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 Van de redactie

Als	eindredacteur	van	de	Sinte	Barbara,	maar	ook	als	commandant	van	het	Opleidings-	en	Trainings-
centrum	Vuursteun	kijk	 ik	terug	op	een	bewogen	jaar	waarin	veel	veranderingen	hebben	plaatsge-
vonden	en	waarin	ook	veel	toekomstige	veranderingen	in	gang	zijn	gezet.	Na	veel	voorbereidingen	en	
inspanningen	van	zowel	actief	dienende	als	ook	niet	actief	dienende	officieren	en	natuurlijk	dankzij	
de	goede	samenwerking	met	Green	Paper,	waren	we	in	januari	2011	in	staat	om	de	eerste	Sinte	Bar-
bara	volgens	het	nieuwe	concept	uit	te	geven.	Een	concept	waarin	we	naast	de	verslagen	en	verhalen	
uit	de	afdelingen	en	de	traditiebeleving	van	ons	Wapen	ook	aandacht	willen	besteden	aan	de	parate	
onderdelen	en	technische	en	tactische	onderwerpen	die	de	 jonge	vuursteun	officier	bezig	houden.	
Met	de	eerste	vernieuwde	uitgave	hadden	we	de	lat	hoog	gelegd	en	aan	ons	allen	was	het	de	taak	om	
dit	niveau	vast	te	houden.	Makkelijker	gezegd	dan	gedaan	en	zonder	de	steun	van	velen	was	het	ons	
zeker	niet	gelukt	om	de	inhoud	en	kwaliteit	van	het	blad	constant	op	een	hoog	peil	te	houden.	Natuur-
lijk	 liep	nog	niet	alles	zoals	we	dat	 in	gedachten	hadden	en	hebben	we	ondanks	alle	 inspanningen	
sommigen	van	u	wellicht	een	enkele	keer	teleurgesteld,	daarvoor	onze	excuses.	Ook	dit	jaar	zullen	
we	er	weer	alles	aan	doen	om	er	voor	te	zorgen	dat	onze	Sinte	Barbara	een	interessant	blad	voor	ons	
allen	is,	zowel	‘oude’	als	ook	‘jonge’	vuursteunofficieren	en	ik	laat	het	dan	aan	u	om	zelf	te	bepalen	tot	
welke	groep	u	zichzelf	rekent.	

“Naar voren kijken, 
kansen Zoeken en 
durven Benutten”

Gekloonde
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Van de redactie

Naast de ontwikkelingen rondom ons blad, hebben we 
vorig jaar ook besloten om tijdens de jaardag een kort 
symposium te organiseren. Een symposium georgani-

seerd namens de Wapenoudste in samenwerking met de Korp-
sen en de VOA. Bestemd voor alle actiefdienende officieren van 
de vuursteun, de geïnteresseerde leden van de VOA en anderen 
die de vuursteun een warm hart toe dragen. Tijdens dit sympo-
sium richten we ons met name op huidige en toekomstige ont-
wikkelingen, maar kunnen we door de beperkte tijd helaas niet 
alle onderwerpen de revue laten passeren. Dit jaar is het sym-
posium tot ieders tevredenheid voor de tweede maal georgani-
seerd en we zullen er zeker mee doorgaan. Daarnaast hebben 
we het voornemen om in september/oktober van dit jaar een dag 
te organiseren voor een breder publiek. Deze dag zal samen met 
alle Korpsen, Green Paper en zoals het er nu naar uitziet diverse 
commissies en verenigingen van ons Wapen georganiseerd 
worden. Hoe de dag er precies gaat uitzien, kan ik u helaas nog 
niet vertellen. Zeer binnenkort zal een werkgroep de organisatie 
van deze dag oppakken en zullen we u in de volgende editie van 
ons blad informeren over de vorderingen. 

Onze voorzitter heeft u in de vorige Sinte Barbara en tijdens de 
jaardag al bericht over de oprichting van twee beroepsafdelin-
gen binnen onze vereniging. Ik zal hier verder niet op ingaan, 
maar dat doen we verderop in dit nummer wel. De oprichting 
geeft duidelijk aan dat we er alles aan willen doen om niet alleen 
voor de ouderen, maar zeker ook voor onze jonge collega’s een 
aantrekkelijke vereniging te zijn en te blijven. 

Naast de activiteiten rondom de VOA, is er ook veel gebeurd 
rondom ons Wapen. Zoals in het vorige nummer aangegeven, 
worden ook wij hard geraakt door de bezuinigingen. De fase 
van studeren is afgerond en Commandant der Landstrijdkrach-
ten staat op het punt om een paar belangrijke beslissingen te 
nemen. Zodra deze bekend zijn kunnen we ook bij de grond-
gebonden vuursteun daadwerkelijk aan de slag om de nieuwe 
organisatie op poten te zetten. Terwijl ik dit stuk schrijf zijn echter 
nog niet alle noodzakelijke gegevens bekend en kan ik u dus 
ook niet de nieuwe ‘hark’ tonen. Deze houdt u van mij tegoed 
en ik ga er vanuit dat ik in het volgende nummer veel meer dui-
delijkheid kan verschaffen. Ik hoef u echter niet te vertellen dat 
we hard worden geraakt en dat we daar een tijdje redelijk van 
hebben gebaald. We bouwen op dit moment aan een nieuwe 
kleinere vuursteun organisatie en dit houdt automatisch in dat er 
niet meer voor iedereen plek zal zijn. We zullen worden gedwon-
gen om van sommige collega’s afscheid te nemen. Hiervoor is 
door defensie met de bonden een Sociaal Beleidskader (SBK) 
overeengekomen, waarin diverse mogelijkheden zijn opgeno-
men om het boventallige personeel zo goed mogelijk te bege-
leiden naar ander werk binnen of buiten defensie. Daar bovenop 
is door Luitenant-kolonel (R) Frans Dirks de ‘Gunners Support’ 
gelanceerd. Een schitterend voorbeeld van hoe we elkaar binnen 
de vereniging juist in deze moeilijke tijden kunnen helpen en 
ondersteunen. 

Tijdens het symposium op de jaardag heb ik het al aangegeven. 
Natuurlijk worden we niet beter van een bezuiniging van 1 miljard 

structureel, maar we kunnen niet bij de pakken gaan neerzit-
ten. Onszelf blijven verdedigen en zeggen hoe goed het alle-
maal wel niet was, leidt tot niets. Nee we moeten juist ‘aanval-
len’, naar voren kijken, kansen zoeken en durven benutten. Niet 
kijken waarom iets niet kan, maar onderzoeken hoe iets wel kan 
en daarbij sluiten we op voorhand niets uit. In dit kader onder-
zoeken we op dit moment ook de mogelijkheden om nog meer 
internationaal samen te werken. Hierbij is de insteek niet direct 
om nog meer te bezuinigen, maar juist om binnen de gegeven 
randvoorwaarden meer capaciteiten ter beschikking te krijgen. 
Ook over deze ontwikkelingen zal ik berichten zodra er iets meer 
concreets te melden is. Eén ding is voor mij in ieder geval wel 
duidelijk, de vuursteun was relevant, is relevant en zal altijd rele-
vant blijven en daarvoor moeten we strijden. 

Het komende jaar zal een bewogen jaar worden, zowel voor 
onze vereniging als voor ons Wapen. Een jaar waarin duidelijk zal 
worden in welke richting de vuursteun zich zal ontwikkelen. Een 
jaar vol veranderingen en uitdagingen, maar zeker ook kansen. 
Ik nodig u uit om ook dit jaar weer gezamenlijk ‘ten strijde’ te 
trekken. De noodzakelijke veranderingen in gang te zetten, de 
uitdagingen tegemoet te treden en onze kansen te zoeken en te 
benutten. 

29 /// Sinte Barbara

29 /// Sinte Barbara

Amerika (USA)>	 Training	en	opleiding	van	vuursteunpersoneel

>	 Cursussen	voor	tactische	commandanten	voor	inzet	van	

	 vuursteun	(o.a.	Rules of Engagement, Collateral Damage, Risk   

 Estimate Distance,	precisie,	enz).

>	 155mm	precisiemunitie	zoals	Excalibur,	Precision Guidance Kit			

	 (PGK),	Guided MLRS	(GMLRS)	en	Precision Guided Mortar 

 Munition	(PGMM)	voor	de	120	mm	mortier.	De	PGMM	heeft	een		

	 nauwkeurigheid	van	ongeveer	10	meter.	

>	 Precisiesensoren:	
	 -	 Doelopsporing	en	doelbepaling

	 -	 Meteo	 -	 Locatie	en	richting	bepaling	

	 -	 Geautomatiseerd	vuursteuninformatiesysteem.

Italië (ITA)>	 Heeft	een	“Field Artillery Command HQ”	opgericht.	Hieronder		 	

	 vallen	naast	vier	(van	de	in	totaal	elf)	afdelingen	ook	nog		
	

	 een	PsyOPS	(psychologische	operaties)	afdeling	en	een	CBRN	

	 (Chemische,	Biologische,	Radiologische	of	Nucleaire	middelen)		

	 afdeling.>	 Verbeteren	van	de	STA	(Surveillance and Target  Acquisition)		 	

	 capaciteit>	 Reduceren	van	artillerieafdelingen	door	het	moderniseren	van	

	 de	inzetmiddelen>	 Munitieverbeteringen		op	het	gebied	van	precisie	en	effectiviteit,	

	 zoals	bijvoorbeeld	de	Italiaanse	ontwikkeling	van	de	Vulcano.		 	

	 Deze	munitie	heeft	een	dracht	van	80	kilometer	en	een	nauwkeu	

	 righeid	van	5	meter.	Vulcano	wordt	stapsgewijs	ontwikkeld	(ook		

	 ten	behoeve	van	de	127	mm	kanonnen	van	de	Italiaanse	marine)		

	 en	is	beschikbaar	vanaf		2017.

>	 Verbeteren	van	de	C4I	(Command, Control, Communication,   

 Computation and Information)	en	de	interoperabiliteit	binnen		 	

	 de	vuursteun,	waaronder	het	realiseren	van	een	“real time”		COP

	 	(Common Operational Picture).

>	 Verminderen	van	de	logistieke	last	door	o.a.:

	 -	 Aanschaf	van	precisiemunitie

	 -	 Verwerven	van	gelijksoortige	(reeds	bij	andere	onderdelen		 	

	 		 ingevoerde)	voertuigen
	 -	 Modulaire	kardoezen	(ladingen)

	 -	 “Insensitive”	munitieVerenigd Koninkrijk (GBR)
>	 Materieel	 -	 Ontwikkeling	van	waarnemings-	en	waarschuwingsmidde	 	

	 		 len	c.q.	ISTAR	middelen	voor	een	operating	basis

	 -	 Proliferatie	van	Unmanned	Aircraft	System	(UAS)	techno-

	 		 logie	om	te	voorkomen	dat	deze	middelen	/	techniek	in	ver-		

	 		 keerde	handen	valt
	 -	 Versnelde	invoer	van	de	Guided	MLRS	raket.	

	 -	 Artillerie	inzetmiddelen:	24/7	inzetbaar	gedurende	alle		 	

	 		 weersomstandigheden	en	“combat proven”

 - “Light guns”	(105	mm)	hebben	zich	bewezen

	 -	 155mm	gemechaniseerde	houwitser	AS-90	te	zwaar?

	 -	 Noodzaak	voor	een	zwaar	mortiersysteem	als	aanvulling	

	 		 op	de	bestaande	artilleriesystemen

>	 Verbeteren	integratie:
	 -	 In	plaats	van	deconflictie	spreken	over		integratie

 - “Battlespace Management”,	echter	geen	joint	doctrine

	 -	 Meer	expertise	opbouwen	met	betrekking	tot	de	planning		 	

	 van	inzetmiddelen	van	de	luchtcomponent	binnen	de	

	 landmacht>	 Precisie	is	de	nieuwe	standaard

>	 Training	 -	 Vanwege	het	kostenaspect	meer	investeren	in	simulatie.	

>	 Minimaliseren	ongewenste	effecten	(is	een	studie)

>	 Toekomstige	GBR	artilleriestructuur

	 -	 Divisie	voorzien	van	een	Offensive Support Group	

	 		 (Artilleriebrigade),	echter:

	 		 -	 Een	beperkt	aantal	(artillerie)	inzetmiddelen.

	 		 	 Geen	middelen	voor	het	diepe	gevecht.

	 		 -	 Training	van	een	divisie-plus	is	zeer	beperkt	mogelijk

	 		 -	 Training	van	een	brigadeartillerie-regiment	voor	inzet	is		

	 		 	 maar	beperkt	mogelijk

	 -	 Meer	opsporingscapaciteit	benodigd

	 -	 Unmanned	Aircraft	Systems	(UAS)	blijven	specialistische	

	 		 middelen.
Als	welkome	afwisseling	op	de	vele	Powerpoint	presentaties	werd	een	

demonstratie	 met	 de	
155mm	 CAESAR	 op	

het	 oefengebied	 rond	
Draguignan	 verzorgd.	

Vier	 systemen	 demon-
streerden	 het	 “shoot 

and scoot”	 principe,	
waarbij	ook	een	herbe-

voorrading	werd	uitge-
voerd.	

De	 CAESAR	 (CAmion 
Equipé d'un Système 

d'ARtillerie)	 (vrachtwa-
gen	 met	 een	 artillerie-

systeem)	 is	 een	 Frans	
155mm/L52	 geschut	

gemonteerd	 op	 een	
Renault	 vrachtwagen	

(6x6)	.	Het	voertuig	kan	
zelf	 18	granaten	meenemen	en	heeft	 een	maximale	dracht	 van	 	41	

km.	Het	voertuig	kan	strategisch	worden	verplaatst	door	een	 trans-

portvliegtuig	van	het	type	C-130.	De	bediening	bestaat	uit	vijf	perso-

nen.	De	CAESAR	is	in	gebruik	in	Afghanistan.	Er	zijn	daar	acht	stukken	

ontplooid.	CAESAR	is	met	77	systemen	bij	de	Franse	Landmacht	in	

gebruik.

Tot	 slot	 stond	 er	 nog	
een	 cultureel	 uitstapje	

op	het	programma.	Een	
bezoek	 aan	 de	 Cita-

del	 van	 Saint	 Tropez.	
In	 1538	 werd	 deze	

citadel	 gebouwd,	 die	
de	 bevolking	 in	 1592	

beschermde	 tegen	 de	
troepen	van	de	hertog	van	Savoye.	De	citadel	heeft	een	zeshoekige	

donjon	(van	oorsprong	een	zware,	middeleeuwse	woontoren)	en	drie	

ronde	torens.	De	citadel	biedt	tegenwoordig	vooral	een	prachtig	uit-

zicht	over	het	dorp,	de	baai	en	het	achterland.	Daarnaast	is	in	de	cita-

del	het	Musée	Naval	(maritiem	museum)	gevestigd.	

Tactiek & Techniek
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Tactiek & Techniek

D
e presentaties met betrekking tot “New Ideas in Artillery” 

waren voornamelijk gericht op onderwerpen als dracht-

vergroting, munitieontwikkelingen, precisie (niet alleen op 

het gebied van munitie, maar ook voor wat betreft positiebepaling  

ten behoeve van  waarnemers en vuureenheden) en de vorming van 

Fire Support Teams (FST). Onderwerpen die ook onze belangstelling 

hebben en vanuit het Kenniscentrum OTCVust nauwlettend worden 

gevolgd. 

Hieronder volgen de belangrijkste punten uit een aantal van de 

gehouden presentaties. Hierbij geldt dat dit ontwikkelingen zijn die 

de diverse landen volgen en betekent niet direct de implementatie 

van al deze genoemde middelen. Veel presentaties gingen in op de 

veranderde rol van de vuursteun. 

Frankrijk (FRA)

> Integratie van waarnemers en Forward Air Controllers (FAC)   

 binnen de gevechtseenheden

> Allround opleiden en trainen van artillerieofficieren (voor 

 veldartillerie, luchtdoelartillerie en als Air Space Managers (ASM))

> De diversiteit van munitie-effecten vergroten (met focus op 

 precisiemunitie)

> Verbeteren van de nauwkeurigheid bij doellocatiebepaling

> Een gelaagd vuursteunsysteem creëren (155mm CAESAR, 

 mortier 120mm en MLRS)

> Integreren van Counter RAM (Rocket, Artillery, Mortars) binnen   

 de luchtverdediging

Duitsland (DEU)

> Vorming, opleiding & training (O&T) en ontplooiing van (Joint) 

 Fire Support Teams

> Precisiemunitie zoals Excalibur, Vulcano, Spacido en 

 Precision Guidance Kit (PGK). Spacido en PGK betreffen buizen  

 die door middel van remplaten / stuurvinnen de baan van het 

 projectiel gedurende de vlucht kunnen beïnvloeden.

> De ontwikkeling van de Artillery Gun Module (AGM) 

 (zie onderstaande foto):

 - 155mm / L52 schietbuis

 - Onbemand geschutsdeel en volledig autonoom 

 - Bediening vanuit de cabine 

 - Boordvoorraad van 30 projectielen 

> Verbeteringen MLRS (In het Duits: Mittlere Artillerie Raketen     

 System - MARS) met het European Fire Control System en de   

 Guided MLRS raket (70km).

> De ontwikkeling van een Stand-off Point Target Engagement 

 System (zie onderstaande foto). Dit betreft een Unmanned   

 Combat Aircraft Vehicle (UCAV) voorzien van doelopsporings-

 middelen en een explosieve lading. 

International Artillery 

Symposium 2011

Van 04 oktober tot en met 07 oktober 2011 werd in Frankrijk het internationale artillerie symposium 

gehouden op de artillerieschool in Draguignan. Een dertigtal vertegenwoordigers van in totaal negen-

tien landen waren hierbij aanwezig. Voor Nederland namen commandant OTCVust, kolonel Kooijman, 

en vanuit het Kenniscentrum OTCVust, majoor Jansma deel aan dit symposium. Als onderwerp was 

gekozen voor “New Ideas in Artillery”. Naast de briefings van diverse landen over dit onderwerp, werden 

door onder andere Polen en Frankrijk presentaties verzorgd over hun (vuursteun gerelateerde) uitzen-

dingen en de Lessons Learned  die zij hebben onderkend. Onderdelen van het programma betroffen 

een culturele middag in Saint Tropez, het bijwonen van een schietoefening met de Franse vuurmond 

CAESAR en een kleinschalige static show door de bedrijven Junghans T2M,  Nexter, Sagem en Thales.TekST/// MAjoor erIc jAnSMA, kennIScenTruM oTcVuST
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“Den	Vaderlandt	ghetrouwe	blijf	
ick	tot	in	den	doot”

dE VOA 
dE VErENIGING OffIcIErEN ArtILLErIE 

StELt ZIch tEN dOEL: 

 het bevorderen van een hechte 
kameraadschap onder officieren 
van het wapen der Artillerie van 
de Nederlandse krijgsmacht

 het verlenen van een bijdrage 
aan het bevorderen van het vak-
manschap van officieren van dit  
wapen en van andere officieren 
die betrokken zijn bij het verle-
nen van vuursteun of bij luchtver-
dediging, alles in de ruimste zin
 

 het verlenen van een bijdrage 
aan het bevorderen van een zin-
volle handhaving van de tradities 
van het wapen der Artillerie

doelstelling van de VOA



07 /// Sinte Barbara

 Van de Voorzitter

Met	de	Artilleriejaardag	van	2012	vers	in	mijn	geheugen	ligt	het	voor	de	hand	in	mijn	voorwoord	daarop	
terug	te	blikken.	Een	terugblik	is	niet	alleen	gepast	omdat	de	nieuwe	opzet	van	de	jaardag,	met	de	
combinatie	van	symposium	en	traditionele	bijeenkomst,	wederom	een	succes	bleek	te	zijn,	maar	ook	
omdat	de	jaardag	het	beginpunt	markeert	van	wat	ongetwijfeld	voor	ons	Wapen	en	degenen	die	er	toe	
behoren	een	bewogen	jaar	zal	zijn.	

“we zullen er hoe dan ook 
samen de schouders onder 
moeten zetten”

het succes van de jaardag werd door meerdere oorza-
ken bepaald. In de eerste plaats door de lezingen die 
zeer informatief waren, zoals u in deze Sinte Barbara 

kunt nalezen. De sprekers waren ter zake kundig en stonden 
voor hun zaak. In hun uiteenzettingen kwam duidelijk naar voren 
dat ondanks alle herstructureringen en bezuinigingen de blik 
nog steeds naar voren is gericht. Ter afronding van de lezingen-
cyclus wist onze Wapenoudste op zijn bekende wijze duidelijk te 
maken hoe de vlag er bij hing en gaf hij zijn visie op de ontwikke-
lingen. Er was zoals dat heet geen woord ‘Frans’ bij en dat werd 
door de aanwezigen gewaardeerd. Tijdens de lezingen kwamen 
de twee andere zaken, waarover ik u in het vorige nummer (Sinte 
Barbara 63.4) al informeerde, prominent in beeld: het oprichten 
van de afdelingen voor actief dienende officieren en ‘Gunners 
Support’. Luitenant-kolonel Tom van Lieshout presenteerde zich 
als de voorzitter van de afdeling die in ’t Harde zijn standplaats 
zal hebben, Luitenant-kolonel Marcel Buis liet aan marge weten 
ook het bestuur voor de afdeling in de Peel al nagenoeg rond 
te hebben. Luitenant-kolonel (R) Frans Dirks presenteerde zijn 
ideeën en zijn team voor de verdere uitwerking voor ‘Gunners 
Support’, een initiatief dat van harte door onze Wapenoudste 
wordt ondersteund. De eerste contacten zijn al gelegd en de 
eerste vrijwilligers voor ondersteuning hebben zich al aange-
meld. 

De traditionele bijeenkomst in de officierscantine vormde het 
tweede deel van het succes van de jaardag. Er was een uitste-
kende opkomst van officieren en van onze collega’s van de KMA 
en de stemming was goed. In zijn even traditionele toespraak 
gaf onze Wapenoudste nogmaals zijn visie op de toekomst van 
Defensie en de plaats van ons Wapen daarin. Met wat andere 

accenten en invalshoeken dan tijdens het symposium maakte 
hij nogmaals duidelijk hoe groot de problemen zijn. Financieel 
gezien is de opgelegde herstructurering nog niet rond en er 
zullen nog heel wat functies moeten worden geschrapt, nog 
afgezien van de noodzakelijke aanpassing van de organisatie 
om te voldoen aan de opgelegde quota per rang. Zo langzamer-
hand geldt echter het gezegde dat je geen veren van een kikker 
kunt plukken. Door alle ontwikkelingen worden we onvermijde-
lijk in de richting van verregaande internationale samenwerking 
gedwongen, waarbij het er niet langer om gaat of we dat wel 
willen: we zullen wel moeten. 

Een trieste noot vormde nog de eerdere bekendmaking van de 
Wapenoudste, tijdens het muzikale optreden van het Fanfare-
orkest Koninklijke Landmacht ‘Bereden Wapens’, dat ook deze 
defensie-eenheid het slachtoffer zal zijn van de bezuinigingen 
en opgeheven zal worden. Het geeft aan hoe ernstig de situatie 
is als er zelfs geen ruimte meer is voor activiteiten die mede het 
welbevinden van de mensen in en buiten de organisatie bepalen. 
Uit het daverende applaus bleek de waardering van de aanwe-
zigen voor wat het orkest ons de afgelopen jaren heeft gebo-
den. Dat kwam ook aan het eind van het optreden tot uitdruk-
king, toen het Artillerielied uit volle borst werd meegezongen. 
De vraag is natuurlijk hoe bij een volgende bijeenkomst de dan 
ontstane leemte moet worden opgevuld. 

Bijeenkomsten als op de jaardag tonen dat saamhorigheid en 
kameraadschap binnen ons Wapen nog niets aan kracht hebben 
ingeboet. Juist in de situatie waarin we nu verkeren, waarin 
sprake zal zijn van grote veranderingen en de daarmee gepaard 
gaande onzekerheid, zijn het essentiële waarden. Het initiatief 
van ‘Gunners Support’ en het oprichten van VOA-Afdelingen 
voor actiefdienende officieren spelen daar op in. We zullen er 
hoe dan ook samen de schouders onder moeten zetten. 

tEkSt /// A.M. rOSENGArtEN, BGEN dEr 
 ArtILLErIE B.d., VOOrZIttEr VOA



Video-observatie is niet meer weg te denken uit onze samenleving.  
Er is steeds meer behoefte aan video-observatie oplossingen zowel 
in tijdelijke als permanente situaties. Video-observatie als 
ondersteuning voor de handhaving van openbare orde en 
veiligheid.

Heijmans heeft een aantal oplossingen, die uitermate geschikt zijn 
voor de inzet bij evenementen, openbare orde vraagstukken, en 
wegwerkzaamheden. Deze oplossingen zijn voornamelijk gebaseerd 
op draadloze video overdracht en zijn geschikt voor inbouw in 
voertuigen en motoren. Voor de Inframarkt heeft Heijmans een 
camera ontwikkeld die onder alle omstandigheden maximale 
prestaties kan leveren. De camera is een samenstelling van een 
professionele videocamera  ondergebracht in een zeer hoogwaardige 
buitenbehuizing. Deze Infracamera is uitermate geschikt om toe te 
passen zowel als observatie camera (bv. bij spits of plusstroken) en als 
incident management camera. Deze oplossing leent zich ook 
uitstekend voor de observatie van bedrijventerreinen en binnenste-
den.

VIDEO-OBSERVATIE      
High End Security:
 Voor de High End Security markt heeft Heijmans diverse Security oplos-
singen zoals een volledig stand Alone Thermische camera geschikt voor 
onder andere Defensie doeleinden. 
 
Deze totaaloplossing bestaat uit een bestuurbare thermische 
camera op een kantelbare mast van minimaal 6 meter en heeft 
een interne stroomvoorziening goed voor tenminste 25 dagen. De 
mast is ook voorzien van de laatste technische ontwikkelingen op 
het gebied van draadloze video overdracht. UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System) COFDM (Coded Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing) en Satelietverbindingen of een combinatie hiervan 
behoren tot de mogelijkheden. De video streams zijn encrypted zodat 
meekijken onmogelijk wordt gemaakt.
 
Door deze verschillende technieken te combineren ontstaat een hightech 
Security oplossing die uitermate geschikt is voor de beveiliging van 
uitgestrekte gebieden en/of grote periferieën van risico-objecten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Anthony Elbers 06-54982293

Heijmans Communicatie & Beveiliging, Postbus 498, 5600 AL Eindhoven

Kijk op www.heijmans.nl of bel 040 295 7100
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Verslag Symposium 
en jaardag Artillerie 

12 januari 2012
tEkSt ///  LkOL B.d. hENk VAN rIjSSEN
BEELd ///  kEES LEuSINk

Het	Vuursteun	 en	 Luchtverdediging	 Symposium	
‘Voortgang	 in	 Onzekere	Tijden’	 begon	 op	 don-
derdag	12	 januari	 in	 ieder	geval	met	een	gezel-
lige	ontvangst	 in	de	foyer	van	de	filmzaal	op	de	
Lkol	Tonnetkazerne	 in	 ’t	 Harde.	 Deze	 ontvangst	
had	al	een	hoog	reünie	gehalte	en	het	was	goed	
om	te	zien	dat	ook	een	vijventwintigtal	leden	van	
de	VOA	de	moeite	genomen	had	om	zich	op	de	
hoogte	te	stellen	van	deze	ontwikkelingen.	Daar-
naast	waren	er	zeker	140	actief	dienende	officie-
ren	 en	 zag	 ik	 ook	 een	 aantal	 actieve	 (artillerie)	
reservisten	(zeker	vijf)	die	aanwezig	waren.	Na	de	
ontvangst	met	koffie	begon	na	de	oproep	van	de	
projectofficier,	de	Majoor	Eric	Rosloot,	om	naar	
binnen	te	gaan,	om	klokslag	half	twee	het	daad-
werkelijke	symposium.

OpENING 
Als spreekstalmeester voor deze middag trad op de Luitenant-
kolonel Tom van Lieshout, Plv-C en Chef-staf van het Opleidings- 
en Trainingscentrum (OTCVust). Als eerste spreker kondigde hij 
Commandant OTCVust aan, Kolonel Kooijman, die het sympo-
sium zou openen. De Kolonel memoreerde dat hij vorig jaar op 
dit symposium toegezegd had dat er meerdere symposia zouden 
volgen, hetgeen tot nu toe niet is gelukt. Voor 2012 staat er in ieder 
geval in september/oktober een volgend symposium op de rol, 
waarbij een symposium een goed ‘vehicle’ is om vaker bij elkaar 
te komen. Verder wil hij (nog) niet verder uitweiden over de bezuini-
gingen, maar raadde eenieder aan nauwlettend de artikelen in de 
Sinte Barbara te volgen. Wel was er vlak voor Kerstmis 2011 nog 
een nieuwe richtlijn van de Minister van Defensie gekomen dat 
alles (opnieuw) weer bespreekbaar moest worden/zijn, dus ook 
onorthodoxe oplossingen. Tevens kondigde de Kolonel aan dat 
er in 2012 twee nieuwe (beroeps)afdelingen van de VOA zouden 
worden opgericht, één in ‘t Harde waar “by the way” Luitenant-
kolonel Van Lieshout voorzitter van zal worden en één afdeling in 
De Peel. Verder zijn er veel sprekers vanmiddag, het lijkt wel een 
soort speed-daten, vandaar dat we maar snel moeten beginnen 
en hij opende het symposium met de profetische woorden: ”De 
toekomst ligt voor ons” (en dus niet achter ons…). >

Ed Noorlander MSc. en Projectofficier maj E. Rosloot (rechts)

Spreekstalmeester, lkol 
T. van Lieshout

C-OTCVust, Kol S. Kooijman

Aooi J. Onderstal Lkol (R) F. Dirks
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wAArNEMErSAppArAtuur 
De eerste presentator die door Luitenant-kolonel van Lieshout 
werd ingeleid was de Adjudant Jur Onderstal van de Instructie-
groep Waarnemers, die een lezing gaf over de verwerving van 
nieuwe waarnemersapparatuur (kijker) ter vervanging van de 
oude LAM ‘Oude Delft’. Hierbij presenteerde hij het pakket van 
eisen, de gevolgde selectie- en testprocedure tot de twee nog 
overgebleven kanshebbers en de verwachte instroom in 2012 en 
2013. In de volgende Sinte Barbara komen we hier op terug. 

De volgende spreker was de heer Ed Noorlander, Technical and 
Commercial Director van de firma Van Halteren over de mortier 
simulator MORSIM. Zijn lezing behandelde de onderwerpen: 
waarom is er de behoefte aan simulatoren, wat zijn de ervaringen 
en kennis tot nu toe opgedaan met de simulatoren voor houwit-
sers (LARIT voor de M109 en de simulator voor de Pantserhou-
witser). Tenslotte de ontwikkeling van de simulator voor de mor-
tieren (MORSIM). Van deze MORSIM stond een prototype buiten 
en hij raadde iedereen aan om in de pauze deze simulator met 
dome te gaan bezichtigen.

Tenslotte kwamen er voor de pauze nog twee (extra) sprekers: 
Als eerste de voorzitter van de VOA, Brigade-generaal b.d. Bart 
Rosengarten, die indachtig een van de doelstellingen van de VOA 
namelijk kameraadschap twee nieuwe initiatieven aankondigde. 
Eerst de al gememoreerde oprichting van twee nieuwe afdelingen 
van de VOA voor de actief dienenden officieren. Ten tweede het 
creëren van een netwerk in de vorm van het zogenaamde Gun-
ners Support om officieren die de Defensie organisatie moeten 
verlaten een vangnet te bieden voor een mogelijk volgende baan. 
Tenslotte memoreerde hij nog de vernieuwde VOA-Website, www.
VOAWEB.nl en de vernieuwde uitgave van de Sinte Barbara, 
waarvan nog enkele exemplaren in de foyer verkrijgbaar waren.

GuNNErS SuppOrt 
Als laatste spreker voor de pauze trad de Luitenant-kolonel (R) 
Frans Dirks op over het onderwerp Gunners Support, waarbij hij 
aangaf wat Gunners Support is, wat het doel hiervan is en hoe 
dat bereikt kan worden. Tenslotte stelde hij de leden van de werk-
groep aan het publiek voor en vertelde dat er tijdens de pauze 
flyers beschikbaar waren met meer informatie. Zie ook zijn artikel 
over Gunners Support verderop in deze uitgave.

MOrSIM
Tijdens de pauze was er de gelegenheid om de MORSIM te 
bezichtigen, informatie te verzamelen over VOA, AVA, Sinte Bar-
bara en Gunners Support. De MORSIM werd drukt bezocht en 
er werd voor groepen van circa 10 personen een korte intro-
ductie verzorgd door de Adjudant De Hartog over dit prototype. 
De MORSIM bestaat uit een container met daarin uitgebouwd 
een zogenaamde dome (bol). In deze container staat de (81mm) 
mortier centraal, waarbij op de dome de projectie van de directe 
omgeving, van een mogelijk doelengebied of zelfs een ‘urban 
area’, kan worden weergegeven (ook bij nacht). Hierop kunnen 
het kompasrichttoestel en de diverse nabijrichtpunten worden 
weergegeven en gebruikt. Bovendien kan met behulp van gesi-
muleerde inslagen ook het directe waarnemen worden beoefend. 
Achterin de container is een bedieningsunit met een laptop voor 
de instructeur, waarmee de diverse simulaties kunnen worden >

"In deze container staat de 
(81mm) mortier centraal, 

waarbij op de dome de 
projectie van de directe 

omgeving, van een mogelijk 
doelengebied of zelfs een 
‘urban area’, kan worden 

weergegeven (ook bij nacht)."

Nieuws van het wapen
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Nieuws van het wapen

Geanimeerde gesprekken en informatie uitwisseling tijdens de pauze van het symposium



MORSIM
MORTAR SIMULATOR - A JOINT DEVELOPMENT OF 
THE ROYAL NETHERLANDS ARMY AND VAN HALTEREN

VAN HALTEREN

VAN HALTEREN
METAAL

VAN HALTEREN
DEFENCE

Van Halteren is the leading supplier of training systems 

for Howitzer Crews in the world, having delivered training 

systems to more than 10 international customers. Driven 

by the need for better, safer and more cost e� ective 

training, Van Halteren has developed a mortar trainer in 

close cooperation with the Dutch Armed Forces.

The challenge of modern training is how to train the units to 

the highest pro� ciency while expending the least amount 

of resources. Live � ring training is expensive, dangerous, 

hazardous to the environment and most important, 

not done enough to achieve the desired skill level. Van 

Halterens’ MORSIM bridges gap between class room training 

and live � ring.

Key features

•  Bridging the gap between classroom training 

and live � ring

•  Available for calibers 60, 81 and 120 mm

•  Deployable in any location in the world because of 

container concept

•  Full training capabilities on all operational tasks

•  Ammunition drills (recognition, setting, etc.)

•  Direct and indirect fi ring modes

•  Failure modes, including misfi re drills

•  Team and Battery fi ring capabilities

•  After action review possibilities (video and data)

•  Simulated environment, including vision and sound

•  Including airco unit with heating
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•  Team and Battery fi ring capabilities
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Van Halteren is the leading supplier of training systems
for Howitzer Crews in the world, having delivered training
systems to more than 10 international customers. Driven
by the need for better, safer and more cost e  ective trai-
ning, Van Halteren has developed a mortar trainer in close 
cooperation with the Dutch Armed Forces.

The challenge of modern training is how to train the units to the 
highest proficiency while expending the least amount of resour-
ces. Live firing training is expensive, dangerous, hazardous to the 
environment and most important, not done enough to achieve the 
desired skill level. Van Halterens’ MORSIM bridges gap between 
class room training and live firing.

Key features

• Bridging the gap between classroom training and live firing

• Full training capabilities on all operational tasks

• Ammunition drills (recognition, setting, etc.)

• Failure modes, including misfi re drills

De Kronkels 27 
3752 lM Bunschoten 
The Netherlands 

t +31 (0)33 299 23 00, 
f +31 (0)33 298 36 74 

P.O. Box 48
3750 GA Bunschoten 
The Netherlands

www.vanhalteren.com 
info@vanhalteren.com
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Simulated 81 mm Mortar speci cation

•  Type: 81 mm

•  Elevation range: 700 – 1500 mils

•  Traverse range: +/- 750 mils

•  Firing frequency: 1 round every 3 seconds

Technical speci cation

•  Max number of consecutive rounds: 12

•  Ammunition Detection System: ARES

•  Link-up system for multiple simulators incorporated 

(enabling battery missions)

•  Link-up system for FOT-trainer incorporated: ACLASS

•  Dome type fl ame retardant

•  Certifi ed CC container (6058x2438x2591 mm3) 

top stowage only

•  Footprint while deployed: 6x5 m2 

•  Height while deployed: 5 m 

•  Max Power consumption 3.6 kW (230 VAC, 16 A)

•  Weight 5,000 kg

Additional data

•  Developed together with Royal Netherlands Army

•  Patent pending

•  Proven technology, as part of the Van Halteren Simulator 

family (>50 systems delivered worldwide)

•  Instructor Software in service in 4 countries

DE KRONKELS 27, 3752 LM  BUNSCHOTEN, THE NETHERLANDS, P.O. BOX 48, 3750 GA  BUNSCHOTEN, THE NETHERLANDS
T +31 (0)33 299 23 00, F +31 (0)33 298 36 74, WWW.VANHALTEREN.COM, INFO@VANHALTEREN.COM

Van Halteren is the leading supplier of training systems 
for Howitzer Crews in the world, having delivered training 
systems to more than 10 international customers. Driven by 
the need for better, safer and more cost effective trai ning, Van 
Halteren has developed a mortar trainer in close cooperation 
with the Dutch Armed Forces.

The challenge of modern training is how to train the units to the 
highest proficiency while expending the least amount of resour
ces. Live firing training is expensive, dangerous, hazardous to 
the environment and most important, not done enough to achieve 
the desired skill level. Van Halterens’ MORSIM bridges the gap 
between classroom training and live firing.

Key features
• Bridging the gap between classroom training and live firing
• Full training capabilities on all operational tasks
• Ammunition drills (recognition, setting, etc.)
• Failure modes, including misfire drills

De KronKels 27, 3752 lM BunsCHoten, tHe netHerlAnDs, P.o. Box 48, 3750 GA BunsCHoten, tHe netHerlAnDs
t +31 (0)33 299 23 00, F +31 (0)33 298 36 74, www.VAnHAlteren.CoM, inFo@VAnHAlteren.CoM
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geïnitieerd en gecontroleerd. 
Groen als alle handelingen en 
het richten goed is uitgevoerd 
en rood/oranje wanneer er een 
onjuiste handeling of onnauwkeu-
righeid heeft plaatsgevonden. De 
MORSIM was nog niet helemaal 
af, hetgeen bleek door het nog 
niet beschikbaar zijn van de aan-
gepaste opzet/richtkijker. Verder 
waren nog niet alle munitiesoor-
ten in de juiste kleur en met de 
verschillende aandrijvende ladin-
gen beschikbaar. Het geheel gaf 
echter een zeer goede indruk van 
de mogelijkheden die deze simu-
lator voor de mortieropleidingen 
gaat bieden. 

DefenSie GronDGeBonDen 
LuchtverDeDiGinG commanDo 
Na de pauze stonden er twee grote lezingen op het programma. 
Een over de vredesorganisatie en inzetopties en van het CoLua, 
vanaf 1 april 2012 te noemen het Defensie Grondgebonden 
Luchtverdediging Commando (DGLC) met een geheel nieuw 
embleem. Het eerste deel van de lezing werd verzorgd door 
de waarnemend commandant Colua, Luitenant-kolonel Marcel 
Buijs en het tweede deel over de inzetopties door het hoofd 
Kenniscentrum, Majoor Bas van Mullekom. De boodschap van 
Luitenant-kolonel Buijs was de zogenaamde ‘One Stop Shop’ 
winkel, waar eenieder die een luchtverdedingsbehoefte heeft 
zich kan melden. Voor de lezingen zie het artikel over het Defen-
sie Grondgebonden Luchtverdediging Commando. 

Direct hit capaBiLity
Daarna was het de beurt aan Luitenant-kolonel Rienk Sybrandi, 
beleidsmedewerker op de Defensiestaf, die vanwege het feit dat 
hij vorig jaar enige prangende vragen stelde, nu zelf aan de beurt 
was om te presenteren. Zijn lezing ging over drie onderwerpen 
namelijk: Eindgeleide munitie, Joint Fires en het Project Vervan-
ging mortieren. Zie zijn artikel over Ontwikkelingen in de Vuur-
steun. Hij besloot zijn lezing met een oproep aan alle artilleristen 
om daar waar mogelijk vooral de manoeuvrecommandanten 
te doordringen van het belang en meerwaarde van bovenge-
noemde projecten, met name de ‘direct hit capability’, op 24/7 
bases, en deze relatief goedkope vorm van vuursteun. 

afSLuitinG WapenouDSte 
artiLLerie 
Daarna was ter afsluiting het woord aan de Wapenoudste Artil-
lerie, Luitenant-generaal Ton van Loon. Deze begon zijn betoog 
met: We moeten naar een ‘Smart Defense’. Hierbij is internatio-
nale samenwerking een absolute voorwaarde, zie ook de inzet in 
o.a. Afghanistan nu en in de afgelopen periode. Dit betekent dat 
alle Command en Control (C2) in dit licht moeten worden (her)
bezien.’

Ten aanzien van de Luchtverdediging rijst de vraag wat de 
grootste dreiging is? Dreiging door vijandelijke vliegtuigen is, 
nadat de grootmachten hun Luchtmacht tijdens een conflict 
hebben ingezet, hoogst onwaarschijnlijk. Voor wat betreft de 
dreiging van Ballistic Missiles is dat een ander verhaal. Hierbij 
speelt de angst voor de impact van afgeschoten raketten (bij-
voorbeeld de Scud) een belangrijke rol en geeft dus een andere 
perceptie van de dreiging. Dat geldt temeer voor de dreiging 
van RAM (Raketten, Artillerie en Mortieren) en kleine ‘UAV’s’, 
met name in inzetgebieden en de daar ontplooide compounds. 
Hier ligt een directe dreiging voor de eigen persoonlijke vei-
ligheid die politieke dimensies heeft, zie o.a. de aanschaf van 
dure, gepantserde containers voor Kamp Holland in Uruzgan. 
C-RAM ofwel Counter RAM, het bestrijden van deze dreiging 
heeft dus een hoge prioriteit en het is interessant om de ont-
wikkelingen te volgen die bijvoorbeeld Duitsland op dit gebied 
doormaakt. Blijft de vraag hoe de luchtverdediging aan de 
luchtmobiele brigade en de mariniers gerealiseerd en gewaar-
borgd moet worden. 

SamenWerkinG
Voor wat betreft de Vuursteun is de vraag hoe gaan we nauwer (en 
beter) kunnen samenwerken met Duitsland? Enerzijds om door 
samen te werken meer output voor minder geld te genereren en 
anderzijds door toch de eigen soevereiniteit te behouden. Een 
Duits-Nederlandse afdeling veldartillerie moet dus gezamenlijk 
kunnen optreden, maar ook zodanig ontvlecht kunnen worden dat 
bijvoorbeeld een Nederlandse batterij zelfstandig onder Neder-
lands commando kan optreden, zoals bijvoorbeeld in Uruzgan. 
Dit kan in het uiterste geval betekenen dat er voor één vuurlei-
dingssysteem moet worden gekozen. Het meest voor de hand 
liggend is dan het Duitse systeem Adler en dat dus in het Duits 
gecommuniceerd moet worden. Verder kan deze keuze er toe > 

nieuws van het Wapennieuws van het Wapen

Het symposium is voor lkol (R) 
P. Sommer gelijk een goede 
aanleiding om lid te worden 
van de VOA...

Lkol R. Sybrandi Maj B. van Mullekom
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nieuws van het Wapen

Impressie van de Bijeenkomst t.g.v. de Jaardag Artillerie op de Knobbel, het (laatste?) optreden van de FKKL BW, de toespraak van de Wapenoud-
ste en het gezellig samen zijn in de Officierscantine
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leiden dat zelfs de Nederlandse pantserhouwitsers weer inge-
ruild moeten worden voor Duitse pantserhouwitsers. De oplei-
ding zou in dat geval dan zelfs geheel in Duitsland kunnen 
plaatsvinden. 

Daarnaast Joint Fires, het opereren in joint verbanden, zoals nu 
al gebruikelijk is in Afghanistan. Nederland, lees het OTCVust, 
loopt voorop in de ontwikkeling van het concept Joint Fires, 
getuige ook de opleiding en inzet van Joint Fire Support Teams 
op dit moment al in Kunduz, Afghanistan. Hier worden allerlei 
internationale doelopsporings- en doelbestrijdingssystemen 
aan elkaar gekoppeld om een maximum aan rendement (en 
bestrijding) te generen. De optimale koppeling van geavan-
ceerde inlichtingensystemen aan zeer doeltreffende fire power. 
De vraag is hier hoever het ambitieniveau reikt van de BV Neder-
land. 

concLuSie 
Hoe kan Nederland, lees de vuursteun, nu een bijdrage leve-
ren aan de structurele bezuinigingen. Wel door het maken van 
slimme keuzes. Laat Duitsland de pantserhouwitser (verder) ont-
wikkelen en laat Nederland zich bijvoorbeeld richten op de ont-
wikkeling van simulatoren voor vuurmondopleidingen. Namelijk 
dingen doen waar je goed in bent en waarin je mogelijk voorop 
loopt. Hetzelfde geldt voor Joint Fires. Laat het OTCVust dit met 
prioriteit verder ontwikkelen en zorg dus dat je voor blijft lopen 
en biedt dan daarin ook gekwalificeerde opleidingen aan. 2012 
wordt het jaar van de keuzes, een zogenaamd “make it or break 
it year”. De keuzes gelden ook voor de Luchtverdediging focus 
op Incoming Ballistic Missiles en op Counter-Rockets Artillery en 
Mortar bestrijding. Alles moet gericht zijn op kostenreductie en 
draag daarbij uit dat Precision Guided Munition, afgevuurd door 
een 155mm houwitser, vele malen goedkoper is dan firesupport 
geleverd door vliegtuigen. 

Tenslotte dank ik de VOA en het OTCVust voor het organiseren 
van dit symposium en steun ik van harte het initiatief dat Gunners 
Support heet. Laat je niet meeslepen door emotie, maar laat het 
realisme, ook dat je eventueel je baan verliest, prevaleren.

Na deze laatste woorden was het symposium beëindigd en 
spoedde eenieder zich naar de Officierscantine op de Knobbel 
om na het tenue gewisseld te hebben aan het vreugdevollere 
deel van de dag te beginnen. 

JaarDiner 
Na de registratie bij de dames Anke Dijkhuizen en Gerda Spaan-
Tichler kon het eerste drankje worden genuttigd. Direct daarna 
moesten we ons alweer naar buiten verplaatsen alwaar het Fan-
fare Korps Koninklijke Landmacht ‘Bereden Wapenen’ (FKKLBW) 
haar jaarlijkse optreden voor de officieren en onderofficieren 
verzorgde. Tijdens dit optreden nam, wat zeer ongebruikelijk is, 
de Wapenoudste Artillerie het woord. In een korte mededeling 
vertelde hij dat het FKKLBW ook slachtoffer is geworden van de 
bezuinigingen bij Defensie en dat iedereen van dit optreden maar 
goed moest genieten, omdat dit wel eens de laatste keer kon zijn.

 

Na het zingen van het Artillerielied vervolgens weer naar binnen 
gespoed, alwaar het reüniegehalte al een hoog geluidsniveau 
had bereikt. Ongeveer 250 deelnemers hadden zich ingeschre-
ven en de officiersmess was meer dan goed gevuld. Daarna 
begon de Wapenoudste Artillerie met zijn toespraak en na het 
voorlezen van het gebruikelijke telegram aan Hare Majesteit 
en het antwoord vanwege de afwezigheid van Hare Majesteit 
in Oman ondertekend door een van de aanwezigen, namelijk 
Luitenant-kolonel Ralf Tieken, adjudant van de Koningin, brak 
hij wederom met een traditie namelijk het voorlezen van zijn 
gebruikelijke Nieuwjaarstoespraak. De Wapenoudste Artillerie 
herhaalde in grote lijnen zijn slotbetoog dat hij tijdens het sym-
posium al had uitgesproken en zoals hierboven reeds beschre-
ven. Tenslotte reikte hij een giberne uit aan de best geslaagde 
luchtdoelartillerist, Tweede-luitenant W.J.C. van der Linden De 
giberne voor de best geslaagde veldartillerist is inmiddels uit-
gereikt in Curaçao aan Tweede-luitenant R. Kesteloo die op 
missie is bij de Cie in de West en bij gelegenheid is uitgereikt 
door Bgen der Mariniers Dick Swijgman. 

Daarna kon de ontmoeting en reünie verder worden voortge-
zet, wederom uitstekend verzorgd en ondersteund door het 
Paresto team onder leiding van de heer Johan Kurk. De rijst-
maaltijd was wederom goed verzorgd en het bleef nog lang 
gezellig. 

nieuws van het Wapen

Aandachtig gehoor bij de toespraak van de Wapenoudste

Tlnt W.J.C. van der Linden, best geslaagde luchtdoelartillerist, krijgt de 
giberne uitgereikt en wordt gefeliciteerd door de Wapenoudste
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artilleriejaardag 
en Sinte Barbaraviering 

“in de West”

het bijzonder appel kreeg nog een extra tintje door het 
uitreiken van een giberne aan de best geslaagde officier 
van de Artillerie, Tweede-luitenant Ricardo Kesteloo. 

Normaliter wordt de giberne uitgereikt door de Wapenoudste 
der Artillerie tijdens de jaardag in Nederland. Nu viel de luitenant 
de eer ten deel om deze “in de West” te ontvangen uit handen 
van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, 
Brigade-generaal der mariniers D.A. Swijgman. Aansluitend aan 
het bijzonde appel werd het Barbaraverhaal gepresenteerd door 
tweede luitenant Kestloo. Na uitvoerig onderzoek en naslagwerk 
is hij erin geslaagd het ware verhaal achter de Barbara-legende 
te achterhalen. Middels een met filmbeelden ondersteunde pre-
sentatie wist hij de compagnie tot het einde toe te boeien. Ook 
de jonge artilleristen zijn nu op de hoogte van de geschiedenis 
van Sinte Barbara. 

De rest van de dag werd de viering voortgezet met een sportpro-
gramma, een gezamenlijke lunch en een ontspannen samenzijn 
op het strand van Santa Cruz. Hier werd nog een alternatieve 
versie van het Barbaraverhaal voorgedragen door de manschap-
pen en korporaals. Ook zij wisten de aandacht van de aanwe-
zigen te trekken door een goed voorbereid, ietwat pikant maar 
absoluut waarheidsgetrouw, stuk ten tonele te brengen. 

Namens de Artilleristen van Compagnie in de West-8 feliciteren 
wij jullie met de 335e verjaardag van het wapen der Artillerie. Wij 
brengen alhier een toost uit op Barbara en ons Wapen, en wij 
hopen er volgend jaar weer bij te zijn. 

Sinte Barbaraviering met artillerienabootsers Uitreiking van de giberne aan Tlnt R. Kesteloo door C–ZMCARIB, 
Brigade-generaal der Mariniers D.A. Swijgman

Op dinsdag 10 januari 2012 heeft de CLAS Compagnie in de West stilgestaan bij de Artilleriejaardag 
en de jaarlijkse viering van de naamdag van de beschermheilige der Artillerie, Sinte Barbara. De 
dag werd gestart met een bijzonder appel, waarbij onder toeziend oog van C-ZMCARIB de vlag-
gen van de 11e Afdeling Rijdende Artillerie en de 14e Afdeling Veldartillerie werden gehesen. Tevens 
werd zowel het Artillerielied als het Rijderslied gezongen met audiovisuele ondersteuning van artil-
lerienabootsers en rook. Het deed ons deugd dat de uitgenodigde  marinecollega’s, scheepsartil-
leristen en een op Curaçao woonachtig oud-Rijder, Res Elnt der RA b.d. Kraft van Ermel, bij deze 
bijzondere gebeurtenis aanwezig waren.

tekSt ///  kapitein r.J.a.m. SpruiJt, commanDant compaGnie in De WeSt, rotatie-8 

 nieuws van het Wapen
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De jaardag van de artillerie in januari is een goede traditie en bestaat voor velen al ‘sinds mensenheu-
genis’. Even traditioneel is het afscheid nemen van officieren die sinds de vorige jaardag met functio-
neel leeftijdsontslag (FLO) zijn gegaan. Hoe traditioneel ook, generaties van wapenoudsten hebben er 
een verschillende invulling aan gegeven. Zo bestond bijvoorbeeld de gewoonte elke vertrekkende toe 
te spreken en dan zijn (of haar, maar meestal zijn) militaire levensloop te beschrijven. Het is natuurlijk 
goed om terug te kijken op een leven lang actieve dienst, zeker ook uit waardering voor de vertrek-
kende, maar er zijn andere manieren. Onze huidige Wapenoudste heeft de gewoonte opgevat in een 
groepsgesprek over actuele thema’s van gedachten te wisselen, waaraan naast de FLO-gangers ook 
bijvoorbeeld de korpscommandanten en de voorzitter van de VOA deelnemen. Daarbij worden dege-
nen die de actieve dienst verlaten in de gelegenheid gesteld zelf terug te blikken op hun diensttijd en 
de voor hen relevante accenten te leggen. 

een traditioneel afscheid

Zo ook deze keer op 12 januari 2012. Net als voorgaande 
keren viel deze aanpak in de smaak. Het geeft een onge-
dwongen sfeer en de vertrekkenden krijgen toch de aan-

dacht die zij verdienen. Deze keer namen we afscheid van: Kol Rene 
Nooijens, Lkol Roy Abels, Lkol Jan van der Laan , Lkol Jaap de 
Ruiter, Lkol Paul van Zijp, Maj Ad Havermans, Maj Willem van Rijn 
en de Maj Peter Wijdemans. Natuurlijk is elk verhaal persoonlijk, 
kijkt ieder op zijn eigen wijze terug op zijn loopbaan en heeft ieder 
ook zijn eigen plannen en toekomstverwachtingen. Er is echter ook 
een gemeenschappelijk element in alle verhalen, een rode draad: 
de betrokkenheid bij Defensie, de landmacht in het algemeen of 
het Wapen in het bijzonder. De ervaring ook uit voorgaande jaren 
leert dat de meesten met een positief gevoel afscheid nemen. De 
landmacht of het Wapen waar het goed toeven is geweest en waar 
men door afwisselend, uitdagend en interessant werk veel kennis 
en ervaring heeft kunnen opdoen. 
Al pratend daarover kwam een thema naar voren dat al eerder 
speelde bij deze gelegenheid: de inzet en betrokkenheid bij Defen-
sie van de vertrekkenden na hun FLO. Zij die de actieve dienst 
verlaten zitten op het toppunt van hun kennis en kunde en zijn 

veelal in staat en bereid nog een zinvolle ondersteunende rol te 
spelen binnen Defensie. Ook de organisatie heeft daar behoefte 
aan. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij oefeningen of op 
personeelsgebied. Juist in de huidige tijd van bezuinigingen en 
personeelsreducties wordt de afwezigheid van echte personeels-
functionarissen bij elke eenheid, zeg maar van de oude S1, als een 
groot gemis ervaren. FLO-gangers zouden voor dat soort taken 
een rol kunnen spelen, waarbij geldt: veel waar voor weinig of geen 
geld. Maar in deze tijd, waarin al zo vaak over de bodem van de 
defensieketel is geschraapt, lijkt het ondenkbaar dat een initiatief 
op dat gebied zal worden opgepakt; het zou immers wel eens wat 
geld kunnen kosten. Hoe mooi zou het niet zijn als iemand niet al 
te ver voor zijn of haar FLO zou kunnen opgeven of hij of zij nog 
een rol zou willen spelen binnen Defensie, waarbij met behulp van 
een database vraag en aanbod bij elkaar zouden kunnen worden 
gebracht. 
Hoe dan ook, we hebben wederom afscheid genomen van een 
aantal actief dienende officieren. We wensen hun alle goeds en 
hopen dat ze in ieder geval binnen onze Vereniging hun band met 
Defensie en het Wapen willen bestendigen. 

Staand vlnr: Kol b.d. Van Ballegooij, Lkol b.d. Dürst Britt, Maj b.d. Wijdemans, Kol b.d. Müller, Lkol b.d. De Ruiter, Kol Kooijman, Lkol b.d. Van der Laan, 
Lkol Buijs, Lkol b.d. Van Zijp, Lkol Van Nieuwenhuis en Lkol Hoefsloot
Zittend vlnr.: Maj b.d. Van Rijn, Kol b.d. Nooijens, Lgen Van Loon, Lkol b.d. Abels en Maj b.d. Havermans 
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verslag van de vak technische 

opleiding kma in 2011

in augustus 2011 is er weer een nieuwe lichting KMA cadet-
ten bij het OTCVust neergestreken. Een groep van elf man 
en één vrouw sterk met een overgrote meerderheid aan 

cadetten van het lang model begon aan een nieuwe stap in de 
voor sommigen nog prille loopbaan. Ook een oud-korporaal en 
-onderofficier hadden hun weg weten te vinden richting de Vak 
Technische Opleiding (VTO) artillerie voor officieren. Allereerst 
stond ons met de gehele groep het algemeen gedeelte te wach-
ten. Hierin was de doelstelling een brede oriëntatie te krijgen 
over alles wat met het Wapen der Artillerie te maken heeft. Aan 
de hand van het kader, dat een volwassen aanpak hanteert ten 
opzichte van de cursisten, zijn er verschillende thema’s aan bod 
gekomen. Denk hierbij aan een bezoek aan de schietserie SOB/
SOMS en lessen in de waarnemerstrainer. Andere thema’s zoals 
leiderschap, logistiek, tradities, commandovoering, vredesbe-
drijfsvoering en algemeen artillerieoptreden zijn de revue gepas-
seerd. 

Een ander belangrijk aspect tijdens dit algemene gedeelte van 
de VTO was traditiegetrouw Biertje Beer. Het jongste lid van de 
VTO-klas kreeg Biertje Beer dan ook al snel onder zijn hoede, in 
de hoop dat deze klas Biertje Beer nu eindelijk door de volledige 
VTO zou heen slepen. Er is nog steeds goede hoop dat Beer het 
deze maal gaat halen aangezien de VTO KMS hem niet bevallen 
is in de enkele weken die hij daar heeft vertoefd. Beer heeft wel 
bijgedragen aan een groter gevoel van saamhorigheid tussen de 
KMA- en KMS-klas.

Tijdens het algemeen gedeelte waren de perikelen rondom 
de bezuinigingen meermaals het thema van gesprek. Dit had 
onder andere met het keuzemoment voor waarnemer en pelo-
tonscommandant te maken. Het was de vraag hoeveel plekken 
er beschikbaar zouden zijn en of iedereen de opleiding van zijn 
keuze in kon gaan. Helaas werden enkele cursisten teleurge-
steld, maar was er gelukkig wel voor iedereen plek in de vervolg-
opleidingen tot waarnemer en pelotonscommandant. 

De vervolgopleidingen zijn op dit moment in volle gang. De 
PC-klas is druk bezig met verkennen van Artillery Manoeuvre 
Areas, met praktijksimulaties en met vuurleiden. De waarnemers 
hebben inmiddels na een aantal weken in de waarnemerstrai-
ner ook hun eerste vuurtjes in praktijk gebracht op het ASK. In 
de periode tussen maart en mei  zullen de cursisten hun eerste 
functie als officier der artillerie gaan bekleden. Al met al heerst er 
grote tevredenheid over de VTO en wordt de opleiding duidelijk 
ervaren als een brug tussen de KMA en het parate leven! 

Bezoek aan SOB/SOMS

Biertje Beer mee op oefening

VTO-klas KMA, gestart in augustus 2011

tekSt en BeeLD ///  pc kLaS vto kma

 nieuws van het Wapen
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De oefening 
peacock-eXpLorer 

van 45 painfbat

tekSt ///  kap DrS. m. huiZinG, hoofD vuurSteuncoörDinatiecentrum (vScc), 
  45 painfBat reGiment infanterie oranJe GeLDerLanD (rioG)1

BeeLD ///  Wmr1 r. SpiJkerS

In de bataljonscommandopost van 45 Painfbat RIOG op baan 
1A gonst het van de radioberichten: De Acie en Bcie overschrij-
den de startlijn en zetten de aanval in op aanvalsdoel TWINGO. 
Door het verspringen van kleine blauwe symbolen op de grote 
Battlefield Management System (BMS) televisieschermen in de 
commandopost is duidelijk te zien dat de CV-90’s voorwaarts 
gaan. Op het BMS-station2 van het VSCC verschijnt de pop-up 
‘Call for Fire TE 2400’. Na controle van het doelnummer, coör-
dinaat en deconflictie met eigen troepen submit de bataljons-
vuursteunofficier de vuuraanvraag naar het vuurleidingscen-
trum (VLC) van de 14 Afdva, dat zich honderd meter verderop 
bevindt. Minuten later ontvangt de waarnemer op de BMS 
ETC-computer in zijn Fennek achtereenvolgens de meldingen 
‘message to observer’, ‘shot’ en ‘rounds complete’. Na afgifte 
van het artillerievuur is op de MCTC-systemen van alle eigen 
en vijandelijke eenheden die zich in de buurt van preplanned 
fire TE 2400 bevinden een vrouwenstem hoorbaar, die vertelt 
dat op een x-aantal meters afstand artillerievuur wordt afge-
geven. De waarnemer verstuurt vervolgens ‘end of mission’ en 
een battle damage assessment (BDA) naar het VSCC en het 
VLC, waarna de gesimuleerde PzH gereed is voor de volgende 
vuuraanvraag. De digitale grondgebonden vuursteunketen in 
de praktijk: BMS/AFSIS zoals het bedoeld is. 

45 Painfbat RIOG bevindt zich momenteel in een intensief oefenprogramma ter voorbereiding op de 
status van ‘Operationeel Gereedheid’ (OG) per 01 juli 2012. Onderdeel van het opwerktraject naar 
de OG-status was de bataljonsgeleide FTX PEACOCK-EXPLORER, die van 11 tot en met 18 novem-
ber 2011 plaatsvond in het oefengebied Bergen-Hohne. Tijdens de oefening werden de eigen Acie en 
Bcie, maar ook de Ccie van 44 Painfbat RI JWF, door de bataljonsstaf getraind. De Gevechts Trainings 
School (GTS) ondersteunde de oefening met een Observer/Trainer-organisatie, inclusief Observer/
Trainers voor de waarnemers- en mortiergroepen. Bovendien was het deelnemende personeel en 
materieel uitgerust met het duelsimulatiesysteem: Mobile Combat Training Center (MCTC). 

oefenterrein BerGen-hohne, 
novemBer 2011 De oefening bestond uit twee acties3 en vond plaats in 

een carrouselvorm, met telkens twee compagnieën in 
de aanval en één compagnie in de verdediging. Beide 

partijen werden aangestuurd vanuit de bataljonscommando-
post, die daarvoor uit twee delen bestond: in het linkergedeelte 
van de twee geschakelde boogtenten bevond zich de aanval-
lende bataljonsstaf en in het rechtergedeelte de verdedigende. 
Het VSCC zetelde in het midden en realiseerde digitale vuur-
steunketens voor beide partijen. >

1  Het artikel is mede tot stand gekomen dankzij inhoudelijke bijdragen van Aooi  

 D.J.M. de Vries (OTCVUST) en Aooi R.J. de Vos (14 Afdva).
2  In dit artikel wordt met een BMS-station een FPW/Rocky laptop computer  

 bedoeld. Een Rocky is een zogenaamde ruggedized laptop.
3  Elke actie bestond uit de fasen: commandovoering/voorbereiding, uitvoering  

 en After Action Review (= AAR oftewel evaluatie door de Observer/Trainers).

De DiGitaLe GronDGeBonDen vuurSteunketen in De praktiJk
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MULTIPLY 
YOUR COMBAT FORCE 
CAPABILITIES

Sagem advanced warfighter solutions
Imagine a complete warfighter system for your troops and field tested by them. A human-centric, open, scalable system that keeps 
pace with your evolving needs, systems and services. Sagem gives you the tailored warfighter solutions you need, with full support 
from concept to deployment. Sagem is the prime contractor for the FELIN soldier modernization program, combat proven, and a major 
partner in the United Kingdom (FIST) and Switzerland (IMESS) programs. When you want to enhance your combat force, you can rely 
on powerful, proven solutions from Sagem.   www.sagem-ds.com
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Voor de grondgebonden vuursteun was de oefening interessant, 
omdat zowel aanvaller als verdediger beschikte over een volledig 
´ronde´ digitale vuursteunketen in BMS/AFSIS. Dat betekende 
onder meer dat een waarnemer na het versturen van een Call For 
Fire daadwerkelijk digitale meldingen ontving van de fire unit, 
zoals ‘shot’ en ‘rounds complete’. Hierdoor werd het mogelijk 
de gehele grondgebonden vuursteunketen volledig digitaal te 
beoefenen, van vuurplanning tot en met vuurafgifte. De gesimu-
leerde PzH’s van 14 Afdva speelden hierbij een essentiële rol. 

GeSimuleerd BriGadevuur-
SteunSySteem
Door gebruik te maken van een gesimuleerd brigadevuursteun-
systeem is tijdens PEACOCK-EXPLORER voor zowel de aan-
vallende als de verdedigende partij een volledig ‘ronde’ digitale 
vuursteunketen in BMS/AFSIS gerealiseerd. Met de nodige BMS/
AFSIS-creativiteit is het mogelijk een PzH te simuleren.4 Wanneer 
een BMS-station, in de vorm van een enkele FPW/Rocky laptop 
computer, wordt voorzien van MICMOS-simulatie software5 kan 
aan dit station de rol van ‘PzH’ worden verleend zonder een ‘echte’ 
PzH in te zetten. Het BMS-station in de PzH-rol wordt gevoed 
door de MICMOS Simulator, waardoor het station dezelfde digi-
tale meldingen kan genereren als een echte PzH. Bovendien is 
een gesimuleerde PzH in staat te reageren op inschietcorrecties 
of een repeat van de waarnemer. In de BMS-operatieconfiguratie 
kunnen meerdere gesimuleerde PzH’s onder een VLC worden 
geconfigureerd. Wanneer voldoende BMS-stations en vuurleiders 
beschikbaar zijn, kan met relatief weinig middelen een PzH-pelo-
ton of zelfs een afdeling worden gesimuleerd. Tijdens PEACOCK- 
EXPLORER waren drie vuurleiders, een radiotelegrafist, twee 
shelters met aggregaat, een boogtent en twaalf BMS-stations vol-
doende om de aanvallende en de verdedigende partij te voorzien 
van een gesimuleerd brigadevuursteunsysteem in BMS/AFSIS ter 
grootte van een versterkt peloton van vijf tot zes vuurmonden. 

Zoals bekend heeft elk voordeel zijn nadeel. Om het gesimuleerde 
brigadevuursteunsysteem mogelijk te maken waren vrijwel alle 
FPW/Rocky’s van 14 Afdva benodigd. Het gevolg was dat het 
overige gedeelte van 14 Afdva ernstig werd beperkt in haar oefen-
mogelijkheden

KoppelinG met mCtC 
Het simuleren van het brigadevuursteunsysteem in BMS/AFSIS 
was tijdens PEACOCK-EXPLORER niet de enige taak van de vuur-
leiders van 14 Afdva. Voor het genereren van vuursteuneffecten in 
MCTC, ook wel Area Weapon Effects Simulation genoemd, moet de 
Tactical Analyses & Feedback (TAF) cel van MCTC worden voorzien 
van gegevens over het indirecte vuur, zoals: doellocatie, doelafme-
ting, en soort en aantal munitie. Het doorgeven van deze gegevens 
met een lijnverbinding aan TAF was dan ook een andere belang-
rijke taak van het VLC. De vuurleiders verrichtten deze taak voor 
zowel artillerie- als mortiervuren. De gegevens van de artillerievuren 
konden eenvoudig uit de AFSIS-systemen worden gehaald, maar 
voor de mortiervuren was de procedure gecompliceerder. 

De 81mm mortiergroepen zijn ingedeeld op compagniesniveau, 
zodat een Call For Fire 81mm van de waarnemer normaal gespro-
ken binnen de (digitale) compagniesvuursteunketen blijft. Tijdens 
PEACOCK-EXPLORER is ervoor gekozen de waarnemers hun 
mortiervuren met AFSIS m.b.v. free text door te laten geven aan 

het VLC, waarna de vuurleiders de benodigde gegevens commu-
niceerden met TAF. Op het moment dat TAF het mortiervuur simu-
leerde in MCTC, meldde het VLC de ‘shot’ en ‘rounds complete’ 
meldingen met AFSIS free text aan de waarnemer.

De gekozen werkwijze voor simulatie van mortiervuren in MCTC 
heeft als nadeel dat geen sprake is van train as you fight. Waarne-
mers en vuurleiders worden belast met extra handelingen en AFSIS 
free text berichtenverkeer dat onder operationele omstandigheden 
niet plaatsvindt. Bovendien gaat door de vele free text-berichten 
vooral bij het VLC de overzichtelijkheid verloren. 

Tijdens PEACOCK-EXPLORER is op initiatief van de Observer/
Trainer-mortieren geprobeerd de gegevens van mortiervuren via 
het portonetwerk van de Observer/Trainers aan TAF te communice-
ren. Dat experiment is voor alle partijen succesvol verlopen, maar 
vereist dat elke mortiergroep over een Observer/Trainer beschikt. 
Tijdens PEACOCK-EXPLORER was dat helaas niet het geval. 

Naast de procedure voor het genereren van effecten van mortier-
vuren in MCTC, bestaat er nog een ander aandachtspunt dat aan 
MCTC is gerelateerd. Zowel tijdens PEACOCK-EXPLORER als tij-
dens vorige oefeningen is geconstateerd dat bij TAF trechtervor-
ming plaatsvindt, omdat daar onvoldoende capaciteit beschikbaar 
is om tegelijkertijd voor alle partijen artillerie- en mortieren te ont-
vangen, te verwerken in MCTC en ook nog eens Fire Markers aan 
te sturen. 

BmS/aFSiS in de praKtijK
Voor de gemechaniseerde grondgebonden vuursteuneenheden 
van de Koninklijke Landmacht is BMS/AFSIS het systeem van de 
toekomst, of de gebruikers het nu willen of niet. Ondanks dat BMS/
AFSIS bij de artillerie al jaren geleden is ingevoerd en voortdurend 
wordt verbeterd, is een succesvol gebruik van het systeem geen 
vanzelfsprekendheid. Het grootste obstakel blijkt telkens weer de 
fase van deployment te zijn, wanneer de gebruiker de BMS-opera-
tieconfiguratie op zijn BMS-station installeert en 
zijn radio’s voorziet van de juiste instellingen. >
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4  Het creatieve brein achter dit idee is Aooi D.J.M. de Vries, die deze 

 configuratie voor het eerst heeft toegepast tijdens de FTX 

 BISON ARMOU RED-II in december 2010.
5  De MICMOS Simulator is een testtool van het C2SC en ontwikkeld 

 voor gebruik van BMS/AFSIS in de ontwikkel- en testomgeving.
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Veel gebruikers ervaren deze handelingen als (te) complex, met 
gebruikersfouten en verbindingsproblemen tot gevolg (zie ‘HELP! 
Ik heb WEL spraakverbinding, maar GEEN dataverbinding’). Verder 
treedt tijdens het deployen regelmatig een brede variëteit aan 
onverklaarbare hardwareproblemen op, die meestal alleen door 
verbindingspersoneel zijn op te lossen. Voorbeelden van storingen 
die meerdere malen zijn geconstateerd: antennestoringen, radio’s 
die spontaan hun base keys verliezen, defecte ETC’n en amplifi-
ers, en onbekende storingsmeldingen van de f@stnetradio’s.

Door de complexiteit aan handelingen en mogelijke storingen 
waarmee een BMS-gebruiker tijdens de deployment-fase wordt 
geconfronteerd, kost deze fase meestal veel tijd. Bovendien is 
de aanwezigheid van verbindingspersoneel van de eigen eenheid 
en het Begeleidingsteam BMS tijdens het deployen noodzakelijk 
om hard- en softwareproblemen op te lossen, maar ook om de 
gebruiker te confronteren met eigen gemaakte fouten.

ConCluSie
In een tijd waarin de beschikbare manoefendagen beperkt zijn 
en 14 Afdva is getransformeerd van een brigadeafdeling veld-
artillerie naar een vuursteunmiddel voor de gehele Koninklijke 
Landmacht, is een gesimuleerde eenheid veldartillerie in BMS/
AFSIS een uitstekend middel om alle onderdelen van de grond-
gebonden vuursteunketen tijdens een FTX te trainen. Met een 
gesimuleerd brigadevuursteunsysteem is het mogelijk met 
beperkte personele en materiële middelen alle schakels van de 
grondgebonden vuursteunketen te trainen in AFSIS-procedu-
res: van het einde van de kogelbaan (waarnemer, VSCC) tot het 
begin (vuurleiders op pelotons- en afdelingsniveau). Daarnaast 
is de combinatie met MCTC een ideale mogelijkheid om bij de 
manoeuvre het belang van grondgebonden vuursteuneffec-
ten aan te tonen, maar ook om deze effecten te integreren met 
manoeuvre en genie. 

Een gesimuleerd brigadevuursteunsysteem biedt echter meer 
trainingsmogelijkheden, maar daarvoor moet de bewustwording 
aan het begin van de kogelbaan veranderen van “het leveren van 
een klankbord” naar “kansen voor eigen training”. Met relatief 
weinig materiële middelen en een degelijk operatiebevel kunnen 
alle niveaus boven stuksniveau worden getraind in commando-
voering en uitvoering van een operatie: vuurleiders, pelotons- 
en batterijstaven, en zelfs de afdelingsstaf. De grondgebonden 

vuursteun oefende tijdens PEACOCK-EXPLORER veel invloed 
uit op het manoeuvreoptreden van de aanvallende en de verde-
digende partij. Daarom besloot de bataljonscommandant tijdens 
het laatste gedeelte van de tweede actie geen toestemming 
meer te verlenen voor de inzet van artillerie... De reden voor 
deze beslissing was dat de bataljonscommandant wilde voor-
komen dat het wéér een “whisky-gevecht” zou gaan worden. 
Tijdens PEACOCK-EXPLORER van 45 Painfbat RIOG heeft de 
grondgebonden vuursteun dus haar meerwaarde bewezen. Dat 
schept verwachtingen voor de toekomst, maar benut de artillerie 
de kansen om die ook waar te maken? 

CV 90 in actie Bergen-Hohne

HELP! Ik heb WEL spraakverbinding, maar GEEN 
dataverbinding! Wat nu?

1. 

2.

Nog steeds geen dataverbinding? Controleer of: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

Nog steeds geen dataverbinding? Probeer het volgende:
1. 

2. 

3. 
4. 

Nog steeds geen dataverbinding?
Vraag nu om steun van een kerninstructeur BMS, de ser-
geant-verbindingen, de Sie S6 of het Begeleidingsteam BMS.

Vraag NIET direct om steun van een kerninstructeur 
BMS, de sergeant-verbindingen, de Sie S6 of het Bege-
leidingsteam BMS, maar probeer het probleem eerst 
ZELF op te lossen;
Herstart de radio en de ETC/Rocky. 

De radio niet op RX staat; power bij voorkeur op stand 
3/maximaal zetten;
De radio in de MUX-mode staat (alleen van toepassing 
op f@stnetradio’s);
Het subscribe-nummer correct is ingevoerd conform 
het verstrekte CIS-schema;
De Zulu-tijd correct is ingevoerd (Zulu-tijd = Bravo-tijd 
-2 uur en Alpha-tijd -1 uur);
Het IP-adres correct is ingevoerd;
De juiste BMS-operatieconfiguratie is gedeployed con-
form het verstrekte CIS-schema;
De juiste versie van AFSIS is geïnstalleerd.

Controleer of de juiste radio aan de juiste ETC/Rocky 
is gekoppeld (in de BMS-operatieconfiguratie of fysiek 
met de bekabeling);
Indien meerdere fire support-rollen beschikbaar zijn: 
selecteer een andere rol, en keer vervolgens weer terug 
naar de oorspronkelijke rol;
Log in als administrator;
Deploy opnieuw de BMS-operatieconfiguratie.
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voor dat ik begin wil ik graag mijn achtergrond toelichten. 
Exact 26 jaar geleden stond ik hier ook. Dat wil zeggen, 
ik volgde de dienstplichtig stukscommandantenoplei-

ding en werd op een koude januarimiddag in 1986 aangewezen 
om autodeuren te openen voor de VIP-bezoekers aan de artille-
riejaardag. En daar hadden we toen heel veel van herinner ik mij. 
Na mijn opleiding kwam ik terecht als stuco bij 41 Afdva, waarna 
ik, dankzij de aanbeveling van de toenmalige batterijcomman-
dant, Generaal van Loon, nogmaals dank daarvoor…, in 1988 
aangenomen werd op het OCO.

Ik heb de reguliere onderbouwfuncties doorlopen, zowel bij de 
41e afdeling als bij de MLRS-batterij. Gedurende deze periode 
ben ik, na een uitputtende opleiding van de adjudant Tomassen, 
uitgezonden tijdens SFOR 2 als commandant van de Mortierop-
sporings-radarbatterij. Ik heb het voorrecht gehad om brigade 
VSO 11 LMB te zijn in de enerverende en leerzame periode toen 
de brigade niveau VI gecertificeerd werd. Onder andere samen 
met Martin Hofstra kregen wij de mogelijkheid om in een Joint 
environment ervaring op te doen met luchtsteun en vuursteun 
coördinatie. In 2005 werd ik commandant A-bt bij 14 Afdva en 
was de gelukkige om met de eenheid als eerste omgeschoold 
te worden naar PzH. Het geluk was helemaal compleet toen de 
A-bt de eerste twee rotaties mocht leveren voor de TFU en ik zelf 
als Chief Joint Fires met de eerste rotatie uitgezonden werd en 
veel ervaring kon opdoen met het plannen en gebruik van vuur-
steun onder operationele omstandigheden.

Na twintig jaar bosrand was het in 2010 mijn beurt om de KL te 
vertegenwoordigen in de Defensiestaf. Ik vervul daar de functie 
van Hoofd sectie gevechtssteun bij (Land)behoeftestellingen bij 
de Directie Operationeel Beleid, Behoeftestellingen en Integrale 
Plannen (DOBBP) en ben daar, met een team van vier beleidsme-
dewerkers, onder andere verantwoordelijk voor de materieel-
projecten op het gebied van vuursteun en luchtverdediging. De 
DOBBP is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van 
het Defensie Investeringsplan (DIP), dat als bijlage bij het defen-
sieplan opgenomen is. Hierin worden tot tien jaar vooruit de 
materieelprojecten groter dan M€ 5 opgenomen. Aansprekende 
voorbeelden van materiaalprojecten zijn de vervanging F-16, het 
Joint Support Ship en de Boxer pantserwielvoertuig. Aangezien 
we altijd meer wensen hebben dan beschikbaar budget, staat 
er voortdurend spanning op het DIP, hetgeen kan leiden tot het 
vertragen, inkrimpen of schrappen van projecten. 

1. preCiSion munitionS (pm)
Precision Munitions (PM) bestaat uit twee deelprojecten, te 
weten Course Correction Fuzes (CCF) en Precision Guided 
Munitions (PGM).
Bij CCF wordt gebruikt gemaakt van conventionele lange- 
dracht munitie, waarop een buis geschroefd wordt die er 
voor zorgt dat de granaat een hogere nauwkeurigheid krijgt. 
Momenteel is geen product Military Of The Shelf (MOTS) te 
verkrijgen dat voldoet aan onze eisen, dat wil zeggen dat de 
betrouwbaarheid van de buizen nog onvoldoende is. We blij-
ven de ontwikkelingen volgen. 

Een van de belangrijkste projecten voor de veldartillerie is de 
invoering van Precision Guided Munitions (PGM). Het geeft de 
grond tactische commandant de capaciteit om onmiddellijk en 
gegarandeerd (24/7, onder alle weersomstandigheden) doelen 
met grote precisie te bestrijden. PGM optimaliseert het wapen
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systeem PzH en is mijns inziens essentieel voor het voortbestaan 
van de PzH. Het project PGM is opgestart als direct gevolg van 
TFU Lessons Learned. Hoe het ook zij, ik vroeg mij in 2006 in Uruz-
gan af hoe het toch mogelijk was dat de Luchtmacht, die nog geen 
honderd jaar bestaat wel in staat was precisie munitie af te werpen 
en dat wij met onze rijke en lange historie daartoe nog niet in staat 
waren. PGM had ons wapensysteem in Uruzgan significant relevan-
ter gemaakt! 

De belangrijkste voordelen op een rij: 
> Door het gebruik van PGM wordt collaterale schade   
 zoveel als mogelijk voorkomen. Dit is essentieel om steun
 voor de missie, zowel in het gastland als in het eigen   
 land, te behouden; 
> PGM maakt ons minder afhankelijk van precisiesystemen   
 die in gebruik zijn bij over het algemeen schaarse en   
 daardoor op een hoger niveau ingedeelde luchtsystemen; 
> PGM maakt het mogelijk voor eigen troepen om minder   
 afstand tot het doel te bewaren. Hierdoor kan, als de 
 situatie dit vergt, dicht bij eigen troepen, vuursteun
 geleverd worden. Deze gereduceerde Stand-off biedt   
 ook de mogelijk om snel na het bevuren van het doel, het   
 doel ook fysiek aan te grijpen, voordat de tegenstander   
 zich kan herstellen. 

Door precisie zijn minder granaten benodigd voor het uitschakelen 
van doelen. Hierdoor blijft de logistieke voetprint beperkt. Hoewel de 
granaten duur zijn, zijn ze nog altijd significant goedkoper dan bij-
voorbeeld een GILL Antitank, of een Apache gevechtshelikopter Hel-
lfire raket. En dan laat ik het kostenaspect om het precisie-effect 24/7, 
40 km rondom te garanderen, voor het gemak buiten beschouwing. 

PGM, in combinatie met luchtsteun, levert een bijdrage aan het dich-
ten van de capability gap als gevolg van het weggevallen van de tank- 
en halvering van de antitank-capaciteit. Door de synergie die optreedt 
door het gelijktijdig aangrijpen van de tegenstander met lucht- en 
grondgebonden vuursteun, wordt een tegenstander geconfronteerd 
met een veelvoud aan uitdagingen, waardoor hem de wil tot vechten 
ontnomen wordt. 

Ik ben van mening dat wij artilleristen de noodzaak van PGM breed 
moeten uitdragen, niet in de laatste plaats naar de manoeuvrecom-
mandanten op de verschillende niveaus. Een van de mogelijkheden 
hiertoe is dat het gebruik van PGM in oefeningen verwerkt wordt, 
zodat we alvast vertrouwd raken met de mogelijkheden en onmoge-
lijkheden van deze capaciteit. 

Zoals het er nu uitziet kan Nederland aanhaken bij de produc-
tie van de Excalibur 1b in 2013-2014. We hebben het hier dus 
niet over de eerdere versies die door de Amerikanen en Cana-
dezen in Afghanistan weliswaar succesvol gebruikt zijn, maar 
een hoge stuksprijs kennen en een maximale dracht van 25 
km. De 1b kost de helft van de prijs en heeft een max. dracht 
van zeker 40km. De volgende stap moet lasergeleide projec-
tielen worden, maar dit type munitie is nog niet beschikbaar. 
Ik wil nu kort een uitstapje maken naar de langedracht pro-
jectielen zoals we die verschoten hebben in Afghanistan en 

waarbij bij afstanden groter dan 25 kilometer significante 
afwijkingen in de lengtespreiding optraden. Deze kortvallers 
hebben het vertrouwen in het gehele vuursteunsysteem in 
negatieve zin beïnvloedt. Door de uitkomsten van onderzoek, 
waaronder de proefneming in Zuid-Afrika van ABWM, heeft 
de fabrikant de verantwoordelijkheid geaccepteerd en wordt 
momenteel op constructieve wijze naar een voor Nederland 
acceptabele oplossing gezocht. De conclusie die we hier-
uit kunnen trekken is dat het dus niet gelegen heeft aan de 
waarnemers, AFSIS of de pantserhouwitser. Het is belangrijk 
dat deze conclusie, hoewel de missie inmiddels beëindigd 
is, goed gecommuniceerd wordt met onze collega’s van de 
manoeuvre. 

2. joint FireS 
In de beleidsbrief is Joint Fires (JF), als direct gevolg van de 
ervaringen uit Afghanistan, aangemerkt als intensivering. Het 
Joint Fires project is gebaseerd op de Defensiestudie Joint 
Fires en concentreert zich op de eindgeleiding van de Fire 
Support Teams (FST’s), en het versterken van de comman-
dovoeringsketen door de oprichting van Joint Fires cellen op 
bataljons- en brigadeniveau. Door middel van het project JF 
vindt er een kwantitatieve uitbreiding plaats van het aantal 
FST’s, waarbij er bij iedere gevechtscompagnie een FST inge-
bed wordt. Het gevaar wat hier in schuilt is dat de manoeuvre-
commandanten de indruk gegeven wordt dat de vuursteun op 
deze wijze gegarandeerd is en dat voorbij gegaan wordt aan 
het feit dat de FST’s deel uit maken van een systeem waar-
van ook de overige elementen aanwezig en getraind dienen 
te zijn. > 
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In het project Joint Fires is materiaal opgenomen om CAT 1 
(nauwkeurigheid kleiner dan 6 meter) coördinaten te produ-
ceren, onder andere ten behoeve van PGM. Tevens worden de 
FST’s van lichte lasers voorzien, zodat ook hiermee de ont-
wikkeling op termijn naar lasergeleide 155mm granaten onder-
steund kan worden.
Het is van belang nu al ervaring en expertise op te doen met 
Joint Fires Cellen. Temeer nu de vaste koppeling tussen de 
afdeling veldartillerie en de brigade losgelaten is. Ik hoop dan 
ook dat de weg die de 14e afdeling o.l.v. kolonel Norbert Moer-
kens ingeslagen had om personeel uit de afdelingsstaf in te 
delen in de Joint Fires cel op brigade niveau, navolging blijft 
vinden. 
Net zo belangrijk is de ervaring die in dezelfde periode opge-
daan is met het Tactical Command (TACOM) stellen van een 
gevechtsbatterij aan een bataljonstaakgroep, waarbij de batte-
rijcommandant de bataljons Joint Fires cell versterkte en daar-
door ook deelnam aan het operationele planningsproces van 
manoeuvre-eenheid. Los van de zichtbaarheid van de Pant-
serhouwitsers voor de manoeuvre-elementen, wat een doel op 
zich kan zijn, is er veel in deze setting veel oefenrendement 
te behalen, zowel voor het bataljon als voor de batterij. Ook 
hiervan hoop ik dat deze constructie structureel deel uit gaat 
maken van het reguliere O&T traject van een gevechtsbatterij.

3. projeCt vervanGinG 
mortieren (pvm)
Het Project Vervanging Mortieren (PVM) is een studie die, in 
opdracht van DOBBP, momenteel wordt uitgevoerd door het 
CLAS. Het dient om een aanbeveling te doen, door wat de hui-
dige 81 en 120mm mortieren binnen de Krijgsmacht moeten 
worden vervangen. Beide systemen kennen nu reeds een 
slechte inzetbaarheid. Het zou ons helpen als de bataljons-
vuursteuncoördinatoren hun bataljonscommandanten kunnen 
motiveren om de problemen met de 81mm mortieren structu-
reel te melden in de gereedheidrapportage. Op basis van deze 
signalen kan sneller een oplossing gezocht worden. 
Naast een slechte inzetbaarheid, is in de loop van de tijd het 
operationele optreden drastisch gewijzigd. Gewijzigde inzet-
scenario’s, maar ook de invoer van bijvoorbeeld de CV90, 
dwingen tot een ander operatieconcept. Hierdoor blijken de 
zwakheden van de huidige mortiersystemen. Zo is de 81mm 

mortier aan de ene kant eigenlijk te zwaar voor het voetop-
treden (beperkt man portable) en komt het systeem aan de 
andere kant beweeglijkheid en dracht te kort voor het onder-
steunen van het gemechaniseerde gevecht. 

Waar we naar op zoek zijn is een goede balans tussen dracht, 
shoot-en-scoot, gewicht en precisie. Met de uitkomsten van 
deze studie zal vervolgens invulling worden gegeven aan twee 
projecten, te weten: Licht Indirect Vurend Systeem (de vervan-
ging 120mm mortier) en Vervanging 81mm mortieren. Gelet 
op de richtlijnen uit de beleidsvisie om te trachten het aantal 
verschillende systemen zoveel als mogelijk te ‘streamlinen’, is 
het niet voor de hand liggend dat alle systemen één op één 
vervangen worden. Er staat voor deze projecten in het DIP een 
aanzienlijk budget gereserveerd. Het is goed om te realiseren 
dat 2/3 van het budget op gaat aan munitie. Daarnaast heeft 
de evaluatie van de PzH nogmaals het belang van integratie 
benadrukt én de daarmee gepaard gaande kosten.

aFSluitinG en ConCluSieS
Ik heb het Defensie Investeringsplan toegelicht en hoop dui-
delijk gemaakt te hebben de druk die er momenteel op staat 
en dat dit mogelijk ook consequenties heeft voor de artille-
rie gerelateerde projecten. Ik kan niet garanderen dat er bij 
de komende harmonisatieronde geen artillerie gerelateerde 
projecten sneuvelen. Ik heb u de noodzaak geschetst van 
een modern vuursteunsysteem, waarin permanente beschik-
baarheid, dracht en precisie de kernbegrippen zijn. Ik heb de 
noodzaak tot het leren werken met PGM tijdens oefeningen 
aangegeven. 

Ik roep al het artilleriepersoneel op, maar met name dat per-
soneel ingebed bij de manoeuvre-eenheden op alle niveaus, 
om af en toe de manoeuvrecommandanten nog eens even te 
herinneren aan de ontelbare keren dat met behulp van vuur-
steun, een eind gemaakt werd aan het gevechtscontact. In de 
Infanteriezware Koninklijke Landmacht, zouden zij eigenlijk de 
grootste advocaten moeten zijn van een relevant en kwalita-
tief hoogwaardig vuursteunsysteem. Een eenduidige set van 
geleerde vuursteunlessen uit Afghanistan zou ook de nieuwe 
generatie artillerieofficieren moeten helpen dit punt af en toe 
bij hen duidelijk te maken. 
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defensie
Grondgebonden
luchtverdedigings
Commando

v orig jaar is een presentatie gegeven over 
het op te richten Defensie Grondgebonden 
Luchtverdedigings Commando (DGLC) met 

haar middelen en taken door Kolonel Jobse, toen-
malig commandant van het Commando Luchtdoel-
artillerie (CoLua). Met de ontwikkelingen van de 
bezuinigingsplannen van 8 april jl. was de presen-
tatie van destijds al snel achterhaald. De organisa-

tie van het DGLC zoals het per 1 januari jl. zou zijn 
opgericht bestond uit twee batterijen Army GBADS 
(11 en 13 Luchtverdedigingsbatterij), twee squa-
drons met het PATRIOT wapensysteem (802 en 803 
Squadron), een ondersteunend C2 squadron (800 
Squadron), een Opleidings & Trainingsbatterij, het 
Kenniscentrum en een staf. >

teKSt ///  lKol marCel BuiS, Waarnemend C-Colua, 
  maj BaS van mulleKom, HooFd KenniSCentrum



BezuiniGinGSmaatreGelen en 
de invloed op Het op te riCHten 
dGlC
De bezuinigingsplannen van 8 april 2011 brachten de volgende, 
veelal verrassende, ontwikkelingen naar voren die van sterke 
invloed zouden worden op het op te richten DGLC:
> opheffen van 101 Artillerie ondersteuningsbatterij (Artostbt) 
> opheffen van 11 Luchtverdedigingscompagnie (Luverdcie)
 Luchtmobiel 
> opheffen van het ‘ Tegen Luchtdoelen’  peloton (TL-pel) van
 het Korps Mariniers 
> opheffen van 3x luchtverdedigingspeloton met Stinger 
 Weapon Platform op MB 
> opheffen van 1x batterijstaf en een logistiek peloton 
> opheffen van 1x Fire Unit PATRIOT 
> opheffen van 1x squadronstaf en een logistiek peloton 
> overnemen van de taken van 101 Artostbt 
> overnemen van een tweetal DISCUS systemen 
> overnemen van de luchtverdedigingstaken van 11 Luverdcie 
 en het TL-pel Kmarns

Initieel zou in de bezuiningingsplannen 11 Luchtverdedigingsbatterij 
in zijn geheel zijn opgeheven. Na een heroverweging is dit gerepa-
reerd en is de sensorcapaciteit (2x TRML radar) en de unieke Opera-
ting Centre capaciteit in stand gehouden en is de logistieke capaci-
teit naar behoefte bijgesteld.

Indien 101 Artostbt, bestaande uit ruim 80 personen, wordt opgehe-
ven en binnen het CoLua de personele capaciteit met 160 personen 
wordt verminderd, dan moet natuurlijk niet de illusie bestaan dat alle 
taken zondermeer een op een kunnen worden overgenomen. Wat 
wel zal gebeuren is dat vijf (5) Wapen Locatie Radars (WLR) inclusief 
bijbehorend materieel worden overgenomen en dat deze sensoren 
binnen het te bouwen Command & Sensor peloton in combinatie 
met de TRML-bedieningen van het DGLC worden geborgd. Komend 
jaar zal worden bezien in hoeverre personeel dedicated moet worden 
gepositioneerd voor het bedienen van deze systemen dan wel dat 
er aanvullend moet worden opgeleid na een bepaalde waarschu-
wingstijd voor inzet. Daarbij wordt ook gekeken naar toekomstige 
capaciteiten van het DGLC in het kader van Counter-Rockets, Artil-
lery & Mortars (C-RAM).

De WLR is ontworpen om mortieren op te sporen. Het systeem kan 
ook artillerie opsporen, weliswaar met een kleinere detectiekans. De 
radar maakt gebruik van frequenties in de X-band en is volledig com-
putergestuurd. Het systeem werkt nagenoeg volautomatisch, enkel 
bij de eindverwerking van het doel (het bepalen van de doelhoogte) 
moet de bedienaar gegevens invoeren. Indien een digitale kaart in 
het systeem wordt ingevoerd kan dit ook automatisch. Het bereik 
van de radar is 15 km en de computer kan ook de oorsprong van 
een opgespoord projectiel tot op een afstand van 24 km berekenen. 
Indien er een object is gedetecteerd, wordt er geverifieerd of het een 
ballistisch projectiel is; is dit het geval dan wordt deze gevolgd. Uit 
de gevolgde projectielbaan wordt de plaats van herkomst berekend 
en op het display gevisualiseerd voor de bedienaar. De computer 
kan negen projectielen gelijktijdig volgen en tot maximaal 40 baan-
berekeningen van projectielen in een tijdelijk geheugen opslaan. 
Zodra een doel is verwerkt, wordt dit doelcoördinaat opgeslagen in 
het permanente geheugen, wat maximaal 99 doelen kan bevatten. 

Naast de WLR worden tevens twee Demonstration of Integrated 
Sensor for CompoUnd Security (DISCUS) systemen bij het DGLC 
ondergebracht. In 2006 zijn ten behoeve van de beveiliging van de 
compounds in Afghanistan twee detectie en alarmeringssystemen 
aangeschaft, DISCUS voor detectie en CODA voor alarmering. Het 
DISCUS systeem verbetert de detectie rondom compounds en 
bestaat uit 3 gekoppelde SQUIRE gevechtsveld controle radars, een 
centraal, hoog opgestelde camera, voorzien van een dag- en nacht-
zicht mogelijkheden voor classificatie en een centrale presentatie-
eenheid. De gegevens van de radars en de camera worden weerge-
geven op een display met als achtergrond een situatiekaart en het 
systeem heeft de beschikking over alarmeringsfaciliteiten en historie-
opbouw. DISCUS maakt het mogelijk een virtuele ring rond een com-
pound te creëren waarbinnen op 20 km afstand voertuigen gedetec-
teerd kunnen worden en op 10 km individuele personen. De camera 
realiseert herkenning van de detectieplots op circa 1 tot 3 km.

Om kennis van de (voor het DGLC nieuwe) in te voeren systemen 
op een minimum niveau te kunnen borgen komt er één functie (maj) 
in het Kenniscentrum en één functie (aoo) binnen de Opleidings- en 
Trainingsbatterij bij.

Binnen het CoLua is in het verleden al afscheid genomen van het 
optreden met Stinger als Man Portable Air Defence system (MANPAD). 
Toch blijkt er een behoefte te bestaan om tijdens een initial entry van 
een AMB/Mariniers optreden te kunnen voorzien in een beperkte 
luchtverdedigingscapaciteit die mee kan gaan met de eenheid. Het 
operationeel concept van dit optreden is in ontwikkeling, waarbij het 
optreden van de luchtverdedigingseenheid ter bescherming van 11 
AMB en van het Korps Mariniers nagenoeg hetzelfde is.

De eenheid die deze ondersteuning gaat leveren bestaat uit een com-
mandogroep, drie radarploegen met elk een Tactical Defence Alert 
Radar (TDAR) en 12 Stingerploegen MANPAD. De personele vulling 
van de 12 Stingerploegen en de commandogroep komt daarbij uit 
een van de luchtverdedigingspelotons met Stinger-Fennek. De drie 
radarploegen worden met in totaal zes personen bemand vanuit het 
Command & Sensor peloton, waarvan er vier van het CZSK (Korps 
Mariniers) zijn. 
In het kader van Opleiden en Trainen wordt nog een functie door het 
CZSK ingevuld bij de O&T batterij. In het kader van Opleiden en Trai-
nen wordt nog een functie door het CZSK ingevuld bij de O&T bat-
terij.
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Het DGLC ziet er als gevolg van de bezuinigingen en de reor-
ganisaties vanaf 1 april 2012 als volgt uit (zie schema hierbo-
ven).

De hoofd- en neventaken van het DGLC zijn de volgende:
> Uitvoeren van luchtverdedigingstaken
 (inclusief Missile Defence) 
> Uitvoeren van doelopsporingstaken 
> Uitvoeren van luchtruimbewakingstaken 
> Uitvoeren van gebiedsbewaking/beveiliging (neventaak)

uitdaGinGen van Het dGlC
Naast de oprichting van het DGLC en de samenvoeging van 
twee verschillende culturen, liggen de uitdagingen van het 
DGLC ook verder in de toekomst. Naast het ontwikkelen van 
een operationeel concept en een gedegen O&T programma, 
wordt in 2012 ook een bijdrage geleverd aan de Cie in de West 
vanuit het DGLC en zal aansluitend worden opgewerkt naar 
een Tactical Evaluation (TacEval) op het gebied van luchtver-
dediging in 2014 of 2015. 

In de nabije toekomst zal het DGLC zich bovendien concen-
treren op de beleidsstudie C-RAM en Mini-UAV, de vervan-
ging van de Mortier Opsporings Radar met het oog op een 
studie ‘mix van sensoren’ en op de vernieuwing van Very Short 
Range Air Defence (VSHORAD) capaciteit. 

De ontwikkelingen in de toekomst op het gebied van het totale 
dreigingspectrum laat een verschuiving zien waarbij de inzet 
van Tactical Ballistic Missiles (TBM) Cruise Missiles (CM), RAM 
en Mini UAV alleen maar groter wordt en de inzet van fixed-
wing en rotary-wing wellicht minder. Met deze ontwikkelingen 
in het vizier zal ook de luchtverdediging steeds moeten worden 
herbezien. De beleidsstudie C-RAM en Mini-UAV zal invulling 
moeten geven aan de noodzaak waarom we de toenemende 
dreiging willen aangrijpen. Het beleidsdocument moet aanlei-
ding zijn voor het inregelen van capaciteiten tegen Mini UAV 
en RAM en daarmee ook nog rekening blijven houden met de 
ABT/UAV en CM dreiging die ook aanwezig zal blijven. Het 
gedeelte ‘Mix van sensoren’ van de studie moet zich in ieder 
geval richten op de deelgebieden Sense, Warn en Attack (zie 
pagina 35) en zo mogelijk ook op intercept hoewel dat in deze 
fase lastig zal zijn. 

Bij de mix van sensoren kijken we ook naar de mogelijkheden 
en capaciteiten van huidige sensoren. Het gedeelte ‘vernieu-
wing VSHORAD’ richt zich op de tracking en shooting capaci-
teiten van in ieder geval de Mini UAV, zo mogelijk ook op die 
van de RAM maar zeker ook op de huidige (en blijvende) drei-
ging van ABT en UAV. Bij de ‘vernieuwing VSHORAD’ bezien 
we niet alleen de rol als ‘killer’ voor de Mini UAV en mogelijk 
CRAM maar ook de vervulling van de huidige rol in het bestrij-
den van ABT en UAV. >
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operationeel ConCept dGlC
Het operationele concept van het DGLC wordt momenteel ont-
wikkeld en moet per 1 april bij oprichting van het DGLC als 
concept document klaarliggen. De inhoud ervan is opgebouwd 
uit een fysieke component en een conceptuele component. De 
fysieke component van Army GBADS is grotendeels al beschre-
ven in eerdere edities van de Sinte Barbara. 

De fysieke component wordt gevormd door het personeel en 
materieel dat kan worden ontplooid en ingezet tijdens een militaire 
operatie. Er wordt binnen de fysieke component een onderscheid 
gemaakt tussen Engagement Operations (EO), het daadwerkelijke 
bestrijdingsproces, en Force Operations (FO), de randvoorwaar-
delijke ondersteuning. Het gehele luchtverdedigingssysteem is 
opgebouwd uit command & control (C2) elementen, sensoren, 
wapensystemen, interfaces en communicatie-middelen.

De C2-elementen benodigd voor EO binnen van het DGLC zijn 
twee Information Coordination Centrals (ICC) en vier Engagement 
Control Stations (ECS) voor PATRIOT en vier Operating Centres 
(OC) en twee SAM Fire Control centres (SFC) voor Army GBADS. 
Het ICC en OC bevinden zich op squadron cq. batterijniveau, de 
overige elementen op Fire Unit (FU) cq pelotonsniveau. Naast 
C2-elementen voor EO beschikt het DGLC over commandopost 
elementen voor FO. Een Tactical Command Station (TCS) is een 
uitschuifbaar sheltervoertuig van groot formaat waarin 24 werk-
plekken bestaan voor alle benodigde staffunctionaliteiten. Met 
name dit voertuig is zeer geschikt als commandopostelement voor 
ondersteuning van het gezamenlijk optreden van alle wapensys-
temen van het DGLC. Daarnaast beschikt het DGLC over diverse 
commandopost-voertuigen op batterij- en pelotonsniveau.

Er is een relatief grote diversiteit aan sensoren binnen het DGLC 
aanwezig voor luchtverdediging (Wapen Locatie Radar en 
DISCUS buiten beschouwing gelaten):
> 4x MPQ-53 radarset ten behoeve van PATRIOT 
> 5x TRML-3D/32 (Telefunken Radar Mobil
 Luftraumüberwachung) 
> 2x MPQ-64M2 Sentinel 
> 3x Tactical Defence Alert Radar (TDAR) 
> 2x Low Level Air Picture Interface (LLAPI) als interface
 naar een externe sensor >
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De sensoren vormen de basis voor de luchtbeeldopbouw. De radar 
voor PATRIOT maakt onlosmakelijk deel uit van het wapensysteem 
PATRIOT en het opgebouwde luchtbeeld wordt met andere wapen-
systemen gedeeld via Link-16, niet rechtstreeks. De sensoren TRML-
3D/32 en MPQ-64M2 Sentinel dragen binnen Army GBADS zorg 
voor het opbouwen van een betrouwbaar en geïdentificeerd lucht-
beeld dat ook gedeeld wordt via Link-16 met andere luchtverdedi-
gingseenheden.

De TDAR wordt enkel en alleen gebruikt ter ondersteuning van in 
voorkomend geval optreden met een luchtmobiele of marinierseen-
heid in combinatie met Stinger MANPAD.

Hoewel de LLAPI geen radarsysteem is maar een doelinformatie-
bron (track source) wordt deze toch als sensor gezien binnen het 
luchtbeeldopbouw proces. LLAPI is gebaseerd op STANAG 4312 
deel 2, welke de technische werking van de interface en het gebruik 
ervan in NATO- verband beschrijft. De hoofddoelstelling van LLAPI 
is het op real time basis uitwisselen van doelinformatie geschikt 
voor voorwaarschuwing (early warning), doelaanwijzing (cueing) en 
doelbestrijding (engagement). Via de LLAPI worden > twee gelijk-
soortige Low Level Air Defence systemen gekoppeld. Deze koppe-
ling (interface) maakt het mogelijk om met een ander (buitenlands) 
LLAPI-capable luchtverdedigingssysteem luchtbeeldinformatie uit te 
wisselen. 

Het DGLC heeft verschillende wapensystemen voor luchtverde-
diging. De luchtverdedigingseenheden zijn uitgerust met PATRIOT 
wapensystemen, Medium SAM (Surface Launched AMRAAM) mid-
delen en VSHORAD (Stinger Weapon Platform SWP op Fennek en 
Stinger MANPAD). Alle wapensystemen (met uitzondering van Stin-
ger als MANPAD) zijn geïntegreerd in het luchtverdedigingsysteem 
en wisselen geautomatiseerd engagement- en situational awareness 
informatie uit via het W-WAN en/en Link-16 met de C2-elementen.

Het DGLC beschikt over PATRIOT launchers in twee varianten: 
> 12 launchersets (LS) voor lancering van de PAC-2 raketten
 ten behoeve van Theatre Ballistic Missile Defence (TBMD) 
 tegen Air Breathing Threat (ABT) en tactische ballistische 
 raketten (TBM). Op elke LS passen 4 raketten PAC-2;
> 8x LS voor lancering van PAC-3 raketten tegen TBM-drei
 ging. Op elke LS passen dan 16 raketten PAC-3. De PAC-3 
 is een verbeterde PATRIOT raket met groter bereik en valt in 
 de categorie ‘hit to kill’.

De launcher AMRAAM kan maximaal 6 AMRAAM raketten rondom 
(360°) afvuren voordat deze opnieuw moet worden bevoorraad. De 
launcher ontvangt data via een draad of draadloos met FM 9000 en 
wordt vanuit het SAM Fire Control centre (SFC) aangestuurd. Het 
SFC voorziet de launcher van doelinformatie. Een afgevuurde raket 
krijgt via een antenne aan de launcher de actuele informatie over het 
te bestrijden doel. Er wordt immers geschoten op doelen ‘beyond 
visual sight’. 

Het terreinvaardige Stinger Weapon Platform (SWP) Fennek is voor-
zien van een volledig geïntegreerd Stinger Launching System (SLS) 
waarmee vier Stingerraketten tot vuren gereed zijn geplaatst in twee 
launchers. Bovendien beschikt het SWP-Fennek over een reload van 
vier Stinger raketten. De bediening is in staat om op basis van aan-
geleverde informatie en afgesproken procedures beslissingen over 

doelbestrijdingen te nemen. Het door sensoren opgebouwde lucht-
beeld wordt gepresenteerd op een Weapon Terminal en gevoed met 
doelinformatie als basis voor bestrijdingen.

De interfaces van het systeem stellen de luchtverdedigingsbatterij 
in staat te participeren in nationale en/of internationale (joint en/of 
combined) organisaties. Het DGLC beschikt over diverse interfaces, 
zoals Tactical Digital Information Link (TADIL), Link 16 en Link 11B 
communicatiemiddelen, LLAPI en is bovendien voorbereid op een 
Theatre Independent Tactical Army and Air force Network (TITAAN) 
interface. TADIL middelen maken het mogelijk met andere krijgs-
machtdelen en internationaal te kunnen samenwerken. LLAPI maakt 
het mogelijk luchtbeeldinformatie met gelijksoortige luchtverdedi-
gingssystemen uit te wisselen zoals het Duitse HAFlaFüSys (Heeres 
Aufklärungs Flugabwehr und Führungs System). De TITAAN interface 
maakt het mogelijk informatie uit te wisselen met een Higher Echelon 
Unit (HEU) of andere  hogere staven binnen de defensie organisatie.
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Het communicatiemiddel dat voor PATRIOT inzet wordt 
gebruikt als verbindingsmiddel is COMPATRIOT. Een COM-
PATRIOT voertuig wordt in diverse varianten gebruikt, bijvoor-
beeld als straalverbindingseenheid (sve) in het kader van EO 
of als relayeerstation. Naast de PATRIOT eenheid maakt ook 
Army GBADS gebruik van COMPATRIOT om een verbinding 
tot stand te brengen om te kunnen communiceren over het 
doelaanbod (en de verdeling daarvan) over een zogenaamde 
‘hotloop’ (realtime continue tweerichting voice communicatie, 
omdat elke seconde telt) met het hogere EO-niveau.

De alles verbindende factor binnen het Army GBADS lucht-
verdedigingssysteem van het DGLC is het W-WAN. Dit draad-
loze data netwerk opgebouwd uit Wideband Network Radio’s 
(WNR) maakt het mogelijk dat alle data voor zowel EO als 
ook FO met de juiste prioriteit en kwaliteit gedistribueerd 
worden binnen de batterij. Alle voertuigen uitgerust met een 
WNR maken onderdeel uit van het W-WAN. Voor spraakcom-
municatie maakt men in de luchtverdedigingsbatterij gebruik 
van de Combat Network Radio (CNR) van de FM-9000 serie, 
ingebouwd in alle voertuigen.

Voor de logistieke ondersteuning zijn twee logistieke pelotons 
aanwezig. Deze logistieke ondersteuning is afgestemd op de 
specifieke wapensystemen aanwezig binnen de batterij of het 
squadron. Daarnaast wordt het optreden door externe logistieke 
middelen ondersteund in het kader van Fysieke Distibutie, de 
onderhoudstechnische ondersteuning (330 Hrstpel DGLC) en 
overige logistieke ondersteuning extern zoals geneeskundige 
ondersteuning.

De conceptuele component van het DGLC beschrijft een vier-
tal inzetopties: 
> inzet van Stinger MANPAD ter ondersteuning van inzet van
 AMB of Kmarns 
> inzet van AMRAAM en Stinger als Air Defence Task Force 
 (ADTF) tegen ABT 
> inzet van PATRIOT als Ballistic Missile Defence Task Force 
 (BMDTF) tegen TBM en/of ABT 
> inzet van PATRIOT, AMRAAM en Stinger als Air & Missile 
 Defence Task Force (AMDTF) tegen TBM en ABT

De meest vereenvoudigde wijze van inzet van luchtverdediging is 
de inzet van een Stinger MANPAD peloton. Het Stinger MANPAD 
peloton levert luchtverdediging tegen bemande en onbemande 
vliegtuigen en helikopters ter bescherming van vitale objecten en 
(kleine) eenheden waar en wanneer dit wordt verlangd, binnen het 
optreden van een AMB of een Kmarns eenheid. Bij onbereden 
optreden is de eenheid in staat gedurende 48 uur zelfstandig deze 
taak uit te voeren. Na herbevo kan de eenheid tot 72 uur zijn taak 
uitvoeren. Deze taak wordt in een autonome omgeving uitgevoerd 
waarbij de toegewezen Weapon Control Status bepalend is voor de 
vrijheid van handelen van elke Stingerploeg. Bij inzet van een der-
gelijk peloton zal op het stafniveau van de eenheid die ondersteund 
wordt stafcapaciteit vanuit de staf van het DGLC moeten worden 
toegevoegd ter ondersteuning van de inzet. Het operationeel con-
cept van dergelijke inzet moet nog verder ontwikkeld worden. >
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COMPATRIOT (SVE)
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Een tweede inzetoptie beschrijft de inzet van Army GBADS mid-
delen AMRAAM en Stinger. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
het W-WAN zoals eerder beschreven en is uitwisseling van lucht-
beeld mogelijk met andere eenheden via Link-16 en LLAPI. Aan-
sturing van EO, doeltoewijzing en prioriteiten zullen daarbij altijd 
opgelegd worden door het hogere EO-niveau in de air-lijn, een 
Control & Reporting Centre (CRC) of een Combined Air Opera-
tions Centre (CAOC). Inzet van Army GBADS middelen zal altijd 
met behulp van FO-aansturing door specifieke functionarissen 
uit de DGLC-staf plaatsvinden die, indien van toepassing, toe-
gevoegd worden aan de staf van een te steunen eenheid (bij-
voorbeeld een brigade of bataljonstaakgroep). 

De derde inzetoptie beschrijft de inzet van PATRIOT tegen TBM 
en/of ABT. De nadruk daarbij ligt bij de inzet tegen TBM, aan-
gezien er geen andere capaciteit binnen DGLC is die iets tegen 
deze dreiging kan doen.

De vierde inzetoptie is mogelijk de meest complexe waarbij alle 
wapensystemen, met uitzondering van Stinger MANPAD, geza-
menlijk in een AMDTF worden ingezet tegen een breed drei-
gingsspectrum. De gezamenlijkheid is daarbij terug te vinden 
op Task Force niveau, daaronder doen het PATRIOT squadron en 
de Army GBADS batterij hun eigen taak, gecoordineerd op FO- 
en EO-gebied vanuit een hoger niveau. Met name het verdelen 
van toegewezen doelen aan de AMDTF vanaf het hogere niveau 
(CRC, CAOC) via een ICC en OC naar de onderliggende wapen-

systemen zal afgestemd moeten zijn op de karakteristieken van 
de wapensystemen. De prioriteit van PATRIOT zal daarbij altijd 
op de TBM-rol liggen en bij Army GBADS op de ABT-rol. 

tot Slot
Het operationele concept van de inzet van het DGLC is in ont-
wikkeling. De beschrijving van de vier inzetopties inclusief de 
logistieke en overige ondersteuning, zal als kapstok document 
een basis moeten leggen voor missies die plaats gaan vinden 
waarbij luchtverdediging of luchtruimbewaking nodig is. Het ont-
wikkelen van de ondersteuning van het optreden van Kmarns of 
AMB met beperkte luchtverdedigingsmiddelen wordt ook ont-
wikkeld zolang de behoefte aan ondersteuning van dergelijke 
operaties bestaat en niet op een andere wijze kan worden inge-
vuld. Bovendien zal de overgang van een dergelijke minimale 
inzet van luchtverdedigingsmiddelen naar de uitbouw met gro-
tere luchtverdedigingsmiddelen van het DGLC moeten worden 
ontwikkeld. Op het gebied van luchtverdediging is het DGLC de 
One Stop Shop vanaf 1 april waarbij op termijn ook de specifieke 
kennis van maritieme luchtverdediging aanwezig zal zijn binnen 
het Kenniscentrum van het DGLC. Naast luchtverdediging zal de 
kennis van C-RAM, Mini UAV en DISCUS een steeds belangrij-
kere rol gaan innemen binnen het DGLC, kortom: er liggen vol-
doende uitdagingen binnen het DGLC, waarbij de wereldwijde 
ontwikkelingen op het gebied van dreiging wellicht de belang-
rijkste factor van invloed zullen zijn op het optreden van eenhe-
den van het DGLC.  

 tactiek & techniek

Operationeel Concept

Innovative Solutions
START WITH THALES

Op het gebied van veiligheid is Thales één van de meest innovatieve 
bedrijven ter wereld. We bieden alle krijgsmachtonderdelen en civiele 
hulpdiensten de middelen om hun taken optimaal te kunnen uitvoeren. 
Onze producten kunnen overal ter wereld worden ingezet op vrijwel ieder 
type platform: ter land, ter zee en in de lucht.
www.thalesgroup.com/nl



40 /// Sinte Barbara

Geschiedenis & traditieGeschiedenis & traditie

40 /// Sinte Barbara

Pieternel: Daar zijn we weer, mijn brave Thomasvaer 

  en zien hier alle leden, van de VOA bij elkaar. 

Thomasvaer:  Wij mogen in 't orgaan van d'Art’llerie-Off’cieren 

  een beetje nu onszelf, maar 't meest die lui plezieren. 

 Veel tijd is er niet voor, 't papier werd ook weer duurder   

  en zelfs de zetter kijkt van dit relaas wat zuurder. 

Pieternel: Toch weet ik, Thomasvaer, dat hij er graag aan meewerkt, 

  dat jij met je gepraat der leden band nog wat versterkt. 

Thomasvaer:  Het ledental bleef groeien in 't afgelopen jaar, 

  de VOA houdt d' Off’cieren heel stevig bij elkaar. 

 Doch wat mij erg bevreemdde en ook wel doet wat pijn, 

  dat zij voor de twee duizend, niet rijp nog schijnt te zijn. 

Pieternel: De groei van de Vereen'ging, hoe spijtig het ook is, 

  hangt af van Lieftinck's knijpen en dat is lang niet mis. 

Thomasvaer:  Je wilt me toch niet zeggen, dat één zo'n enk'le riks 

  het ledental kan remmen? Neen, wat je zegt is niks! 

Pieternel: Bedenk Tom, dat het minste, wat VOA jaarlijks vraagt, 

  twee honderd vijftig centen papiergeld slechts bedraagt; 

 wie méér geeft is men dankbaar, doch nodig is het niet, 

  ieder lijdt tegenwoordig onder die druk van Piet. 

Thomasvaer:  Foei Nel, mag je zo noemen, een dienaar van de Kroon? 

  Schaam je en ga nu verder op veel eerbied'ger toon! 

Pieternel: Hij zelf kan 't wel waarderen, da's zeker en gewis, 

  omdat hij, naar, ik hoorde, zelf  VOA-lid ook is. *) 

Thomasvaer:  't Is jammer dat het streven van Kolonel Dürst Britt 

  (de man, die ruim drie jaren, de  VOA voor al zit), 

 nog altijd niet bereikt is, al staan ze allen pal,    

  maar tweemaal duizend leden, dat is een heel getal: 

Pieternel: 't Kon tweemaal groter wezen, als ieder maar begreep, 

  dat hij die eens te paard reed, getooid met spoor en zweep, 

 de plicht heeft zich te melden voor 't lidmaatschap der VOA, 

  die vormt een sterker band dan de constrictor boa. 

Thomasvaer:  Gelukkig wordt het aantal van hen, die lid al zijn 

  gestadig nog maar groter en dat is toch wel fijn. 

 Geheel ons mooie land door is VOA nu een klank 

  en 'k breng Dürst Britt daar graag voor mijn hartelijke dank. 

Pieternel: Hij is de grote stuwkracht, die bracht haar naar omhoog, 

  hij waakt voor elks belangen met een oplettend oog. 

 Van Groningen tot 't, Haagje, Breda tot Almelo, 

  vergadert men zes malen 's jaars, of is het soms niet zo? 

Thomasvaer:  Jazeker, 't wordt steeds voller als men tezamen is, 

  op de bekende plaatsen en plannen aan 't beramen is, 

 om nog meer Art’lleristen te sluiten in de kring    

  van hun befaamde VOA, een pracht Vereniging. 

Pieternel: Eind Mei was 't in Breda feest: 't Congres vond er toen plaats,  

  men was daar ten Stadhuize met B & W de beste maats. 

 Het morgendrankje smaakte de Heren opperbest,

  al werd de laatste druppel er ook niet uitgeperst. 

Thomasvaer:  Dat kwam door het programma, dat overladen was, 

  de loco-Burgemeester gun d' elk een tweede glas, 

 maar tijdnood, in de K.M.A. geboren, speelde parten 

  aan al die tientallen op drank beluste harten. 

Pieternel: 'k Heb echter horen zeggen, dat elk zijn trek toch kreeg 

  en in de A.S.A.-mess kwam menig kruikje leeg... 

Thomasvaer:  't Was inderdaad gezellig daar en vol, 

  men had na het vergad'ren tezamen banjak lol,

 die duurde tot het middernacht’lijk uur. 

  Herkozen werd ook 't oud, wel zeer vertrouwd bestuur. 

Pieternel: Zo bloeide in haar werk de VOA ook dit jaar, 

  dus makende haar doelstelling ten volle weder waar.

Thomasvaer:  Ook 't blad, Sint' Barbara, stond op het hoge peil, 

  dat wij zo gaarne zien. Geen drukfout, 'n prima stijl.

 Een compliment aan de Redactie, 

  die 'k wel haast nooit eens echt op haar gemak zie. 

           

*)    Wel oud-reserve-officier der artillerie, maar geen lid. Red. 

“Zo was het 
Zestig jaar
geleden”
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De jaarlijkse gelukwens van Thomasvaer en Pieternel 
voor de Vereniging Officieren Artillerie

naSCHriFt redaCtie, januari 2012. 
Nu de uitvoering van de Gijsbregt van Aemstel weer in ere is hersteld, is het aardig om met een ander goed gebruik daaraan gekoppeld, namelijk met Thomasvaer en Pie-

ternel, terug te kijken op het afgelopen jaar, dat wil zeggen 60 jaar geleden. De besproken thema’s zijn overigens nog steeds hetzelfde…; Ledenwerving, lidmaatschaps-

kosten, ledenvergadering, contributieachterstand, het blad Sinte Barbara, de 4 decemberviering met Barbara-legende en tenslotte het Monument ter nagedachtenis aan 

hen die vielen. Het jaar 1952 is een belangrijk jaar geweest voor de realisatie van dit Monument. We zullen daar in de komende Sinte Barbara’s nader over berichten. 

Pieternel: Geen wonder ook, want 't, is een heel karwei, 

  zo’n blad maar steeds te vullen met aardige copy. 

 Ook daarin staat Dürst Britt zijn mannetje voor twee 

  en met de inhoud is beslist elk lid tevree. 

Thomasvaer:  De oproep voor het Monument ter eer van hen die vielen,

   greep zeker diep in aller leden zielen? 

Pieternel: Nee Thomasvaer, hoe vreemd je dat zal lijken: 

  te wein'gen deden nog van medeleven blijken. 

 De vijf en twintig mille, die 't Monument moet kosten, 

  bestaat helaas te veel nog uit verwachte posten. 

Thomasvaer:  'k Neem stellig aan, dat ieder die dit hoort, 

  nu ook tot werk'lijk geven hiervoor wordt aangespoord. 

Pieternel: Zij die voor 't Land hun leven gaven 

  en rusten in de Eregraven, 

 verdienen zeker, dat geheel het Wapen 

  in steen hen eert, die eeuwig slapen. 

Thomasvaer:  Barbara's naamdag, 4 December, werd zeer gepast herdacht,

  waartoe de Kolonel 'n bezoek aan Hilversum ook bracht. 

Pieternel: De K.R.O. wou hem wat zendtijd geven 

  en hij beschreef heel vlot voor 't luist'rend land haar leven 

 en sterven bovenal, door haar ontaarde vader    

  (die zeker paste niet in 't net Off'cieren-kader!). 

Thomasvaer:  Dioscoros, haar Pa, een eervergeten zondaar,    

  was zo een brute knaap, die niets dan doden kon maar. 

 Zijn dochter kreeg dus roem, die duurt tot in het heden, 

  toen zij haar aardse strijd, met ere, had gestreden. 

Pieternel: Herdacht werd z' overal, waar VOA leden telt 

  en dank werd haar gebracht, die maagd, zo fel gekweld. 

Thomasvaer:  Zo toog weer 'n jaar voorbij en 't nieuwe brak zich baan. 

  Wij dienen echter nu beslist naar huis te gaan. 

Pieternel: Ja, ons papier is vol, we willen dus besluiten 

  en even (zoals steeds) hier nog wat wensen uiten. 

Beiden:

 De VOA wensen wij: twee, drie zelfs — duizend leden, 

  waarvoor door iedereen moet worden meegestreden. 

 Dürst Britt, de' baas, 't behoud van zijn humeur, 

  dat haast spreekwoord'lijk is, gestempeld met de keur 

 van 'd opgewektheid zelf, die straalt in zijn omgeving 

  en iedereen verrast, die wel eens met hem meeging. 

 ‘t Bestuur ook wensen wij veel wijsheid in zijn zaken, 

  om veel belangrijk werk nog voor ons af te maken. 

 Hem, die de schatkist voert, de Kolonel van Houten 

  heel weinig wanbetalers (ze zijn er nog, die stouten!) 

 Het Fonds voor 't Monument speciaal, een massa giften, 

  opdat der doden namen we spoedig er in griften. 

 Veel HEIL en VOORSPOED ook aan allen, die dit lezen, 

  of zij nu lid, of niet, der VOA mogen wezen. 

 Wij deden weer ons plicht en gaan thans hier vandaan: 

  We vallen nu, vol moed, op 't nieuwe jaar saam aan!

1 Januari 1952. Mr. J. VAN BINSBERGEN 
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NEdErlaNdS
artillEriE MuSEuM

www.nederlandsartilleriemuseum.nl

artillerie

N  E  D  E  R  L  A N  D  S

M   U   S   E   U   M

adrES & OPENiNGStiJdEN

Eperweg 149, 8084 HE ‘t Harde /// tel. 

0525-657310 /// fax 0525-657311

Website: www.nederlandsartilleriemuseum.nl

Email: NAM.artillerie.museum@mindef.nl

Bezoektijden:

 dinsdag t/m vrijdag 13.30 tot

 17.00 uur en op afspraak.
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GEBOUW 215
tEkSt /// lkOl art B.d. P. OttEN 
Na het gereedkomen van het ‘Seelig’ lesgebouw in 1994, werd het 
oude lesgebouw (215) ter beschikking gesteld aan het NAM. Om 
het authentieke gebouw voor het nageslacht te bewaren is het 
een monumentenstatus toegekend. 

Na een langdurige periode van rust werden aanpassingen aan het 
gebouw gepland om tot een voor het museum geschikte ruimte te 
komen, maar dat is een kostbare zaak. Eind 2003 werd het nood-
zakelijke buitenschilderwerk aangepakt, de voegen bijgewerkt en 
het dak vernieuwd. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om een drietal vuurmonden (AMX, 105 mm Getr en 155 mm Getr) 
via het dak binnen te brengen in de al voorbewerkte ruimten. 

Hoewel er geld door het Ministerie van Defensie was toegekend 
om de noodzakelijke verbouwingen uit te voeren, zijn de werk-
zaamheden echter nooit uitgevoerd. De geldkraan werd steeds
verder dichtgedraaid. Uiteindelijk is de elektriciteit- en ICT beka-
beling door Defensie uitgevoerd. Het gebruiksgereed maken van
de expositie ruimten bleef echter achterwege. Eind 2007 nam 
het dagelijks bestuur de beslissing de ruimten gefaseerd door 

de vrijwilligers te laten opknappen. Voor het benodigde verf- en 

timmerwerk en inrichtingskosten werden gelden ter beschikking 
gesteld. In eerste instantie is gewerkt aan twee kamers en hal aan 
de oostzijde van het gebouw, maar langzamerhand werden meer 
ruimten aangepakt. 

In het kader van het 50-jarig bestaan van de Stichting Neder-
lands Artillerie Museum is op 10 september 2011, onder het 
toeziend oog van enkele begunstigers, het oostelijk gedeelte 
officieel opengesteld  voor het publiek. De periode van de artil-
lerie na 1950 heeft in dit 4e paviljoen van het NAM zijn plaats 
gevonden. 

U treft hier het volgende aan:
> batterij vuurregelingscentrum (btvrc) in een uitgebouwde   
 YA-126
> afdelingsvuurregelingscentrum (afdvrc) in een nagebouwde   
 M577 en een afdelingscommandopost in een YA-328 
> ontwikkeling van de vuurregeling: handmatig tot computer 
> weergave van de brigade-afdelingen 
> uitgewerkt Operatieplan nr. 1 en 2 
> weergave van Veldartilleriegroepen 
> radiotoestellen en lijnmaterieel 
> Artillerie Meetdiensten 
> ingericht leslokaal en een overzicht van AOC, later OTCvust 
> site ’t Harde en Darp 

EXPOSITIE NEDERLANDSE ARTILLERIE 
TIJDENS DE “KOUDE OORLOG” 
Sinds de Open Monumentendag in september jl. heeft de expositie van het NAM een grote uitbreiding ondergaan. Bij het 
verlaten van paviljoen 3 kunt U de straat en de parkeerplaats oversteken en paviljoen 4 (gebouw 215) betreden. Daar kunt U 
kennis nemen van de ontwikkelingen van de Nederlandse Artillerie na 1950. Per aspect ziet U met originele objecten hoe de 
vuurregeling, de commandovoering, de inzetmiddelen, de meetdiensten, de verbindingen en de opleidingen in beeld gebracht. 
Halverwege het gebouw verlaat U de expositie. In de andere helft van het gebouw wordt nog hard gewerkt aan de verbouwing. 
Daar moeten nog de legerkorpsartillerie, de luchtdoelartillerie, de veteranenruimte en een tijdelijke tentoonstellingsruimte 
worden gerealiseerd. Heeft U belangstelling om daaraan Uw medewerking te verlenen, meldt U dan bij het NAM. 

Aggie Rosengarten hard aan het werk
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Het tot nu toe geëxposeerde trekt veel bezoekers, omdat vele 
oud-militairen en gewezen dienstplichtigen hier iets 'herken-
baars' in terugzien. 

In het westelijk gedeelte is door een aparte groep vrijwilligers 
sinds 2009 hard gewerkt aan de receptie, Korpszaal en Oranje-
Nassau hal. Dit gedeelte voldoet nu aan alle moderne eisen, 
waarbij de authenticiteit conform de monumenten richtlijnen  
zoveel mogelijk behouden is gebleven

Momenteel wordt nog gewerkt aan de overige ruimten van 
geb.215. In deze ruimten staan de LKA eenheden, oefengebie-
den in het buitenland, ontwikkeling van de LUA, uitzendingen 
en wisseltentoonstellingen gepland. Verder zal er meer accent 
komen te liggen op de zelfwerkzaamheid van de bezoeker. Deze 
wordt in staat gesteld informatie over zijn vroegere eenheid terug 
te vinden. Het open stellen van deze ruimten zal zeker niet op 
korte termijn plaats vinden. 

NAM DIGITAAL
 
Reeds lange tijd ligt het Ereboek Artillerie op datum (die dagelijks 
wordt aangepast) ter inzage in paviljoen 3 van het NAM. Op die 
manier kunnen bezoekers kennis nemen van het hoogste offer 
dat door artilleristen is gebracht. Inmiddels is bij het NAM de 
mogelijkheid gerealiseerd om aan belangstellenden de gelegen-
heid te geven om de gehele namenlijst van het Ereboek Artillerie 
digitaal te raadplegen. Het complete overzicht van als gevolg 
van het oorlogsgeweld omgekomen artilleristen sinds WO2 is nu 
voor belangstellenden als excelbestand ter inzage op een com-
puter in de Korpszaal Veldartillerie. U kunt bij een bezoek aan het 
NAM gebruik van de computer en de aanwezige bestanden ter 
inzage vragen via de receptie van het Artilleriemuseum. 

Dat geldt ook voor: 
> de Gedenklijst van artilleristen die na 1950 in werkelijke  
  dienst zijn overleden. 
> de lijst van (aspirant) officieren der artillerie die als gevolg   
 van het oorlogsgeweld zijn omgekomen en ver eeuwigd zijn  
 in de gebrandschilderde ramen in de Officierscantine. 
> de lijst van gesneuvelde artilleristen van de Karungan bat-  
 terij (KNIL, Tarakan 1942). 

Door maj art b.d. Gerrit Verburg wordt al jarenlang gespeurd 
naar namen van omgekomen artilleristen en bevestiging daar-
van. Vorig jaar heeft hij een nieuwe bron gevonden na het voor 
belangstellenden ter inzage geven van de registratiekaarten van 
krijgsgevangenen in de Japanse interneringskampen zijn door 
hem ruim 100 nieuwe namen van artilleristen toegevoegd aan 
het Ereboek Artillerie. Het aantal geregistreerde namen van artil-
leristen die na 1940 als gevolg van het oorlogsgeweld zijn omge-
komen, bedraagt eind 2011 ca. 2700 namen. 
Heeft U na inzage van deze bestanden vragen of opmerkingen 
dan wordt U verzocht het bij de computer aanwezige reactiefor-
mulier in te vullen en af te geven bij de receptie van het NAM. U 
ontvangt dan antwoord van maj b.d. Verburg of van lkol art b.d. 
F.T. Dürst Britt. 

dataBaNk artillEriE 
Vorig jaar heeft zich gemeld kap (R) art R. Voute, die zijn diensten 
heeft aangeboden aan de VOA en het NAM om een database op te 
zetten waarin wetenswaardigheden over de Nederlandse artillerie 
(eenheden, personen, materieel, locaties en overige informatie) 
worden opgenomen. Het is de bedoeling dat deze database door 
belangstellenden kan worden geraadpleegd en wordt aangevuld 
op een wikipedia-achtige manier. In dat kader zoeken we naar 
andere webmasters die zelf al een dergelijke site hebben opge-
zet voor hun eigen eenheid waarbij zij indertijd waren ingedeeld. 
Potentiële medewerkers kunnen zich melden bij het NAM. 

 Geschiedenis & traditie

NiEuWE iNFOrMatiE GEZOCHt 
Ten behoeve van de expositie en het foto-archief worden 
actiefoto’s gezocht van het optreden met de 155 mm Hw 
M114. 

Btvrc (uitgebouwd) bij een YA-126

AMX houwitser, 105mm, van de Cbt-12 Afdva

Oranje-Nassau hal De vernieuwde Korpszaal 
Veldartillerie

tEkSt /// lkOl art B.d. F.t. dürSt Britt
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Deze uitspraak wordt ieder jaar gedaan tijdens de herdenkings-
ceremonie in de Royal Albert Hall op de avond voorafgaande 
aan Memorial Day op of omstreeks 11 november. Dat is de dag 
waarop in 1918 een einde kwam aan ‘the Great War’ en op deze 
dag worden alle Britse gevallenen herdacht die sinds de Eerste 
Wereldoorlog zijn gesneuveld. 
Deze uitspraak is ook van toepassing op de artilleristen die zijn 
omgekomen als gevolg van oorlogsgeweld in en na de Tweede 
Wereldoorlog. Zij worden allen herdacht op of omstreeks 4 mei 
bij het Artilleriemonument op de Legerplaats bij Oldebroek. Een 
uniek eerbetoon wordt gevormd door de gebrandschilderde 
ramen in de Officierscantine ASK waarin de namen en overlij-
densdata zijn aangebracht van (aspirant-)officieren der artillerie. 
Na de onthulling van de eerste serie gedenkramen in 1960, een 
initiatief van de VOA, zijn de laatste 6 ramen onthuld in 2008. 
Het totaal aantal namen is daarmee gebracht op 243 namen in 
28 ramen. 

Inmiddels is door niet-aflatende naspeuringen van maj art b.d. 
Gerrit Verburg alsnog een aantal nieuwe namen van artillerie-offi-
cieren ontdekt die dit eerbetoon nog niet ten deel valt. Het betreft 
de volgende officieren: 
> Elnt.(R) G.H. Aalders is overleden op 30-8-1944 in Buchenwald.  

 Hij was van artilleriepromotie 19??, diende in WO2 bij de   
 Militaire Luchtvaartafdeling en nam deel aan verzetsactivitei-
 ten. 
> Tlnt M. Crans is overleden 23-11-1945 te Batavia. Hij werd   
 (vermoedelijk in 1945) benoemd tot tweede luitenant   
 der artillerie en diende bij het KNIL. Aan hem is postuum   
 het Verzetskruis toegekend. 
> Tlnt (R) H.J. Jordaan is gefusilleerd op 21-4-1945 te Mau-  
 thausen. Hij diende bij de Motorartillerie en werd (vermoe-
 delijk in 1942) benoemd tot tlnt der artillerie. Hij werd als
 geheim agent ingezet door de SOE en was betrokken bij het  
 “England Spiel”. Postuum is hem het Bronzen Kruis toege  
 kend. 
> Elnt P. Kruijne is vermoord door de Japanners op 21-5-1943 
 te Saumlaki. Hij werd (vermoedelijk in 1939) benoemd tot
 tweede luitenant der artillerie bij het KNIL en diende tijdens  
 WO2 als vlieger/waarnemer bij de Marine Luchtvaartdienst. 
> Elnt (R) vsd KNIL M. Kruyt, Hij is overleden op 4-2-1948 in   
 Bandung. 
> Dpl wmr J.C. Josselin de Jong. Hij werd geboren op 16-6-1920 
 en was in opleiding tot reserve-officier der artillerie. Tijdens de   
 mobilisatie werd hij ingedeeld bij 2-I-4 RA. Hij deed verzets   
 werk en is overleden in Natzweiler op 8 maart 1944.

Mede op verzoek van de redactie van het boek “De Reserve-Offi-
cier der Artillerie” (d.t.v. Jos Hekking) wordt verificatie gevraagd 
van de volgende (aspirant-)officieren of zij waren ingedeeld bij het 
Wapen der Artillerie. Indien U dat kunt bevestigen wordt gevraagd 
naar cursus(jaar) SROA of SROLUA en indeling bij welke eenheid 
ten tijde van overlijden. Ook andere relevante gegevens zijn van 
harte welkom. Dit betreft: 
> Kornet F. Vermeer, overleden te Zeist op 12-6-1948. (Hij   
 staat reeds vermeld in gedenkraam 18. 
> Kornet P.H.J. Wanders, overleden te Weenum op 10-6-1969.  
 Hij diende bij de LLWS. 
> Kornet J.R. Boersma, overleden te OW Middelbeers op   
 9-8-1973. 
> Tlnt W.A. Romme, overleden te Hohne (Duitsland) op   
 25-8-1972. 
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artillEriE attENtiES
Via het Artilleriemuseum in ‘t Harde worden diverse artilleristi-
sche 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.

- Kol art b.d P. Fröling: diverse onderschei 
 dingstekens, knopen en militaire kleding- 
 stukken 

- Aooi art b.d. A.M. Mol: een borstschild OKP  
 (Officier van KazernePiket) 

- Hr. J. Krikke: een foto Vestingartillerie 

- Hr. H. Nijhof: diverse Dinkey Toys 

- Hr. van der Veere: 5 boeken 

- Hr. P. Hopman: een herinneringsvaantje 41  
 Afdva Pantserdoelartillerie;

- Hr. O. Waalewijn: een Rangefinder (kijker);

- Hr. A. Buursma: onderdeelschildjes van 49  
 Afdva, 107 Afdva, 12 Afdva en Tnbat 41  
 Pabrig, een foto-overzicht 43 Afdva;

- Lkol art b.d. J. Sikkens: diverse militaire  
 kledingstukken

- Lkol art b.d. D. van der Most: een ovaal  
 betonnen schild met gekruiste kanonnen;

- Mw. J. Leeuwenstein- van der Spiegel:  
 originele documentatie van het gedenk- 
 boek 8 RVA;

- Kap b.d. N. De Jonge: een tableau 175 mm  
 Hw M107, een CT, een tinnen asbak,   
 diverse onderdeelschildjes en - tegeltjes,  
 speldjes en buttons en een badge 

- Lkol art H. Molman: twee Artillerievlaggen;

- KCen OTCVust: een ingelijste foto van het  
 eerste schot met een Nederlandse MLRS,  
 twee borden van VUIST;

- Staf OTCVust: een vaas met embleem van  
 de Poolse Artillerie.

- Maj Huttinga: een csm stok 

SCHENkiNGEN
Het Nederlands Artillerie Museum heeft in de afgelopen  periode de volgende schenkingen mogen ontvangen:

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

WE Will rEMEMBEr 

tHEM…
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De Vereniging Officieren Artillerie nodigt haar leden, aspirant-leden, donateurs en 
begunstigers uit voor de 64e algemene ledenvergadering, te houden op 11 mei 2012. 
De vergadering wordt gehouden in het Dierenpark Amersfoort in restaurant ‘De Olifant’ 
tegenover de Japanse Tuin in ‘DierenPark Amersfoort’, Barchman Wuytierslaan 224, 
3819 AC Amersfoort. De afdeling Utrecht en Noord-Holland verzorgt de vergadering en 
het programma zoals hierna aangegeven. 

aaNMEldEN 
Door mailen of per post verzenden van de gegevens op het bij-
gaande aanmeldingsformulier én betaling vóór 28 april 2012 aan 
de penningmeester. 

tENuE 
DT of tenue de ville bij voorkeur met artilleriedas. 

rOutEBESCHriJViNG 
Voor automobilisten is het Dierenpark met de speciale officiële 
verkeersborden vanaf de A1 en de A28 aangegeven. Parkeer-
ruimte is bij het DierenPark ruimschoots aanwezig. U ontvangt 
bij de entree van het dierenpark een gratis uitrijkaart waarmee u 
bij vertrek de slagboom kunt openen. 

OPENBaar VErVOEr 
Voor treinreizigers is de locatie te bereiken vanaf het busstation 
Amersfoort CS met lijn 70 richting Soest / Hilversum, vertrek om 
het half uur. Het is ca. 20 minuten lopen. 
De organisatie is die dag voor eventualiteiten te bereiken onder 
06-50642063 (Marten Hilbrands) of 06-50214610 (Pim Hal-
lensleben). 

aaNdENkEN 
Vergeet bij het vertrek niet uw, voor het thuisfront bestemde, 
zoete herinnering aan deze dag mee te nemen.

13.00-13.45 Ontvangst met koffie en 
 saucijzenbroodje, registratie in 
 restaurant ‘De Olifant’ in het Dieren  
 park Amersfoort. 
13.50-15.30 Welkom door voorzitter Afdeling Utrecht  
 en Noord-Holland, met aansluitend de  
 Algemene ledenvergadering VOA o.l.v. 
 de voorzitter VOA. 
15.30-16.15 Lezing Lgen der art b.d. R.A.C. Bertholee. 
 Onderwerp wordt door spreker nog
 nader bepaald. Zodra bekend, kan men  
 er kennis van nemen op www.VOAweb.nl.
16.15-17.15 Vrij in beweging en/of rondleiding door  
 het dierenpark tegen contante 
 betaling van €5 per persoon. Het bedrag  
 is bestemd voor het liefdadig doel 
 ‘DierenPark Amersfoort Wildlife Fund’. 
17.15-18.30 Aperitief met optreden Reünieorkest   
 (ROA). Foto tijdens een pauze bij het   
 optreden van het ROA. De foto verschijnt  
 kort na de ALV op www.VOAweb.nl en is  
 dan voor liefhebbers te downloaden. 
18.30-20.30  Diner 
Ca. 20.30 Einde 

aaNMEldiNGSFOrMuliEr
Voor de Jaarlijkse algemene ledenvergadering VOa op 11 mei 2012
Naam en voorletter(s): 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoon: 
E-mail: 
Jaar van benoeming officier: Beroeps / Reserve*
(Laatste)Rang: Registratienummer: 
Huidige eenheid: Standplaats: 

Geeft zich op als deelnemer voor de aangekruiste optie: 
 1. Gehele programma €50,- (exclusief de €5,- voor de  
 rondleiding, alsdan contant te betalen). 

 2. Programma zonder diner €20,- (exclusief de €5,- voor 
 de rondleiding, alsdan contant te betalen). 

Geeft zijn/haar menukeuze met de aangekruiste optie: 
 Vleesmaaltijd               Vismaaltijd 
Eventuele dieetaanwijzingen: 
   

Heeft het juiste bedrag vóór 28 april 2012 overgemaakt naar 
bankrekeningnummer 105973 t.n.v. J.W.G. Hallensleben, 
Amsterdam onder vermelding van: ALV VOA 2012. 

Ondertekend op datum:     (dd-mm-jjjj)

De gevraagde gegevens s.v.p. vóór 28 april 2012, mailen naar: 
Penningmeester P. Hallensleben via e-mailadres: vinkhall@wxs.nl 

óf per post verzenden naar: J.W.G. Hallensleben, Saskia van Uijlen-
burgkade 125, 1058 GA Amsterdam (om uw pagina te behouden kunt 
u er een kopie van maken en deze invullen en opsturen) óf ga naar 
www.voaweb.nl en meldt u dan nog sneller aan!

PrOGraMMa

uw aanmelding is pas definitief, zodra het verschuldigde bedrag is ontvangen!
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OPrOEP
Voor de Jaarlijkse algemene 

ledenvergadering 2012
Op grond van het bepaalde in artikel 21 t/m 23 van de statuten 
van onze vereniging roep ik namens het bestuur de ereleden, 
de gewone leden, aspirant-leden, donateurs en begunstigers 
op tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenverga-
dering, die zal worden gehouden op vrijdag 11 mei 2012 in het 
DierenPark Amersfoort in restaurant ‘De Olifant’ tegenover 
de Japanse Tuin in DierenPark Amersfoort, Barchman Wuy-
tierslaan 224, 3819 AC Amersfoort, tel. 033 - 4227100. 

De oproep met agenda, de notulen van de twee algemene leden-
vergaderingen van 2011, de balans per 31 december 2011, de 
staat van lasten en baten 2011 en het woordelijke wijzigingsvoor-
stel van de statuten en het huishoudelijk reglement zijn uiterlijk 
vanaf 4 april 2012, na te hebben ingelogd, in te zien op/te down-
loaden/af te drukken van de website www.voaweb.nl. Bij even-
tuele problemen kunt u zich wenden tot de webmaster. Voor hen 
die niet beschikken over internet zijn de vergaderstukken op te 
vragen bij de administrateur. Tevens is een afschrift van het wij-
zigingsvoorstel van de statuten en het huishoudelijk reglement, 
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, uiter-
lijk vanaf 4 april 2012 bij de administrateur ter inzage voor leden, 
aspirant-leden, donateurs en begunstigers. U wordt verzocht de 
stukken tijdens de vergadering bij de hand te hebben. 

Het dagprogramma en nadere gegevens treft u aan in deze Sinte 
Barbara. U geeft zich op door het verzenden van het door u inge-
vulde aanmeldingsformulier én het overmaken van de deelname-
kosten vóór 28 april 2012. 

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

tOEliCHtiNG: 
Bij agendapunt 9 ‘Benoeming bestuurslid’ 
Maj der art J. Venekamp heeft zich bereid gevonden met ingang 
van 17 december 2011 toe te treden tot het bestuur van de VOA in 
de functie van Lid-Communicatie. De benoeming van maj Vene-
kamp tot bestuurslid van de VOA zal in de Algemene Ledenverga-
dering van 11 mei 2012 ter formalisatie aan de AlgemeneLeden-
vergadering worden voorgedragen. 

Bij agendapunt 10 
‘Wijzigingsvoorstel Statuten/Huishoudelijk Reglement’ 
De huidige statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereni-
ging Officieren der Artillerie dateren van 9 augustus 2011. Deze 
statuten maken een onderscheid in ‘gewone leden’ en ‘aspirant-
leden’. Artikel 7: ‘Aspirant-lid van de vereniging kan zijn hij/zij 
die als cadet (lager in rang dan cadet-vaandrig) of anderszins 
in opleiding is voor officier bij het Wapen der Artillerie van de 
Nederlandse krijgsmacht’. Tijdens een gesprek dat de voorzitter 
had met leden van de Cadetten Wapen Vereniging is het idee 

naar voren gekomen om cadetten van het begin af aan gewoon 
lid te laten zijn en niet eerst aspirant-lid. Een dergelijke wijziging 
van het lidmaatschap past in een zich vernieuwende VOA en sluit 
aan bij een volwassen benadering van de cadetten die net zo 
belangrijk zijn voor de Vereniging als de andere leden. De cadet-
ten stellen het lidmaatschap op prijs en zijn zonder meer bereid 
de normale ledencontributie te betalen. 

Een gevolg is wel dat de statuten moeten worden aangepast. De 
Ledenraad van 23 juni 2011 is accoord gegaan met het voorstel. 
Het statutenwijzigingvoorstel is behandeld in de Ledenraad van 
19 oktober 2011 en ligt thans ter goedkeuring voor aan de alge-
mene ledenvergadering van 11 mei 2012. Een laatste toets vindt 
plaats in de Ledenraad van 21 maart 2012. 

Als gevolg van het laten vervallen van het begrip ‘aspirant-
lid’ vervallen in de statuten en het huishoudelijk reglement de 
termen ‘aspirant-lid’ en ‘aspirant-leden’.Als consequentie daar-
van zijn op hun beurt de termen ‘gewoon lid’ en ‘gewone leden’ 
overbodig geworden en om die reden gewijzigd in ‘lid’ dan wel 
‘leden’. Het uitsluitend over aspirant-leden gaande statuten arti-
kel 7 vervalt. De daarna komende artikelen zijn doorgenummerd. 
In artikelteksten voorkomende artikelnummers zijn daar waar 
nodig hierdoor eveneens vernummerd. >

1. Opening 

2. Mededelingen van de voorzitter 

3. Notulen van de: 

 a. jaarlijkse algemene ledenvergadering van 11 mei  

  2011 in het multifunctionele gebouw 

  ‘De Molenwiek’ van de Vliegbasis Gilze-Rijen 

 b. extra algemene ledenvergadering van 23 juni 2011  

  in de Blauwe zaal van het Wmr Kruithofpaviljoen 

  van de Legerplaats bij Oldebroek 

4. Jaarverslag van de secretaris over het 

 verenigingsjaar 2011 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

 over het verenigingsjaar 2011 

6. Verslag van de kascommissie 2011 

7. Benoeming van drie leden en een reservelid van de  

 kascommissie 2012 

8. Vaststellen afdeling voor de organisatie van de 

 algemene ledenvergadering 2013 

9. Benoeming bestuurslid (zie de toelichting hierna) 

10. Goedkeuren/vaststellen van het door het bestuur 

 ingebrachte wijzigingvoorstel met betrekking tot de 

 statuten en het huishoudelijk reglement 

 (zie de toelichting hierna) 

11. Rondvraag 

12. Sluiting.

aGENda

uw aanmelding is pas definitief, zodra het verschuldigde bedrag is ontvangen!
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De Ledenraad van 19 oktober 2011 heeft ingestemd met het 
voorstel van het bestuur om naast de regionale afdelingen ook 
twee afdelingen van actief dienenden in te stellen. Een gevolg 
daarvan is dat, op voorstel van het bestuur, de bestuursfuncties 
‘lid-liaison afdelingen’ en ‘lid-liaison actief dienenden’ gewijzigd 
kunnen worden in ‘lid-activiteiten’ en ‘lid-communicatie’ en de 
benaming van ‘ondervoorzitter’ gewijzigd in die van ‘vicevoor-
zitter’. Van de gelegenheid is, tot slot, gebruik gemaakt om bij 
enkele artikelen ‘de punten op de i’ te zetten. 

rEdaCtiONEEl-tECHNiSCH
Voor wat betreft de statuten: 
> art. 3.f.: eerste zin ‘samenwerken’ gewijzigd in ‘het samen-  
 werken’. 
> art. 10.1.d.: nu lid 4 ook gaat over directe ingang is er geen  
 opzegging per het eind 
> van het verenigingsjaar. Daarom na 1.c. het woordje ‘en’
 toegevoegd en is 1.d. vervallen en 1.e. verletterd van ‘e’   
 naar ‘d’. 
> art. 10.3.a.: ‘onderdelen a. of b. ’(conform 10.3.b., 
 daar staat ook ‘of’). 
> art. 13.6.: zinsnede ‘van deze statuten’ is geschrapt. 
> art. 16.7.: zinsnede ‘van deze statuten’ is geschrapt. 
> art. 19.1.:toevoeging: ‘e. plaatsvervangend lid van de
 Ledenraad’ in relatie tot art 16.2. 1e zin. Laatste zin uitge-  
 breid met ‘, behalve die van lid en plaatsvervangend lid van  
 de Ledenraad. 
> art. 24.1.: 5e zin ‘van het bestuur’ kan geschrapt worden   
 (verwarring met ‘afdelingsbestuur’ niet mogelijk). 
> art. 25.1.: 1e regel ‘van het bestuur van de vereniging’ kan   
 geschrapt worden (idem). 
> art. 34.: hoofd ‘OVERGANGSBEPALING’ wegens 
 uitbreiding gewijzigd in ‘OVERGANGSBEPALINGEN’. 
Voor wat betreft het huishoudelijk reglement: 
> art.1.: artikelnummers vernummerd in ‘25’ (lid 1.) 
 en ‘24’ (lid 2.). 
> art. 3.: artikelnummers vernummerd in ‘19’ (lid 2.) 
 en in ‘20’en ‘24’ (lid 4.). 

rEdaCtiONEEl-iNHOudEliJk
Voor wat betreft de statuten: 
> art. 10.4.: is bondiger geformuleerd. 
> art. 13.1.: de bestuursfuncties ‘ondervoorzitter’, ‘lid-liaison  
 afdelingen’ en ’lid-liaison actiefdienenden’ gewijzigd in res-
 pectievelijk ‘vicevoorzitter’, ‘lid-activiteiten’ en ‘lid-commu- 
 nicatie’. 
> art. 18.: Naar aanleiding van de instelling van afdeling van  
 actief dienenden is de tekst en de indeling van het artikel   
 gewijzigd. Lid 3. en 4. zijn onveranderd gewijzigd in lid 5. en 6. 
> art. 19.2.: Naar aanleiding van de instelling van afdelingen
 van actief dienen den is de tekst en de indeling van het   
 artikel gewijzigd. Lid 3. en 4. zijn onveranderd gewijzigd in   
 lid 5 en 6. 
> art. 34.: is uitgebreid met een lid 2. 

Voor wat betreft het huishoudelijk reglement: 
> art. 2.: In lijn met de bestuursfunctie    
 naam wijzigingen in art. 12. (nieuw 13) van de statuten zijn
 de bestuursfuncties ‘ondervoorzitter’, ‘lid-liaison afdelin-  

 gen’ en ‘lid-liaison actiefdienenden’ gewijzigd in respectie-  
 velijk ‘ondervoorzitter’, ‘lid-activiteiten’ en ‘lid-communica-  
 tie’. In lid 1.a.(1) en f.(3): is de ‘website’ toegevoegd. 

Ten aanzien van een statutenwijziging en een huishoudelijk  
reglementwijziging is het volgende in de vigerende statuten   
bepaald: 

StatutENWiJZiGiNG 
Artikel 32. 
1. Het bestuur, de Ledenraad alsook vijfentwintig gewone
 leden van de vereniging kan/kunnen aan de algemene
 ledenvergadering voorstellen doen tot wijziging en/of aan  
 vulling van deze statuten. 
2. Het besluit tot wijziging van de statuten kan door de alge-  
 mene ledenvergadering slechts worden genomen in een
 vergadering waartoe is opgeroepen met speciale vermel-
 ding dat in die vergadering een voorstel tot wijziging van de  
 statuten zal worden gedaan. 
3. Bij die oproeping wordt een afschrift van het voorstel tot 
 statutenwijziging, waarin de voorgedragen wijziging woor-  
 delijk is opgenomen, meegezonden. Tegelijk met die oproe- 
 ping wordt dat afschrift op een daartoe geschikte plaats   
 voor de gewone leden ter inzage gelegd. 
4. Het besluit tot wijziging van de statuten kan door de verga- 
 dering slechts worden genomen met een meerderheid van  
 tenminste twee/derde van de ter vergadering uitgebrachte  
 geldige stemmen. 
5. De statutenwijziging treedt pas in werking nadat hiervan een
 notariële akte is opgemaakt. 

HuiSHOudEliJk rEGlEMENt 
Artikel 31. 
1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk regle-
 ment vast waarin onder meer al die zaken worden vastge-  
 steld die nadere regeling behoeven. 
2. Het bestuur, de Ledenraad alsook vijfentwintig gewone
 leden van de vereniging kan/kunnen aan de algemene
 ledenvergadering voorstellen doen tot wijziging en/of aan  
 vulling van het huishoudelijk reglement. 
3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten  
 die in strijd zijn met deze statuten. 

Oldebroek, 4 april 2012 
Lkol b.d. drs. M.M. Broekema 

Secretaris
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iNGEkOMEN StukkEN
RECTIFICATIE 
OP 80+ LIJST VAN 
SB NR 04 2011:

NATIONALE 
HERDENKING OP 
4 MEI IN OLDEBROEK
Het Wapen der Artillerie participeert in de Nationale Her-
denking op vrijdag 4 mei 2012. In dit kader herdenken we 
al onze wapenbroeders die sinds 10 mei 1940, waar ook ter 
wereld, voor het Koninkrijk zijn omgekomen bij de uitoefe-
ning van hun dienst. De ceremonie van de kranslegging vindt 
plaats op vrijdag 4 mei 2012 bij het Artilleriemonument op 
de Legerplaats bij Oldebroek. Naast genodigden en gasten 
zullen er detachementen van de Korpsen Veld-, Rijdende- en 
Luchtdoelartillerie bij de ceremonie aanwezig zijn.De Wapen-
oudste stelt het dan ook zeer op prijs dat er zoveel mogelijk 
Artilleristen aan de plechtigheid deelnemen. 

TIJDSCHEMA:
10.30 uur  Ontvangst genodigden en gasten in de  
  Officierscantine 
11.00 uur Troepencommandant + erewacht 
  gereed bij monument 
11.15 uur Vertrek genodigden en gasten vanuit 
  de Officierscantine in de vorm van 
  een ‘Stille tocht’ 
11.25 uur  Opstelling gereed voor de herdenking 
11.30 uur Aankomst Wapenoudste en 
  aanvang herdenking 
12.00 uur Einde herdenking 
 

N.a.V. HEt SiNtE 
BarBara VErHaal 
VaN SB Nr 04 2011:

In het Sinte Barbara verhaal beschreven door Joop Jacobs 
wordt beschreven dat Barbara op 15-jarige leeftijd na martelin-
gen door haar vader eigenhandig werd onthoofd. Dit is niet juist. 
Na haar veroordeling en marteling heeft zij nog 4 jaar gevangen 
gezeten en is op 19-jarige leeftijd door haar vader onthoofd. Als 
kind was het Barbarafeest bij ons belangrijker dan Sinterklaas. 
Ondanks de oorlog kregen wij een grote zak snoep. De muziek-
kapellen hadden (met name in Duitsland) een tuniek met 19 
knopen, waarvan de 4 bovenste open moesten zijn. Ook Duitse 
artillerietunieken hanteerden dit gebruik,19 knopen wegens haar 
leeftijd, waarvan 15 gesloten wegens haar jaren in vrijheid en 4 
open wegens haar 4 jaar gevangenschap. 

J.A.N. (Hans) de Vries, Elnt (R) b.d., MTO 11 AfdRa 1960-1962  

> Genm b.d. W.J. Poot is van 1930 en werd dus 81 op 25 november jl.

> Lkol b.d. C.J.J. Scheffers, rnr moet zijn 300127000 en werd dus 82, 
 bovendien is de rang lkol b.d.

> Maj Beem moet zijn Kol b.d. ir  F.H. Beem en zijn rnr moet zijn: 221205019. 
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Alle aanwezigen op het symposium als onderdeel van de Jaardag Artillerie werden verrast 
door een aanpassing van het toegezonden programma. Ingevoegd was een introductie 
van de voorzitter VOA, Bgen b.d. A.M. Rosengarten, over de oprichting van twee VOA-
afdelingen voor actieve en werkzame officieren Artillerie, één in ’t Harde en één in de Peel. 
Ook maakte hij bekend dat de VOA een initiatief heeft gestart onder de naam “Gunners 
Support”. Hiervoor gaf hij het woord aan Lkol (R) der Rijdende Artillerie Frans J.M. Dirks.

Dirks gaf in een korte presentatie duidelijk te kennen dat 
Gunners Support, versterkt met een eigen logo, ter 
ondersteuning is van officieren der Artillerie die gedwon-

gen de dienst verlaten of die worstelen met de overweging om, 
vrijwillig, dezelfde stap te maken. Voor gedwongen overgang van 
“Werk naar werk” komt dit niet ‘in plaats van’ maar ‘aanvullend 
op’ de vigerende Defensiemaatregelen. Deze korte presentatie 
van amper zeven minuten werd beantwoord met een spontaan 
krachtig applaus van alle aanwezigen. 

Als reactie op het onlangs tot stand gekomen Sociaal Beleids 
Kader 2012 is in overleg met het VOA-bestuur een werkgroep 
gevormd van collegae / vrienden om het initiatief Gunners Sup-
port vorm te geven. Naast activiteiten die Defensie zelf al organi-
seert, wil de VOA vanuit een kameraadschappelijke context, alle 
Gunners (Artillerieofficieren) helpen een andere baan te vinden. 
Iedere Gunner is en blijft immers zelf verantwoordelijk voor het 
resultaat. Van werk naar werk vraagt o.a. veel netwerkcontacten. 
Hoe groter het netwerk des te groter de kans van slagen. 

De VOA ziet twee soorten ondersteuning. Eerst kennis van de 
arbeidsmarkt en aanbod van vacatures bij overheid en bedrijfs-
leven: Employer Support. Een nieuwe job wordt gegund via net-
werken. Het in kaart brengen van dit netwerk is reeds gestart. 
Voorts individuele ondersteuning één op één maar ook in groeps-
verband: Personal Support. Op verzoek worden Gunners gehol-
pen bijvoorbeeld bij opstellen CV, schrijven van sollicitatiebrieven, 
voorbereiden van sollicitatiegesprekken, verfijnen van de arbeids-
markt, benaderen van contacten uit netwerken, voorbereiden van 
onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden, etc. Alle expertises 
vanaf omgaan met een slecht nieuwsbericht tot de champagne 
bij het afsluiten van een nieuw arbeidscontract staan ter beschik-
king via netwerkrelaties. Het enige wat voor de Gunner telt is dat 
hij zelf zijn behoefte onderkent en dit kenbaar maakt. Het is zijn 
verantwoordelijkheid en Gunners Support faciliteert. 

Buiten reservist Dirks bestaat de werkgroep uit Lkol Marcel Buis, 
werkzaam in de top van het Commando Luchtverdediging en 

zeker het aanspreekpunt voor officieren van de Luchtdoelartille-
rie, Lkol Ernst Lobbezoo die behoort tot het select gezelschap 
van strategen op Human Resources Management gebied binnen 
de KL, Lkol Kelvin de Richemont die zijn sporen in Personeel-
sland heeft verdiend. Hij balanceert graag op de rand van het 
paradigma met creatieve gedachten en verafschuwt de bekende 
weg. Voorts Kap (R) Robert Voûte, werkzaam bij Logica, die een 
belangrijke bijdrage levert op ICT gebied met een verbinding naar 
VOAWEB naast zijn expertise op deze niche van de arbeidsmarkt 
en tenslotte Kap Dominik Derwisinski, bij de meesten niet onbe-
kend, vanwege de brug die hij waarborgt naar jongere collegae, 
vooral wat betreft de vertaalslag naar de werkvloer. 

Na de presentatie begaven de eerste jonge officieren zich naar 
de hal om een flyer ter informatie en een aanmeldformulier te 
bemachtigen. Voor collegae die niet op het symposium aanwe-
zig waren is het VOAWEB beschikbaar voor nadere informatie en 
aanmelding. 

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst in de officierscantine op 
de “Knobbel”, werd hier en daar druk gediscussieerd over de 
komende onzekerheden wat betreft baangarantie. Enkele offi-
cieren gaven grif toe hierover nog onvoldoende te hebben nage-
dacht. Sommigen bekenden al te zijn gaan solliciteren, hoewel het 
niet zeker was, of dit wel nodig zou zijn. In het algemeen is dui-
delijk dat het initiatief “Gunners Support” een niet gering aantal 
collegae heeft wakker geschud. 

Lkol Dirks laat verder weten dat er inmiddels een drietal aanmel-
dingen zijn voor Personal Support en zes aanmeldingen voor 
Employer Support. Waaronder het bedrijf dat op het symposium 
aanwezig was. De werkgroep wil de voorbereidingen verder afron-
den in het komende overleg van 9 februari om dan ter uitvoering 
een Task Force GS samen te stellen. Het streven is gereed te zijn 
nog vóór dat de eerste collega het bericht ontvangt uit te moeten 
zien naar een andere baan. Tot slot bekende Lkol Dirks bezig te 
zijn aan een soort handboek voor zelfwerkzaamheid zoals dit vaak 
in dergelijke situaties, “in between jobs”, wordt toegepast. 

Lkol (R) Frans J.M. Dirks CMC (vz) 0653-719668 fjmdirks@veteranen.nl 
Lkol Marcel P. Buis MMAS 0627-080052 mp.buis@mindef.nl 
Lkol Ernst E. Lobbezoo BC 0651-799100 ee.lobbezoo2@mindef.nl 
Lkol Kelvin H. de Richemont 0653-762496 kh.d.richemont@mindef.nl 
Kap (R) ir. Robert L. Voûte 0622-200091 robert.voute@logica.com 
Kap Dominik Derwisinski 0646-078879 d.derwisinski@mindef.nl

BElaNGStEllENdE 
COllEGaE 

kuNNEN VOOr 
GuNNErS 
SuPPOrt 

tErECHt BiJ:
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Verenigingsnieuws

Nieuwe (Beroeps)
Afdelingen voor de VOA

Hoe nu verder?
Wat heb ik aan de VOA? En wat doet die vereniging voor mij? Het is een club voor BD’rs, of niet? Leg mij eens uit waarom 
ik er lid van moet zijn? Hele legitieme vragen, gesteld door diverse collega’s, tijdens de pauze van het symposium op 
de jaardag 2012. En met wat vele vinden van de VOA en met het beeld wat vooral door het verenigingsblad de “Barbara” 
de laatste jaren geschapen is, zijn deze vragen niet eenvoudig te beantwoorden. De artillerie officier zoekt iets om zich 
mee te vereenzelvigen en vindt dit schijnbaar op dit moment nog niet in de bestaande VOA afdelingen.

Dit alleen al maakt de vereniging interessant voor iedere officier van 
ons wapen en in feite voor iedereen werkzaam in het functiegebied, 
dus ook collega’s van de luchtmacht en de marine. Voor “iedereen 
wat wils” gaat op voor onze vereniging.

En nu verwijs ik naar de Sinte Barbara van december 2011 waarin 
de voorzitter een duidelijke uiteenzetting geeft van de VOA-afdelingen 
voor actiefdienende officieren. Willen we dit van de grond krijgen dan 
moeten we nu doorpakken! In een tijd waarin onze luchtverdediging 
zich concentreert op “de Peel” en het nieuwe Vuursteuncommando 
vorm gaat krijgen bij ’t Harde moeten we uitgroeien tot een vereni-
ging met een maximale inzet voor de actieve officier. Zonder natuurlijk 
afbreuk te doen aan de wensen van onze postactieve collega’s.

Dit doorpakken kan gerealiseerd worden door daadwerkelijk en voort-
varend, de reeds aangekondigde, “beroepsafdelingen” op te gaan 
richten, naast de al bestaande afdelingen. Een vereniging voor de 
Peel en één voor ’t Harde waarin eigenlijk de aldaar tewerkgestelde 
officier moet kunnen vinden wat vroeger de artillerie officier vond 
in officiersverenigingen en fondsen van de voormalige afdelingen. 
Binnen de vuursteun en luchtverdediging dient weer een “wij-gevoel” 
gecreëerd te worden. De beroepsafdelingen worden een platvorm 
voor informatie-uitwisseling, vakdiscussies, communicatienetwerk 
en een thuis voor alle actieve artilleristen. Collega’s die tijdelijk een 
algemene functie bekleden buiten het wapen houden middels de 
beroepsafdelingen contact en binding met het wapen. Er moeten dan 

ook frequent activiteiten ontplooid worden. Vanzelfsprekend “borrels” 
maar ook themadagen en lezingen van “internationale” vakcollega’s. 
Ik sluit mij dan ook volledig aan bij de afspraken en ideeën van onze 
voorzitter Bgen der artillerie bd A.M. Rosengarten.

De beroepsafdelingen moeten afdelingen worden voor en door 
actieve artilleristen. En dat brengt mij op het bestuur; de voorzitters 
van de afdelingen zijn reeds aangezocht en bestaan uit schrijver (chef 
staf OTCVUST) en Luitenant-kolonel Marcel Buis (chef staf DGLC/
Colua). De overige bestuursleden zullen moeten komen uit de gelede-
ren van het DGLC en het nieuw op te richten vuursteun commando. 
De nieuwe besturen zullen op het paard getild worden door het huidig 
VOA-bestuur, zodat statuten en reglement goed worden vastgelegd.

Door actieve communicatie zal eenieder, lid of geen lid van de ver-
eniging, op de hoogte worden gebracht van de ontwikkeling van de 
beide beroepsafdelingen. En ook hierbij zal uw mening en idee, over 
het opzetten en inhoud van deze afdelingen, gevraagd en meegeno-
men worden.

Afsluitend; dit initiatief is geweldig en vernieuwend voor de vereniging 
en zet de VOA weer op een actieve wijze neer in onze “vuursteun en 
luchtverdediging wereld”. Natuurlijk is de kritische succesfactor dat 
wij dit met z’n allen willen en er daarom ook voor gaan! 
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Lkol Tom van Lieshout Lkol Marcel Buijs

TekST ///  LkOL TOm VAN LieSHOuT

m aar met de verandering die binnen de vereniging 
in 2011 is ingezet, zouden we deze vragen niet 
meer moeten stellen of moeten krijgen. Naast de 

al bekende taakstellingen van de vereniging is ook “vakman-
schap” toegevoegd. Deze innovatie is ook duidelijk merkbaar 
geweest in ons magazine Sinte Barbara (o.a. rubriek Tactiek & 
Techniek). De professionele lay-out en de actuele artikelen (o.a. 
rubriek Nieuws van het Wapen) maken de Sinte Barbara een 
toegankelijk communicatie middel voor eenieder met interesse 
in de grondgebonden vuursteun en luchtverdediging. Maar ook 
traditiebeleving, wapenactiviteiten en saamhorigheid blijven 
een belangrijke component van de VOA en dus ook van het 
verenigingsblad. 
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STeedS cOmpLeTer, 
STeedS NuTTiger…

VOAweB.NL,

Na een introductie op de Leden-
raad eind 2011 van onze nieuwe 

website VOAweb en enkele 
impressies in de Sinte Barbara 

is het nu tijd om wat te doen met 
de eerste evaluaties ervan.

De website dient als communicatiemedium voor de leden 
van de VOA, maar ook als modern gezicht van de VOA voor 
de buitenwereld. Het dient als plek waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten in tekst en gedachten, een plek om snel 
belangrijke en actuele informatie te kunnen vinden en opha-
len en natuurlijk een plek voor herinneringen. Maar vooral 
ook een plek van vernieuwing, nieuwe techniek, nieuwe 
leden, kortom een moderne jas van onze al zo oude ver-
eniging. De eerste versie van de website verdient het om al 
weer een beetje opgewaardeerd te worden, aan een MidLife 
Upgrade (MLU) zijn we nog lang niet toe!

wAT gAAT er de kOmeNde Tijd 
VerANdereN:
> Gunners Support komt er op (inmiddels gereed!). 
> Statistieken van het gebruik van de website zullen 
 voor het bestuur zichtbaar gemaakt worden. 
> Zelfwerkzaamheid van de leden zal vergroot worden,
 o.a. door een eenvoudig scherm waarmee leden zelf 
 informatie (content) aan de website kunnen toevoegen,
 zoals ook door het zelf plaatsen van foto’s mogelijk te   
 maken. Tot slot kunnen straks eenvoudiger ledenlijsten   
 en lidgegevens opgehaald worden (uiteraard alleen voor   
 leden van de vereniging). 
> Via de website kan men zelf zijn lidgegevens wijzigen,   
 bij voorbeeld bij een verhuizing. 
> De voorpagina krijgt een andere indeling, o.a. met 
 lijsten met meest recente geplaatste informatie, 
 waar men dan direct naar toe kan klikken/browsen. 

OPROEP HULP-WEBMASTER OPMERKING VOA WEBSITE
We zijn erg afhankelijk van de beschikbare tijd van onze geheel 
vrijwillige webmaster, dus graag doe ik een oproep aan enthou-
siaste leden om zich als hulp-webmaster aan te melden. Hierbij is 
het van belang dat er wel enige technische achtergrondkennis over 
websites aanwezig is. Uiteraard is onze webmaster Franklin Kramer 
bereid tot het geven van extra informatie hierover. 

Gebruik onze prachtige VOA website, probeer alles wat erop 
staat uit en uiteraard is het prettig als we uw verdere opmerkin-
gen over onze voaweb horen!

REAGEER NAAR WEBMASTER@VOAWEB.NL REAGEER NAAR WEBMASTER@VOAWEB.NL

TekST ///  kAp (r) ir. rOBerT VOûTe,   
  weBredAcTeur VOA
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A. Aan de hierna te noemen officieren en reserve-offi-
cieren van de Koninklijke Landmacht wordt overeen-
komstig het bepaalde bij de Koninklijke besluiten van 

19 november 1844 nr. 46 en 2 december 1913 nr. 50 met ingang 

van 6 december 2011 het onderscheidingsteken voor langdurige 
dienst als officier met het cijfer XV toegekend: bij het wapen der 
artillerie: Majoor A. Bulk, F.J.H. Dijkmans, L.B.H. Flink, R.B. 
de Haan, P.D. van der Smissen BED en R.F.D. van der Werf.

Onderscheidingsteken voor 
langdurige dienst als officier

Hoofddirectie personeel, 
Afdeling decoratiebeleid & Toekenning Onderscheidingen 

24 oktober 2011, nr. BS 002/2011032176 

B. Voorts wordt aan de hierna te noemen officieren 
en reserve-officieren van de Koninklijke Land-
macht machtiging verleend om het cijfer in het 

destijds aan hen uitgereikte onderscheidingsteken als volgt 
te doen verwisselen: met ingang van 6 december 2011:

1.  dat van XXX in XXXV: bij het wapen der artillerie:
 Majoor    (R) A.B. Rotgers

2.  dat van XXV in XXX: bij het wapen der artillerie:
 Luitenant-generaal  A.J.H. van Loon
 Luitenant-kolonel  drs. F.J. Besselink  

     R.A.L.M. Bogers
     P.M.W. Boonen 
     H.J.T. Deloo 
     D. Helweg 
     P.A.M. Kluitmans BC 
     R. Krimp 
     H.J. de Labije 
     W.S.P. Lemmens 
     A.W. Mol 
     F.M.T.R. Müller 
     drs. J.P. Sijm 
  Majoor    S.H.T. Duijs 
     J.J. Thiele 
  Luitenant-kolonel (R) drs. J.J.G. Covers 
     drs. J.C.M. Gordijn 
     ir. J. Stemkens 
  Kapitein (R)  ing. T. Terpstra 
     ing. L. van der Velde 
  Eerste-luitenant (R) W.R. Groothuis 

3.  dat van XX in XXV: bij het dienstvak van de
 technische staf: 
 Kolonel (artilleriepromotie) ir. J.M. Folmer 

3.dat van XX in XXV: bij het wapen der artillerie: 
Luitenant-kolonel  T. den Dekker 
    J.W.Ganzevles 

     A.M. Haccou 
     G. Heidekamp 
     W.J. Hein
     G. Hofstra
     A.L.M. Houwman 
     A. Jansen 
     G.J.T. Jelsma 
     W.J.P. de Kant 
     R. van Putten 
     R.H. Smit RO 
     B.A.E.M. Stokkermans 
     M. van Weerd
  Majoor    drs. E.J. Wessels 
  Kapitein   (R) M. van Berkel 

4.dat van XV in XX: bij het wapen der artillerie: 
Luitenant-kolonel  M.P. Buis MMAS 
    J. Docter 

     mr. J.W. Maas en 
     M.W.A.M. Roelen 
  Majoor    A. Batenburg
     D.A. Hoff
     G.E. Jansma 
  Luitenant-kolonel (R)  ir. B.G.H. Claasen 
  Kapitein (R)   ir. R.L. Voûte 
  Eerste-luitenant (R)  ing. G. Boellaard 
     ing. A.J.Haitsma 
     P.M. Meijnckens 
     E.L.W. Verstraaten

DE MINISTER VAN DEFENSIE, 
drs. J.S.J. Hillen

TekST ///  VOOr de VOA BewerkT dOOr LkOL B.d. ArT dürST BriTT
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BeVOrderd TOT:

Luitenant-kolonel  L.F.A Houben (art) 
   (R) P. Sommer (art)

de AcTieVe dieNST VerLATeN:

Luitenant-generaal R.A.C. Bertholee (art) 
Majoor   P.F.J. Jacobs (art) 

Nieuwe LedeN

Elnt J.P.E. van den Berg, Erp, 1e Bt 11 Afdra.  E-mail: jpe.vandenberg@gmail.com 
Maj R.F. Bartsch (René), Arnhem, 11 Afdra. E-mail: rfb112@hotmail.com 
Tlnt M.M.P. Aspers, Mierlo, 14 Afdva. E-mail: ostoc86@gmail.com 
Maj (R) L.P.H.J. Urlings, Geleen, 13 Mechbrig Natops.  E-mail: louis.urlings@gmail.com 
Maj (R) Chris de Vor, Den Haag.  E-mail: chris.devor@casema.nl 

ALS BeguNSTiger:

Bij de afdeling Oldebroek: Maj b.d. cav W.L. Plink, Epe.  E-mail: wplink@planet.nl 

OVerLedeN

Maj b.d. L.J. Bogers, 68 jaar, op 25 januari 2012 te Roosendaal.

Elnt (R) b.d Dirk Jacob Monsma, 85 jaar, op 27 november 2011 te Meppel. 
Hij is gedurende jaren lid geweest van het bestuur van de Afdeling Noord als secretaris en penningmeester. Hij heeft bij 
afwezigheid van Voorzitter B. Brussaard deze ook steeds vervangen als lid van de ledenraad. 

Kol b.d. Jacob (Jaap) Mozes Venneman, 75 jaar, op 20 januari 2012 te Ulvenhout, Breda (zie in memoriam). 

Jaap was een man met bijzondere talenten. Dat openbaarde zich al vroeg in zijn militaire loopbaan. Jaap excelleerde in meet-
kunde. Als jong luitenant in het huwelijk getreden met Serva, diende hij een aantal jaren bij 12 Afdeling Veld Artillerie. Hij kreeg 
een aanbeveling voor het volgen van de cursus hogere militaire vorming aan de Hogere Krijgsschool, maar Jaap stelde andere 
prioriteiten. Hij ontwikkelde zich tot een gezaghebbende specialist en leermeester op het gebied van terreinmeetdienst. Velen 
zullen daar bemerkt hebben dat Jaap niet alleen in staat was zijn cursisten les te geven in een vaak als moeilijk gevonden 
onderwerp, maar hen ook liefde voor zijn vak bij te brengen, hen te motiveren en te inspireren. Jaap had een aanstekelijk goed 
humeur, en kon zijn betoog altijd met uitgebreide lichaamstaal kracht bij zetten. Zo ontwikkelde zich uit de leermeester ook 
een bekwame leider. 

En dat kwam goed van pas toen de loopbaan van Jaap in een 
stroomversnelling raakte. Hij werd Hoofd Operatiën van 11 Afde-
ling Rijdende Artillerie, en in april 1982 brak het moment aan dat hij 
later als het hoogtepunt van zijn militaire loopbaan zou beschouwen: 
Jaap werd commandant van het Korps Rijdende Artillerie. Zijn kwa-
liteiten op het gebied van artillerietechniek en als leider combineer-
den moeiteloos met het saamhorigheidsgevoel van de Rijders. Jaap 
voelde zich er thuis, en genoot van deze periode. Maar ook voor 
Jaap kwam er een moment dat hij zich niet meer kon onttrekken aan 
de lokroep van Den Haag. Hij werd benoemd tot docent vuursteun 
op de Hogere Krijgsschool, en heeft daar grote aantallen officieren 
met veel enthousiasme kennis over het Wapen der Artillerie bijge-
bracht. Uiteindelijk werd Jaap benoemd tot commandant van het 
Artillerie Opleidings Centrum, in zijn geliefde stad Breda. Jaap heeft 
ook daar veel plezier aan beleefd. 

Na zijn Functioneel Leeftijds Ontslag in 1992 bleef Jaap zeer actief. 
In het verenigingsleven, maar ook als trouw bezoeker van bijeen-
komsten van het Korps Rijdende Artillerie. En waar dat mogelijk 
was, ging hij samen met Serva. Jaap kon en wilde altijd wel een 
mooi verhaal vertellen. 

Na een kort ziekbed is Jaap van ons heengegaan. Tijdens zijn uit-
vaart gaven vele officieren binnen ons Wapen, maar ook daarbui-
ten, acte de présence, om Jaap vaarwel te zeggen. Ook namens de 
collega’s van de andere Korpsen binnen ons Wapen brachten de 
Rijders een laatste eerbewijs aan Jaap, door het Rijderslied tijdens 
de afscheidsdienst ten gehore te brengen. Wij allen zullen Jaap Ven-
neman node missen.

Hans Sonneveld, Kolonel van het Korps Rijdende Artillerie 

˜ iN memOriAm ˜

jAcOB mOzeS VeNNemAN
Kolonel der Artillerie b.d.

Op 20 januari 2012 overleed, op 75-jarige leeftijd, Jaap Venneman.
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80 (+) jArigeN

03-feb RANG Elnt (R) b.d. / NAAM Drs. R.F. Reeling Brouwer 82 jaar
 Pernambucolaan 8, 2051 LX OVERVEEN / NL
 TEL 023-525 01 65 / REG NR 300203000

05-feb RANG Elnt (R) b.d. / NAAM Dr. W.F. van Eekelen 81 jaar
 Else Mauhslaan 187, 2597 HE 'S-GRAVENHAGE / NL
 TEL 070-324 11 03 / REG NR 310205000

06-feb RANG Lkol (R) b.d. / NAAM Dr. A.J.G. Pieters 85 jaar
 Erlerweg 6, 6314 UNTERAEGERI / ZWITSERLAND
 TEL 0041-417 504075 / REG NR 270206034

07-feb RANG Lkol b.d. / NAAM J. Sikkens 80 jaar
 Prins Joh.Frisolaan 13,  8084 AC 'T HARDE / NL
 TEL 052-565 29 87 / REG NR 320207342

12-feb RANG Lkol (R) b.d. / NAAM Dr. Mr. T.H.J.J. Tanamal 87 jaar
 Parkflat J.van Eijcklaan 272, 3723 BC BILTHOVEN / NL
 TEL 030-228 76 27 / REG NR 250212196

14-feb RANG Kap b.d. / NAAM F.J.M. van Erp 88 jaar
 Badhuisweg 125, 2597 JM 'S-GRAVENHAGE / NL
 TEL 070-346 54 68 / REG NR 240214014

15-feb RANG Maj b.d. / NAAM B.A. Schelling 83 jaar
 van Vredenburchweg 713, 2284 TJ RIJSWIJK / NL
 TEL 070-307 02 77 / REG NR 290215182

21-feb RANG Maj (R) b.d / NAAM F.C. Hazekamp 87 jaar
 Drakenburgerweg 125, 3741 GM BAARN / NL
 TEL 035-541 44 82 / REG NR 250221204

22-feb RANG Elnt (R) b.d. / NAAM J.M.A.M. Knoben 82 jaar
 Villapark 31, 5667 HZ GELDROP / NL
 TEL 040-286 36 33 / REG NR 300222162

24-feb RANG Elnt (R) b.d. / NAAM W. Rienstra 86 jaar
 Panhuis 21, 6941 BZ DIDAM / NL
 TEL 031-629 32 23 / REG NR 260224221 

24-feb RANG Maj b.d. / NAAM E.H. Wagenvoort 82 jaar
 Kanaaldijk 82, 8191 NC WAPENVELD / NL
 TEL 038-447 89 30 / REG NR 300224162

26-feb RANG Bgen b.d. / NAAM A.W. Schulte 82 jaar
 N. Zuilensteinstraat 12-3, 2596 CB 'S-GRAVENHAGE / NL
 TEL 070-324 79 26 / REG NR 300226193

29-feb RANG Kol TS b.d. / NAAM Ir. E. Grützmacher 92 jaar
 Freesiastraat 28, 2651 XM BERKEL-RODENRIJS / NL
 TEL 010-511 20 31 / REG NR 200229024

03-mrt RANG Kap (R) b.d. / NAAM B. Bais 93 jaar
 St. Jorisstraat 66, 5211 HB 'S-HERTOGENBOSCH / NL
 TEL 073-613 24 30 / REG NR 190303011

10-mrt RANG Lkol (R) b.d. / NAAM Mr. E.G. Boissevain 88 jaar
 Vonderlaan 9, 7313 AE APELDOORN / NL
 TEL 055-355 19 29 / REG NR 240310000

11-mrt RANG Maj b.d. / NAAM W.J. Leenders 80 jaar
 Stadskade 204, 7311 XV APELDOORN / NL
 TEL 055 533 76 86 / REG NR 320311230

14-mrt RANG Lkol b.d. / NAAM P.E. Bouman 92 jaar
 Zorgcentrum Hendrik Kok, Kamer 207,  De ziel 86,
  9451 CT ROLDE / NL 
 TEL 0578-68 82 25 / REG NR 200314020

15-mrt RANG Genm b.d. / NAAM J.B.P. Hoebé 87 jaar
 Schoneveld 57, 3911 XR RHENEN / NL
 TEL 011-562 26 91 / REG NR 250315229

15-mrt RANG Maj (R) b.d / NAAM G.L. van Lennep 82 jaar
 P.C. Hooftstraat 99, 1071 BR AMSTERDAM / NL
 TEL 020-679 73 45 / REG NR 300315126

17-mrt RANG Kap b.d. / NAAM J.P.E. Kleinekorte 87 jaar
 Walenburgstraat 30, 4834 RL BREDA / NL
 TEL 076-565 20 40 / REG NR 250317090

18-mrt RANG Kap (R) b.d. / NAAM J.W.Ph. Wolff 84 jaar
 C. de la Penyaparda 10, 03730 
 JAVEA (Alicante) / SPANJE
 TEL 0034-966 461509 / REG NR 280318575

20-mrt RANG Kol b.d. / NAAM J. de Haan 87 jaar
 Wilderinkstraat 5-23, 7555 DS HENGELO / NL
 TEL 074-250 73 15 / REG NR 250320206

23-mrt RANG Elnt (R) b.d. / NAAM K. Koster 80 jaar
 Apartado 522, 03700  DENIA Alicante / SPANJE
 TEL 0034-657 86529 / REG NR 320323196

27-mrt RANG Bgen b.d. / NAAM Dr. B. Bouman 89 jaar
 Arnhemseweg Bovenweg 33, app 804, 
 3708 AA ZEIST / NL
 TEL 030-265 82 40 / REG NR 230327013

27-mrt RANG Kap (R) b.d. / NAAM Drs. P. Breukelaar 86 jaar
 Vijverberg 6, 1406 TN BUSSUM / NL
 TEL 035-693 74 74 / REG NR 260327173

30-mrt RANG Lkol (R) b.d. / NAAM H.A. Korpel 82 jaar
 Bloemhof 2 B, 9791 LA TEN BOER / NL
 TEL 050-365 13 22 / REG NR 300330078

31-mrt RANG Kap b.d. / NAAM J.H. van Weerd 93 jaar
 Medoclaan 30 B, 6213 EB MAASTRICHT / NL
 TEL 043-325 45 39 / REG NR 190331002

04-apr RANG Kap (R) b.d / NAAM F. Boddé 82 jaar
 Oosterkade 15, 3011 TV ROTTERDAM / NL
 TEL 010-404 81 50 / REG NR 300404000

05-apr RANG Kap (R) b.d. / NAAM Mr. Dr. J.W. Eggink 85 jaar
 Notebompark 89, 2273 LC VOORBURG / NL
 TEL 070-386 03 07 / REG NR 270405000

05-apr RANG Elnt (R) / NAAM Drs. R. Rijsdijk 80 jaar
 Oude Kleefsebaan 225-E, 6572 AN BERG EN DAL / NL
 TEL 024-684 45 49 / REG NR 320405315

08-apr RANG Kap (R) b.d. / NAAM J.C. Mol 86 jaar
 Overhorst 32, 5707 PR HELMOND / NL
 TEL 0492-55 44 42 / REG NR 260408044

15-apr RANG Kap (R) b.d. / NAAM B.F. de Goede 84 jaar
 248/2462 Albany Highway "Riverside Garden Estate",
 WA 6110 GOSNELLS / AUSTRALIA
 TEL Niet vermeld / REG NR 280415516

19-apr RANG Kap b.d. / NAAM P. van der Klok 82 jaar
 Bunschoterweg 15, 6711 CG EDE Gld / NL
 TEL 0318-65 11 09 / REG NR 300419153

24-apr RANG Genm  b.d. KMAR / NAAM H.C.de Bruijn 88 jaar
 Elzendreef 127, 2272 CK VOORBURG / NL
 TEL 070-387 03 50 / REG NR 240424000

25-apr RANG Kap (R) b.d. / NAAM Drs. A. Boes 86 jaar
 Laan van Meerdervoort 1062, 
 2564 AX  'S-GRAVENHAGE / NL
 TEL 070-328 38 91 / REG NR 260425110

26-apr RANG Lkol b.d. / NAAM H.P. Beets 81 jaar
 Doornappel 7, 2811 CV  REEUWIJK / NL
 TEL 0182-39 22 93 / REG NR 310426026

26-apr RANG Kol b.d. MJD / NAAM Mr. P.T. van der Dussen 81 jaar
 De Hooge Vlucht 12, 6711 DK EDE / NL
 TEL 0318-41 69 21 / REG NR 310426070

27-apr RANG Elnt (R) b.d. / NAAM J.C.M. Litjens 89 jaar
 Brook Farm Barnston NrGt, CM6 3NX 
 DUNMOW  ESSEX / ENGELAND
 TEL 0044-1371 872776 / REG NR 230427003

30-apr RANG Kol b.d. / NAAM H.A.P. Grothauzen 82 jaar
 Corn. de Wittlaan 102, 2582 CL 'S-GRAVENHAGE / NL
 TEL 070-368 89 65 / REG NR 300430072
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Cadetten Wapenvereniging ‘De Artillerist’
Vz. CS S.K. Nijland
Secr: CS M.F.H van den Reek
Penm: CS M.A.M. de Jonge
1e lid: CS Y. van Eekelen
Adviseur: Maj (R) T. Bijlsma
E-mail: mfh.vd.reek@nlda.nl

Correspondent voor België
J.B. Al, maj (R) b.d., deelnemer ledenraad
Adres: Kempenweg 2, bus 1
B-3680 Maaseik (België)
Tel/fax: 003 - 289 50 47 49
E-mail: jean.b.al@belgacom.net
Bank: 000 – 1611102 - 29

Fryslân
Vz: R. Steensma, kap (R) b.d.
Secr: A.B. Kooistra, lkol (R) b.d.
Penm: als boven
Lid: H.J. van Ek, maj b.d., lid ledenraad
Secr: Kattebos 85
8446 CP Heerenveen
Tel: 051 - 362 7472
E-mail: a.b.kooistra@xs4all.nl

Gelderland
Vz: ing. J.F.W.J. B. Hekking, elnt (R) b.d., plv lid
ledenraad
Secr: als boven
Penm: mr C. Venemans, lkol (R) b.d.
Lid: K.H.A. Zieleman, elnt (R) b.d.
Lid: Ir. J.N. Dekker, elnt (R) b.d., lid ledenraad
Secr: Bredestraat 136
6543 ZX Nijmegen
Tel: 024 - 377 13 43
E-mail: j.hekking7@chello.nl

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

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

Oldebroek
Vz: F. H. L. Müller, kol. b.d.
Secr: Drs. G. M. de Jong, maj. (R) b.d., 
Email: jong@gijs-riadejong.nl
Penm: Drs. W. Venker R.A., wvenker@hetnet.nl,
INGbank 769 70 51
Lid: J. P. Jasperse, lkol
Lid: vacant

Rotterdam
Vz: ir R.P. Peters, lkol (R), lid ledenraad
Secr: Tijdelijk als boven
Tel: 010 - 529 01 12
Email: Petersmain@cs.com
Penm: J.J. Boiten, kap (R) b.d.

Twente
Vz: G.B. Gleis, elnt (R) b.d., lid ledenraad
Secr: ir. F.A.J. Peerdeman, kap (R) b.d.
Penm: als boven
Lid: G. van Wolfswinkel, kap (R) b.d.
Secr: Ypeloweg 2k
7468 RB Enter
Tel/fax: 0655 - 100 783
E-mail: frans.peerdeman@gmail.com

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

Zuid-Oost
Vz: P. Goosen, elnt (R) b.d., lid ledenraad
Secr: ing. R.A.M.M. van Santvoord, lkol (R) b.d.
Penm: mr. M.L. Rauwé, maj (R) b.d.
Secr: Eerste Morgen 43
5233 NA ‘s-Hertogenbosch
Tel: 0619 - 644 555
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. 
Lid tvs vice vz: R.J. Krale, maj b.d.
Secr: Kruisberg 69
4871 BK Etten-Leur
Tel: 076 - 503 37 99
E-mail: joh.brethouwer@planet.nl
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  Afdelingsbesturen

Secretariaat AVA
AVA p/a OTCVust
Postbus 1000, 8084 ZX ’t Harde
Tel: 052 - 565 89 25 (S1 14 Afdva)
Fax: 052 - 565 73 36
E-Mail: artillerieveteraan@gmail.nl 
Website: www.artillerieveteranen.nl
Bankrelatie ABN nr  590398741
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Afdelingsbijeenkomsten

Utrecht en Noord-Holland Vrijdag 11 mei ALV VOA Dierenpark Amersfoort

Gelderland (11 mei 542e Bijeenkomst) Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

’s-Gravenhage 24 mei vanaf 17:00 uur Gewone bijeenkomst in gebouw 147 van de Frederikkazerne
 Let op afwijkende datum 

Oldebroek 3 mei Afdelingsbijeenkomst, Officierscantine LBO

Rotterdam 12 mei Herdenking te Dubbeldam Gravenhorst, Vijverlaan 1002, 3319 PK Dubbeldam
 vanaf 10:00 uur

Zuid-Oost (Z) 21 mei aanvang 18:00 uur De Chinese Muur, Prins Mauritslaan 191 Neerbeek.

mei 2012

Gelderland 9 maart 540e Bijeenkomst Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

’s-Gravenhage  15 maart vanaf 17:00 uur  Bijeenkomst met voordracht, gebouw 147 
  van de Frederikkazerne

Oldebroek 1 maart Afdelingsbijeenkomst, Officierscantine LBO

Rotterdam 1 maart vanaf 17:30 uur Locatie en programma nader te bepalen

Twente 22 maart Restaurant Langenbaergh in Laren (Gld)

Zuid-Oost (Z) 26 maart aanvang 18:00 uur De Chinese Muur, Prins Mauritslaan 191, Neerbeek

mAArT 2012

zie ook voor update www.voaweb.nl

Gelderland 13 april 541e Bijeenkomst Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

’s-Gravenhage  19 april Gewone bijeenkomst, gebouw 147  
 vanaf 17:00 uur van de Frederikkazerne
 
Oldebroek 5 april Afdelingsbijeenkomst, Officierscantine LBO

Rotterdam 5 april vanaf 17:30 uur Locatie en programma nader te bepalen

Utrecht en Noord-Holland 6 april vanaf 18:00 uur Benedenbar Van der Valk, Biltsche Hoek, De Bilt

Zuid-Oost (Z) 23 april aanvang 18:00 uur De Chinese Muur, Prins Mauritslaan 191, Neerbeek.

Zuid-Oost (N) 12 april aanvang 17:30 uur De Blauwe Lotus, Limburglaan 20, Eindhoven

Zuid-West 4 april Bijeenkomst met lezing en diner, 
  De Fazanterie te Ulvenhout

ApriL 2012
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Aandachtige toehoorders

TekST ///  BerT kOOiSTrA

Barbaraviering
Afdeling Fryslân...

Op donderdag 1 december was een respectabel per-
centage van Friese VOA-leden naar het Hajé-restau-
rant in Joure gekomen. Daar gedenken we al enige 

jaren achtereen op gepaste wijze onze schutspatrones. Eigenlijk 
hadden we op een nog grotere opkomst gerekend, maar enkele 
trouwe leden hebben zich om diverse redenen op het laatste 
moment laten verontschuldigen. De vorige voorzitter, Gerard 
van Leeuwen, jarenlang heeft hij onze afdeling met vaste hand 
geleid, was onderweg van Milaan naar Joure en kon door ver-
traging van zijn vlucht onze bijeenkomst niet bijwonen. Onze 
nieuwe voorzitter, Richard Steensma, zal zich een jaar geleden, 
toen hij zich spontaan aanmeldde om het Barbara-verhaal te 
vertellen, niet hebben gerealiseerd dat hij op deze avond voor 
het eerst als voorzitter zou optreden. Tegen vijven verzamelden 
we ons rond de open haard en wisselden, zoals gewoonlijk, 
eerst van gedachten over wat er in onze kleine en in de grote 
wereld gepasseerd was. Dat alles terwijl de, door ons artistiek 
geschoolde lid Klaas Koops zo treffend geschilderde Barbara 
(komt haar fraaie gezicht ons niet vaag bekend voor?) er het hare 
van kon denken. Nadat we ons gezamenlijk hadden gebogen en 
geuit over ons programma voor het komende jaar, met diverse 
lumineuze ideeën, gingen we aan tafel. Harry van Ek kweet zich 
met verve van zijn taak als tafelpresident. We consumeerden en 
genoten van een goede doch ook voedzame maaltijd. Tussen de 
gangen kreeg Richard gelegenheid om zijn versie van en visie 
op de Barbara-geschiedenis uit de doeken te doen. Omdat het 
een zeer doorwrocht verhaal was, werd het afgewisseld met 
enkele coupletten van ons Artillerielied, met gevoel en luidkeels 
gezongen! Saillante details uit het leven van Barbara werden ons 
voorgeschoteld en ze verbaasden ons hogelijk! Toch moeten we, 
kritische toehoorders als we zijn, wel een aantal vraagtekens 
plaatsen bij sommige als historisch gepresenteerde gegevens. 
Maar Barbara leeft nog steeds voort, ook in onze tradities. Mis-
schien is het toch wel beter te blijven beweren dat Barbara nog 
steeds gebeurt. De geschiedenis blijft zich immers herhalen!een 
gevorderd uur, maakten we de afspraak met Gerrit Walstra dat 
hij “bij leven en welzijn” in 2012 de dan nieuwste versie van de 
Barbara-legende zal houden. Ter inspiratie heeft hij daartoe 
een jaar lang het bovenvermelde Barbara-schilderij in bezit! We 
hadden een zeer geslaagde avond!

met goed weer dit jaar, over een uitgedroogde 
Waal en Rijn, wordt het een vlotte rit naar de 
Gouden Karper. Met elf man en bijpassende 

drankjes is het zeer genoeglijk toeven in de huiskamer in 
afwachting van het diner. Eregast is Joop Jacobs, die vorige 
jaren onze gastheer hier was. Het weerzien na zijn vertrek 
in augustus is alsof hij jaren is weggeweest. Het geeft wel 
aan welk een rol hij in onze afdeling vervulde. De tafel in de 
eetzaal ziet er weer prachtig uit en de menukaarten voor-
spellen veel goeds. In veel gesprekken wordt steeds de hele 
tafel betrokken wat Jaap Dekker, achteraf als een compli-
ment naar voren brengt. Zo is er het verhaal van Bill Roe-
lofs, die als jong rekruut in opleiding in Engeland een opper 
aansprak met “Sergeant-major”, de man draaide zich om en 
zei alleen maar “Sir!”. Bill heeft de fout nooit meer gemaakt. 
De reerug wordt aan tafel voorgesneden, hetgeen je in de 
stemming brengt zelf aan de jacht te hebben deelgenomen. 
Willem Groenendaal heeft een aardig Barbaraverhaal op 
rijm. Alles loopt voortreffelijk, alleen bij het zingen worden 

de coupletten korter dan in het voorschrift staat, maar de 
sfeer is fantastisch. Ap geeft toestemming tot opstijgen. 
Toch komt het voorstel volgende keer niet hoger te gaan 
dan de voet op de stoel. Op de hazelnootparfait prijkt de 
afbeelding van Sinte Barbara, perfect! Graag tot volgend 
jaar hier, waarbij Peter Siebelink het Barbaraverhaal zal 
voordragen.

Barbaraviering
Afdeling gelderland
TekST ///  jOS HekkiNg

Willem vertelt zijn Barbaraverhaal Het toetje met Barbara

In de huiskamer van de Gouden Karper
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TekST ///  TeuN VAN de pLAS

Barbaraviering
's gravenhage / rotterdam

de AEX kende gisteren, woensdag, een aarzelende start 
maar schoot gedurende de dag hard omhoog naar 
296,97 punten. Daarmee nam de index verder afstand 

van het dieptepunt van november, 268,74 punten, dat vorige 
week werd bereikt. Het herstel vindt echter plaats binnen de 
dalende trend(s) van de afgelopen maanden, dus kan het sein 
‘brand meester’ nog niet worden gegeven” laat ‘De-Beurs.nl’ op 
1 december weten als wij zijn aangezeten aan het 51-ste Barba-
radiner in de Prinses Julianakazerne. 

Het is nog maar 3 jaar geleden dat wij ook hier in de vertrouwde 
Prins Bernhardzaal op een AEX-slotkoers van 240,80 punten 
aantraden die het jaar daarvoor, op de Barbaraviering van 2007, 
nog rond de 520 punten stond. Net opgekrabbeld uit de ban-
kencrisis zitten we nu weer middenin de eurocrisis, met alle 
gevolgen van dien. Het Kabinet(-) heeft ons vorig jaar al flinke 
bezuinigingen opgelegd maar het houdt niet op, nieuwe zijn 
alweer in het vooruitzicht gesteld. Draconische bezuinigingen, 
ook weer op Defensie wat tot gevolg heeft dat er diep wordt 
gesneden op de personeels-, investerings- en exploitatiekosten.
In zijn voorzitters-, tafel- en generaalspeech gaat voorzitter en 
tafelpresident generaal Willem Loos hier uitgebreid op in, (...). 
“Het wordt helaas een gewoonte om bij iedere kabinetsformatie 
te bezuinigen op Defensie. Ging het eerst nog om het z.g. ‘vre-
desdividend’ na de val van de muur, nu wordt er zonder mooie 
woorden gewoon gehakt in de begroting. De cavalerie wordt 
haar slagkracht ontnomen en de artillerie ontkomt ook dit keer 
niet aan de eindeloze halveringen. Van de twee afdelingen blijft 
er nog naar maar één afdeling veldartillerie, opgeplust met mor-
tieren van infanterie en mariniers over. (...). Wat ons rest is om 
gezamenlijk onze gevoelens te uiten over hetgeen we nog wél 
hebben in deze tijd van vrede wat zo prachtig wordt verwoord 
in het 4e couplet van ons Artillerielied , dat wij nu uit volle borst 
zullen zingen.” Lezer dezes, u zit midden in de Barbaraviering 
van de afdelingen Den Haag en Rotterdam. 
Maar ‘Barbara’ gaat door, die krijgen ze niet weg, met weer 
60 artilleristen bijeen. Dit keer zonder RMWO, want voor de 
92-jarige Paul baron d’ Aulnis zit zijn gezondheid hem in de 
weg om aanwezig te zijn laat hij schriftelijk weten, terwijl de ere-
kanonnier Doup net als Jaap Vrolijk zich op het laatste moment 

wegens ziekte verstek moeten laten gaan. Een bijzonder welkom 
voor aanzitter Rob Ingenluyff, helemaal uit Bogota, Colombia 
gekomen, die met ons de eerste dronk uitbrengt op (...) “Hare 
Majesteit de Koningin en haar Huis”, (...) “dat zij leve.” Wij her-
denken de het afgelopen jaar overleden kameraden Lkol (R) tit 
b.d. A. Kok en Maj (R) D. Berghuijs. In de aanloop naar de Bar-
baravertelling analyseert de voorzitter de wat mollige Sinte Bar-
bara die dit jaar, vanaf een kleurrijk tegeltableau uit het Spaanse 
Castalla, de menukaart siert. Vandaar ook de wijnkeuze van 
de wijncommissaris Stomp, een Marquis d’Alban wit en rood 
(2009). Belangrijker dan haar uiterlijk is de geestelijke inhoud 
van Barbara. Hoe zij is geworden tot de heilige van de zalige 
dood en beschermheilige laat Raymond Boissevain, die anders 
dan gebruikelijk zichzelf heeft aangemeld voor de vertelling, ons 
weten. Hij gaat uitvoerig in op haar ontstaan, waar een uitstapje 
naar Afrika niet onbesproken blijft, met verblijf in het badhuis en 
zwembad. In de Middeleeuwen komt Barbara in aanraking met 
het volksgeloof waarin zij theologisch wordt geschoold. Daarin 
ondervindt zij wijsheid en houvast voor haar doop die uiteindelijk 
zal leiden tot haar dood en zaligverklaring. Vanavond is de met 
kruitdamp omgeven Barbara legende wederom van een nieuwe 
kant belicht en wordt met het zingen van het 2e couplet bijge-
zet in de Barbara mythen. Via generaal Ted Meines ‘groet’ ZKH 
Prins Willem Alexander, die hij vanmiddag heeft gesproken bij 
het veteranenoverleg, ons allen en wenst ons een mooi Barbara-
diner toe. Hij verhaalt verder met emotie op Ted’s eigen bevlogen 
wijze over het respect naar en omgang met zijn veteranen. Over 
zijn vriendschap met de grootvader van de Prins en hun band 
met de veteranen.

We proeven de sfeer, nogmaals het 1e couplet van ons artille-
rielied. Tussen de speeches en toespraken laveren we door de 
menukaart heen naar een ‘Petit Grand dessert’ en ‘Koffie met >  

”Ik sprak vanmiddag met de Prins en...”“In West Turkije…”
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V iering St. Barbara op vrijdag 2 december 2011: De vie-
ring van St. Barbara volgde ditmaal op een ledenver-
gadering van onze afdeling tijdens welke het overlijden 

van onze vroegere secretaris/penningmeester Dick Monsma 
werd gememoreerd. Bij het ter tafel gaan werd deze nog wat 
aangekleed met een Barbarabeeld door Wim Hendriks en Artil-
lerie vlaggetjes door de voorzitter. 
De voorzitter (Dick Heyse) opende de viering met het uitbren-
gen van een dronk op Hare Majesteit de Koningin, gevolgd door 
het laten zingen van het 1e couplet van het Artillerielied. Eén 
van de altijd aanwezigen was ditmaal erg verlaat. De hem toe-
komende Barbarabitter werd dan ook in één teug achterover 
gekiept. Enkele aanwezigen verzochten hem alsnog het eerste 
couplet voor te dragen dan wel te zingen om ons in te halen. Na 
het voorgerecht werd het 4e couplet ten gehore gebracht. (Wim 
Hendriks wilde even thuis gaan kijken nadat de tekst tot hem 
doorgedrongen was.) Douwe Wiegersma had zich vorig jaar 
‘spontaan’ gemeld om dit keer de enige echte Barbaralegende 
voor te dragen. Als eerste deelde hij mede dat Barbara van ’69 
tot 2001 helemaal niet heilig was. En helaas woonden wij niet 
in Limburg want daar was 4 december tot de sluiting van de 
mijnen een vrije dag. Hier een onbekend gebruik maar in Duits-
land waren Barbaratakken de voorloper van de kerstboom. Bar-
bara blijkt geboren te zijn (dus niet opgericht) in Nicodemia of in 
Baalbek. Douwe is in beide plaatsen wezen kijken maar helaas 
niets gevonden dat dit zou bevestigen. Haar heidense vader liet 
haar zoals bekend martelen, waarbij zelfs haar borsten werden 
afgesneden, maar telkens verscheen dan Christus, die alles 
weer wist te genezen. 
Ten einde raad werd zij veroordeeld tot blootgeven ten aan-
schouwe van het volk, maar dat maakte een grondmist weer 
onmogelijk. Hierna greep vader zelf in en onthoofde haar 
waarna hij zelf door de bliksem werd getroffen. Een zeer aan-
nemelijk verhaal. 

Vervolgens gaf Henk van ‘t Veen toestemming tot opstijgen en 
het traditionele ten gehore brengen van het 5e couplet van het 
Artillerielied. Veel te laat wenste onze voorzitter ons een wel 
thuis, een fijne Kerst en Nieuwjaar en sprak de verwachting uit 
ons volgend jaar weer te mogen begroeten.

Barbaraviering
Afdeling Noord
TekST ///  HArry VOOrBij

Jeugd bij de Barbaraviering

bonbon(s)’, wat voor de voorzitter/tafelpresident de gelegenheid 
is om over het verdwijnen van de Franse taal in het algemeen 
en die op de menukaart in het bijzonder te spreken. Ook over 
het z.g. ‘aardigheidje’, dit keer niet verstrekt i.v.m. de factoren 
‘kosten’ en ‘nutteloosheid’ wat hij uitvoerig toelicht. Bijvoor-
beeld over de kanonnetjes (al dan niet aan een sleutelhanger). 
(...) “Nog één kabinetsformatie en niemand weet meer wat dat 
voor dingen zijn”. Na de collecte, opbrengst € 315,60, ter leni-
ging van de kosten voor de jaarlijkse herdenking in Dubbeldam, 
het muzikale intermezzo op trompet van Boni Rietveld, bedankt 
de voorzitter het personeel van de PJK onder leiding chef-hof-
meester John en geeft het woord aan de oudst aanwezige Manu 
Grützmacher. Manu wijst op kameraadschap en de zinvolle tra-
ditie van de Barbaraviering, juist nu, waarna hij het commando 
opstijgen geeft. Het 5e couplet sluit deze 51ste Barbaraviering af. 
‘Lang leev’ de kanonnier! Tot roem van ’t Regiment’. ”...viert al sinds 1938 Sinte Barbara”
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TekST ///  jAN VAN ALpHeN

Barbaraviering
Afdeling utrecht &
Noord-Holland

Vanaf 18.00 uur gold op 2 december de ontmoeting in de 
Van der Valkveste ‘De Biltsche Hoek’, waar obers enthou-
siast de glazen vulden ter ontbranding van het heilige vuur 

t.g.v. de viering van de verjaardag op 4 december van onze schuts-
patrones Sinte Barbara. Een gezelschap van 20 VOA-leden was 
op de invitatie ingegaan, na een schriftelijke mailing van Voorzit-
ter Roel Hoksbergen richting de getrouwen die de bijeenkomsten 
met enige regelmaat frequenteren. Tijdens zijn welkomstwoord in 
de Santwijckzaal bracht hij alle toehoorders van het laatste ver-
enigingsnieuws op de hoogte. In de kring aanwezig waren o.a. 
VOA-erelid, bgen b.d. dr. Ben Bouman, en voor de eerste maal, ir. 
Rob Voûte, die samen met Franklin Kramer de VOAwebsite leven 
inblaast. Uw scribent stelde met vreugde vast dat Kees Engelhard 
aanwezig was waardoor de uitvoering van de Barbaravertelling 
mét ook ´reserve´ Rob Maltha, die de lezing in 2012 voor zijn reke-
ning beloofde te nemen, ter plaatse geen gevaar liep. De CVVBV 
(Commissie Van Voorbereiding BarbaraVertellingen) kan dat jaar 
dus met een gerust hart tegemoet zien. De Afdeling heeft in 2012 
een mooie opdracht uit te voeren, want de organisatie van de 
Algemene Leden Vergadering berust bij UNH en de daar gekozen 
vernieuwde aanpak van dat evenement vraagt om de nodige inzet 
en aandacht. Daar komt bij dat tegelijkertijd, een poging wordt 
gedaan om (reserve)officieren van de lichtingen uit 1962, bij de 
samenkomst te betrekken. Jacques Res, lid van de Commissie 
van Voorbereiding ALV, zet zich daar voor in en hoopt natuurlijk 
dat er enige ledenaanwas het gevolg van zal zijn. Hij liet dan ook 
een schrijven uitgaan richting alle reserveofficieren van dat jaar 
en vond voorafgaande aan de Barbaraviering enkele leden bereid 

om de honderden enveloppen van een adressticker te voorzien. 
Van het Menu kon meerdere malen worden genoten. Eenmaal 
daadwerkelijk tijdens het consumeren en de keren dat men er 
aan terugdenkend de volgende lekkernijen nog eens de revue liet 
passeren: Salade met in rode wijn gemarineerd wild zwijn; Bos-
paddenstoelenbouillon; Hazenrugfilet met bakbloedworst en hete 
bliksem, geserveerd met passende garnituren; Warm stoofpeertje 
met vanille-roomijs; Koffie met Barbarabitter. De huiswijnen zorg-

den voor een extra veraangenaming. De voormalige onderwijzer, 
Kees Engelhard, had in zijn voordracht de geschiedenis van Sinte 
Barbara naast zijn levensloop gelegd. In de tussen de dinergangen 
geplande rustperioden onderhield hij het gezelschap met verhalen 
van dat dubbelspoor dat, vooral bij het kruisen van de wegen, bij 
tijd en wijle de samenhang verrassend aan het licht bracht. Goed 
en gedegen werk van Kees die daarmee een certificaat verwierf 
dat hem namens de CVVBV door Jan van Alphen werd uitgereikt. 
Ook de vertellers van voorgaande jaren de heren Beets, Des-
sens, Quint en Res mochten een fraai gekalligrafeerd certificaat 
in ontvangst nemen. Voor Marten Hilbrands was er een schrif-
telijke waardering, waarvan de daarin tussen aanhalingstekens 
geplaatste zinsnede ”met beeld, licht en geluid komt het allemaal 
veel beter uit” boekdelen spreekt. De vijf coupletten van de barba-
rahymne werden, aangemoedigd door procantor van Alphen, uit 
volle borst gezongen en het laatste couplet kreeg een introductie 
van de oudste officier aan tafel, bgen b.d. Dr.Ben Bouman, die 
zijn intentie vergezeld liet gaan van het commando “opstijgen”. 
Weer heel afgestegen wachten de decemberfeesten en een nieuw 
jaar 2012, waarvoor vanuit de UNH-gelederen de VOA-leden veel 
goede doelen en even zoveel treffers worden toegewenst. >

Stickeren met Jacques Res

Verteller Kees Engelhard

“Opstijgen…”
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jANuAri-BijeeNkOmST
Op donderdag 3 november waren wij uitgenodigd voor een bezoek 
aan “The Hague Rotterdam Airport”, Zestienhoven voor de ingewij-
den! Deze keer geen “Zingende Zeeleeuw”, maar weer een ouder-
wetse bijeenkomst zoals wij die al vele jaren in Rotterdam gewend 
zijn onder de scepter van Voorzitter Rob. We hebben genoten, als 
vanouds! Voor enkelen van ons, ik noem Jim Boddé en Fred Stork, 
was het een thuiskomst van lang weggeweest. Zij hebben hier ooit 
gewerkt en gevlogen. Jim had de das die hem bij zijn eerste vlucht 
werd uitgereikt nog om! Maar ik durf te stellen dat ook zij net als wij 
onder de indruk waren van wat ons werd geboden. Na een gezel-
lige introduktie door ambassadrice Anita Wadman in het restaurant 
van de luchthaven, kregen wij een bijna sprookjesachtige rondrit 
over een van de startbanen “by night''. Het deed een beetje denken 
aan de “feeërieke illuminatie” uit onze Nederlandse dictee's van de 
middelbare school! Een spectaculair beeld! Een ander fascinerend 
onderdeel van de rondleiding was een bezoek aan de “brandweer-
kazerne” van de luchthaven, waar brandweerman Bas van Helde-
ren ons een helder beeld gaf van de capaciteiten van de enorme 
brandblusmonsters die daar klaar staan voor eventuele calami-
teiten. Je moet dit gezien hebben om het te kunnen geloven. Een 
“brandweerauto” - bemand door slechts twee brandweerlieden - 
die met 12.500 liter water en 500 liter schuim aan boord in staat is 
een vliegtuigbrand in enkele minuten te blussen! Ongeacht van waar 
de bemanning op een gegeven moment mee bezig is, zelfs als zij 
slapen, zijn zij in staat binnen drie minuten – volledig uitgerust – uit 
te rukken! 
Een ander zeer boeiend onderdeel van de rondrit was een bezoek 
aan de traumahelicopter! Het blijft iets zeer aparts om zoiets ooit 
eens van nabij te mogen aanschouwen. Zie ook de foto. Niet alleen 
de helicopter zelf is zeer de moeite waard, maar zeer zeker ook de 
uitleg van piloot Evert Jan, een oud-luchtmachtpiloot, die er ken-
nelijk veel plezier in had zijn ervaringen te delen met enkele artil-
leriecollega's!Deze prachtige avond werd afgesloten met een 
copieus diner in het Oosters Restaurant City Light in Overschie, 
waar wij al menige bijeenkomst op culinaire wijze voortreffelijk 
hebben afgesloten! Tot slot nog een bericht van huishoudelijke 
aard. Ons honk “De Zingende Zeeleeuw” is verkocht, maar we 
zijn al aardig op weg een ander geschikt onderdak te vinden. We 
houden u op de hoogte. In ieder geval tot ziens bij ons Barbara-
diner in Den Haag op 1 december.

Op 2 december verzamelden 17 leden van de afdeling 
Z/W zich in de Korenmolen te Bavel voor de jaarlijkse 
Barbaraviering. Het gezelschap was uitgebreid met 

de landelijk voorzitter Bart Rosengarten en zoals gebruikelijk 
met de commandant van de Bergsche Battery. Beiden werden 
van harte welkom geheten.
De voorzitter van de afdeling, Ben Mooren, gaf een korte terug-
blik op het afgelopen jaar. Hij keek met tevredenheid terug op 
de door de afdeling georganiseerde Algemene Ledenvergade-
ring. Minder positief was hij echter over de teruggang van het 
ledenbestand en de verminderde belangstelling voor de geor-
ganiseerde bijeenkomsten. Als positief beoordeelde hij dat vijf 
leden van de afdeling de jaardag op 12 januari a.s. zullen bij-
wonen. Vervolgens werd een dronk op H.M. de Koningen uitge-
bracht, waarna de 1e gang kon worden verorberd. 
Bart Rosengarten kondigde in een korte toespraak aan dat hij 
het voornemen had om in de komende tijd successievelijk elke 
afdeling te bezoeken. Tevens maakte hij van de gelegenheid 
gebruik om de vorige voorzitter van de afdeling Ton Kolsteren 
te bedanken voor alles wat hij tot dusver voor de VOA heeft 
betekend, hetgeen vergezeld ging van een boekenbon. Zoals 
gebruikelijk werden tussen de gangen de coupletten van het 
Artillerielied gezongen. De toonzuiverheid van de inzet had niet 
te lijden onder de wat ongebruikelijke combinatie tafelpresi-
dent-procantor. 

Rob van Mechelen had de eer het/een Barbaraverhaal te 
mogen vertellen. Hij begon met een gedicht “De geschie-

denis van Sinte Barbara in 60 seconden” dat in 1952 door 
de kap De Pont in Bergen op Zoom werd voorgedragen. Hij 
memoreerde vervolgens uitgebreid dat hij in verschillende 
functies de bescherming van Barbara had mogen genieten. 
Hij noemde dat een Drieluik. Gestart als Luchtdoelartillerist, 
vervolgens een enigszins ondergrondse activiteit bij de Bin-
nenlandse Veiligheidsdienst en ten slotte als Commandant 
van een Brandweercompagnie bij het Korps Mobiele Colon-
nes. Een applaus was zijn deel. 
Na het hoofdgerecht kreeg de Commandant van de Berg-
sche Battery het woord. Hij vertelde dat in 2013 het 800 jaar 
geleden is dat door Graaf Willem I van Holland aan Geertrui-
denberg stadsrechten werden verleend. Dit betekent dat uit-
gebreide Vestingfeesten zullen plaatsvinden. Zo zal de Berg-
sche Battery de strijd aanbinden met de erfvijand Dordrecht. 
Voor het bijna traditionele schot had hij een kanon met de 
bijbehorende munitie meegebracht. Daar het “echte” kanon 
enigszins moeilijk vervoerbaar is en bovendien de ruiten van 
de Korenmolen niet uit pantserglas bestaan had hij gekozen 
voor de Piccolo. 
Het gezelschap verplaatste zich naar het terras waar, na de 
nodige laadhandelingen, Johan Sloothaak het afvuren voor 
zijn rekening nam. Kennelijk wilde men deze keer niet de 
oudst aanwezige blootstellen aan de mogelijke negatieve 
effecten maar was de jongste uitgenodigd. De knal was luid 
en duidelijk en bleef, behalve wellicht voor de oren, zonder 
nare gevolgen. Natuurlijk moest het vijfde couplet opgeste-
gen worden gezongen. Het bevel daartoe werd gegeven door 
de oudst aanwezige artillerist Flip Zwartelé. Door een ieder 
werd geheel of gedeeltelijk de paardenrug beklommen. Flip 
vergat niet om het bevel tot afstijgen te geven. Het uitstekend 
verzorgde diner werd besloten met een voortreffelijk dessert, 
gevolgd door koffie. Met dank aan Rianne en haar staf. Hope-
lijk wordt de Barbaraviering in 2012 door een groter gezel-
schap bijgewoond. 

Barbaraviering
zuid-west
TekST ///  jAN BreTHOuwer

Uit volle borst
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TekST ///  jOS HekkiNg
BeeLd  ///  jAAp dekker
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Rien de Jong leest voor uit Gemarinierd

Peter Heine rechts

VerSLAgeN
AFdeLiNgSBijeeNkOmSTeN

geLderLANd

decemBer-BijeeNkOmST
Peter was jarenlang in de Bodega een soort factotum, aardig, 
bescheiden en met belangstelling voor onze club; hij was zelf in 
dienst geweest. Helaas horen wij dat hij op donderdag geveld 
werd door een hersenbloeding, als wij vrijdag vertrekken blijkt hij 
zojuist overleden. Om even bij stil te staan. Mijnheer Koos, van 
1919 en nog altijd een trouwe bezoeker, biedt een borrel aan. Er 
is slecht nieuws van Pitlo. We sturen een kaart naar het zieken-
huis; zaterdag hoor ik dat hij alweer thuis is. Hopelijk blijkt het 
minder erg dan aanvankelijk gedacht. We sturen nog vier andere 
kaarten aan trouwe leden die helaas al langere tijd niet meer in 
de Bodega zijn geweest.

Rien de Jong wordt jarig en vertelt met plezier over zijn tijd bij 
de mariniers. Hij draagt een hoofdstukje voor uit het boek van 
Gravestijn, Gemarinierd: …het is niet alleen een vak, doch ook 
een hobby, een overtuiging, om niet te zeggen een geloof, een 
levensopvatting. Tot ons genoegen gaat het zo door. Cees Vene-
mans biedt een borrel aan in het vooruitzicht van zijn komende 
verjaardag, twee dagen eerder dan die van Rien. Hij blijft, ook 
dit jaar, even oud als zijn Morris, viel ons al eerder op. Hij doet 
moeilijk, zijn leeftijd is het dubbele van het laatste priemgetal 
onder de veertig. Hij heeft de Trouw van woensdag 7 december 
bij zich, waarop ‘onze’ Joop Jacobs prijkt met vele handtekenin-
gen tegen onverdoofd slachten. Joop had ons er bij het Barba-
rafeest over verteld. Met vier man gaan we naar Tempo Doeloe. 
Het wordt een zeer gezellige afsluiting van de avond. 

jANuAri-BijeeNkOmST 
De Waal staat weer vol water, wat een verschil met een maand 
geleden! Een eerste blik in de Bodega toont ons de lege plek 
van Koos Bijleveld. ”Hij was naar een verjaarspartij”, vertelt hij 
in een later telefoongesprek. Peter Heine is na vele jaren weer 
aanwezig, hartelijk welkom Peter. Houd vol! 

Het is de eerste bijeenkomst van een nieuw jaar en de uitba-
ter laat de bijpassende borrel niet lang wachten. Er zijn afmel-
dingen. Hans Schumacher is druk met een wandelroute, Bob 
doet ons de groeten, Joop Jacobs vanuit Scheveningen laat 
weten dat hij ons en de gezelligheid van de Bodega nu al mist. 
Hij heeft, ons naast goede herinneringen, twee batterijvlaggen 
nagelaten in beheer van de voorzitter. Wim Groenendaal doet 
ons het glas heffen op zijn 80ste verjaardag. Jaap Dekker is 12 
januari in Oldebroek geweest. Hij meldt ons geen vrolijk nieuws, 
snoeiwerk genoeg. Wel positief vindt hij het oprichten van twee 
afdelingen, Oldebroek en de Peel, voor actiefdienenden. 

Het jaarverslag geeft een samenvatting van de aardige momen-
ten van 2011 met naast onze zeer gezellige twaalf bijeenkomsten 
als hoogtepunten het bezoek aan het Gele Rijders Museum, het 
Airbornemuseum en Sinte Barbara in Hummelo. Het bezoek 
blijft constant met 14 man per bijeenkomst. De trouwste bezoe-
ker is Rien de Jong en ’eens marinier, altijd marinier’ ontvangt 
hij een fles Grand Marnier, van een handzaam en betaalbaar 
model, met het verhaal over boerenjongens.

De penningmeester, in mineure gezondheid, zendt ons zijn jaar-
verslag. Het ziet er goed uit. Vragen?, geen vragen! Als leden 
van de kascommissie 2012 melden zich op verzoek Siebelink en 
Penning. Evert van de Weerd ziet tot zijn genoegen zijn verhaal 
over de Incredible Patrol uitgegeven worden, een borrel >
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waard. De avond vliegt weer voorbij. Met vier man naar ’de Griek’ 
zegt Ap en dat doen we dus. Graag tot februari. 

OkTOBer-BijeeNkOmST
Bijna was het tweestemmig geworden want op het moment dat 
de voorzitter de eerste tonen aan zijn tirailleurfluit ontlokte, trad 
door de zijdeur zijn trompetter binnen. Het resultaat werd twee 
solo-optredens, op zich ook niet slecht. 
In zijn openingswoord ging de voorzitter nog even in op de 
drukke septembermaand die we achter ons hadden, met als 
topevenementen de lunch in Pulchri samen met de VOC en de 

samenkomst bij de saluutbatterij. Bij het eerste evenement had 
hij aan de hand van VS2525 willen ingaan op de omgangsmanie-
ren als ruiter, onder andere bij achteropkomend of tegemoetko-
mend verkeer. “En denk nu niet”, aldus de voorzitter, “dat dit heel 
ver achter ons ligt want VS2525 stamt uit 1946.” De hoofdfiguur 
van het tweede evenement, het Korps Rijdende Artillerie, is wel 
wat ouder (1793) maar heeft door de Hillense maatregelen een 
wat onzekere toekomst wat de bijeenkomst bij saluutbatterij wel 
emotioneler maakte. Een opgewekter detail was het telefoon-
tje van Otto Bekius uit Canada waarin deze de voorzitter had 
bedankt voor de ontvangst binnen de Haagse afdeling. De voor-
zitter had hem verzekerd dat die ontvangst wat ons betreft nog 
in lengte van jaren kan doorgaan. 

Over lengte van jaren gesproken; de voorzitter kondigde een 
rondje aan ter gelegenheid van zijn 81e verjaardag en gewaagde 
daarbij van een misschien toch naderend afscheid. Toen de 
glazen waren gevuld, het “Der Kommandeur ruft” had weer-
klonken en de PLV naar voren was getreden met geheven glas, 
maakte die meteen een einde aan de door de voorzitter uitge-
sproken gedachtegang. De secretaris, want dat was de PLV, zei 
kort maar krachtige dat hij er van uit ging dat hij in 2012 de voor-
zitter weer als voorzitter zou toe klinken. 

Basta! Overigens het initiatief om de voorzitter te eren door 
het aantrekken van een rode broek, was door een aantal leden 
gevolgd al had een enkeling inmiddels wel een wat verhoogd 
stemmetje omdat de broek niet was mee gegroeid met de jaren. 
De enige rode broek die de PLV heeft, is een rood hardloop short 
van het USMC en omdat hij daarmee niet durfde te verschijnen, 
liet hij het bij een rood hoedje met Shell embleem. 

Gelukkig herstelde de voorzitter snel van zijn emoties zodat hij 
na korte tijd een volgende jarige kon aankondigen en wel Hans 

Nieuws uit de Afdelingen /// Verslagen

Rien de Jong (links) ontvangt de fles

’S grAVeNHAge

Enkele rode broeken en één GVT Hans van der Vrugt, jarig maar wel zelf opscheppen

TekST ///  pieT ANTONiSSeN
BeeLd  ///  pieT ANTONiSSeN & rOB peTerS
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Jarige Harrie van der Zande

 Eef ten Berge controleert zijn eigen rekenwerk

van der Vrugt. Toen die voor zijn 74e verjaardag werd toegedron-
ken, klonk hier en daar het woord “broekie” (zonder rood) maar 
de toost was er niet minder gemeend om en waarschijnlijk waren 
de roepers alleen een beetje jaloers.
We hadden elkaar zoveel te vertellen en zo vaak in kleine kring 
de agenda’s te trekken voor het maken van onderlinge afspraken 
dat het signaal ”het is voor de kok in de keuken” toch weer als 
een verrassing kwam en iedereen niet eens met iedereen had 
kunnen praten. Over aard en inhoud van de maaltijd hebben we 
het niet want die waren zoals altijd voortreffelijk. De wijn aan tafel 
was dat ook en die wijn kwam van Hans de Bruine, die daarmee 
zijn 82e verjaardag luister wilde bijzetten. Weliswaar was vaste 
procantor Tony Viskil afwezig maar de voorzitter nodigde Hans 
uit om zelf het eerste couplet in te zetten en dan zit het verder 
wel goed met het Haagse Artilleriekoor. 

Bij het slotwoord kon de voorzitter niet meteen zijn trompetter 
vinden en daarom hanteerde hij nog maar eens zijn tirailleurfluit. 
Dat leidde tot de spreuk van de dag: “Een generaal hoort bij zijn 
trompetter te zitten”. Tot de volgende bijeenkomst hadden de 
leden tijd om over een daarop passende reactie na te denken.

NOVemBer-BijeeNkOmST
Niets is zo veranderlijk als het leven en dan vooral het defen-
sieleven. Toen de voorzitter in zijn welkomstwoord aankondigde 
dat we in deze bijeenkomst afscheid gingen nemen van gebouw 
211, hield hij daarom nog een kleine slag om de arm ondanks 
de verzekeringen van diverse kanten uit de rond hem staande 
kring dat het gebouw niet alleen op slot gaat maar gewoonweg 
tegen de grond. Vooralsnog kondigde hij aan dat we in decem-
ber elkaar treffen in gebouw 147. Aan dat veranderlijke doen wij 
als afdeling overigens volop mee want van het programma 2012 
is versie 1 (031111) al gevolgd door versie 2 (141111). Het is maar 
goed dat wij als militairen hebben geleerd steeds de laatste info 

in ons denk- en handelproces te verwerken. Mede wegens dit 
laatste keek de voorzitter vooruit naar het Barbaradiner waar-
voor jammer genoeg enkele getrouwen wegens gevorderde leef-
tijd zullen moeten afhaken. 

Het denkwerk was hiermee nog niet gedaan want toen Eef ten 
Berge de gelegenheid kreeg om een door hem aan te bieden 
drankje met enkele woorden toe te lichten, kregen we de data    
111131 en 121131 in combinatie met rnr’s en SMA’s op zodanige 
wijze voorgeschoteld dat het ons duizelde. Hoe dan ook; Eef is 
maar eenmaal 80 geworden dus proostten we ook maar een-
maal. Korte tijd later werden onze muzikale vermogens getest 
want toen Harrie van der Zande voor zijn 77e verjaardag moest 
worden toegedronken, kon dat pas na een ingewikkeld signaal  
van Boni. Dat signaal was niet alleen voor Harrie bestemd >

Joop Buitenhuis luistert naar de gelukwensen van de voorzitter



66 /// Sinte Barbara

Nieuws uit de Afdelingen /// Verslagen

Barbara met een rieten mandje als opstap

Nieuweling Jo Jacobs heeft feilloos de weg gevonden

maar ook om aan te kondigen dat Boni’s orkest met de ingewik-
kelde naam op 27 november weer in Delft zou optreden. Harrie 
bofte er maar mee. 
Omdat het gezelschap over 5 tafels verdeeld zat, kunnen we 
moeilijk over alle tafelgesprekken rapporteren. Aan onze tafel 
gingen die gesprekken onder andere over de rol van Zwarte Piet 
bij Sint Nicolaas waarbij we door ons tenue jasje/ (VOA)dasje/ 
overhemdje alle schijn van demonstratie tegen discriminatie 
ver van ons hielden en dus niet hadden kunnen worden gear-
resteerd bij een eventuele weigering om de tafel te verlaten. Of 
die schijn ook gold bij het bespreken van het fenomeen weige-
rambtenaren, laten we in het midden. Bij een ding waren de 5 
tafels één; het toedrinken en toezingen van Joop Buitenhuis voor 
zijn 89e verjaardag. Zo’n leeftijd heeft toch zijn voordelen want 
de voorzitter kon gewag maken van het feit dat een aantal van 
de aanwezigen – waaronder hijzelf – in de loop der jaren onder 
Joop’s gezag hadden gediend.
We hebben nog wel koffie gedronken na afloop maar hebben 
afgezien van het meenemen van stoffelijke herinneringen aan 
gebouw 211 want “ge wit mar nooit nie met de KMar (nog) in 
de buurt”. 

"deFiNiTieF” AFScHeid
Zoals in het verslag al gemeld, werd tijdens de novemberbijeen-
komst afscheid genomen van gebouw 211 van de Alexander-
kazerne waar wij het laatste jaar met groot plezier onze bijeen-
komsten hebben gehouden. We weten dat alles in dit leven van 
voorbijgaande aard is maar toch hebben we met weemoed nog 
eens rondgekeken in deze toch historische omgeving die binnen 
afzienbare tijd zal moeten wijken – of beter gezegd tegen de 
grond moet gaan – voor een internationaal strafhof, een van die 
internationale instellingen die de gemeente Den Haag zo graag 
binnen haalt. 

decemBer-BijeeNkOmST
Blijkbaar was nog niet iedereen gewend aan de nieuwe omstan-
digheden want nadat Tony Viskil in een eenmans processie Bar-
bara (en vlag) had overgebracht van de PJK naar de Fred, bleek 
daar nog geen passende piëdestal aanwezig zodat Barbara een 
laag-bij-de-grondse positie moest innemen. Ook bleek dat zelfs 
met de tijdelijke Citadel* vlak naast de deur, ook nog geen rekening 
werd gehouden met een verblijfsruimte voor Barbara (en vlag) voor 
de periode tussen twee bijeenkomsten in. Maar nog gedurende 
deze eindejaarsbijeenkomst daagde daar al een oplossing voor 
op. Deze eindejaarsbijeenkomst was wat minder druk bezocht, 
wat meer kwam door het ongebruikelijke aantal afmeldingen dan 
door de nieuwe locatie want daarover was middels alle moderne 
communicatiemiddelen alle duidelijkheid gegeven. En als zelfs 
een nieuweling gebouw 147 feilloos weet te vinden, kan het daar 
niet aan liggen. Een nieuweling; ja dat was Jo Jacobs die de afde-
ling Gelderland heeft omgeruild voor de afdeling Den Haag. 

In zijn welkom wees de voorzitter er op dat hiermee de vertegen-
woordiging van een specifiek SROA jaar werd verhoogd maar dat 
Jo door zijn leeftijd het gemiddelde van de afdeling niet noemens-
waardig kon beïnvloeden. Overigens bleek weer maar eens dat 
het beter is om de bijeenkomsten bij te wonen of in uiterste nood 
dan maar zonder bericht weg te blijven, want redenen voor afwe-
zigheid worden door de voorzitter met de kracht van een Oude-

jaars conference behandeld. De reden kan niet zo sterk zijn of 
de voorzitter ziet kans die te ontkrachten. Maar de voorzitter laat 
zich gelukkig ook steeds van een andere kant zien want vrijwel 
zonder overgang kondigde hij het eerste rondje aan ter ere van 
Co Everaert die weer een jaar had bijgewonnen. De toost moest 
worden over gedaan want de fotograaf was zodanig verrast dat 
hij probeerde door zijn lenskap heen te fotograferen.
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*Een stapel wooncontainers voor inwonenden, in afwachting van 
het gereed komen van de “nieuwe” Citadel op het terrein van de 
Fred, die op zijn beurt weer de af te breken “oude” Citadel op 
het terrein van de Alex moet vervangen. We hebben iets gehoord 
over de kosten van deze tijdelijke maatregel maar omdat we 
geen klokkenluider willen zijn, gaan we daar verder niet op in.

jANuAri-BijeeNkOmST
Januari, winden waaien om de rotsen van het ASK, flarden van 
vrouwenstemmen klinken daar doorheen. Wat doet het hart van 
een artillerist sneller kloppen dan het gebulder van de natuur 
op de achtergrond met op de voorgrond de melodie van een 
vrouw? 
In volle opwinding dus begonnen de leden van onze afdeling, 
vergezeld van veel vrouwelijk schoon aan het nieuwe VOA-jaar. 
Ook werd direct de kantinetruckendoos opgetrokken omdat we 
met behoorlijk wat meer leden waren dan zich hadden opgege-
ven. Dit was ook voor onze voorzitter aanleiding om ons aller 
Johan, de ongekroonde koning van wat nog steeds onze kantine 
is, de nodige lof toe te zwaaien. Voorts besteedde de voorzitter 
ruimschoots aandacht aan de onzekerheden die rondwaren voor 
ons defensiepersoneel in het algemeen en de artilleristen in het 
bijzonder. “Je krijgt er slapeloze nachten van! Ik wens hen veel 
sterkte toe in de komende onzekere jaren.” 
Hoewel de gemiddelde leeftijd van onze afdeling boven de 20 
ligt, hebben alle leden het jaar 2011 toch overleefd. Voorwaar een 
prestatie! Wel konden enkele leden door ziekte of ander fysiek 
falen niet aanwezig zijn, o.a. Willem Venker, die het het afgelopen 
jaar behoorlijk op de heupen heeft gehad. De verwachting is dat 
hij van schuifelen weer tot lopen komt. Ook Ton Zijderveld en Dik 
Dull proberen thuis al geruime tijd weerstand te bieden aan forse 
lichamelijke kwalen. Allen wordt sterkte gewenst. Om overbo-
dige kritiek op het bestuur te voorkomen, meldde de voorzitter 
zeer tactisch dat het bestuur ook in 2011 enkele steekjes heeft 
laten vallen, maar dat het dankzij de positieve instelling van onze 
leden toch nog een leuk jaar is geworden, met als hoogtepunten 
het klootschieten, de barbecue, uiteraard ook omdat de partners 
erbij waren en de lezing over de flora en fauna. Daarnaast zal 
het bezoek aan de Passiebloemmolen en de Sociëteit in Zwolle 
velen als heel bijzonder bijblijven. Ook de Barbarabijeenkomst 
was bijzonder omdat door ziekte van de spreker á la minute een 
stand-in moest worden gezocht, derhalve een schot voor open 
doel voor onze J. van B. te E. Extra cachet was natuurlijk een 
schot met de 25-ponder met een eigen bediening van de 25 
-ponder. 
Positief punt tussen het afslanken van het defensiepersoneel 
was de aanmelding van een heuse cavalerist als lid van onze 
afdeling in de persoon van Willem Plink. De voorzitter sloot zijn 
toespraak af met de mededeling dat onze afdeling wel vaart, 
ondanks de grote onzekerheid wat er na Paresto met deze offi-
cierscantine en de hier geserveerde maaltijden gaat gebeuren. 
“Het zal toch een schok zijn als Johan hier niet meer op zijn 
eigen wijze de scepter zwaait.” 
Bij een drankje, aangebodendoor de afdeling, konden we de 
woorden van onze voorzitter nog even laten bezinken. >  

Nieuws uit de Afdelingen /// Verslagen

De fotograaf heeft eindelijk Co Everaert gevonden

Boni 38 jaar later nog steeds lachend

OLdeBrOek

TekST  ///    gijS de jONg

Maar ja, tenslotte luidt het gezegde niet voor niets: “Dubbel…”. 
De ceremonie vóór en ván het eten was als gebruikelijk, met het 
signaal, het zelf soep halen en het daarna zelf bepalen van de 
grootte van het portie hoofdmaaltijd. Voor het toetje is er altijd 

wel iemand aan elke tafel die zich opoffert om een stapeltje groot 
genoeg voor de hele tafel op te halen. U weet dat wij nooit over 
de samenstelling van de maaltijd uitweiden – dit verslag is toch 
geen menukaart – echter een kleine verwijzing willen we maken; 
die naar de salade. Aan diverse tafels werden namelijk levensge-
vaarlijke toeren uitgehaald om de plastic afsluiting te doorbre-
ken waaruit bleek dat de oude en oudere artilleristen tijdens hun 
opleiding allemaal nog les bajonetvechten hebben gehad. 

Er was ook nog wijn aan tafel wat we te danken hadden aan 
Boni Rietveld. Hij en zijn Marijke hadden iets te vieren dat 38 jaar 
geleden was gepasseerd en dat zij nog steeds elk jaar geden-
ken. Reden voor ons om met spanning uit te zien naar “over twee 
jaar” en om onder aanvoering van pro-cantor Tony het eerste 
couplet aan te heffen. En daarna? En toen was er koffie! 
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Nieuws uit de Afdelingen /// Verslagen

Copieus diner

rOTTerdAm

TekST  ///    gieL mASSy 

Hierna konden we ons allen laven aan een uitstekend buffet het 
geen vooraf werd gegaan door een uitvoerige inleiding van de 
secretaris waarin de relatie werd gelegd tussen de VOA afdeling 
Oldebroek en de rest van de wereld. Op enkele zeer eenvou-
dige zielen na, ieder quorum heeft er wel een paar (!), was de 
algemene strekking duidelijk. Kortom: de wereld zal nog van ons 
horen. We zijn er klaar voor. (Zie ook de website van de VOA).

NOVemBer-BijeeNkOmST 
Op donderdag 3 november waren wij uitgenodigd voor een 
bezoek aan “The Hague Rotterdam Airport”, Zestienhoven voor 
de ingewijden! Deze keer geen “Zingende Zeeleeuw”, maar weer 
een ouderwetse bijeenkomst zoals wij die al vele jaren in Rot-
terdam gewend zijn onder de scepter van Voorzitter Rob. We 
hebben genoten, als vanouds! 

Genoeg variatie

Voor enkelen van ons, ik noem Jim Boddé en Fred Stork, was 
het een thuiskomst van lang weggeweest. Zij hebben hier ooit 
gewerkt en gevlogen. Jim had de das die hem bij zijn eerste 
vlucht werd uitgereikt nog om! Maar ik durf te stellen dat ook zij 
net als wij onder de indruk waren van wat ons werd geboden. 
Na een gezellige introduktie door ambassadrice Anita Wadman 
in het restaurant van de luchthaven, kregen wij een bijna sprook-
jesachtige rondrit over een van de startbanen “by night''. Het 
deed een beetje denken aan de “feeërieke illuminatie” uit onze 
Nederlandse dictee's van de middelbare school! Een spectacu-
lair beeld! Een ander fascinerend onderdeel van de rondleiding 
was een bezoek aan de “brandweerkazerne” van de luchthaven, 
waar brandweerman Bas van Helderen ons een helder beeld 
gaf van de capaciteiten van de enorme brandblusmonsters 
die daar klaar staan voor eventuele calamiteiten. Je moet dit 
gezien hebben om het te kunnen geloven. Een “brandweerauto” 
- bemand door slechts twee brandweerlieden - die met 12.500 
liter water en 500 liter schuim aan boord in staat is een vlieg-
tuigbrand in enkele minuten te blussen! Ongeacht van waar de 
bemanning op een gegeven moment mee bezig is, zelfs als zij 
slapen, zijn zij in staat binnen drie minuten – volledig uitgerust 
– uit te rukken! 

Een ander zeer boeiend onderdeel van de rondrit was een 
bezoek aan de traumahelicopter! Het blijft iets zeer aparts om 
zoiets ooit eens van nabij te mogen aanschouwen. Niet alleen 
de helicopter zelf is zeer de moeite waard, maar zeer zeker ook 
de uitleg van piloot Evert Jan, een oud-luchtmachtpiloot, die er 
kennelijk veel plezier in had zijn ervaringen te delen met enkele 
artilleriecollega's! 

Deze prachtige avond werd afgesloten met een copieus diner 
in het Oosters Restaurant City Light in Overschie, waar wij al 
menige bijeenkomst op culinaire wijze voortreffelijk hebben 
afgesloten! Tot slot nog een bericht van huishoudelijke aard. 
Ons honk “De Zingende Zeeleeuw” is verkocht, maar we zijn 
al aardig op weg een ander geschikt onderdak te vinden. We 
houden u op de hoogte. In ieder geval tot ziens bij ons Barbara-
diner in Den Haag op 1 december.
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HERDENKING SCHELLUINEN
Maandag 14 november 2011 was een bijzondere dag in de 
gemeente Giessenlanden en dan in het bijzonder in het dorpje 
Hoornaar. Hier werd voor de derde keer de veteranendag van 
de gemeente Giessenlanden gehouden. Een bijzondere dag met 
bijzondere gasten en wel een grote afvaardiging van het Korps 
Veldartillerie. In de gemeente Giessenlanden ligt het dorp Schel-
luinen waar al sinds de jaren ’80 een herdenking met reünie wordt 
gehouden door de overgebleven Veteranen van II – 3 RA. Deze her-
denking is in eerste instantie gesteund met de uitvoering door de 
V.O.O.A. en later toegewezen voor de uitvoering aan de 42 Afdeling 
Veldartillerie in Assen. Commandanten in die perioden waren de 
thans Brigade-generaal de Artillerie b.d. H. Komen en de Luitenant 
– kolonel M. Broekema. Tijdens hun commando is de uitvoering 
gedaan door personeel van deze afdeling. Na de opheffing van 42 
Afdva is de uitvoering voor de herdenking over-gegaan naar het 
OTC Vuursteun en nog later overgenomen door het Korps Veldartil-
lerie. In deze periode is de ceremonie beschreven en de leiding en 
uitvoering van de herdenking berustte bij de Korpsadjudant van het 
Korps Veldartillerie. 
Ook is toen een stichting opgericht: Stichting Bloemenhulde Geval-
lenen Schelluinen waarin door de veteranen jaarlijks een donatie 
werd gedaan om later wanneer zij niet meer aan de herdenking 
kunnen deelnemen toch ieder jaar opnieuw een herdenking met 
een krans namens II – 3 RA te laten leggen. Het geheel werd keurig 
in een notariële akte vastgelegd met als stichtingsbestuur: Bgen 
b.d. H. Komen, Lkol b.d. M. Broekema, de Korpsadjudant Veldartil-
lerie, een vertegenwoordiger van II – 3 RA en de burgemeester van 
de gemeente Giessenlanden. 

Nadat de mobiliteit van de veteranen de laatste jaren erg achteruit 
is gegaan en velen ons zijn ontvallen is met instemming van de 
laatste twee overlevenden gekozen om in 2011 voor het laatst een 
kranslegging te doen. Omdat al verschillende jaren de openbare

basisschool Het Tweespan uit Schelluinen betrokken en aanwezig 
is bij de kranslegging is in overleg met gemeentebestuur en de 
school naar een mogelijkheid gezocht om de herdenking te laten 
uitvoeren door de school. Door de notaris van de gemeente is een 
convenant opgesteld en met de hulp van de gemeente neemt de 
school de herdenking en kranslegging over. Waar eerst de herden-
king op 14 mei was is deze nu verplaatst naar de dodenherdenking 
op 4 mei, waarbij nu jaarlijks de herdenking bij het monument in 
Schelluinen wordt gehouden met daarbij de kranslegging door de 
leerlingen van de o.b.s Het Tweespan. 

Tijdens de bijeenkomst van vandaag werden de veteranen welkom 
geheten door de burgemeester van Giessenlanden, Mevrouw Boot, 
die na een korte uitleg eerst het woord gaf aan de heer Timmer, 
een schoonzoon van een van de omgekomen militairen van II – 3 
RA, die in korte bewoordingen aangaf hoe belangrijk het was dat 
de herdenking er is en doorgaat. Hierna gaf zij het woord aan de 
bgen der Artillerie b.d. H. Komen die als voorzitter van de stichting 
in gloedvolle woorden de tragische gebeurtenissen op die 14e mei 
1940 uiteenzette. Met luide stem zoals een goed artillerist betaamt 
had hij reeds na een paar zinnen de aanwezige veteranen aan zijn 
lippen hangen en je kon dan ook een speld in de zaal horen vallen 
tijdens zijn toespraak. De 2 minuten stilte en de taptoe bereden 
wapens gespeeld door een trompetter waren een mooie afslui-
ting. Hierna werd door het drietal betrokkenen, de directeur van 
de basisschool, de burgemeester en de bgen Komen het conve-
nant ondertekent. De feitelijke overdracht werd buiten op de artil-
lerie manier afgesloten met een schot van een aldaar geplaatste 
25-ponder waarvoor de burgemeester plaats nam op het stoeltje. 

Na het maken van een groepsfoto ging het hele gezelschap naar 
binnen om zich tegoed te doen aan een geweldig nasi en bami 
buffet. Al met al een geweldige dag verzorgd door de gemeente 
Giessenlanden voor haar veteranen. >

ARTILLERIE VETERANEN ASSOCIATIE
 Stichtingen & Verenigingen
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Het is vandaag een bijzondere dag voor de 2e Afdeling van 
het 3e Regiment artillerie, een eenheid die allang niet meer 
bestaat. Het is ons een groot genoegen om vandaag, op úw 
veteranendag, de overdracht van de jaarlijkse herdenking 
van de gesneuvelden van die eenheid, te doen plaatsvin-
den. Sinds 1980 herdenken de veteranen van II-3R.A. op 
14 mei het lot dat hen op die dag in 1940 te Schelluinen 
trof. Dit jaar was dat voor de laatste keer. Daarom zal ik in 
het kort nog eens de hoofdlijnen van het bestaan van de 
eenheid weergeven, uiteraard beperkt tot de aanloop tot 
het begin van WO II. Uiteraard zonder iets af te willen doen 
aan de herinneringen die u, aanwezige veteranen zelf over 
welke periode dan ook hebt. 

Over WO II hoef ik u weinig meer te vertellen. Dat is 
genoegzaam bekend. Voorafgaand werd er gemobiliseerd. 
Op 24 augustus 1939, zo’n negen maanden voor het uitbre-
ken van de oorlog, begon de vóórmobilisatie van de afde-
ling, de voorbereiding voor de eigenlijke mobilisatie. In de 
dagen daarna kwamen er in Princenhage bij Breda 25 offi-
cieren, ruim 50 onderofficieren en zo’n 500 korporaals en 
manschappen op en werden 400 paarden gevorderd. Die 
meeste korporaals en manschappen kwamen hoofdzakelijk 
uit het zuiden van het land. Omdat het een bereden eenheid 
was, een eenheid met paarden als tractie, waren er veel 
boeren en boerenzoons bij die van hun gezin en boerde-
rij werden weggehaald. Een grote economische én sociale 
ingreep. De afdeling bestond uit drie batterijen met elk vier 
vuurmonden 7 cm getrokken door zes paarden en vier cais-
sons, munitiewagens, getrokken door vier paarden. 

De afdeling krijgt een rol in de Peel – Raam stelling en wordt 
gelegerd in Gemert. Maanden verstrijken met wachten, stel-
lingen bouwen en oefenen, veel oefenen. Een aantal keren 
is het spannend, o.a. toen Hitler de Scandinavische landen 
binnenviel. In april 1940 komt er door een wisseling van het 
commando over de Landstrijdkrachten een verandering in 
de toestand. De nieuwe commandant vindt de stelling een te 
groot risico door het grote gat dat er aan de zuidkant zit met de 
Belgische stelling langs het Albertkanaal. De verdediging van 
de Vesting Holland krijgt de prioriteit. De afdeling wordt dan 
geconcentreerd in St. Michielsgestel. Ook daar wordt weer 
geoefend, veel geoefend, nu om zo snel mogelijk te kunnen 
vertrekken en ergens stelling te kunnen nemen. 

Op 10 mei is het zover en heel snel is de afdeling gereed om 
noordwaarts af te marcheren. Alle omzwervingen zal ik niet ver-
halen, maar uiteindelijk trekt de afdeling in de nacht van 13 op 
14 mei 1940 naar Schelluinen waar de laatste stellingen zullen 

worden betrokken. De laatste stellingen…. Om 11.00 uur die 
ochtend komt de afdeling in stelling. Nog tijdens het in stelling 
komen, worden zij onder vuur genomen. Ik laat de kapitein-adju-
dant van de afdeling, kapitein Haitsma Mulier aan het woord die 
vanaf enige afstand de gebeurtenissen beschrijft:
“De afdelingsstaf betrekt haar commandopost in de oude Pas-
torie te Schelluinen. Eén voor één trekken de batterijen voorbij 
om haar stellingen te betrekken. De batterij Van Ravenswaay 
is de laatste en heeft moeite om in stelling te komen door een 
afdeling lang 12 die den weg verspert. Daar verschijnen boven 
de Kanaaldijk 7 Messerschmidt toestellen. Ronkend vliegen zij 
nader en maken enige zwenkingen boven onze stellingen en 
beginnen dan hun duikvluchten. Knetterend ratelen de mitrail-
leurs: herhaaldelijk keren de toestellen terug en verrichten hun 
dodelijke duikvluchten. Dan sterft het enerverend geluid weg. 
Een telefoontje naar de verschillende batterijen: het blijkt dat de 
batterij Ravenswaay drie dooden en 7 gewonden en de batterij 
van Vliet 3 gewonden heeft, terwijl de batterij Ravenswaay een 
20-tal dode paarden telt.” 

Eén van de kinderen Kootstra, de inwoonster van Schelluinen 
die ook bij de beschieting om komt, was nog een jongetje tijdens 
de meidagen. Hij beschrijft zijn ervaringen van dichtbij als volgt: 
“Dan, in één keer gebeurt het. Je hoort vliegtuigen, ze vliegen erg 
laag. Het is een oorverdovend lawaai. Ook hoor je het geluid van 
een enorme hagelbui. Maar dat kan niet, het is juist mooi weer. 
En later begrijp je dat die vliegtuigen schoten. De kogels veroor-
zaakten het geluid op het dak. Je kruipt dicht bij je grootmoeder, 
je wordt nu pas angstig. Net zo snel als het gekomen was, houdt 
het geluid ook weer op. Je zou geen tijdsduur kunnen noemen, 
het gaat allemaal zo snel. Er volgt een doodse stilte. Maar ook die 
duurt maar even. Je ziet dat veel soldaten heen en weer rennen, 
het lijkt wel een mierenhoop. Ze lijken ook bezorgd en hebben 
geen belangstelling voor je. Ze hebben kennelijk wat anders aan 
hun hoofd. In de weilanden liggen veel paarden, ze zijn dood. Je 
begrijpt niet waarom die vliegtuigen de paarden hebben dood-
geschoten. Die beesten deden toch niemand kwaad? Je hoort 
ook dat er soldaten zijn gedood. Maar hoeveel, waar en wie het 
zijn, wordt in de consternatie niet duidelijk. Je krijgt de indruk dat 
niemand precies weet wat er aan de hand is. Je ziet dat groot-
moeder huilt, maar waarom doet ze dat?” 
Al datzelfde jaar wordt een monument opgericht door de 3e bat-
terij, de batterij Van Ravenswaay. Het staat dan op de plaats waar 
een wachtmeester is gesneuveld, op het land van Van der Steldt 
aan de Nolweg. Later wordt het een paar meter verplaatst naar 
de Berkenlaan waar het nu nog staat. 

Uit de vele gesprekken die wij tijdens de reünies met de vete-
ranen hadden, bleek ons dat zij het liefst de voortzetting van 

TOeSprAAk BgeN B.d. H. TH. kOmeN 
(SAmeNVATTiNg BeLANgrijkSTe deLeN)

 Stichtingen en Verenigingen
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 Stichtingen & Verenigingen

In december kwamen veteranen en sympathisanten van de Artille-
rie Veteranen Associatie (AVA) voor de eerste keer bij elkaar. Ruim 
veertig dames en heren werden ontvangen in de Officierscantine 
op de Legerplaats bij Oldebroek, de bakermat van de Artillerie. 
Het belangrijkste doel van de bijeenkomst was het samenbren-
gen van de veteranen, om hen met elkaar in contact te brengen 
en om gezamenlijk herinneringen op te halen. Ook werd de tijd 
genomen de veteranen te informeren over de ontwikkelingen op 
veteranengebied, waaronder de wijziging van de AVA van stich-
ting in vereniging. 
Na het welkomstwoord van de voorzitter, Kolonel b.d. Piet Winc-
kelmolen, werd het traditionele schot met een 25-ponder afgege-
ven. Onder grote belangstelling werd dit gelost door de oudste 
aanwezige veteraan, de heer Theo van der Aart (84 jaar).

De veteranen waren zeer enthousiast. Dat bleek vooral uit het ver-
tellen van de vele verhalen die zelfs terug gingen tot de Tweede 
Wereldoorlog. De gesprekken en het kijken van foto’s werd voort-
gezet tijdens een aperitief. Aansluitend werd de welbekende en 
veel geprezen rijstmaaltijd geserveerd. Tijdens de maaltijd bracht 

de Korpscommandant van de Artillerie, Kolonel Stephan Kooij-
man samen met Korpsadjudant Cees Damen een bezoek aan de 
bijeenkomst. Na afloop van de maaltijd was er gelegenheid om 
het Nederlands Artillerie Museum te bezoeken. 

De dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn en het maken 
van een groepsfoto. De eerste reacties zijn zeer lovend. Ook de 
combinatie van oude en jonge veteranen werd op prijs gesteld; 
men zag nu eens andere gezichten en hoorde nu ook andere ver-
halen. Er wordt al uitgekeken naar de veteranenbijeenkomst in 
2012. Een kleine impressie van de deelnemers en deze dag kunt u 
zien in het bijgaande fotoboek. 

de herdenking door kinderen zagen worden uitgevoerd. Om op 
zo’n manier bij te dragen aan het bewust maken van de jongere 
generaties met wat de begrippen oorlog, intolerantie, geweld, 
maar ook respect, samenwerking en kameraadschap eigen-
lijk inhouden, dat leek hen geweldig. Het contact met de heer 
Migchelsen van Het Tweespan was snel gelegd. Net zoals bij 
de eerste reünie in 1980 was de bereidheid tot medewerking er 
direct. De beschieting had immers zo ongeveer voor hun voor-
deur plaatsgevonden! De laatste jaren zijn er bij de herdenking 
op 14 mei dan ook steeds deputaties van de hoogste groepen 
van de school aanwezig geweest. Dit tot zeer grote voldoening 
van de veteranen. 

Dank, en ik weet dat hij het niet wil horen, dank aan de Korpsad-
judant van het Korps Veldartillerie, adjudant-instructeur Cees 
Damen. Als voorzitter sta je in de schijnwerpers maar het echte 
werk is gedaan door Cees en zijn voorgangers. Voor velen niet 
zichtbaar maar zonder hem en zijn voorgangers hadden we het 

niet zo goed kunnen uitvoeren en nu beëindigen. Cees: petje af! 

Als laatste voor de officiële overdracht gedenken wij met twee 
minuten stilte de gesneuvelden van II-3R.A. Ik doe dat met 
dezelfde woorden die kapitein-adjudant Haitsma Mulier uit-
sprak op 14 mei 1980 bij de eerste reünie. 

“Ik verzoek u, voor zover gezeten, te verrijzen. In volgorde van 
de vermelding op het monument herdenken wij wachtmees-
ter Hendrik Theodoor Valk, geboren Rotterdam, 26 mei 1914, 
begraven op het Militair Ereveld Grebbeberg te Rhenen; stukrij-
der Jan Steenbruggen, geboren Deventer, 15 maart 1911, begra-
ven eveneens op het Militair Ereveld Grebbeberg te Rhenen; 
stukrijder Joahannes Hendrikus Savelkoul, geboren Duisburg, 
3 maart 1913, begraven op de RK Bijzondere Begraafplaats 
Chevremont te Kerkrade. Tevens gedenk ik een inwoonster van 
deze gemeente, mevrouw Kootstra, moeder van vijf kinderen, 
die bij de luchtaanval op 14 mei 1940 om het leven kwam.” 

geANimeerde VeTerANeN-
BijeeNkOmST Bij de ArTiLLerie
TekST /// mAj jAN VeNekAmp
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rOA BLijFT ANBi 
In het 4e kwartaal van 2011 werd een brief van de Belastingdienst 
ontvangen waarin werd gesteld dat vanaf 2012 aan muziekver-
enigingen (dus ook aan het ROA) de ANBI-status (Algemeen 
Nut Beogende Instelling) zou worden ontnomen. Door het ROA-
bestuur werd hiertegen een bezwaarschrift ingediend. Kort voor 
de eindejaarsbijeenkomst van het ROA werd bericht ontvangen 
dat het bezwaarschrift gegrond werd verklaard, mede op basis 
van de in de statuten vermelde doelstelling. Nogmaals onze dank 
aan notaris Verkerk uit Arnhem en de adviezen van lkol (R) b.d. mr. 
Cees Venemans. De Belastingdienst heeft geconstateerd dat het 
ROA veel meer is dan een “gewone muziekvereniging” en aan de 
stichting ROA blijft de ANBI-status verleend. 

TerugBLik 
In 2011 heeft het ROA 19 optredens verzorgd waarvoor 16 repeti-
ties werden gedaan, terwijl het blazersensemble daarboven nog 4 
optredens (en bijbehorende repetities) heeft uitgevoerd. De laat-
ste maanden van 2011 heeft het ROA zich na de evaluatie van de 
Nationale Taptoe in Rotterdam weer gestort op de voorbereidin-
gen van het nieuwe muziekjaar en het instuderen van de muziek 
voor het Artillerie Jaarconcert. Weer is gekozen voor een voor-
jaarsconcert en wel op 14 april 2012 in Soest. Het Bevrijdingscon-
cert in de Heilige Familiekerk aldaar is het ROA en de toehoorders 
goed bevallen. Voor de supportact is via ons ROA-lid Frans Lim-
burg een beroep gedaan op het blaasorkest “Waarschuwing voor 
de Scheepvaart”. 

rOTTerdAm
Op verzoek van de NDTA Benelux chapter werd op vrijdagavond 
1 december een kerstconcert georganiseerd op de Van Ghent-
kazerne te Rotterdam. De afkorting staat voor National Defense 
Transport Association en bestaat uit militaire en civiele leden 
uit Nederland, België, Luxemburg en de USA. Dit jaar trad Lkol 
marns Aben op als gastheer en hij had als commandant van de 
Van Ghentkazerne geen bezwaar dat er op de thuisbasis van de 
Marinierskapel door het ROA het galadiner van de NDTA muzikaal 
werd opgeluisterd. Hij mailde het volgende antwoord na ontvangst 
van het muziekprogramma: 

“For me there’s absolutely no reason why an “old” Army band 
can’t play on sacred ground. They’re more then welcome to enter-
tain the members of the NDTA. 
PS: Off course we will have to kill the musicians first before they 
leave, just as an offering to satisfy the Marine Corps God because 
they played at the Marine Corps Barracks.” 
De reactie van de voorzitter ROA was: “Zou het op prijs gesteld 
worden om de Marinierskapel eens uit te nodigen voor een optre-
den op “de Knobbel”? Als het Sinte Barbara behaagt mogen ze 
daarna ook weer terug naar Rotterdam.”
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DE BILT
Na een goede muziekrepetitie in het verenigingslokaal van de 
Koninklijke Biltse Harmonie werd het jaar 2011 afgesloten in het 
restaurant de Biltsche Hoek. Deze manier werd mede gekozen 
door het feit dat het ROA op deze manier haar 10-jarig bestaan 
wilde vieren. Het werd een uitstekende bijeenkomst met een 
zeer hoge opkomst aan muzikanten en partners. 

EEMNES EN MUIDERBERG
Op kerstavond 24 december heeft het blazersensemble van het 
ROA haar medewerking verleend aan twee kerkdiensten. Hun 
optreden werd zeer gewaardeerd. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
Zaterdag 19 november 2011 werd in Ell (Limburg) bij de Fanfare 
Ellona het St. Caeciliafeest gevierd. (Een jaarlijks terugkerend 
feest waarin ook de jubilarissen in het zonnetje worden gezet.) 
Voor ROA-lid Mies Evers zou dit een avond worden die hij niet 
snel meer zal vergeten. Na de huldiging van een aantal leden 
kwam burgemeester Verhoeven van de gemeente Leudal (waar-
onder Ell valt) de zaal binnen en wist in zijn toespraak de span-
ning op te bouwen over wat er ging gebeuren. Op het moment 
dat Mies Evers naar voren werd geroepen, kwamen ook zijn 
zoon en dochter de zaal binnen, gevolgd door twee bestuurs-
leden van het ROA met hun echtgenotes en de werkgever van 
Mies. Door burgemeester Verhoeven werden de kwaliteiten van 
Mies verwoord. Mies is op 11-jarige leeftijd (in 1963) lid gewor-
den van “Ellona” en vanaf 1983 werd hij secretaris en heeft dit 
27 jaar gedaan. Hij is nog steeds lid van het bestuur en van de 
muziekcommissie. Er wordt nooit tevergeefs een beroep op Mies 
gedaan. Hij toont bijzondere maatschappelijke betrokkenheid. 
Bij zijn werkgever, de Rabobank Weerterland en Cranendonck, 
zit hij in de ondernemingsraad en behartigt de belangen van 
zijn collega’s. Mies heeft in 1973-74 als dienstplichtig muzikant 
bij het ATK als saxofonist gediend en is sinds 2001 lid van het 
ROA. Aan het eind van zijn betoog kon burgemeester Verhoeven 
mededelen dat het Hare Majesteit de Koningin had behaagd om 
Mies te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Na 
deze ceremonie kreeg Mies het woord en zei dat hij voor het 
eerst met een mond vol tanden stond en niet wist wat hij moest 
zeggen. Hij bedankte iedereen die bij deze gebeurtenis aanwezig 
was, in het bijzonder de leden van het bestuur van het ROA voor 
hun reis naar Limburg. De vertegenwoordiger namens de leden 
in het bestuur van het ROA, Gert-Jan de Keijser, feliciteerde Mies 
namens bestuur en leden en kon hem het traditionele cadeau 
– het kanon – overhandigen. Hij prees de mens Mies Evers, 
die naast een zeer goede muzikant, ook één van de trouwste 
leden is die altijd aanwezig is op uitvoeringen en repetities. Hij 
moet daar toch vele kilometers voor afleggen. Vrijdagmiddag 18 
november jl. was er nog een optreden op de Luchtmachtbasis 
“De Peel” en zaterdag 19 november was hij nog op de repetitie in 
’t Harde. Hij moest na afloop wel snel weg om op tijd op het St. 
Caeciliafeest aanwezig te kunnen zijn. De bestuursleden van het 
ROA wisten op dat moment beter.Het repetitieschema voor 2012 
is (wijziging voorbehouden) als volgt: 14 januari, 4 en 25 februari, 
17 maart, 31 maart (generale repetitie in Soest), 28 april, 26 mei,

1 en 22 september, 6 oktober, 3 en 24 november, 15 december.
De repetities zijn op de zaterdag vanaf 10.00 tot 14.30 uur in de 
voormalige filmzaal op de Lkol Tonnetkazerne in 't Harde. I.v.m. 
de toegangscontrole tot het kazerneterrein, worden bezoekers 
verzocht zich vooraf aan te melden bij F. T. Dürst Britt. 

Burgemeester Verhoeven van de gemeente Leudal heeft de onder-
scheiding bij Mies Evers opgespeld en aan zijn echtgenote Lia een bos 
bloemen overhandigd

AGENDA ROA 2012
De volgende optredens staan in de planning voor het 
komende jaar: Voor eventuele wijzigingen zie de website 
www.reunieorkestartillerie.tk: 
> Zaterdagmiddag 14 april Artillerie Jaarconcert in de  
 Heilige Familiekerk in Soest
> Zaterdagmiddag 5 mei Bevrijdingsdefilé in Wageningen 
> Vrijdagmiddag 11 mei Concert voor de Vereniging  
 Officieren Artillerie in Amersfoort 
> Zaterdagmiddag 9 juni Concert in Leiden (optie) 
> Zaterdag 16 juni Optreden in ’s-Hertogenbosch 
> Zaterdagmiddag 30 juni Veteranendefilé in Den Haag 
> Maandagmiddag 2 juli Ceremonie voor de NDTA in  
 Venlo (optie) 
> Zaterdag 7 juli Concert in Dalen (Drenthe) (optie) 
> Zondag 8 juli Medewerking blazersensemble in de  
 Hervormde Kerk in Haamstede (optie) 
> Zondagmiddag 15 juli Streetparade in Didam 
> Dinsdagmiddag 14 augustus Herdenking capitulatie  
 Japan (einde WO2) in de Basis (BNMO) in Doorn 
> Donderdag 23 augustus Herdenking Jongens-  
 kampen in Bronbeek, Arnhem 
> Zaterdagmiddag 8 september Streetparade in Delft  
 (optie)
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