wat kwakkelende gezondheid, was het naar Haagse begrip-
pen bijzonder rustig bij deze bijeenkomst onder de Kerstboom. 
Rond half zes nam de voorzitter het woord en vroeg allereerst 
om het eerste couplet voor onze erevoorzitter. Dat Kees daarbij, 
onder verwijzing naar de woonplaats van Willem, de verschillen-
de gemeentes in de Bollenstreek wat door elkaar husselde was 
niet bedoeld als een aankondiging van nieuwe gemeente- inde-
ling maar kwam meer door diverse interrupties niet in het minst 

door erevoorzitter Willem zelf. Bij zijn terugblik op de laatste we-
ken vroeg Kees aandacht voor het overlijden van Harrie van der 
Zande, onze vele jarenlang trouwe deelnemer die er steeds op 
stond om zijn positie als begunstiger te benadrukken bijvoor-
beeld door het niet opstijgen. Ook keek hij vooruit over een tijds-
spanne van enkele maanden tot een aantal minuten, dit laatste 
omdat hij aankondigde dat de wijn aan tafel zou worden aan-
geboden door het bestuur maar dat hij daarvoor op dit moment 
als blijk van waardering het vierde couplet verwachtte. Uiteraard 
kreeg hij wat hij vroeg. Omdat het hier en daar was opgevallen 
dat Teun van der Plas geen stropdas droeg maar een zwarte 
coltrui, meende Teun niet beter te kunnen doen dan daarvoor al-
gemene aandacht te vragen en wel door het aanbieden van een 
rondje. Hoewel wij van mening waren dat hij zich niet afwijkend 
behoeft te kleden voor het aanbieden van een rondje, zongen wij 
onze TMD-er toch toe met het couplet van de kruitdamp want 
uiteraard was – toch zeker in onze tijd – zonder meten geen we-
ten van nulpunten en grondpunten en daarbij waren de TMD-ers 
onmisbaar.

Teun wordt toegezongen

Goed en wel aan tafel gezeten nodigde de voorzitter ons uit tot 
het zingen van het derde couplet ter ere van onszelf. Daarna 
stelden wij vast dat het “juichen in zijn val” meer verklaard moest 
worden door de stemming en het tijdstip waarop enkele jonge 
artillerieofficieren destijds de tekst van ons Artillerielied hadden 
opgesteld dan door de behoefte aan heldendom. En toch een-
maal bij wijze overpeinzingen aanbeland, voegde de oud Leger-
korpscommandant daaraan toe hoe hij destijds aan politici het 
verschil tussen denken en doen had moeten uitleggen. Al met al 
dus een einde op niveau van het VOA Den Haag jaar 2017. 

NIEUWJAARS-BIJEENKOMST
De storm was weliswaar in onze kuststreek in de loop van de 
middag wat geluwd maar de daardoor ontstane verkeerschaos 
was kennelijk nog niet opgelost en had het een aantal leden on-
mogelijk gemaakt om de Frederikkazerne te bereiken. Daarbij 
nog gevoegd dat een door de griepprik niet te overwinnen griep-
virus een aantal leden waaronder bestuurslid Cas Robbe had ge-
veld en dat tenslotte bestuurslid Tony Viskil door een losliggende 
stoeptegel onderuit was gehaald en het naar Haagse begrippen 
kleine aantal aanwezigen was verklaard. 

Extra hulde dus aan Rotterdammer Daniël van Alphen die zich 
over de A13 toch een weg naar gebouw 147 had weten te ba-
nen en misschien reden voor Opel Nederland om een extra TV- 
spot over de Mokka X te lanceren. Voorzitter Kees van Harmelen 
zette daarom bij zijn openingswoord direct na zijn Nieuwjaars-
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wens zelf het eerste couplet in ter ere van erevoorzitter Willem 
Loos. Hij beloofde de leden enkele spetterende bijeenkomsten 
in de komende maanden en voor dit moment wat gespetter mid-
dels het eerste rondje. Dat kwam van Teun van der Plas voor zijn 
74e verjaardag waarbij voor het toezingen deze keer secretaris 
Piet Antonissen als pro-cantor fungeerde.

Jarige Teun

Kees introduceerde ook nog ons nieuwe lid Marcel Mulder, die 
met zijn 59 jaar onze gemiddelde leeftijd drastisch naar bene-
den bij stelt en die tot groot genoegen van verslaggever ondanks 
zijn Technische Staf carrière zijn Artillerie roots niet was vergeten 
en de coupletten van ons Artillerielied zonder spiekbriefje mee 
zong. Voor we aan tafel gingen vond bij de bediening een wis-
seling van de wacht plaats. Wij kunnen niet zonder Marian en 
Marian kan niet zonder ons en daarom volgde zij haar privé en 
zakelijke partner Ruud op achter de bar en bij de tafel met de 
ingrediënten van de maaltijd. 
Die maaltijd was een mix van winters en Indisch maar in ieder 
geval voedzaam. De wijn erbij was een geste van het bestuur uit 
het reservefonds dat we eigenlijk zelf hebben opgebouwd zodat 
we elkaar met een gerust hart nog een keer konden toe klinken 
op het nieuwe jaar. Verslaggever heeft de rest van de avond thuis 
“on alert” gezeten maar er kwamen geen berichten binnen zodat 
hij aan nam dat iedereen veilig thuis is gekomen. 

JANUARI-BIJEENKOMST
De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar heeft altijd iets bij-
zonders. Met de voorbije feestdagen nog in het achterhoofd en 
nog vol met goede voornemens, ook van mensen van boven de 
veertig, zijn alle begroetingen even hartelijk mede vanwege de 
aanwezigheid van onze dames. Kortom een warm begin van een 
nieuw jaar dat we met z’n allen proberen een positieve vorm te 
geven.
Onze voorzitter, Kol b.d. Fred Müller, sprak het aandachtige ge-
hoor onze afdeling voor de 21ste maal toe. Derhalve mochten 
we een echte volwassen toespraak verwachten. En dat was het! 

Na een complimentje aan alle 
dames, besteedde hij aandacht 
aan:
• Het wisselen van de wacht van 

de chef-hofmeester in de offi-
cierscantine. Het reilt en zeilt 
als immer;

• De leden die vanwege ziekte 
niet meer aanwezig kunnen 
zijn;

• De gang van zake tijdens de 
bijeenkomsten van 2017;

• Het wel en wee van de VOA in 
het algemeen;

• Het museum;
• Een korte vooruitblik in het komend jaar.

Hierna konden we genieten van het drankje dat het bestuur, als 
eerste goede daad in 2018, aanbood. 
Toen iedereen een plaatsje had gevonden aan de mooi versier-
de dis, kon het diner aanvangen met een kleine plechtigheid, 
namelijk een heildronk uitbrengen op Zijne Majesteit de Koning. 
Daarna was er nog geruime tijd om met elkaar, onder het genot 
van een heerlijke maaltijd en een glaasje, een goed gesprek te 
voeren. Laat 2018 maar komen! 

FEBRUARI-BIJEENKOMST
Het wordt langzamerhand een traditie dat de Afdeling Oldebroek 
iedere maand iets bijzonders heeft. Op 1 februari 2018 hield de 
Kol D. van Ingen van de Luchtmacht een bijzonder boeiende 
presentatie over zijn uitzending als contingentscommandant van 
450 Nederlandse militairen in Mali in het kader van een bijdra-
ge aan MINUSMA. (United Nations Multidimensional Integrated 
Stabilization Mission in Mali). 

De kolonel gaf aan dat hij zijn eerste opleiding had genoten bij de 
Landmacht en derhalve ook die taal kon spreken. Dit maakte het 
verstaan en begrijpen heel gemakkelijk. 
De taak van onze krijgsmacht is uiteraard vastgelegd in onze 
grondwet en behelst:
• De bescherming van eigen en bondgenootschappelijk grond-

gebied;
• De bevordering van de internationale rechtsorde;
• De ondersteuning van de civiele autoriteiten.

Een en ander vastgelegd in de artikelen 90, 97 en 100 van onze
grondwet.

OLDEBROEK
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MINUSMA heeft het volgende mandaat:
• Stabiliseren van bevolkingscentra en het herstellen van 
 centraal gezag;
• Bevordering politieke dialoog en verkiezingsproces;
• Bescherming van de burgerbevolking en VN-personeel;
• Bevordering en bescherming van mensenrechten;
• Ondersteunen van humanitaire hulp;
• Ondersteunen van behoud van cultureel erfgoed;
• Ondersteunen van nationaal en internationaal recht.

Dat is allemaal gemakkelijk besloten, maar de situatie in Mali, 
gelegen in de SAHEL-regio is zeer complex:
• Een klimaat waarin het weer gortdroog is of kletsnat (In twee 

maanden evenveel regen als in Nederland in een heel jaar);
• Bevolkingsopbouw met veel jeugdigen met weinig perspec-

tief;
• Een veiligheidssituatie die veel te wensen verlaat mede door 

mensensmokkel, drugssmokkel, rebellie en jihadisme.

De Nederlandse militairen hielden zich bezig met de uitvoering 
van verkenningen en het vergaren van inlichtingen, met lange 
afstandspatrouilles, met verkennings- en transportvluchten, me-
dische evacuatie, met logistiek en onderhoud. Tegelijk moet men 
ook in het Kamp Castor zorgen dat je veilig kunt wonen, eten en 
ontspannen, want de boog kan niet altijd gespannen zijn. En dat 
allemaal in een verzengende woestijnhitte. Daarnaast wil men 
natuurlijk weten hoe het met de familie in Nederland gaat en om-
gekeerd en dat alles op afstand. 

Militaire vaardigheden die theoretisch onder de pet zitten moe-
ten in zo’n situatie handen en voeten krijgen: leiding geven onder 
moeilijke omstandigheden, zoals een raketaanval, andere cultu-
rele gewoonten kunnen aanvaarden en begrijpen, hoogwaardig-
heidsbekleders ontvangen en informeren. In zo’n situatie bete-
kent het dragen van de eindverantwoordelijkheid ook uitdragen 

dat je niet op grote afstand staat van je mensen, maar dat je 
samen een klus moet klaren en dat samen betekent dat je elkaar 
kent en op elkaar aankunt, kortom: een team zijn, een doel heb-
ben en goed communiceren. 
De presentatie van Kolonel Van Ingen was zo boeiend dat de 
meeste b.d. officieren niet aan slapen toekwamen het zelfs pres-
teerden slimme vragen te stellen en een eigen bijdrage konden 
leveren door hun grote ervaringen in te brengen. Tijdens het 
smakelijke diner was er derhalve nog voldoende stof om over na 
te denken en te praten. 
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Arnhems burgemeester Marcouch gaf met het uit 1925 stam-
mende 6-veld geschut het symbolisch startschot voor de fes-
tiviteiten rond het 225-jarig bestaan van de Gele Rijders. Ook 
Den Haag zal dit jaar in de festiviteiten delen, de stad waar  
het Korps Rijdende Artillerie jaarlijks op Prinsjesdag vanaf het 
Malieveld de saluutschoten verzorgt. Vanaf het vertrek van de 
koning vanaf Paleis Noordeinde tot aan zijn terugkeer, vuren  
de artilleristen elke minuut een schot af. Vandaag was het  
even een beetje Prinsjesdag in Arnhem.

Verhuizen uit Arnhem. Van 1839 tot 1998 hadden de Gele  
Rijders daar hun kazerne. Eerst de Willemskazerne het laatste 
in de Saksen Weimar aan de Weg achter het Bos, tegenwoor-

dig een wooncomplex. Veel oudere Arnhemmers balen er nog 
steeds van dat bezuinigingen op Defensie ertoe hebben geleid 
dat het Korps toen naar ‘t Harde moest verhuizen. ,,Dicht bij  
de schietheide en op een grote kazerne’’, herinnert oud-com-
mandant van het Korps luitenant-generaal b.d. Hans Sonneveld. 
“Allemaal erg efficiënt dus maar de band met Arnhem kreeg een 
geweldige knauw.’’

Luitenant-kolonel Rienk Sijbrandi, de huidige commandant van 
het Korps Rijdende Artillerie, sprak de Gele Rijders van toen en 
nu toe in de ijzige kou op het Gele Rijdersplein te midden van 
honderden belangstellenden. Hij sprak vol lof over de militairen 
die net terug zijn gekeerd van een oefening in het hoge noorden 

TEKST /// OVERGENOMEN UIT DE GELDERLANDER    FOTO’S /// PHOENIX OOCL

ARNHEM - DE GELE RIJDERS VEROVERDEN VANMIDDAG WEER DE HARTEN 
VAN DE ARNHEMMERS. IN HUN PRACHTIG CEREMONIEEL UNIFORM UIT  
DE TIJD VAN KONING WILLEM II STREKEN ZE IN HET HART VAN DE  
GELDERSE HOOFDSTAD NEER. MET PAARDEN EN KANONNEN UIT DE  
NEGENTIENDE EEUW EN MET MODERN GESCHUT EN MORTIEREN, BIJ  
WIJZE VAN EREGROET VOOR HUN OUDE GARNIZOENSSTAD.

Nieuws van hetWapen
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van Noorwegen. Ook koud maar dan anders. “Het is hier kou-
der dan in Noorwegen’’, grinnikte een Gele Rijder na afloop van 
het appèl met vele toespraken voor de militairen in strak gelid. 
“In Noorwegen was er actie.’’ Sijbrandi sprak de militairen toe in 
vol ornaat, in de  ‘dolman’ van de Gele Rijders, het befaamde 
uniform uit 1842 met de gele koorden en lissen. Kenners gaven 
uitleg dat het hoofddeksel geen berenmuts is maar een stevige 
kolbak, een voorloper van de helm die ervoor zorgde dat een 
houw met een sabel op het hoofd zonder gevolgen bleef. 
Sonneveld gaf het volk uitgebreid les in de geschiedenis van  

de Gele Rijders. Opgericht in 1793 omdat de Staten-Generaal 
de zenuwen kregen van de gevolgen van de Franse revolutie. 
“In Parijs had de guillotine in een enkel jaar al 40.000 slachtoffers 
gemaakt. Vandaar de haast met het besluit om een rijdende artil-
lerie op te richten.’’ 

Sonneveld drukte de toeschouwers op het hart dat die revolu- 
tionaire Fransen helaas niet voor de poes waren en Nederland  
in vlot tempo veroverden. “Ze staken de grote rivieren over toen 
die dichtgevroren waren. Dat was nog eens een winter.’’ 

Nieuws van hetWapen

Burgemeester Marcouch vuurt het 6-veldgeschut af

Korpscommandant, Lkol R. Sijbrandi (helemaal re) en C-LAS, 
Lgen L. Beulen (2e van rechts) Standaardwacht Korps Rijdende Artillerie

Korpsadjudant Aooi R. Pieloor
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Door operationele taken is de Galacommissie verzwakt, maar 
ook versterkt. Verzwakt door het feit dat Kapitein Thijs van der 
Linde (voorzitter van de Gala Commissie) momenteel op uitzen-
ding is. Anderzijds versterkt door Eerste-luitenant Evelien Kroot. 
Wij zijn met de komst van Evelien meer dan blij! De vrouwelijke 
inbreng zal zeker zijn vruchten afwerpen. Om het “roots” gevoel 
weer te ervaren zal het dertiende Gala plaatsvinden op de Leger-
plaats bij Oldebroek. In onze vertrouwde omgeving gaan wij 
weer zorgdragen voor een geweldige opzet. We rekenen op uw 
deelname! Het thema van het Gala 2018 is “Serata Italiana”. 

We zitten vanaf 17.00 uur aan lange tafels waarop Italiaanse spij-
zen & dranken staan en komen. Een DJ zal zorgen voor de juiste 
muziek om in de Italiaanse zomerse sferen te komen. Bij goed 
weer zitten we natuurlijk buiten. In de avond gaan we vanaf 
20.00 uur over in een galadeel, waarbij wij nieuwe muziek en 
heerlijke Italiaanse amuses in een sfeervolle en vertrouwde am-
biance presenteren. Onze “hoffotograaf-paar” Johan & Coby 
Bergsma maken wederom impressiefoto’s van het gala. Tevens 
krijgt men de mogelijkheid om een staatsieportret te laten maken 

of een gepast alternatief in Italiaanse stijl... Bedenk zelf een  
thema! We geven u ook de kans om “Italiaans te Karaoken”, 
maar wat bovenal de bedoeling is... genieten! Wilt u naar uw  
legering? De GALA bus brengt u haalt u. 

Wilt u boeken of vragen stellen? Digitaal aanmelden kan vanaf 
15 Maart via www.voaweb.nl (Doorklikken op de homepagina).
Per post aanmelden: In dit Sinte Barbara nummer is een  
ANTWOORDKAART gevoegd. Ingevuld sturen (geen postzegel 
nodig) naar het ANTWOORD adres.
Op 9 juni sluit de inschrijving. Heeft u al vragen en wensen? Mail 
naar galafeest@live.nl

Wij gaan verder met onze voorbereidingen.
Uw galacommissie,

Wnd Voorzitter Lkol Bd Kelvin de Richemont
Secretaris Tlnt Niels Jeuring
Penningmeester Lkol bd Roeland van Santvoord
Productie Elnt Evelien Kroot
 

DIT JAAR ORGANISEERT DE GALACOMMISSIE GALA 2018 “SERATA ITALIANA” 

OP VRIJDAG 22 JUNI 2018. WEDEROM IN SAMENWERKING MET DE  

VERENIGING OFFICIEREN ARTILLERIE (VOA), DE WAPENOUDSTE DER  

ARTILLERIE (WOA), HET DEFENSIE GRONDGEBONDEN LUCHTVERDE- 

DIGINGS-COMMANDO (DGLC) EN HET VUURSTEUNCOMMANDO (VUSTCO). 

Verenigingsnieuws
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Verenigingsnieuws

BELANGRIJKE INFORMATIE

LOCATIE

Legerplaats bij Oldebroek

ADRES
 

Eperweg 149, 8084 HE ´t Harde

ROUTE
 

Vanaf de afslag Legerplaats bij Oldebroek 
volgt u de bewijzering (GALA 2018)

OVERNACHTING

Er is beperkt legering mogelijk! Vroeg boek-voordeel is dus 
mogelijk. De Gala commissie adviseert voor uw ontbijt de 
La Place aan de A28 (afslag ’t Harde). Onlangs  heropend!
Er zal een pendelbus beschikbaar zijn om u van en naar 

uw legeringskamer te brengen. Vanaf 16.00 u tot 17.30 uur 
& retour vanaf 23.30 uur tot 02.00 uur. Sleutel ophalen 

vanaf 15.30 uur in de Offierscantine.

ONTVANGST & TENUE

Vrij naar keuze, maar vanaf 20.00 uur
AT, giberne en sporen aanbevolen (militairen).

 Black tie (heren).
 Cocktail of lang (naar keuze door de dames).

ONTVANGST & TENUE

Ontvangst is vanaf 19.30 uur. DT of Tenue de Ville

KOSTEN

VOA leden: € 25 per persoon. € 45 voor 2 personen.
€ 30 voor elk volgende introducé

Geen VOA leden: € 35 per persoon. € 65 voor 2 personen
€ 40 voor elk volgende introducé

Wordt u lid van de VOA? 
Dan profiteert u meteen van de 

aantrekkelijke korting.

U ontvangt twee consumptie GALA munten per persoon. 
Overige GALA munten zijn te koop. (min. 5 munten à 10 euro)

Volg op Facebook de voortgang: 
VOA-Vereniging-Officieren-Artillerie



De middag en avond worden verzorgd door de leden van de Af-
deling Zuid-Oost. Na de algemene ledenvergadering en de lunch 
wordt er verplaatst naar ’s Hertogenbosch. Vandaar te voet of 
met de bus naar de binnenstad waar u een historische rondvaart 
maakt op de Binnendieze. Aansluitend verplaatsing naar “de 
Kaserne” voor een borreluur en naar de voormalige officiersmess 
op de Koning Willem I voor het diner.

DAGPROGRAMMA
10.00 uur Inloop, Registratie, bijpraten
10.45 uur Algemene Ledenvergadering
12.00 uur Lunch
13.15 uur  Verplaatsing / Middagprogramma
16.30 uur Aperitief.
17.30 uur Diner
21.00 / 21.30 uur Einde

Tenue: Tenue de Ville

Agenda van de ALV VOA
1.  Opening 
2.  Mededelingen van de voorzitter 
3.  Vaststelling van de notulen van de algemene leden-
  vergadering gehouden op 18 mei 2017 te Breda.
4.  Gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2017:
  a. Jaarverslag van de secretaris;
  b. Jaarverslag van de penningmeester en jaarrekening;
  c. Verslag van de kascommissie 2017;

  d. Dechargeverlening leden bestuur voor gevoerde beleid.
5.  Benoeming van drie leden en een reservelid van de 
  kascommissie 2018
6.  Herverkiezing Secretaris
7.  Verenigingstijdschrift Sinte Barbara en VOAWeb.nl 
8.  Vaststellen afdeling voor de organisatie van de algemene
  ledenvergadering 2019 (Afd Den Haag) en 2020.
9.  Rondvraag 
10. Sluiting. 

De oproep met agenda, de notulen van de algemene ledenver-
gadering 2017, de jaarverslagen, de balans per 31 december 
2017, de staat van lasten en baten 2017 zijn uiterlijk vanaf 8 april 
2018, na te hebben ingelogd, in te zien op/te downloaden/af te 
drukken van de website www.voaweb.nl. Bij eventuele proble-
men kunt u zich wenden tot de webmaster. 
Voor hen die niet beschikken over internet zijn de vergaderstuk-
ken op te vragen bij de secretaris. U wordt verzocht de stukken 
tijdens de vergadering bij de hand te hebben. 
U geeft zich op door u aan te melden via www.voaweb.nl én de 
deelnamekosten van 20 euro voor 26 april 2018 over te maken 
op  IBAN: NL 37 INGB 0008 1000 18 t.n.v. penningmeester VOA, 
o.v.v. ALV 2018 of via bijgevoegde antwoordkaart.

Het bestuur hoopt velen van u bij deze vergadering te mogen 
begroeten.

Oldebroek, maart 2018, Lkol M. van Weerd, Secretaris.

OP GROND VAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 20 T/M 23 VAN DE STATUTEN  
VAN ONZE VERENIGING ROEP IK NAMENS HET BESTUUR, HET ERELID, DE 
LEDEN, DONATEURS EN BEGUNSTIGERS OP TOT HET BIJWONEN VAN DE 
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING, DIE ZAL WORDEN GEHOU-
DEN OP WOENSDAG 16 MEI 2018 TE VUGHT OP DE LUNETTENKAZERNE. 

Verenigingsnieuws
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Antwoordkaarten

ALGEMENE LEDENVERGADERING VOA - 16 MEI 2018 

SERATA ITALIANA - 22 JUNI 2018 

Naam:          Rang:

Adres:          Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:     

E-mail:

Komt met OV:         ja           nee U meldt zich aan en maakt vóór 26 april 2018 een eenmalig  

bedrag van € 20 over op  IBAN: NL 37 INGB 0008 1000 18 t.n.v. penningmeester VOA, o.v.v. 

ALV 2018. We zien uit naar uw komst! 

Verstuur deze antwoordkaart in een enveloppe aan: VOA bestuur, t.a.v. de Penningmeester, 

Antwoordnummer 1003, 8070 VJ ‘t Harde. Een postzegel is niet nodig.

ANTWOORDKAART

ANTWOORDKAART

Naam:          Rang:

Adres:          Postcode:

Woonplaats:       Telefoon:     

E-mail:

U meldt zich aan en neemt deel met (incl. uzelf):  

 pers. o VOA leden: € 25 p/p & € 45 voor 2 pers. € 30 voor elke introducé

 pers. o Geen VOA leden: € 35 p/p & € 65 voor 2 pers. € 40 voor elke introducé

 pers. o Gratis overnachting (zéér beperkt)

   U wenst indien mogelijk gebruik te maken van een overnachting (incl. uzelf)

U verklaart uiterlijk vóór vrijdag 9 Juni 2018  €    (bedrag afhankelijk van uw opgave) 
over te maken op  IBAN NL 37 INGB 0008 1000 18 t.n.v. VOA, o.v.v. Gala 2018. 

Verstuur deze antwoordkaart in een enveloppe aan: Gala Commissie 2018, 

Antwoordnummer 1003, 8070 VJ ‘t Harde. Een postzegel is niet nodig.



Werken bij 
FLARAKG 1 

Lees het artikel op blz. 33


