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•	FOG	technology
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MEdEdELiNGEN vOA BESTuur

 de algemene ledenvergadering 
van 12 mei jl. heeft in gestemd met 
het wijzigingsvoorstel Statuten en 
huishoudelijk reglement vOA.

 Op 22 mei jl. is de notariële 
akte opgemaakt. Met ingang van 
die datum zijn de nieuwe Statuten 
van kracht. de Statuten en huis-
houdelijk reglement van 9 augus-
tus 2011 zijn hiermee vervallen. 
 

 de nieuwe Statuten en het huis-
houdelijk reglement vOA zijn op de 
website: www.voaweb.nl geplaatst 

voornaamste veranderingen: 
> het laten vervallen van de
 categorie aspirantleden 
> de realisatie van de afdelingen 
 voor actiefdienende leden

Menno M. Broekema,
Secretaris vOA
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doelstelling van de vOA
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van de redactie

Voor	U	ligt	het	Septembernummer	van	de	Sinte	Barbara.	Ondanks	de	zomerperiode	is	de	redactie	er	
weer	in	geslaagd	een	goed	gevuld	nummer	bij	u	op	de	mat	te	brengen.

Simulatie
Een belangrijk onderwerp voor defensie

I
n dit nummer, naast de laatste voorbereidingen voor 
het Vuursteunsymposium en het Artilleriegalafeest, 
aandacht in Nieuws van het Wapen voor de afgelo-
pen gebeurtenissen en evenementen zoals: Beëdi-
ging in Oldebroek, Opwerking van de joint Compag-

nie in de West, Nascholingsdagen voor Officieren van het 
DGLC, rotatie 10 en tenslotte een introductie in het wapen-
systeem Patriot. In dit nummer is ook de pagina met de doel-
stelling van de VOA weer opgenomen. Dit met name omdat 
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de VOA na 
de vaststelling tijdens de verschillende vergaderingen nu ook 
vastgelegd is per notariële akte, d.d. 22 mei 2012.
Zie www.VOAWEB.nl

In Tactiek en Techniek veel interessante artikelen. Het thema voor dit 
nummer is Simulatie. Nu het nummer gereed is, moeten we consta-
teren dat het slechts een eerste aanzet is en dat een verdere uitbouw 
en verdieping absoluut noodzakelijk zijn. Simulatie is een belangrijk 
onderwerp en hier liggen ook de kansen en de mogelijkheden voor 
de Nederlandse Krijgsmacht en de Nederlandse (defensie)industrie. 
Het waarom van simulatie is eigenlijk geen vraag. Het realiseren van 
geïntegreerde simulatie-systemen (Joint en Combined) wel. Moge-
lijk dat er eerst een joint (Nederlandse) aanpak moet plaatsvinden 
zoals bijvoorbeeld beschreven in het artikel over JFTES en vervol-
gens in internationaal verband gekeken moet worden wat de moge-
lijkheden, maar ook de onmogelijkheden zijn.

Verder een boeiend artikel van majoor Ted Jansen over zijn erva-
ringen in Uruzgan (2010) met als onderwerp Information Operati-
ons (Info Ops). Hij beschrijft met name de uitvoerende aspecten 
van Info Ops in die situatie door de TFU en later de CTU. Wat 
mij betreft is het nu aan de beleidsmakers (OTCOpn) of aan het 
Corpsniveau (1GNC) om vanuit hun gezichtspunt en niveau Info 
Ops nader toe te lichten en hierover een bijdrage in te zenden. 
Dit zeker gezien het belang van Info Ops en de rol die artillerie 
officieren daarin kunnen spelen.

Tenslotte een bijdrage uit Noorwegen en Zweden over de Archer, 
een 155 mm FH 77 houwitser gemonteerd op een Zweedse 
truck. Even dacht ik dat het ging om een gemodificeerde FH 70, 
die we in Nederland in de jaren 90 in de bewapening hadden 
bij de 154 Btva. Echter controle op internet leerde mij dat het 
hier gaat om de FH 77, een Zweedse getrokken vuurmond, die 
overigens grote gelijkenis vertoond met de FH 70 o.a. omdat ze 
kleine stukken in het terrein zelf kunnen rijden. Deze FH 77 is 
geüpgrade o.a. met een 52 kaliber schietbuis en op een wiel-
voertuig gemonteerd. M.b.v. moderne munitie en een verbeterd 
vuurleidingssysteem beschikken Noorwegen en Zweden weer 
over een mobiele en up to date vuurmond. 

TEKST /// LKOL B.d. hENK vAN rijSSEN, EiNdrEdAcTEur 

"het thema voor dit 
nummer is Simulatie.

Nu het nummer gereed 
is, moeten we constateren 

dat het slechts een
eerste aanzet is en dat

een verdere uitbouw en
verdieping absoluut 
noodzakelijk zijn."
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van de voorzitter

invloed
of toch niet?

van de voorzitter

In	ons	dagelijks	bestaan	draait	alles	om	invloed.	Daarbij	gaat	het	niet	alleen	om	intermenselijke	betrek-
kingen,	maar	ook	om	de	manier	waarop	in	de	wereld	om	ons	heen	iets	door	iets	anders	wordt	beïn-
vloed.	Zoals	bijvoorbeeld,	naar	men	zegt,	de	toename	van	CO2	in	de	atmosfeer	het	klimaat	op	onze	
aarde	beïnvloedt.	De	vraag	daarbij	 is	of	de	effecten	van	bepaalde	 invloeden	op	voorhand	vaststaan	
door	onontkoombare	causale	verbanden	of	dat	er	nog	zoiets	als	vrijheidsgraden	bestaan.	Dat	laatste	
zou	volgens	de	meest	gangbare	opvattingen	van	toepassing	zijn	op	het	handelen	van	mensen:	volgens	
die	zienswijze	bepaalt	iedereen	met	zijn	vrije	wil	of	hij	iets	wel	of	niet	doet,	of	dat	hij	zich	wel	of	niet	door	
iets	laat	beïnvloeden.	Ook	binnen	Defensie	denken	we	in	termen	van	invloed.	We	hopen	invloed	uit	te	
kunnen	oefenen	op	de	toekomst	van	onze	krijgsmacht,	of	die	van	onszelf,	of	we	kunnen	juist	het	idee	
hebben	dat	alles	toch	loopt	zoals	het	lopen	moet	en	dat	we	maar	moeten	afwachten	hoe	het	uitpakt.	

w e zullen het begrip ‘invloed’ eens wat 
verder uitdiepen en begeven ons daartoe 
eerst op het terrein van de natuurkunde, 
een gebied waarmee wij als artilleristen 
van oudsher vertrouwd zijn. Wij werken 

immers met krachten en grootheden waarvan de samenhang 
en effecten in natuurkundige wetten kunnen worden uitgedrukt. 
Zo kunnen wij allerlei exacte ballistische berekeningen uitvoe-
ren, waarbij spreiding in de ligging van schoten niet het gevolg 
is van de onvoorspelbaarheid van de wetmatigheden waarvan 
bij de berekening van de schietgegevens wordt uitgegaan, maar 
van minieme fluctuaties in de factoren waarmee wordt gerekend. 
Denk bijvoorbeeld aan de steeds wisselende kruittemperatuur, 
windsnelheid en -richting, projectielkarakteristieken, etc. In feite 
werken we volgens de principes van een Newtoniaanse natuur-
kunde die nog niet eens zo heel lang geleden het wereldbeeld 
bepaalde en gold als een toonbeeld van berekenbare invloeden 
en voorspelbaarheid en op macroscopisch gebied nog steeds 
toepasbaar is. Ook na het verlaten van het Newtoniaanse 
wereldbeeld en de introductie van het standaardmodel van de 
deeltjesfysica bleef er een stabiele basis. Ondanks de leemtes in 
het model en de karakteristieke inherente onzekerheidsprincipes 
bleek het telkens weer in overeenstemming met de kwantum-
mechanica en de speciale relativiteitstheorie van Albert Einstein 
en konden er zeer nauwkeurige voorspellingen of uitspraken 
mee worden gedaan op subatomair niveau. Maar toen was er 
enige maanden geleden wereldnieuws: de neutrino, één van 
de elementaire deeltjes uit het standaardmodel, zou sneller zijn 
gegaan dan het licht, een door Einstein geformuleerde absolute 

grens. Alle natuurkundige principes zouden op losse schroeven 
komen te staan. Gelukkig of helaas bleek het niet waar te zijn; er 
waren fouten geconstateerd bij de metingen en de neutrino ble 
ek zich braaf te bewegen binnen het keurslijf van de lichtsnel-
heid. Degenen die het experiment met de neutrino’s hadden uit-
gevoerd hoopten natuurlijk hun invloed binnen de wetenschap-
pelijke arena te vergroten door een spraakmakend resultaat te 
vermelden, maar moesten constateren dat je niet kunt verande-
ren wat gewoon vaststaat binnen alle wetmatigheden.

TEKST /// A.M. rOSENGArTEN, BGEN dEr ArTiLLEriE B.d., vOOrziTTEr vOA

Albert Einstein, 1948 Foto: Yousuf Karsh
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van de voorzitter

Of	toch	niet? Elke theorie, ook die van het standaardmodel of 
de speciale relativiteitstheorie, staat tot die wordt weerlegd en 
vervangen door een betere. Dus blijft men zoeken want er is 
altijd een volgende waarheid achter de huidige.

Een tweede voorbeeld op dit gebied: het Higgs-deeltje dat 
massa geeft aan alle andere deeltjes. Binnen het standaardmo-
del was dit deeltje al een halve eeuw geleden voorspeld door 
de Britse natuurkundige Peter Higgs en eindelijk dit jaar werd 
beweerd dat met behulp van de grote deeltjesversneller, de 
Large Hadron Collider het deeltje was aangetoond. Waarlijk een 
deeltje met veel invloed: op alle andere deeltjes, op de weten-
schappelijke wereld, op het nieuws in de gewone mensenwereld 
en op het besef dat alles is zoals het moet zijn. Deze ontdekking 
bevestigde wat door de vermeende snelheidsovertreding van de 
neutrino op losse schroeven was gezet.

Of	toch	niet? Er is een deeltje aangetoond waarvan de massa 
overeenkomt met die van het Higgs-deeltje, maar er zat geen 
naamkaartje op; verder onderzoek is nodig. Misschien blijkt 
er ooit een betere theorie te zijn om te verklaren wat men nu 
beweert te hebben ontdekt, zolang die standhoudt.

Laten we dan maar eens kijken in het politieke speelveld van 
ons land. Waar het ging om het veiligheidsbeleid in de situa-
tie van de koude oorlog was de politiek een stabiele factor. De 
kleur van een kabinet deed er niet zoveel toe, de vijand kwam 
uit het oosten, er was een identificeerbare en kwantificeerbare 
dreiging en met toepassing van de ‘Harderwijker opening’ als 
een soort natuurkundige wetmatigheid kon je precies de beno-
digde omvang van je krijgsmacht bepalen binnen het bondge-
nootschappelijk verband van de NAVO. Ook op het politieke vlak 
is echter het wereldbeeld veranderd en zijn de zekerheden ver-
dwenen. Naar analogie van de natuurkunde zou je kunnen spre-
ken over een kwantummechanisch wereldbeeld waarin op het 
gebied van de internationale veiligheidssituatie duidelijkheid is 
ingeruild voor waarschijnlijkheden en niet kwantificeerbare drei-
gingen. In het politieke denken staat niets meer vast omdat er 
nu eenmaal allerlei onberekenbare ontwikkelingen en invloeden 
zijn in Nederland en de rest van de wereld. Politici moeten meer 
dan ooit mensen zijn die op basis van een bepaalde overtui-
ging en een bepaald wereldbeeld de feiten wegen en dan een 
besluit nemen, daarbij strevend naar het hoogste goed voor 
zoveel mogelijk mensen. Daarom hebben we ook beroepspolitici 
en volksvertegenwoordigers die onze belangen behartigen: zij 
alleen zijn immers in staat een weloverwogen besluit te nemen. 
Daarom ook zien we af van zoiets als een referendum. Ditzelfde 
mechanisme wordt toegepast als het gaat om de beste aanpak 
van de huidige financieel-economische crisis (die we voor een 
deel in stand houden door er deze benaming aan te geven, maar 
dat terzijde). Defensie ontkomt er niet aan mee te lijden, maar 
uiteindelijk wordt binnen een totaalafweging en rekening hou-
dend met de veiligheidssituatie in de wereld en de Nederlandse 
belangen toch de beste oplossing voor alle problemen gezocht 
en de pijn zo goed mogelijk verdeeld.

Of	toch	niet? Onduidelijkheid over de internationale veiligheids-
situatie en over wat de Nederlandse belangen daarin zijn heeft 
bij vele politieke partijen geleid tot verdringing. Hiervoor is ooit 

de term ‘struisvogelpolitiek’ bedacht: als je het niet kunt zien, 
bestaat het niet. De inleidende beschietingen in de aanloop naar 
de komende verkiezingen waren niet hoopgevend en doen het 
vermoeden rijzen dat men zonder blikken of blozen opnieuw een 
disproportionele greep in de kas bij Defensie zal gaan doen bij 
de formatie van een nieuw kabinet. Of het nu gaat om oppor-
tunisme, politieke opvattingen of gebrek aan visie: dit lijkt nu al 
vast te staan.

Zijn de traditionele rollen in deze wereld, althans in Nederland, 
dan omgedraaid? Wat ooit het bolwerk van stabiliteit was, de 
natuurkunde, is voortdurend in beweging en heeft een inherente 
onzekerheid. De uitkomsten van de politieke besluitvorming op 
veiligheidsgebied, schijnen tegenwoordig voorspelbaar en onbe-
invloedbaar door de kiezer, hoewel een voortdurende politieke 
afweging in onzekerheid de benadering zou moeten zijn. Moeten 
we dan alles maar op zijn beloop laten, omdat niets zeker is of 
omdat we het toch niet kunnen beïnvloeden ? Ik wil u geen kwan-
tummechanisch wereldbeeld opdringen en een ‘laisser-aller-hou-
ding’ aanpraten, maar juist pleiten voor dat van Schopenhauer. 
Ondanks dat alles voortdurend lijkt te worden omgekeerd om in 
zijn tegendeel te veranderen is er naar mijn mening toch de zeker-
heid dat in de macroscopische mensenwereld causale verban-
den de toekomst bepalen: geen gevolgen zonder voorafgaande 
oorzaken of invloeden. Een gevolg treedt op in een voortdurend 
wegingsproces, mentaal of mechanisch, waarin de doorslagge-
vende invloedsfactor of –factoren de uitkomst bepaalt of bepa-
len. En juist omdat wij zelf deel uitmaken van die causale verban-
den, oefenen we invloed uit en kunnen daardoor proberen een 
bepaald effect te bereiken, ook al zijn onze eigen opvattingen het 
resultaat van weer andere invloeden, die op hun beurt ook weer 
beïnvloed zijn; tot in het oneindige. Een eindeloze regressie, maar 
daarom juist een bevestiging van dit principe. Hoe paradoxaal 
dit alles ook klinkt, we zijn uiteindelijke beïnvloede beïnvloeders, 
net zoals ik zelf ben beïnvloed voor ik dit voorwoord schreef om 
invloed uit te oefenen. Laten we dus een doorslaggevende factor 
van invloed zijn, voor een verantwoorde toekomst. 

van de voorzitter

OprOEp 
deelname	aan	komende	activiteiten
Zoals u ook in deze Sinte Barbara kunt lezen staan er 
twee grote activiteiten op de agenda waaraan de VOA 
haar medewerking verleent c.q. de organisatie op zich 
neemt:

> 13 oktober 2012 - Galafeest van/voor de Artillerie
 officieren op de Knobbel
> 10 januari 2013 - viering Jaardag van de Artillerie 
 in 't Harde
> Eerste helft 2013 - Vuursteun Symposium met thema
 Joint Fires, een Static show met nieuwste ontwikkelingen,
 gevolgd door een Life Firing op het ASK

Het is in deze tijden van grote veranderingen belangrijk 
om als officieren der Artillerie gezamenlijk op te trekken, 
saamhorigheid en kameraadschap. Derhalve roep ik u 
op in grote getale aan deze activiteiten deel te nemen. 



Enige tijd geleden heeft de Koninklijke Vereniging van Marine-
officieren (KVMO) het initiatief genomen de petitie ‘Handen af 
van Defensie, in het belang van de verzorgingsstaat’ rond te 
sturen. Deze petitie, zoals hieronder verwoord, zal na de ver-
kiezingen door de KVMO worden aangeboden aan de Tweede 
Kamer met het doel zoals zij dat formuleert ‘een duidelijk 
signaal aan het parlement af te geven dat Nederland reeds 
onderverzekerd is voor haar veiligheid en dat verdere bezuini-
gingen op Defensie geen enkele structurele bijdrage leveren 
aan het verbeteren van de financieel-economische situatie 
in Nederland’. De onderliggende gedachte is dat Defensie 
de goedkoopste verzekering van de verzorgingsstaat is om 
zijn belangen wereldwijd te kunnen verdedigen. Juist door 
die belangen te verdedigen kunnen we de huidige verzor-
gingsstaat in stand houden. Bovendien stelt de KVMO dat 
Nederland zijn grondwettelijke taken ‘bescherming van onze 
belangen en bevordering van de internationale rechtsorde’ 
niet meer met enige geloofwaardigheid kan uitvoeren. Verlies 
aan geloofwaardigheid en het onvoldoende bijdragen aan 
het handhaven van de internationale veiligheid zal tot gevolg 
hebben dat we minder invloed zullen hebben in de wereld, 
met eenzelfde negatief effect. Tot zover de KVMO. 

Ook als Vereniging Officieren Artillerie zijn wij bezorgd over 
de verdergaande afbraak van de Defensieorganisatie. Natuur-
lijk is het onontkoombaar dat Defensie een tik meekrijgt van 
de ongunstige financieel-economische situatie, maar het 
is onverdedigbaar dat Defensie wordt gebruikt als sluitstuk 
om de optelsom van de noodzakelijk geachte bezuinig-
ingen kloppend te krijgen. Het Defensie- en daarmee ook het 
artilleriepersoneel heeft het recht dat er een weloverwogen 
besluit over de toekomst van Defensie wordt genomen. Wel-
overwogen wil zeggen: een afweging binnen de context van 
de ontwikkelingen in de internationale veiligheidssituatie en 
het totale veld van beleidsterreinen waarvoor de Nederlandse 
Regering moet zorgdragen. We mogen dan ook verwachten 
dat politici hun verantwoordelijkheid nemen en niet alleen 
gevoelig zijn voor wat politiek het best verkoopbaar is. 

Als u deze zorgen deelt, kunt u de petitie ondertekenen. Hoe 
meer mensen tekenen, hoe krachtiger de boodschap. Moge-
lijk kunnen we op deze manier enige invloed uitoefenen op 
degenen die straks ‘onze’ toekomst bepalen. 

 
handen af van defensie

van de voorzittervan de voorzitter
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- petitie -



Om deze petitie te steunen tekent u op: http://www.
petities.nl/petitie/handen-af-van-defensie-inbelang-van-
verzorgingsstaat. Om het effect te vergroten, kunt u haar 
natuurlijk ook onder de aandacht van anderen brengen. 

Uw	Voorzitter, ook namens het VOA bestuur
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van de voorzittervan de voorzitter

Stabiliteit in de wereld is nodig voor toegang tot 
schaarse grondstoffen en ongestoord handel drijven 
met vrij gebruik van de zee. Dan blijft de economische 
motor die de verzorgingsstaat betaalt, draaien. Het is 
Defensie én zorg, niet óf. Wij bezorgde Nederlanders, 
die relatie zien tussen adequate Nederlandse defensie 
en onze welvaart, 

constateren dat

> door het bezuinigen van ¤ 1 miljard op Defensie,   
 Nederland zijn internationale NAVO-verplichtingen  
 niet nakomt; 
> de slagkracht van de krijgsmacht tot onder een aan- 
 vaardbaar niveau is gezakt; 
> Defensie door de voortdurende reorganisaties in alle  
 geledingen 'piept en kraakt' en er grote zorgen zijn  
 over de inzetbaarheid van de krijgsmacht; 
> het sombere vooruitzicht van opnieuw enorme   
 bezuinigingen de werving frustreert; 

en verzoeken 

het Parlement verdere bezuinigingen op Defensie te 
verwerpen. De internationale gemeenschap, VN, NAVO 
en Europa, verwachten dat NL als 16e economie van 
de wereld een 'fair share' draagt, bij het bestrijden van 
internationale criminaliteit (drugs, mensensmokkel, pira-
terij) en het indammen van vluchtelingenstromen. NL 
verwacht nationale veiligheid door o.m. explosievenop-
ruiming, mijnenbestrijding, luchtruimbeveiliging en bij-
stand rampenbestrijding. 

De petitie wordt na de verkiezingen aangeboden aan 
de Tweede Kamer, met het doel het krachtige signaal 
richting het parlement af te geven dat Nederland reeds 
onderverzekerd is voor haar veiligheid en dat verdere 
bezuinigingen op Defensie geen enkele structurele bij-
drage leveren aan het verbeteren van de financieel eco-
nomische situatie in Nederland. 

pETiTiE
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T ijdens een stijlvolle militaire ceremonie hebben op vrijdag 1 juni veertig militairen de eed of belofte afgelegd 
op de Legerplaats bij Oldebroek. Ten overstaan van collega’s, familie en vrienden beloofden zij trouw aan de 
Koningin, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. De beëdigde militairen beho-
ren tot het Korps Veldartillerie en het Korps Rijdende Artillerie.

TekST ///  Maj jan VenekaMp
BeeLD ///  aVDD

De ceremonie, geleid door Korpscommandant Veldartillerie 
Kolonel Stephan Kooijman is de eerste gezamenlijke beëdiging 
sinds de Gele Rijders, vooruitlopend op de reorganisatie van 
de grondgebonden vuursteun, zijn samengevoegd met de 14e 
Afdeling Veldartillerie. In het later dit jaar op te richten Vuur-
steuncommando zal naast het Korps Veldartillerie ook het Korps 
Rijdende Artillerie haar eigen identiteit behouden. Het personeel 
van de Rijders blijft getooid met de kenmerkende Kwartiermuts. 

Ook Korpscommandant Rijdende Artillerie, Luitenant-kolonel 
Paul Hoefsloot, was als beëdigingsautoriteit bij de ceremonie 
aanwezig. Elke Artillerist legt traditioneel op de standaard van 
het eigen Korps de eed of belofte af. 

De ceremonie werd muzikaal omlijst door het Fanfare Korps 
Koninklijke Landmacht Bereden Wapens. 

Eenheden van Veld- en Rijdende Artillerie aangetreden

Gemengde Standaardwacht van Veld- en Rijdende Artillerie met twee 
standaarden 

Elke artillerist legt op de eigen standaard de eed of belofte af 

Beëdiging artilleristen
op Legerplaats bij Oldebroek 

nieuws van het Wapen
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Op 18 januari 2012 is de CLAS compagnie in de west rotatie 10 
geformeerd en begonnen met haar opwerktraject. Zoals iedere 
commandant zijn of haar eenheid zal bestempelen is de compag-
nie uniek. Rotatie 10 is uniek, omdat het wordt geformeerd uit het 
Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) 
dat op 29 maart jl. is opgericht. Dit houdt in dat de 101 man sterke 
compagnie bestaat uit mannen en vrouwen uit de stingerpelo-
tons van de 13 luchtverdegingsbatterij “Ypenburg”, de O&T bt en 
staf DGLC maar ook uit 800 en 802 Squadron van de voormalige 
Groep Geleide Wapens (GGW). Een joint eenheid, zoals het DGLC 

nu ook door het leven gaat.
Het opwerktraject bevat vanwege de joint samenstelling additio-
nele uitdagingen. In het begin moest de compagnie worden opge-
richt. Hierbij moet u denken aan infrastructurele, ICT en andere 
randvoorwaarden. Ook procesmatige zaken die voor een reguliere 
eenheid normaliter voorhanden zijn moesten we zelf maken. Een 
Vaste Order, taakverdelingen en een battle rythm zijn onderdelen 
hiervan. Toen deze randvoorwaarden door de staf DGLC en de 
compagniestaf gecreëerd waren, zijn we overgegaan tot het vullen 
van het personeelsbestand. Primair is gekeken naar mannen en 
vrouwen die zich vrijwillig hebben aangemeld om deel uit te maken 
van deze compagnie. Het overgrote deel van de compagnie 
hebben we derhalve kunnen vullen met deze vrijwilligers. Na een 
gefaseerde opkomst was de compagnie op 18 januari compleet en 
is het opwerktraject begonnen. 
 
De voorbereiding op O&T gebied is vergelijkbaar met het eerder 
beschreven traject van rotatie 8 in nummer 4 van jaargang 2011 
van de Sinte Barbara. Na enige niveautesten zijn we begonnen 
met niveau 1 lessen. Dit vloeide naadloos over in de eerste pelo-
tons geleide niveau 2 oefening “Basic Warrior” in week 7. Met het 
optreden als Opposing Forces (OpFor) bij de de cursus “Beteuge-
len van Woelingen” van onze voorgangers, rotatie 9 die hoofdzake-
lijk bestaat uit verkenners van 42BVE, hebben we een goed beeld 
kunnen krijgen over wat van ons wordt verwacht wanneer wij de 

cursus zelf ondergaan. In deze zelfde periode heeft de compagnie 
deelgenomen aan de multidisciplinaire kapstok oefening “Wake-
Up 2012” waar basis gevechtstechnieken op het gebied van natio-
nale operatiën zijn beoefend. 

In week 13 heeft de compagnie vervolg gegeven aan “Basic War-
rior” door “Urban Warrior” uit te voeren. Hier worden naast drills 
ook zaken omtrent pelotons- en compagniebasis beoefend. Iedere 
oefening gaat ook gepaard met verscheidene schietmomenten op 
het ISK. In week 16 is vrijwel de gehele compagnie op Mental Exer-
cise (Mentex) geweest in Bad Reichenhall om daar het groepsvor-
mingsproces nog meer te versnellen. In week 19 heeft de eerste 
niveau 3 oefening op de Doornspijkse Heide plaatsgevonden. 
Deze oefening is gecombineerd met de eerste gevechtsschietoe-
feningen op de nieuwe KKW banen op het ASK. Van week 21 t/m 
23 heeft het Beteugelen van Woelingen Peloton zijn cursus met 
een positieve certificering uitgevoerd. Een week later was er nog 
een testmoment aangezien de negen infanterie groepen tijdens 
SOB/SOMS II allemaal niveau II zijn gecertificeerd. In week 26 
heeft de laatste oefening plaatsgevonden waar de puntjes nog op 
de i zijn gezet. 

Na een intensief opwerktraject waar veel van het personeel is 
gevraagd zien we dat dit zich in resultaat laat terugbetalen. Een-
ieder is op vele fronten enorm gegroeid. De paarse samenstel-
ling biedt ons tevens de kans om elkaar beter te leren kennen 
en gebruik te maken van elkaars ervaringen en expertises. Na 6 
maanden opwerken is het verschil tussen landmacht en lucht-
macht nauwelijks op te merken. We zijn luchtverdedigers die uit-
voering zullen geven aan een operationele taak in het Caribische 
gebied. We staan paraat voor de eilanden. 

naSchrifT:
Het Voordetachement is reeds op Curaçao en de Hoofdmacht is 
maandag 30 juli aangekomen. De eerste twee weken zijn gebruikt 
om te acclimatiseren. 

TekST ///  kap r.a.W.M. GaBriëLS, cOMManDanT cOMpaGnie in De WeST, rOTaTie 10

Luchtverdedigers van het DGLc 
bundelen krachten in rotatie 10 

van compagnie in de West

Joint rotatie van Landmacht en 
Luchtmacht

Oefening Wake-Up 2012

Beteugelen van Woelingen

Beoefenen van contactdrills en 
gevechtsschietoefeningen
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hiSTOrie 
Als een direct gevolg van de Koude Oorlog bouwde de NAVO 
van de Noordkaap tot in Turkije vanaf 1959 een reeks lanceer-
plaatsen voor luchtverdedigingssystemen. Ook Nederland 
besluit deel te nemen aan deze ‘raketgordel’, die de luchtdrei-
ging uit het Oosten dient te neutraliseren. Op 1 november 1959 
wordt de eerste Groep Geleide Wapens in Eibergen opgericht. 
Er wordt besloten om de toenmalige Groep Geleide Wapens bij 
de Koninklijke Luchtmacht onder te brengen. In totaal worden 
een vijftal Groepen Geleide Wapens opgericht, die onderdeel 
uitmaken van de NAVO raketgordel. Op het hoogtepunt van de 
koude oorlog werken er meer dan 5000 militairen bij de ver-
scheidene Groepen Geleide Wapens. In vergelijking, er werken 
nu ongeveer 850 militairen bij het DGLC. 

Na de val van de Berlijnse muur en de ineenstorting van het 
Warschaupact worden de Groepen Geleide Wapens samen-
gevoegd tot één Groep Geleide Wapens. Die de toenmalige 
Luchtmachtbasis de Peel (inmiddels Luitenant-generaal Best-
kazerne) als standplaats krijgt. De Groep Geleide Wapens 
heeft in haar bestaan gebruik gemaakt van meerdere typen 
raket- en radarsystemen. De NIKE, HAWK en STINGER raket-

ten behoorde tot de inventaris. Met deze grote diversiteit aan 
luchtverdedigingssystemen heeft de eenheid bescherming 
geboden tegen de dreiging in vrijwel alle lagen van het lucht-
spectrum. 

Aan het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw zoekt 
de Koninklijke Luchtmacht een opvolger voor de NIKE raket, die 
voornamelijk bedoeld is tegen de dreiging in hogere luchtlagen. 
Het oog valt op het PATRIOT wapensysteem. Dit systeem werd al 
ontworpen in de jaren zestig, maar vanaf 1976 werd het specifiek 
aangepast voor luchtdoelen. De PATRIOT (Phased Array Trac-
king to Intercept On Target) is een middellange-afstand luchtaf-
weersysteem van Amerikaanse makelij (Raytheon MIM-104). In 
1986 wordt het systeem in gebruik genomen bij de Koninklijke 
Luchtmacht en wordt de NIKE langzaam uitgefaseerd. 

Samen met de HAWK en STINGER raketten vormde de 
PATRIOT het TRIAD (TRIpple Air Defence) concept. Met de drie 
rakettypen wordt de dreiging in alle luchtlagen geneutraliseerd. 
Door de verscheidene bezuinigmaatregelen worden de HAWK 
en STINGER raketten afgestoten en blijft alleen de PATRIOT 
over. Na de laatste bezuinigingsronde en de samenvoeging van 

‘‘De lange arm van het DGLc’’
Met de oprichting van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC), een 
paarse eenheid die bestaat uit landmacht- en luchtmachtmilitairen, zijn alle grondgebonden luchtver-
dedigingsmiddelen van Defensie gebundeld binnen één eenheid. In eerdere edities van dit blad heeft 
u kennis kunnen maken met de AGBADS (Army Ground Based Air Defense Sytems) middelen van het 
DGLC. Dit artikel richt zich op het PATRIOT wapensysteem en het 802 Squadron de eenheid waar het 
systeem bij is ondergebracht. 

TekST ///  eLnT j.M. eSSer Foto: Vuurleidingsofficier aan het werk 
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het Commando Luchtdoelartillerie en de Groep Geleide Wapens 
tot het Defensie Grondgeboden Luchtverdedigingscommando 
opereert het 802 Squadron met de PATRIOT. 

802 SquaDrOn 
Het huidige 802 PATRIOT squadron bestaat uit 195 luchtmacht-
militairen. De eenheid wordt aangestuurd door een stafelement 
bestaande uit vijf militairen. De slagkracht wordt geleverd door een 
drietal FUs (Fire Units). Deze bestaan allen uit een zestal launchers 
en een radarsysteem dat zorgt draagt voor de doelopsporing. De 
launchers worden aangestuurd door de Engagement Control Sta-
tion (ECS), dat fungeert als vuurleidingcentrum. 

Het C2 ELM (Command en Control Element) en het LOGPEL 
(Logistiek Peloton) leveren de noodzakelijke randvoorwaarden 
voor de FU’s. Zo zorgt de Information and Coordination Central 
(ICC) voor de vuurverdeling tussen de Fire Units en het Tactical 
Command System voor de planning en coordinatie van de een-
heid. Er is continue SA (Situational Awareness), iets dat essentieel 
is in het complexe luchtspectrum waar het PATRIOT squadron in 
opereert. Het LOGPEL draagt zorg voor de logistieke ondersteu-
ning van de eenheid, zodat zij 24/7 kan opereren en continue ope-
rationeel inzetbaar is. 

Techniek 
De PATRIOT raket maakt gebruik van een elektronisch gestuurde 
radarbundel voor het volgen en onderscheppen van een doel. In 
tegenstelling tot de gebruikelijke radarsystemen wordt de bundel 
dus niet via een draaiende antenne uitgestuurd en opgevangen, 
maar elektronisch. Door het elektronisch sturen van de bundel ver-
krijgt men een hoge reactiesnelheid om uiterst laag vliegende doelen 
als zowel dreigingen op grote hoogte te kunnen uitschakelen. 

Er zijn twee soorten PATRIOT raketten in gebruik bij de Neder-
landse strijdkrachten, de PAC 2 en PAC 3. De afkorting PAC staat 
voor Patriot Advanced Capability en is een doorontwikkeling van de 
eerste PATRIOT raketten. De PAC 2 raket is voornamelijk bedoeld 
voor het bestrijden van de conventionele dreiging van vliegtuigen 
en helikopters als wel het kleinere segment ballistische raketten, 
terwijl de PAC 3 raket voornamelijk bedoeld is voor het bestrijden 
van TBM’s (Tactical Ballistic Missles). De dreiging van de TBM’s 
neemt de laatste jaren steeds meer toe, vandaar dat de toenmalige 
Nederlandse regering heeft besloten om de PAC 3 raket aan te 
schaffen. Samen met de Verenigde Staten en Japan is Nederland 
het enige land ter wereld dat de beschikking heeft over de PAC 3 
raket. Elke Fire Unit van het 802 squadron beschikt over een viertal 
PAC 2 launchers en een tweetal PAC 3 launchers.  Het PATRIOT 
systeem kenmerkt zich door een korte reactietijd, het vermogen 

om meer dan één doel tegelijk uit te schakelen, hoge mate van 
mobiliteit en het is goed bestand tegen elektronische storings-
maatregelen van de vijand. Door deze systeemkenmerken en het 
grote effectieve bereik van de PAC 2 en PAC 3 raket, is de PATRIOT 
een van de meest veelzijdige luchtverdedigingssystemen. 

OperaTiOneLe inzeT 
De Nederlandse PATRIOT systemen zijn twee keer operationeel 
ingezet. De eerste operationele inzet was ten tijde van de Golfoorlog 
in 1991. De Nederlandse PATRIOT systemen zijn toen ingezet voor 
de bescherming van Diyarbakir (Turkije) en Jeruzalem (Israël) tegen 
Iraakse Scud-raketten. Tijdens de Golfoorlog van 2003 namen de 
PATRIOT systemen deel aan een operatie “Display Deterrence”. 
De taak tijdens deze operatie was het beschermen van de Turkse 
steden Diyarbakir en Batman, alsmede enkele andere vitale objec-
ten, tegen mogelijke Scud-aanvallen afkomstig uit Irak. 

Tijdens beide operationele missies hebben de PATRIOT syste-
men hun operationele meerwaarde bewezen. Er is gebleken dat 
de Nederlandse PATRIOT systemen in staat zijn om in een inter-
nationale omgeving te opereren. Door deel te blijven nemen aan 
diverse nationale en internationale oefeningen zoals Joint Project 
Optic Windmill (JPOW) waarborgt het DGLC dat de PATRIOT sys-
temen tot het hoogste niveau van de wereld behoren. 

TOekOMST 
De technische levensduur van het wapensysteem PATRIOT loopt 
tot ongeveer medio 2040. Vanzelfsprekend zullen de noodzakelijke 
technische verbeteringen moeten worden uitgevoerd, om de sys-
temen operationeel te houden. Samen met de AGBADS midde-
len van het DGLC wordt er nu gewerkt aan een gezamenlijk ope-
rationeel concept. Dit concept moet ervoor zorg dragen dat de 
Nederlandse Staat waar en wanneer zij dat verlangt een beroep 
kan blijven doen op haar hoogwaardige luchtverdedigingseenheid: 
Het DGLC. 

Organongram 802 Squadron

PATRIOT firing op Kreta

PATRIOT in Turkije
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nascholingsdagen: aanvullen en
doorkijken naar de toekomst

Het aanvullen van de vaktechnische kennis op het gebied van 
luchtverdediging en alle neuzen weer in dezelfde richting krij-
gen. Dit waren de twee doelstellingen van de nascholingsda-
gen van 6 en 7 juni. De nascholingdagen zijn bedoeld voor 
alle officieren en onderofficieren, zowel voor diegenen die 
geplaatst zijn binnen het DGLC maar juist ook voor diege-
nen die geplaatst zijn buiten het DGLC en onder het wapen 
der luchtdoelartillerie vallen of een geleide wapen achter-
grond hebben. Zij vervullen immers een ambassadeursrol 
voor het DGLC binnen de rest van de Defensieorganisatie. De 
beide nascholingsdagen hadden een nagenoeg identiek pro-
gamma, zodat de officieren en onderofficieren dezelfde infor-
matie kregen voorgeschoteld. De dagen begonnen met een 
welkomstwoord van de Chef Staf van het DGLC, Luitenant-
kolonel Buis. Hij zette de doelstellingen van de dagen uiteen 
en benadrukte het nut en belang van de beide dagen.Na het 
welkomstwoord volgde een tweetal presentaties. Eerste Lui-
tenant Ronald Kemp gaf uitleg over Link-16. Hij schetste een 
goed beeld van de mogelijkheden van Link-16, maar gaf daar-
bij tegelijkertijd ook  de complexiteit  van dit tactische data-
netwerk weer.  Vervolgens was het de beurt aan Majoor van 
Mullekom die een toelichting gaf over het nieuwe operationele 
concept van het DGLC.

Hij zette de vijftal operationele inzetopties van het DGLC uiteen 
en gaf hierbij een helder beeld van de mogelijkheden van 
het DGLC. Het operationeel concept dient nog wel verder te 
worden verfijnd. Oefeningen zijn hierbij een essentieel onder-
deel voor het verkrijgen van de noodzakelijke kennis. Het mid-
dagprogramma begon met een presentatie over Air Defence 
Operations Simulation (ADOS), een hightech computerpro-
gramma dat de mogelijkheid biedt om in een gesimuleerde 
omgeving mensen op te leiden en te trainen op het gebied 
van force operations. Na de presentatie bestond de mogelijk-
heid om de ADOS-simulatieruimte te bezichtigen. Daarnaast 
was er de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen in de 
historische verzameling van de grondgebonden luchtverdedi-
ging. De laatste presentatie kwam van Majoor Buddingh. Hij 
gaf op eigen wijze de toekomstige ontwikkelingen binnen de 
grondgebonden luchtverdediging weer. De deelnemers waren 
zeer te spreken over de nascholingsdagen. ‘Helemaal top, 
doordat ik organiek niet geplaatst ben binnen het DGLC mis 
ik een hoop van de recente ontwikkelingen binnen het DGLC. 
Dit soort nascholingsdagen zijn essentieel om mijn luchtver-
dedigingkennis op peil te houden. Ik hoop dat dit een jaar-
lijks terugkerend fenomeen wordt’, aldus de Luitenant-kolonel 
Kruitwagen geplaatst bij het OTCopn. 

DGLc
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TekST ///  LkOL TOM Van LieShOuT



Simulatie 
Key to SucceSS?
teKSt ///  lKol b.d. HenK van RijSSen

op 11 april jl. werd op de marinekazerne 
in amsterdam door het Koninklijk insti-
tuut voor ingenieurs (Kivi) niRia in 
samenwerking met tno en aPa het jaar-
lijkse Kooy Symposium georganiseerd met 
de naam “you only live twice” naar de 
gelijknamige james bond film. onder-
werp was “critical mission Planning and 
Rehearsal”. nu kan dat op vele manieren 
gebeuren, maar bij dit symposium lag de 
nadruk met name op simulatie en de moge-
lijkheden die deze methode biedt om aan 
het onderwerp invulling te geven. Spre-
kers van naam en faam lieten zich horen 
zoals: bgen otto van Wiggen, brigadecom-
mandant 11 lumbl brig, david Graham, 
director technology application cae, 
de Heer Raymond Knops, cda tweede 
Kamerlid en oud luchtmachtmilitair 
(GGW) en Schout-bij-nacht Rob bauer, 
directeur dobbP (directie operationeel 
beleid behoeftestellingen en Plan). de 
dagvoorzitter van het symposium, Prof. 
dr. Peter Werkhoven (tno), eindigde 
zijn inleiding met twee kritische vragen: 
Kan simulatie oefeningen vervangen? Wat 
gaat het kosten?

Met onder meer: 
Raymond Knops (CDA 2e Kamer) 
Gen-Maj Sander Schnitger   
BGen Otto van Wiggen 
Adolfo Klassen (VP CAE Canada) 
 

Woensdag 11 april 2012  |  11:00–19:00 uur 
Marinekazerne Amsterdam 
www.kiviniria.nl/dv 

Workshops: 
TXchange 
VBS2 

Expositie 
Nasimaaltijd 

tactiek & techniek
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SettinG tHe Scene 
Bgen van Wiggen had de opdracht to ‘set the scene’ en begon 
met twee historische voorbeelden. Voorbeeld 1: De raid op 
Entebbe Airport, Oeganda in 1976, waarbij alle gijzelaars van 
het Air-France toestel op drie na werden bevrijd in de operatie 
“Thunderbolt”. Hierbij was er nauwelijks of geen tijd voor een 
mission rehearsal en planning. Voorbeeld 2: De mislukte red-
dingsoperatie van de gijzelaars van de Amerikaanse ambas-
sade in Iran, 1979 in de operatie “Eagle-Claw”, waarbij tijdens 
de refuelling op de route een heli tegen een tankervliegtuig vloog 
met desastreuze gevolgen. Voor deze operatie was wel ruim de 
tijd (vijf maanden) voor mission rehearsal en planning, maar dus 
geen garantie voor succes. 

In zijn beschouwing constateerde Bgen van Wiggen dat de voor-
beelden wel uit een grijs verleden stamden en dat het bovendien 
operaties van Special Forces waren. Wat hij wilde betogen is dat 
bij alle operaties de “Fog of War” een grote rol speelt en dat bijna 
ieder plan het contact met de vijand niet overleeft… Desalniet-
temin biedt volgens hem mission reahearsal en planning m.b.v. 
simulatie wel degelijk inzicht in het terrein, de mogelijkheden van 
de vijand te onderzoeken en de mogelijke eigen reactie hierop. 
Hij is er een voorstander van om bij planningen gebruik te maken 
van zogenaamde full-dress rehearsals, waarbij de nadruk ligt op 
de karakteristieken van het landoptreden in een complexe omge-
ving. Hierbij zijn chaos en verwarring onvermijdelijk. Nadruk ligt 
dan op de beginselen van de Opdrachtgerichte Commando-
Voering (OGV). Daarnaast helpt de simulatie om de ‘samenhang 
der dingen’ te testen en de verschillende Eigen Mogelijke Wijzen 
van Optreden (EMWO’s) te vergelijken. 

Als ondersteuning voor zijn betoog haalde hij een voorbeeld aan 
van de oefening “Falcon-Autumn” in september en oktober 2011 
in het oefendorp Marnehuizen. Het Bataljons- en compagniesni-
veau deden hun voorbereiding ondersteund m.b.v. het simula-
tiesysteem Virtual Battle Space (VBS). Vervolgens deed bij een 
compagnie het ene peloton zijn voorbereiding door een rehear-
sal m.b.v. een zogenaamde zandbakopstelling en het andere 
peloton met gebruikmaking van deze moderne simulatie (VBS). 
Beide pelotons slaagden in hun opdracht, maar het peloton 
dat gebruikt maakte van moderne simulatiemiddelen had een 
beter inzicht in het terrein (o.a. in de schoots- en zichtsvelden 
vanuit de verschillende posities) en kon daardoor gedetailleer-
dere vragen van het uitvoerend personeel beter beantwoorden. 
Vragen bij deze laatste manier van mission rehearsal blijven: 
hoeveel tijd hebben we beschikbaar voor de voorbereiding, 
hoeveel inzicht hebben we in het plan van de vijand, hoe om 
te gaan met a-symetric warfare, hoe om te gaan met de com-
prehensive environment (o.a. burgers) en is het operatietoneel 
digitaal beschikbaar. Ondanks dit alles blijft mission rehearsal en 
planning belangrijk met de kanttekeningen dat Murphy zoveel 
mogelijk wordt uitgeschakeld, zoveel mogelijk situational aware-
ness moet worden verkregen en de verschillende EMWO’s reëel 
tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Op die manier heeft 
het rondlopen m.b.v. simulatie in het toekomstige operatietoneel 
een absolute meerwaarde. 

de Rol van Simulatie 
Daarna was het woord aan David Graham, Director Technology 
Application Canadian Aviation Enterprise (CAE) met als onder-
werp: The role of Simulation in Mission Rehearsal and Operati-
onal Effectiveness. Dit was een commercieel verhaal met voor-
beelden waar CAE al toe in staat is,voornamelijk luchtvaart en 
luchtmacht gericht. Hij presenteerde ook de (US) training filo-
sofie over mission rehearsal en planning. In dit US Army Training 
and Rehearsal System worden factoren zoals: terrain, culture, 
models, own simulations, entity simulations en special effects 
meegenomen. Een belangrijke slide van hem ging over Common 
Databases. De bedoeling hiervan is om van een gezamenlijke 
database gebruik te maken voor de verschillende functies, ver-
schillende niveaus en de verschillende doelstellingen/doelgroe-
pen zoals bijvoorbeeld: mission planning, mission briefing, mis-
sion rehearsal, mission execution and after action review. 

Gaming speelt daarbij een grote rol en hij gaf de voorbeelden 
van: Avatar (Second Life), Virtual Battle Space (VBS2) en steel-
beast. Verder is CAE bezig met het ontwikkelen van het >
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Dynamc Synthetic Environment project. Vanuit een virtuele 
wereld, waarin alle basis aspecten, zoals reeds voornoemd, zijn 
opgenomen, wordt een operatie-toneel gecreëerd dat verder 
gevoed wordt met up to date informatie van sensoren en live 
intelligence. De simulatie daarna leidt dan tot een “best guess”, 
waarbij de verschillende EMWO’s tegen elkaar kunnen worden 
afgewogen. Dit moet dan weer leiden tot een step forward in 
simulating the environment, waarbij de ‘Fog of War’ zo goed 
mogelijk wordt uitgeschakeld. Zijn conclusie was: Simulation 
has an important role in mission rehearsal and enhancing 
combat effectiveness. 

SmaRt defence 
De volgende spreker was de Heer Raymond Knops, lid Tweede 
Kamer, die de (CDA) politieke visie wilde uitdragen met een 
pleidooi voor virtuele training. Zijn statement was: Virtuele trai-
ning moet leiden tot meer effectiviteit tegen lagere kosten. Der-
halve hield hij een pleidooi voor meer simulatie in trainingen, 
dat moet leiden tot een veelzijdig inzetbaar, hoogwaardige, 
mulitinationale smart defence. De beschikbare mogelijkheden 
moeten meer en optimaal benut worden. Tevens pleit hij hier 
voor een meer evenwichtige verdeling van de lasten tussen US 
en EU….

V.w.b. de Smart Defence geeft hij zijn doelstellingen weer: 
> Meer internationale samenwerking d.m.v. ‘pooling and sharing’; 
> Mean and lean organiseren, met goed personeel; 
> Technologisch op een hoogwaardig niveau; 
> Technologie koppelen aan opleiding en training. 

Specifiek gericht op Opleiding en Training betekent dit: 
> Hoogwaardige Technologie koppelen aan opleiden en trainen, 
 goede voorbeelden hiervan zijn de Chinook trainer, NH-90 
 trainer en JSF trainer; 
> Simulatie bespaart geld en geeft een betere output. 

 Besparingen zijn o.a. te vinden in vermindering van 
 het brandstofverbruik. Bijkomende positieve aspecten 
 zijn dan nog de beperking van geluidsoverlast en het 
 minder of geen gebruik maken van oefenterreinen. 

Dit leidt tot meer defensie per euro en een beter maatschappelijk 
draagvlak. Specifiek moeten de simulaties dan gericht worden 
op en ontwikkeld worden voor de voorbereiding van missies, 
waarbij een gedetailleerde 3D simulatie mogelijk is. Iedere mili-
tair kan zich dan op deze manier voorbereiden voor en door een 
virtuele missie. Politieke prioriteitsstelling moet er volgens hem 
komen om extra budgetten beschikbaar te stellen, waarbij de 
Nederlandse defensie-industrie vroegtijdig moet worden betrok-
ken. De meer concrete invulling zou kunnen lopen via bijvoor-
beeld Codema. Concrete voorbeelden zijn MORSIM van Thales/
Van Halteren, zoals reeds eerder beschreven, en extra budgetten 
voor TNO/NLR. Verder moet worden gekeken naar meer inter-
nationale samenwerking via het Europees Defensie Agentschap 
(EDA) en naar meer bi- of multilaterale samenwerking. 

defenSiebeleid viRtual tRaininG 
Tenslotte was het woord aan de Schout-bij-nacht Rob Bauer 
met het onderwerp: Defensiebeleid Virtual Training. Hij opende 
zijn presentatie met de vraag: in hoeverre benadert simulatie 
(virtual reality) de daadwerkelijke realiteit (reality)". Vervolgens 
stelde hij een viertal kritische vragen en probeerde daar een ant-
woord op te geven: 

 Waarom moeten we naar meer simulatie? De argu- 
 menten zijn duidelijk, minder gebruik van oefen- 
 terreinen, besparingen op materiaal en brandstof,  
 optimaal benutten van de beschikbare middelen en  
 tijd, ecologische redenen en ecologische onmoge- 
 lijkheden. Een voorwaarde is wel dat de simulatoren  
 dan in kwaliteit moeten toenemen; 
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SeRiouS GaminG iS SeRiouS 
buSineSS 
Hoe kom je met ruim dertig partijen tot een gedragen alter-
natief voor de luchthaven Twente? Hoe breng je als architect 
het best je visie over? Hoe bepaal je welke strategie werkt 
in conflict- en crisissituaties, waar naast militairen en politici 
ook hulporganisaties en de media een rol spelen?

Het antwoord is spelenderwijs. Met een serious game, 
een dynamisch informatiemodel waarin de deelnemers op 
een laagdrempelige manier met elkaar de uitkomst bepa-
len door interactie. In een mixed-reality ofwel synthetische 
omgeving visualiseer je de relevante informatie en laat je 
zien welk effect het handelen van de spelers sorteert. Daar-
mee ondersteun je gemodereerd het menselijk redeneer- en 
besluitvormingsproces. Een plaatje zegt nu eenmaal meer 
dan 1000 woorden. En één game zegt meer dan 1000 plaat-
jes. En het spelen van een spel zit in ons DNA.

De afgelopen jaren heeft T-Xchange, het kennisinstituut 
op het vlak van serious gaming en procesfacilitatie, in een 
vijftigtal cases laten zien dat een wetenschappelijk gefun-
deerde aanpak van serious gaming loont: de belangheb-
benden komen sneller tot een betere oplossing, die ook nog 
eens op draagvlak kan rekenen.

WoRKSHoP t-XcHanGe: 

Het Virtual Battle Space (VBS) is een van origine commer-
cieel, volledig interactief en drie-dimensionaal voor de per-
sonal computer opgezet trainingssysteem, waarmee op 
eenvoudige wijze een hoogwaardige, uitgebreide, virtu-
ele omgeving wordt nagebootst voor een breed scala aan 
(tactische en technische) militaire trainingsdoeleinden. De 
gebruikers van VBS c.q. de spelers kunnen wapens bedie-
nen, voer-, vlieg- en vaartuigen besturen, en zelfs groepen 
(squads) aanvoeren. In principe kan iedere situatie waar dan 
ook ter wereld worden nagebootst met het VBS. Dit kan door 
nieuwe maps aan te maken of te kopen.

VBS is ontwikkeld voor personal computers (desktops en 
laptops) die in een netwerk verbonden zijn. Met het VBS is 
het mogelijk om grotere aantallen spelers met elkaar in de 
simulatie te laten werken. VBS is voorzien van data-logging 
en een After Action Review-module om de trainer in staat 
te stellen gespeelde situaties met de cursist door te nemen. 
Samen met de zeer uitgebreide missie-editor zorgt dit ervoor 
dat het een kosteneffectieve trainingstool is, waarmee alle 
mogelijk denkbare scenario's gemaakt en gesimuleerd 
kunnen worden.

Een groot aantal landen maakt gebruik van deze low-cost 
COTS-simulator, of soortgelijke simulatoren, om kleinere 
groepen soldaten en specialisten te trainen. Ook voor de 
vuursteun is deze simulator interessant, vanwege het zicht-
baar kunnen maken van effecten in de door VBS nagebootste 
operationele omgeving.

WoRKSHoP vbS 2: 

 
 Waar willen we naar toe? Het gepresenteerde overzicht 
 maakt duidelijk dat we, op basis van de competent-  
 ies, toe willen naar een volledig geïntegreerde (joint en  
 combined) training. Dit begint bij werving en selectie,  
 gevolgd door individuele training en eenheidstraining.

 Waar staan we? Op dit moment beschikt de krijgs- 
 macht over 120 verschillende simulatiesystemen,  
 waaronder (heel) veel enkelvoudige crew- en pro- 
 ceduretrainers. Er zijn veel te weinig geïntegreerde  
 trainers en zeker niet in joint en combined (multina- 
 tionaal) verband. Eerste voorwaarde hiervoor is  
 echter om internationaal tot dezelfde standaarden  
 (normen) te komen; 
 
 Waar we samen naar toe zouden moeten? 
 Alle puzzelstukjes moeten uiteindelijk in elkaar gaan   
 passen. Het doel is dat alles joint en combined ontwik-  
 keld wordt, dat databases herbruikbaar zijn en dat   
 internationale standaarden worden vastgesteld en ten- 
 slotte dat we “Only Pay Once”. 

Tenslotte over gaming de volgende opmerking en fasen. 
Gaming kan een belangrijke rol spelen als je van gaming kunt 
gaan naar serious gaming en uiteindelijk kunt komen tot een 
virtuele training. 

vooRbeeld uit de PRaKtijK: 
foG of WaR Game
U bent commanding officer van een lokale maritime Counter Drugs 
organisatie in het Oost Caribische gebied. Uw hoofddoel is het 
voorkomen van drugssmokkel en het oprollen van drugsnetwerken. 
Uw maritieme CD organisatie ontvangt informatie over een moge-
lijke drugstransport; het is uw taak om deze te onderscheppen. In 
de Fog of War game wordt o.a. dit scenario geschetst en speelt u 
de rol van commanding officer. De speler krijgt achtereenvolgens 
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Overigens zijn alle lezingen, presentaties en een fotoimpressie terug 
te vinden op http://activiteiten.kiviniria.net/2812 



nabeScHouWinG 
Het was boeiend om het onderwerp vanuit de verschillende 
invalshoeken te horen presenteren. 

De operationele benadering van Bgen Otto van Wiggen was 
duidelijk met zijn expliciete kanttekeningen bij mission rehear-
sal en planning over de ‘Fog of War’ en de complexiteit van de 
moderne oorlogvoering. Aan de andere kant gaf hij ook de posi-
tieve ervaringen weer opgedaan tijdens Falcon Autumn met VBS. 

De volgende spreker gaf zijn visie vanuit de luchtvaartindustrie, 
waarbij bijna letterlijk de sky de limit is. Echter e.e.a zal toch 
gefinancierd moeten worden en met de beperkte budgetten voor 
Defensie in Europa zal dat een hele opgave worden. 

Boeiend was ook de politieke benadering van de Heer Knops. 
Deze benaderde de materie vanuit de complexe veiligheidssi-
tuatie in de wereld en de daaruit voortvloeiende behoefte aan 
een hoogwaardige, flexibele en multifunctionele Smart Defence. 
Duidelijk was zijn voorkeur voor verdere invulling van simulatie 
in samenwerking met de Nederlandse industrie. Daar zouden 
dus extra middelen voor beschikbaar moeten zijn en dat zou dus 
mogelijkheden moeten bieden…. 

De meest interessante lezing vond ik die van de Schout-bij-
Nacht Rob Bauer. Om te beginnen met zijn constatering over het 
verschil tussen virtual reality t.o.v. de echte werkelijkheid. Om 
in wiskundige termen te spreken wat is de delta tussen realiteit 
en simulatie. Eigenlijk spreken we dan over de validatie van de 
simulatie. Daar kunnen we al eindeloos over discussiëren. Om in 
artillerietermen te spreken, we hadden in het verleden bijvoor-
beeld de PRTL-trainer, die wel alle handelingen en procedures 
mogelijk maakte, maar niet zelf bewoog(draaide). Bij de veldar-

tillerie hadden we de Larit, die het laden en richten simuleerde, 
maar niet het daadwerkelijk afgaan van het schot (geluid, blast, 
beweging van de vuurmond). Verder hadden we in een ver ver-
leden een waarnemerstrainer op de panoramazolder waar met 
wolkjes de inslag werd gesimuleerd en later de waarnemers-
trainer BT 33, waar het nadeel was dat deze maar een twee-
dimensionaal beeld gaf. Dit waren dus voornamelijk procedure 
trainers en de zogenaamde delta met de werkelijkheid was wel 
heel groot. De uitdaging is dus aan de industrie om dat verschil 
zo klein mogelijk te maken. Ik heb nog wel de simulator voor 
de PzH 2000 gezien, maar kan niet beoordelen hoe reëel deze 
simulator is. Staat dus open voor reacties van de werkvloer. 

De Nederlandse trainingsfilosofie die hij presenteerde was dui-
delijk en ook wel algemeen bekend en werd door o.a. het oprich-
ten van de diverse Opleidings- en Trainingscentra al voor een 
deel ingevuld. 

Wederom interessant was om te horen waar we staan. Met name 
zijn opmerking over heel veel enkelvoudige simulatoren i.p.v. de 
gewenste geïntegreerde systemen lijkt me helemaal juist. Ik 
zag op deze dag ook de FAC trainer tentoongesteld. Een prima 
simulatiemiddel om FAC’ers te trainen en misschien wel (voor 
een deel) te certificeren, maar wel een enkelvoudig systeem, met 
een eigen database en een eigen mappingsysteem. Daar ligt dus 
nog veel werk in de wijngaard. 

Zijn laatste constatering over joint en combined ontwikkelen lijkt 
met ook zeer juist. Zolang standaarden (normen) internationaal 
nog niet overeengekomen zijn, lijkt het mij dan ook het beste om 
dan maar nationaal en met de joint aspecten te beginnen. Het 
hierna volgende artikel over JFTES lijkt me daartoe dan ook een 
uitstekende aanzet. 

een aantal gerelateerde dilemma’s voorgeschoteld binnen de 
context van het scenario. De speler moet beslissingen nemen 
terwijl de klok tikt. Uw team bestaat uit een externe intel agent, 
intel officer, airboss, surface asset provider, OPS, legal officer 
en PR officer. Met betrekking tot de voorgeschotelde dilem-
ma’s hebben ze informatie en een beargumenteerde mening. 
Echter, niet alle informatie die ze communiceren is consis-
tent. Aan de commanding officer de taak om knopen door te 
hakken en beslissingen te nemen danwel te delegeren met in 

het achterhoofd de dimensies van de 3D benadering (Diplo-
macy, Development, Defence). Het spel geeft feedback aan 
de speler over zijn besluitvormingsproces en genereert een 
nieuwsbericht dat de besluitvorming van de commanding offi-
cer weerspiegelt.

De Fog of War game is ontwikkeld door T-Xchange (een 
samenwerkingsverband tussen Thales Research & Technology 
en de Universiteit van Twente).
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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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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
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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
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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
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joint fires training and 
exercise System (jfteS)
teKSt ///  KaP m.e. de Wolff

in 2011 is in het eerste nummer van de vernieuwde Sinte barbara 
een serie artikelen geschreven door het Kenniscentrum van de vuur-
steun dat hiermee een boekje opendeed over haar activiteiten. in het 
artikel over simulatoren werd onder andere het jfteS beschreven 
en aangekondigd als vervanger van de huidige waarnemertrainer en 
de fac simulator. in dit artikel wordt hoofdzakelijk ingegaan op de 
totstandkoming van het project jfteS, gevolgd door een update 
over de actuele stand van zaken en ter afsluiting volgt nog enige 
actuele informatie over andere simulatoren. >
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Het project JFTES is één van de uitvloeisels van de Defensie-
studie Joint Fires. In deze studie wordt onder andere de krijgs-
machtbrede implementatie aangekondigd van de zogenoemde 
Fire Support Teams (FSTs). Een FST is de integratie van de For-
ward Observer (FO) groep, die de eindgeleiding uitvoert voor 
de grondgebonden vuursteun en de Tactical Air Control Party 
(TACP), die verantwoordelijk is voor de eindgeleiding van de 
luchtsteun. Voor het FST als “nieuwe” entiteit binnen het Com-
mando Landstrijdkrachten (CLAS) moest het opleidings- en trai-
ningsmodel (O&T) nog worden vastgesteld. 

In 2009 werd als voorbereiding op de O&T van de FSTs alvast 
een workshop gehouden voor het bepalen van een nauwkeurige 
behoeftestelling van een Joint Fires Support simulator. De aan-
leiding hiervoor was drieledig: 
> De huidige simulatoren bieden onvoldoende mogelijkheden 
 voor de O&T van het geïntegreerde optreden van het FST; 
> Integratie van de simulatoren op verzoek van CLAS en Com-
 mando Zeestrijdkrachten (CZSK); 
> Vervangen van de huidige simulatoren als gevolg van de 
 End-Life-of-Type van deze simulatoren, de ELOT. 
Na deze workshop werd het project “Verwerving Joint Fires Trai-
ning and Exercise System” (JFTES) opgestart. Begin 2010 is het 
behoeftestellingsdocument (DMP-A document) geaccordeerd 
en dat diende als richtlijn en vangrails voor de verwerving van 
het systeem. 

Het JFTES zal uit meerdere subsystemen bestaan, omdat naast 
de geïntegreerde O&T van het FST, hiermee ook de initiële oplei-
ding van de Forward Observer (FO), de Joint Tactical Air Control-
ler (JTAC) en de Laser Operator (LO) ondersteund zal worden. 
Als subsystemen onderkennen we een niveau 1 simulator voor 
de initiële, individuele opleiding, een niveau 2 simulator voor 
FO-groep of TACP en een niveau 3 simulator voor O&T met een 
compleet FST. Er is ook een onderscheid te maken op basis van 
fidelity, hiermee wordt bedoeld de wijze van simulatie en visuali-
satie. Low fidelity is bijvoorbeeld een beeldscherm met de virtu-
ele omgeving en in het beeld de projectie van de kijker waarmee 
je inzoomt op een bepaald punt in terrein. Voorbeeld van high-
fidelity is een breedbeeldprojectie in “bioscoopformaat” waarbij 
je als waarnemer een kijker in de hand neemt met de “look&feel” 
van een vector21B en vervolgens door en over de kijker heen 
kijkt. Volgens plan zal de niveau 2 low-fidelity worden, de niveau 
1 medium en de niveau 3 zal high fidelity worden. 

De School Grond-Lucht Samenwerking (SGLS) zorgt voor de ini-
tiële opleiding van de JTAC en LO. In Schaarsbergen zal daar-
voor een zogenoemde niveau 1 simulator gerealiseerd worden 
conform de specificaties van de JTAC-MOA. Dit betekent dat 
de JTAC in de simulator getest en gedeeltelijk gecertificeerd kan 
worden voor het uitvoeren van bepaalde “controls” met vliegtui-
gen in internationaal (NATO) verband. Met de huidige Forward 
Air Controller (FAC)-simulator kan die certificering weliswaar ook 
al plaatsvinden.

Op het Opleidings- en Trainingscentrum Vuursteun (OTCVust) 
komt één niveau 1 simulator voor de initiële opleiding van de 
FO en twee simulatoren van niveau 3. Met de laatstgenoemde 
wordt de geïntegreerde opleiding en training van de FST als 
groep en specifiek de commandant van het FST ondersteund. 
Voor proceduretraining van eigen FSTs en de opleiding van 
aangewezen personeel tot gelegenheidswaarnemer zal bij de 
parate eenheden een niveau 2 simulator worden gerealiseerd. 
Deze worden globaal op het brigadeniveau ingedeeld. 

De meerwaarde van JFTES zal vooral tot uitdrukking moeten 
komen bij de tactische trainingen van het FST als geheel. Dit 
gebeurt voornamelijk in de niveau 3 trainer waar een com-
pleet FST getraind kan worden. In deze trainer moet het FST 
“opgaan” in de omgeving en de missie. Alle facetten van het 
FST komen hier samen; maken van een vuursteunplan, advies 
aan de operationele commandant, uitvoeren van verkenning, 
betrekken van een Observation Post (OP), deconflictie van 
luchtruimgebruikers, inzet van vuursteunmiddelen, aansturing 
FO-groep en TACP, etc. 

In de virtuele omgeving wordt het FST geconfronteerd met een 
scenario dat aansluit op het eerder ontvangen bevel. De stap-
pen in het OATDOEM leiden tot een plan dat na goedkeuring van 
de commandant (lees instructeur) tot uitvoer wordt gebracht. 
De commandant FST kan bijvoorbeeld kiezen om gezamenlijk 
één OP te betrekken of juist gesplitst op te treden. Alle facetten 
die van invloed zijn op de uitvoering van de taak zoals weer, ter-
rein, vijand, beschikbaarheid van middelen kunnen “bestuurd” 
worden door de operator. De combinatie van al deze facetten 
biedt een realistische afspiegeling van de operationele taak van 
een FST. De complexiteit en intensiteit van zo’n scenario is niet 
te realiseren met een live-firing oefening (LFX). Zowel het sce-
nario als de uitgevoerde handelingen door leden van het FST 

Beeld van de FAC-trainer
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worden opgenomen en kunnen 
gebruikt worden in de evaluatie 
om inzicht te krijgen in gedrag 
en effect. Hier komt ook het vak-
manschap van de instructeur om 
de hoek kijken. Een goede simu-
lator, ondersteund met scenario’s 
en begeleiding door vakmensen, 
is immers het beste middel om 
in de huidige tijd van reductie en 
beperking van oefenmogelijkhe-
den een FST voor te bereiden op 
operationele inzet. 

Het systeem biedt vele soorten 
van weergave van inzetgebieden 
zoals urban met een “normal 
pattern of life” van burgerbevol-
king waaronder zich de tegen-
standers bevinden of van een battlefield met reguliere vijand. 
Ook de kwaliteit van weergave van de vuursteuneffecten, zoals 
scherfwerking, spreiding van de granaten, richting en intensiteit 
van de rook, etc. draagt bij tot een realistische beleving en daar-
mee een goede training in de melding Battle Damage Asses-
ment (BDA) bij de End of Mission. 

Gebruik van de niveau 3 simulator kan leiden tot besparing 
van oefenkosten zoals brandstof, munitie en vlieguren, zonder 
geweld te doen aan de getraindheid van het FST. Het kan echter 
nooit een LFX vervangen. In de eindeisen voor de proeve van 
bekwaamheid van een FST zullen dan ook zowel training in de 
niveau 3 Simulator als in LFX terug te vinden zijn. 

uPdate oveR de vooRGanG van 
Het PRoject 
In januari 2011 is een Request For Information (RFI) vanuit de 
Directie Materieel Organisatie (DMO) uitgegaan naar de indus-
trie. Meer dan tien bedrijven hebben hierop gereageerd. Het 
Programma van Eisen (PvE) is inmiddels op hoofdlijnen af. Dit 
jaar nog volgen bezoeken aan de industrie om te beoordelen of 
de gestelde eisen realistisch zijn en in overeenstemming met 
de huidige stand der techniek. Begin 2013 zal een Request For 
Quotation (RFQ) gepubliceerd worden waarop de industrie dan 
een offerte kan indienen. Volgens een nieuw tijdschema zal dan 
eind 2013 een contract getekend kunnen worden waarna in 
2014 de oplevering van de eerste systemen zal plaatsvinden. 
Dit loopt helaas enigszins uit de pas met de realisatie en perso-
neelsvulling van FST’n bij de parate eenheden in 2013. Er wordt 
onderzocht of het hieronder genoemde systeem een tijdelijke 
oplossing kan bieden. 

enteRPRiSe licenSe vbS vooR claS
Binnen CLAS wordt sinds 2008 Virtual Battle Space (VBS) en 
SteelBeast gebruikt voor serious gaming. Deze applicaties 
vinden hun oorsprong in de commerciële gaming industrie voor 
o.a. X-box en Playstation. Met enige aanpassingen zijn deze 
“computerspelletjes” goed te gebruiken voor procedure- of 
tactische training. VBS is geschikt voor infanterie en Steelbeast 
was bedoeld voor de Tankeenheden maar die is uiteindelijk ook 

geschikt gebleken voor beman-
ning van de CV90. De briga-
des hebben een set computers 
met lokaal netwerk gekregen, 
zodat manoeuvre elementen 
met het uitvoeren van scenario’s 
bepaalde skills op peil kunnen 
houden en zelfs nieuwe skills 
kunnen trainen. De opgedane 
ervaring heeft o.a. geleid tot aan-
schaf van een Enterprise License 
voor CLAS van VBS inclusief de 
Fires en Strike modules. Dit bete-
kent zoveel als dat er meer com-
puters voorzien kunnen worden 
van deze software en dat naast 
de manoeuvre-elementen ook de 
grondgebonden vuursteun met 
Fires en de luchtsteun met de 

module Strike hun rol kunnen vervullen in de virtuele missie. De 
kracht van dit systeem ligt vooral bij de kwaliteit van de instruc-
teur die in staat is om een “peppy shootergame” te gebruiken 
als interactief trainingsmiddel, met realistische scenario’s en 
door evaluaties de vaardigheden van het personeel op een 
hoger niveau weet te krijgen. De raakvlakken met JFTES zijn 
evident en mogelijk dat dit project een bijdrage kan leveren voor 
O&T van het FST tot aan de realisatie van het project JFTES. 

Het Command&Control Support Center (C2SC) heeft bij wijze 
van experiment een koppeling gebouwd tussen het Advan-
ced Fire Support Information System (AFSIS) en VBS. AFSIS 
is de softwareapplicatie die gebruikt wordt op het Battlefield 
Management System (BMS) door de operationele grondgebon-
den vuursteuneenheden. Elke functionaris in de vuursteunketen 
kan met AFSIS digitaal zijn rol vervullen in het vuursteunproces. 
Zo kan bv de waarnemer een Call For Fire (CFF) opmaken en 
versturen en het Fire Direction Center kan met AFSIS zijn Fire 
Order naar de stukken versturen. 

In de virtuele wereld van VBS betrekt de waarnemer zijn OP, 
voert zijn drills uit en kijkt op het beeldscherm naar de opge-
dragen sector. Met een toetsaanslag kan hij diverse apparatuur 
zichtbaar maken en bedienen zoals een kompas, GPS device of 
optiek zoals de 6x42 of de Vector 21B. Naast zijn VBS scherm 
staat een AFSIS computer die ook de rest van de vuursteun-
keten simuleert. Met de koppeling van AFSIS aan VBS is het 
mogelijk om vuur aan te vragen door een CFF in AFSIS te 
kloppen en vervolgens wordt de uitwerking van de granaten 
zichtbaar op het VBS scherm, de sector waar hij nog steeds 
waarneemt. Zaken als Adjust Fire, Fire for Effect kunnen con-
form standaardprocedure uitgevoerd worden en daarmee een 
waarnemer bekwamen in zijn skills. Het AFSIS gedeelte kan ook 
door de instructeur uitgevoerd worden zodat de CFF by-voice 
uitgevoerd wordt. O.a. de waarnemers bij luchtmobiel werken 
nog op deze wijze. Dit experiment heeft veel potentie en kan 
een waardevolle aanvulling zijn, mogelijk in combinatie met het 
eerder genoemde VBS, Fires en Strike project. 
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teKSt ///  KaPitein (Klu) andRé bonGeRS

adoS:
Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings-
commando beschikt sinds 4 juli 2012 over een 
nieuwe simulatieruimte waarmee luchtverdedi-
gers planningsprocessen kunnen beoefenen. Het 
systeem werd overgedragen door de Defensie 
Materieel Organisatie (DMO) aan commandant 
DGLC, Kolonel Erik Abma.

Het Air Defence Operations Simulator (ADOS) systeem stelt 
militairen in staat om complexe scenario’s in een klassikale 
omgeving te beoefenen zonder daadwerkelijk met materieel 
en personeel een oefengebied in te gaan. Het gehele proces 
van planning tot het daadwerkelijk inzetten van grondgebon-
den luchtverdedigingseenheden kan worden beoefend. In de 
gesimuleerde omgeving is het mogelijk situaties na te bootsten 
die tijdens oefeningen in het veld niet kunnen worden beoefend 
zoals aanvallen van vliegtuigen en raketten die daadwerkelijk 
door militairen worden bestuurd. Hierdoor worden onvoorspel-
bare situaties gecreëerd waar de luchtverdedigers op moeten 
anticiperen. 

Naast de uitgebreide simulatiemogelijkheden biedt ADOS 
ook ongekende evaluatiemogelijkheden. Het verloop van alle 
scenario´s wordt opgeslagen op computers.  

Screenshot 1 ADOS

Hierdoor is het niet alleen mogelijk om een vijandelijke aanval 
uit het standpunt van de luchtverdedigingseenheid te bekijken, 
maar ook vanuit de cockpit van een vijandelijk vliegtuig. Daar-
naast registreren videocamera´s de handelingen van de militai-
ren die de systemen bedienen. Deze opnames stellen de evalu-
ators in staat om een uitgebreide beoordeling te geven waarin 
eventuele verbeterpunten naar voren komen. 

Screenshot 2 ADOS

ADOS bestaat uit 53 werkstations en is bestemd voor de trai-
ning van de batterijstaf, pelotonscommandogroepen, het ope-
ratiecentrum, bedienaars van de TRML radar en commandan-
ten en schutters van het Stinger Wapen Platform Fennek. Het 
wordt ingezet voor de initiële opleiding van luchtverdedigers, 
training van operationele eenheden en kennisontwikkeling ten 
behoeve van het kenniscentrum. 

Instructeurs ADOS achter de bediening

Vanzelfsprekend is Kolonel Erik Abma ontzettend blij met dit 
nieuwe systeem, hij ziet daarnaast een belangrijke rol wegge-
legd voor de beheerders van ADOS, Elnt Patrick Smits en Aooi 
Marcel Janssen. ‘‘Beide heren zullen er de komende tijd voor 
verantwoordelijk worden gemaakt om ADOS te ontwikkelen als 
een tool dat onlosmakelijk verbonden is met alle opleidings-, 
trainings- en kennisontwikkelingtrajecten binnen het DGLC’’, 
aldus kolonel Abma. 

tactiek & techniek
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the norwegian and the Swedish armed forces have agreed on the joint development 
and purchased 24 systems each of the archer 155mm artillery system. Sweden’s and nor-
way’s purchase is based on strict quality and low cost cycle criteria. other nations have 
expressed an interest in archer and requested more information from Global combat Sys-
tems Weapons (GcSW) a part of Global combat Systems (GcS), bae Systems land and 
armamanent (in uSa - bae Systems Plc).

tactiek & techniek

aRcHeR 
the new artillery system for today and tomorrow
teKSt ///  WalteR cHRiStian Håland, majoR (Ret.) noR-a
beeld ///  GcSW, aRtilleRy ReGiment a9

Under snowy conditions, chains 
are always put routinely. Volvo 
A30F 6x6 articulated hauler gives 
the vehicle a road-speed of up to 
70 km/h and a high terrain mobi-
lity performance with the ability 
to move in arctic conditions with 
snow depths of up to 100 cm as 
well as in desert dune sand.
* This picture shows the prototype, 
on the next page the real produc-
tion model is shown with more 
rounded corners

GeneRal 
A new generation of artillery systems is emerging in the 21st 
century to counter threats and carry out missions via speci-
fic deployment strategies, as well as modern artillery systems 
whose mobility, firepower, automation, and protected capacities 
far exceed those of the predecessors. Thus, the salient cha-
racteristics of today’s artillery are its modularity, versatility, and 
interoperability. While air power, precision-guided bombs and 
missiles often receive all the glamour on the modern battlefield, 

cannon artillery still plays a critical role in today’s fight by serving 
as the only 24-hour, all-weather reinforcement for the infantry 
soldier - a fact proven in recent conflicts. Combat experience 
and extensive analyses have shown that the greatest threat to 
ground force survivability is indirect fire artillery. After-action 
studies from Operation Iraqi Freedom, Afghanistan, and Desert 
Storm have exposed that the units have a critical need for an
    advanced cannon artillery solution.
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* This picture shows the prototype, on the next page 
the real production model is shown with more rounded corners



aRcHeR 
The Archer 155mm FH77 B05 L52 is a wheeled, self-propelled 
155 mm L52 automatic howitzer that has been developed from 
the towed FH77 B with a mounting on a commercial Volvo articu-
lated hauler. Unlike many other artillery gun systems the Archer 
crew is separated entirely from the armament and ammunition. 
They do not have to leave the protected cabin when operating 
the system – except for maintenance. These features considera-
bly increase crew survivability. The 155mm/52 cal. self-propelled 
Archer, which is qualified to fire modular charges (zones 1 to 
6), brings together into a single weapon system the elements 
essential to an autonomous artillery piece. 

The crew consists of a chief/operator, one operator and one 
driver, but the system can be manned by 2 men (driver and one 
operator) if necessary. There is also a vacant seat that can be 
used by the gun platoon leader or an extra gunner. The gun has 
been upgraded for better firepower and compatibility with 21 
rounds of ammunition ready for fire in fully automated magazi-
nes, and has been equipped with the necessary equipment to 
facilitate remote operation via the gun’s computer. Additional 
ammunition can be stored in the boxes that are mounted on the 
chassis. This means the crew does not need to leave the cab 
for normal gun operation. The cab provides the crew with a pro-
tected work environment ensuring extreme endurance during 
severe circumstances. The protection includes ballistic protec-
tion, mine protection, NBC protection, fire protection and noise 
protection. The chassis based on a Volvo A30F 6x6 articulated 

hauler gives the vehicle a road-speed of up to 70 km/h and a 
high terrain mobility performance with the ability to move in 
arctic conditions with snow depths of up to 100 cm as well as 
in desert dune sand. The rated engine power is 250 kW and 
the radius of action is about 500 km. The Archer system is air-
transportable in the new A 400 M, or transportable on land by 
truck or train.

Archer, 155mm (wheeled) howitzer op de Eurosatory 2012 

Caliber 155mm, barrel length 52 caliber, camber 25,4 dm3. Elevation: 
0º to +70º, 0 till +1250 mils. Traverse: 75º or 1335 mils left and right

tactiek & techniek
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Protection on the move 

AntICIPAte tomoRRoW

Thermal infrared and radar signatures make combat vehicles exposed to 
sensors and target acquisition systems and thus vulnerable to detection and 
attack. The risk of detection increases dramatically with movement. Vehicles 
therefore require advanced signature management equipment in order to 
achieve sufficient protection against detection and identificaation. 

Saab Mobile Camouflage System MCS is a high-tech and flexible solution 
providing multispectral protection for vehicles during movement and in combat.

Any configuration of MCS can be complemented with heat reduction CoolCam. 
The CoolCam system is designed to reduce heat penetration through the hull 
into vehicles when operating in extremely hot climates, such as desert and 
tropical regions.

Saab Mobile Camouflage System is combat proven and in operation in many 
countries and used by armed forces around the world.

www.saabgroup.com
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fiRe PoWeR  
With today’s conventional ammunition, the Archer’s firing range 
is 40 km and around 50 km (+) with the M982 Excalibur (in 
Norway fire trial will be around 60 km). It can go into a firing 
position within 30 seconds, with another 30 seconds for out of 
action time and to leave the area. No personnel are exposed 
outside the howitzer system when firing from the magazines. 

Its firing performance is: 
>  Salvo: 3 rounds in 15 seconds; 
>  Intensive fire: 21 rounds (a full magazine) in 2.5 minutes; 
> Continuous fire: 75 rounds an hour. 
The Archer has a Multiple Round Simultaneous Impact (MRSI) 
capacity of up to 6 rounds and a direct-sighting for ranges up 
to 2,000 meters. 

The Archer has an integrated command, fire control and com-
munication system with internal fire control. The Archer has a 
ballistic computation function for firing on moving targets, on 
land and at sea. Direct firing is possible with the gun barrel 
aimed sideways in any direction. The sensors in the secondary 
armament are used for direct aiming. This artillery gun system 
has secondary weaponry (Remote Controlled Weapon System 
- RWS - the KONGSBERG’s “Protector”). The RWS’s sensor is 
primarily the main gun’s sight system for direct firing and mea-
suring of near crests, but when mounting a heavy machine gun 
or grenade launcher onto the platform the system will have an 
excellent self-protection capability as well. 

Archer, 155mm (wheeled) howitzer, cruising range 400 – 500 km, max. 
road speed 70 km/h 

Firing Archer in a Swedish artillery firing field

Firing Archer at the firing field Setermoen in the middle of winter, Norway.

>
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ammunition 
GCSW and NAMMO Group are cooperating for the next gene-
ration of conventional artillery ammunition (High Explosive-, Illu-
minating-, Smoke shells and Insensitive Munitions-propellant 
charges). It comprises a high tensile steel body with explosive, 
designed to minimize the risk of accidents, e.g.: inadvertent 
detonation by dropping, heat, friction or impact. The shell body 
has been optimized for high fragmentation and blast effect. The 
155 HE IM ER has an optimized base bleed unit which enables 
the shell to achieve a range over 30 km when fired from 39 cali-
ber ordnance. The two variants of this 155mm ammunition are 
155 HE IM and 155 HE IM ER. 

HeeR (HiGH eXPloSive eXtended 
RanGe SHell) 
The GCSW’s HEER improved shell is specially designed for 
ranges of more than 40 km with very low dispersion. Its long-
range capability has been obtained by optimizing the external 
ballistics via streamlining the body and equipping it with a base 
bleed unit to further reduce drag. The 155 mm HEER improved 
shell is fully compatible with all 39, 45 and 52 caliber artillery 
guns. HEER 155 also meets the exceptionally high international 
requirements of safety. It is a GCSW/NAMMO Group: co-opera-
tion product.IM-development is ongoing in cooperation between 
GCSW, NAMMO and Eurenco. 

bonuS 
Bonus is a 155 mm sensor-fused artillery shell - when launched, 
it is a fire-and-forget shell that combats any armored vehicle 
from MBTs to AFVs and including self-propelled artillery. It is 
designed in accordance with Joint Ballistic MOU and is compa-
tible with most existing artillery guns. At the gun site it is handled 
just like any standard artillery shell. The shell body, which car-
ries two sensor-fused sub-munitions, is provided with a base 
bleed, giving ranges of up to 35 km. Both of the sensor-fused 
sub-munitions can defeat a target. Once Bonus is launched, the 
warhead searches a 200 m diameter area. Immediately when 
a target is detected within the footprint, it is destroyed by an 
EFP (Explosively Formed Penetrator) punching through its roof 
and devastating its interior.Bonus detects and identifies targets 
by processing images received from IR sensors ranging over 
several frequencies and then combining the results with data 
received from a laser radar (LADAR). By measuring the target 

profile and then comparing it with the results received from the 
IR sensors, combat worthy targets can be separated from false 
ones. This combination of sensors also means that Bonus is 
effective against targets provided with both passive and reactive 
protection systems.

 
eXcalibuR (m982) 
Historically, artillery has been a relatively imprecise area-denial 
weapon. For precision strikes in battle, Excalibur has been 
shown to be effective between 40 and 57 kilometers. Newer ver-
sions of Excalibur will have a range of 60 to 70 kilometers, i.e. 
almost twice the range of conventional artillery rounds. The new 
generation of precision ammunitions gives ground commanders 
increased flexibility, whether to precisely strike enemy targets or 
conduct offensive operations of their own. When aircraft are not 
readily available, the time from target acquisition to delivery can 
be reduced when one can use an organic land system. With an 
Excalibur round Archer will achieve a range of about 50 kilo-
meters (+). Excalibur is a 155 mm trajectory correctable artillery 
shell. The shell is fired at high elevation and then glides from its 
apogee to the assigned target. The rear section of Excalibur is 
equipped with a base bleed aggregate and rotating stabilization 
wings. It has deployable canard wings on the front section for 
trajectory guidance. The shell can deliver different types of war-
heads. 

Excalibur is prepared, programmed and then fired just like a 
normal shell. The glide flight to target starts after reaching the 
apogee. The shell is corrected in flight towards the pre-program-
med trajectory by the GPS-supported navigation system and 
guidance system. 

Kongsbergs ’Protector’ machine gun 

European Correcting Fuze on a BONUS Grenade 



In late November 2006, a U.S. Army test at Yuma Proving Ground, 
Arizona, 13 of 14 Excalibur 1a-2 (35 to 40 km range) rounds were 
fired to targets 24 kilometers away, and hit within 10 meters of 
their targets - an unprecedented circular error probable (CEP) for 
cannon artillery. Conventional artillery shells have a CEP around 
70 to 100 meters at 10 kilometers, 200 to 300 meters at 30 kilo-
meters. The so-called Guided Series-6 test of the Excalibur Block 
1a-2 consisted of two inert rounds configured with tactical base 
and live base bleed. Base bleed is a solid fuel that burns in the 
base of the projectile, expelling gas that reduces drag in order to 
extend range. The primary test objectives were to demonstrate 
the navigational functionality throughout the flight with live base 
bleed and to verify base-bleed performance, according to Ray-
theon. The shells were fired from gun barrels pointed 15 degrees 
away from the target, testing their ability to steer themselves in 
flight. The rounds totally changed course, adjusting their ballistic 
trajectory towards the target. The Block 1a-2 tests included full 
system performance testing, including shots from the Archer, 
and were conducted in parallel with Block 1a-1 urgent fielding 
in early 2007 to be used in Iraq. The ground forces have had to 
rely on aircraft with their laser- or GPS-guided bombs. Excalibur 
became the first GPS guided artillery round ever to be used in

combat. The combat experience with Excalibur in Iraq, since its 
first combat-firings in May 2008, has been very favorable, and 
the records show that at least 90 percent of the rounds landed 
within three to four meters of their targets. This good perfor-
mance has resulted in the U.S. Army increasing its order volume 
for Excalibur rounds. The U.S. Army has indicated it may procure 
up to 62,000 projectiles. In Afghanistan and Iraq, the Excalibur is 
fired from U.S. Army Paladin and LW 155mm howitzers and from 
U.S. Marine Corps and Canadian LW155 155mm howitzers. The 
Excalibur artillery rounds were hitting targets up to 30 kilometers 
away, bringing the kind of precision fires to land forces that had 
previously belonged only to aircraft, and promising to reduce 
the logistical needs of artillery forces. In order to hit a target 
at 40 kilometers distance, one usually needs to fire off around 
200 shots. With the Excalibur, one is enough. This has also the 
advantage of minimizing the likelihood of injuries to any inno-
cent civilians. The Swedish Armed Forces and Norwegian Army 
planned to use the Excalibur projectiles in its Archers, when the 
all-terrain-terrain vehicle-mounted mobile howitzer came into 
service in 2011. 

SummaRy 
The field artillery Archer howitzer gun system provides unpre-
cedented responsiveness and lethality to support the Unit of 
Action (UA) commander. The cannon provides extended-range 
targeting, and precision attack of point and area targets in sup-
port of the UA with a suite of munitions that include special 
purpose capabilities. Archer provides sustained fires for close 
support and destructive fires for tactical standoff engagement. 
The system requires minimum manpower operation and the gun 
crew are protected from splinters, mines, NBC and the gun’s 
emergent properties like noise and pressure. The Archer system 
incorporates technologies that include conventional rounds and 
smart sub munitions, and Fire and Forget Seeker technology 
(Excalibur). On the roof the Archer also has a Self- Protection 
Weapon (KONGSBERG’s “Protector”). The Archer system will be 
able to move rapidly, stop quickly, and deliver lethal first round 
effects on targets in record time, and move out rapidly (shoot 
and scout). Significant features are good all-terrain mobility, 
transportability by rail, sea and air, excellent protection, great 
weapon capability due to range, precision and methods, inter-
operable with Western artillery standards and very low operatio-
nal and maintenance costs.
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Excalibur is the revolutionary family of precision projectiles for U.S. 
Army and Marine Corps artillery. The Marines have drastically increased 
operational use of Excalibur in the last year, firing as many as 32 rounds 
in one week. By integrating Excalibur into the regiment combat teams, 
the Marines have the ability to provide responsive precision cannon fires 
across their operational zone. The Marines are using Excalibur as a criti-
cal, life-saving capability in Afghanistan (Illustration: Raytheon)

Reloading the from a supply truck - an interim solution 
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informations 
operations 
in uitvoering
(uruzgan juli – oktober 2010)

Ondanks dat het een tijd geleden is wil ik u mijn ervarin-
gen als laatste Nederlandse Stafofficier Information Ope-
rations (Stoff Info Ops) in Uruzgan niet onthouden. Info 
Ops is namelijk een vakgebied waar artilleristen bij uit-
stek geschikt voor zijn vanwege hun analytisch vermogen, 
targeting-achtergrond en het denken in effecten. Ik richt 
me niet op de Info Ops theorie er vanuit gaande dat deze 
globaal bekend is. Vanwege mijn Psy Ops-ervaring werd 
ik aangetrokken als Stoff Info Ops voor de Redeployment 
Task Force (RDTF). Ik moest me inwerken en Info Ops op 
de kaart zetten in een staf die al een half jaar had opge-
werkt. Gelukkig ging de samenwerking met de Public 
Affairs sectie, met wie ik samen de Strategische Commu-
nicatie (Stratcom) vormde, erg goed en kende ik nogal wat 
mensen. Mijn opdracht lag in een van de Lines of Opera-
tions van de RDTF, namelijk de Famous Last Impression. 
Info Ops moest zich richten op de Afghaanse bevolking en 
lokale overheid, maar ook op de coalitiegenoten. Vier jaar 
Afghanistan en onze Nederlandse redeployment moesten 
een positieve indruk achterlaten. Ondanks het onderkende 
belang stond Info Ops nog in de kinderschoenen, waar-
door de richtlijnen vanuit Den Haag mager waren en het 
veelal onbekend was binnen de RDTF. Hierdoor ik kreeg 
echter wel de vrije hand. Ik roteerde onverwacht eerder in 
om de Stoff Info Ops van de Task Force Uruzgan (TFU) af te 
lossen en de Info Ops voor de TFU nog een maand te ver-
zorgen. Ik kon dan zo de Info Ops transitie van de TFU naar 
de Amerikaans-Australische opvolgers, het Combined 
Team Uruzgan (CTU) en de RDTF soepel laten verlopen.



na aankomst ben ik gelijk gaan netwerken door beken-
den op te zoeken en contacten aan te gaan met ande-
ren en zo bleek het jarenlang opgebouwde netwerk zijn 

vruchten af te werpen. Het lukte mijn voorganger nog voordat hij 
uitroteerde om de minster van Defensie op werkbezoek, de Heer 
van Middelkoop, te strikken voor een interview voor de Psy Ops 
radio om zich nog tot de Afghaanse bevolking te richten. 

Naast mijn RDTF-werkzaamheden was ik geplaatst binnen de 
Sectie G3 van de TFU-staf en vanwege het combined optreden 
was het Engels mondeling en schriftelijk de voertaal. De belang-
rijkste middelen om Info Ops uit te voeren richting Afghaanse 
bevolking en overheid waren toch wel Psy Ops, Key Leader 
Engagement (KLE) en Presence Posture & Profile (PPP). Ik moest 
daarnaast al vanaf het begin veelvuldig met Info Ops (vooral Psy 
Ops) op IED- en schietincidenten reageren. Eventuele burger-
slachtoffers werden zoveel mogelijk door ons role 2 hospitaal 
geholpen naast dat veel Afghanen er ook voor alledaagse medi-
sche hulp kwamen. Iets wat altijd positief uitstraalt. De Pant-
serhouwitser gaf begin juli nog een schietdemonstratie om de 
lokale bevolking, maar vooral mogelijke tegenstanders, de vuur-
kracht te showen, een duidelijk geval van PPP dus. 

De Psy OPs verantwoordelijkheid en radio werden eind juli 
geheel aan de Australiërs overgedragen en een Amerikanse 
master-sergeant was nog maar als enige van de CTU Info 
Ops cell ingeroteerd (een majoor, kapitein en sergeant ontbra-
ken nog). I.h.k.v. inwerken gingen we met de Info Ops hoofd-
rolspelers een kijkje nemen bij de vakmanschool omdat deze 
voor Info Ops een rol speelde. De vakmanschool (timmerman, 
metselaar, etc) was door de Australiërs opgezet en een doorn in 
het oog van de “Taliban” vanwege het succes. Daarom werden 
geslaagde opleidingen bekend gemaakt, maar bleven cursisten 
anoniem en benadrukte je zo wel het succes van de opbouw en 
liepen de geslaagden geen risico.  

Woensdagavond 28 juli 2010 kwam een melding binnen dat er 
een Koran door Amerikaanse militairen was doorstoken en in 
de modder was gegooid. De Psy Ops radio ging gelijk in het 
tegenoffensief nadat bleek dat het Talibanpropaganda was om 
de lokale bevolking op te hitsen. Ook de gouverneur droeg dit 
gelukkig uit maar er was desondanks toch een protestmars in 
Tarin Kot voor de volgende dag aangekondigd. De protestmars 
ging door en enkele extremisten riepen via de omroepinstalla-

tie van de grote moskee van Tarin Kot opruiende teksten om. 
Een Amerikaanse patrouille werd bekogeld en trok terug om de 
situatie niet te laten escaleren. Er waren ongeveer 300 mensen 
samengekomen en het aantal was groeiende. De G3 vond dit 
een geval van Info Ops en gaf grotendeels de coördinatie in mijn 
handen. Het verzoek van de lokale politie om met een Apache 
laag over te vliegen werd afgeslagen om de situatie niet te laten 
escaleren. De politiek adviseur (Polad) ging met de G3 naar het 
provinciaal veiligheidscentrum (de 112 centrale van Uruzgan met 
leger, politie en veiligheidsdienst) om hun acties te coachen. De 
cultureel adviseur (Culad) ging met de gouverneur en met het 
hoofd religieuze zaken van Uruzgan bellen. Laatste gaf aan alle 
Mullahs (geestelijken) door dat zij tijdens het vrijdaggebed in de 
moskeeën moesten aangeven dat het een Taliban propaganda-
stunt was. Een UAV bleef zo hoog mogelijk rondvliegen zodat 
de bevolking wist dat we er waren, maar niet nadrukkelijk en 
zo volgden we de situatie. We zagen de massa op een gegeven 
moment richting het gouverneurscomplex gaan en het leger en 
politie die hun road blocks inrichtten. De Quick Reaction Force 
(inclusief een Psy Ops team met luidsprekers) bleef standby en 
zou alleen op verzoek van het Afghaanse leger en politie in geval 
van uiterste nood optreden. We wilden dat de Afghanen dit zelf 
zoveel mogelijk regelden zodat de bevolking vertrouwen kreeg 
in hun eigen overheid. Uiteindelijk verliep de protestmars rustig 
en loste op toen de gouverneur met een aantal demonstratie-
leiders had gesproken. Een mooi iets om de kwaliteit van de 
lokale overheid en veiligheidsdiensten te promoten aangezien 
wij, behalve de adviezen en wat sturing, niet direct betrokken 
waren. Uiteindelijk bleek dat C-ISAF, generaal Patreaus, dit als 
een goed voorbeeld beschouwde en dus een groot compliment 
voor ons was. 

De CTU had na de overdracht op Info Opsgebied nog steeds 
capaciteitstekort (alleen de master sergeant) en C-RDTF zag 
kans een extra liaison in de CTU-staf ingebed te krijgen en 
zodoende mocht ik de CTU assisteren. De CTU had ook geen 
eigen Tactical Psy Ops Teams (TPT) dus het zwaartepunt kwam 
bij de radiouitzendingen te liggen. De opzet was dat er TPT’s 
vanuit Kandahar in coördinatie met de CTU in het gebied zouden 
gaan opereren. Het was een omslachtige manier en door capaci-
teitstekort vanuit Kandahar zou de inzet beperkt blijven.

Richting onze coalitiegenoten was Info Ops van de RDTF vooral 
PPP en een maximale dienstverlening aangezien de CTU nogal 
wat capaciteiten ontbeerde in hun beginfase. Door zolang als 
het nog kon de CTU te ondersteunen maakten we weer een 
goede indruk. Er waren door de cultuurverschillen wel verschil-
lende ideeën over wat goed functioneren was. Nederlanders zijn 
informeel en vinden uiterlijk minder belangrijk, als het werk maar 
goed is. Bij onze Anglo-Saksische collega’s wordt goed werk 
eerst vaak afgemeten aan formeel gedrag en uiterlijk. Het draait 
om hun perceptie en niet om wat jezelf vindt. De toepasselijke 
formule Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie gold dan ook. Al is 
je werk nog zo goed als de acceptatie laag ligt blijft je effectiviteit 
nog steeds laag. Vandaar dat C-RDTF extra aandacht aan een 
juist tenue gaf. En bij wrijvingen bleken een paar stroopwafels 
ideaal als damage control. >
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Ik kreeg een brief van een 18 jarige patiënt die na een IED-aan-
slag al een paar weken in het role 2 hospitaal lag. Hij had de aan-
slag en operaties ternauwernood overleefd en miste zijn twee 
benen en linkerarm. Zijn oom had een bedankbrief geschreven 
voor de Nederlandse aanwezigheid en offers. Deze brief had 
waarde om er iets mee te doen v.w.b. beeldvorming over de 
Nederlandse inzet en die van ISAF. We stuurden de brief naar de 
Defensie Voorlichting en C-LAS op werkbezoek, generaal Ber-
tholee, nam ook een kopie mee naar Nederland. We zouden uit 
veiligheidsoverwegingen de brief anoniem publiceren en alleen 
in overleg met de familie uitgebreider de publiciteit zoeken. De 
oom wilde verder meewerken en bracht nu ook een bedankbrief 
namens de bevolking van Uruzgan, ondertekend door hem en 
diverse hoogwaardigheidsbekleders uit Uruzgan.

Met de RDTF legal advisor (Legad) bezocht ik ook een legal Shura 
in het PRT-huis. De Shura (Afghaans overleg), in dit geval met 
rechters en aanklagers, om over juridische zaken te praten ver-
liep goed en was georganiseerd door een Nederlandse politie-
functionaris van EUPOL (Europese politiemissie). Er waren ook 
Amerikaanse, Australische en Nederlandse functionarissen met 
verschillende juridische achtergronden bij. Als KLE was het een 
belangrijk Info Ops middel om een boodschap uit te stralen. 

Deze boodschap was namelijk de blijvende Nederlandse betrok-
kenheid in Uruzgan o.a. door het blijven investeren in het juridisch 
systeem zoals het bouwen van een gevangenis en rechtershui-
zen, het monitoren van onder Nederlandse verantwoordelijkheid 
gevangen genomen veroordeelden en de training en begeleiding 
van de Afghaanse politie. Uit de gesprekken bleek dat er voor-
uitgang werd geboekt en dat de Nederlandse bijdrage bijzonder 
werd gewaardeerd.

Half augustus trachtte de Taliban wederom ons in het diskrediet 
te brengen door verscheurde heilige geschriften aan een dorps-
bevolking te laten zien. Deze reageerde echter zoals we hoopten 
en werden boos en gaven aan dat het niet kon, omdat er in die 
regio al een tijdje geen coalitietroepen meer waren geweest. Ook 
bleek er een vorm van schaamte te ontstaan n.a.v. de situatie 
eind juli en het leek er dus op dat onze Info Ops toch wel suc-
cessen boekte. 

Maandag 16 augustus 2010 ging ik met EUPOL en de Legad 
mee naar de gevangenis van Tarin Kot om enkele gevangenen 

te monitoren. We reden door Tarin Kot met een konvooi van het 
Amerikaanse PRT mee en glimlachten en zwaaiden naar kinde-
ren, Info Ops pur sang. De gevangenis was zowat een middel-
eeuws bouwval vandaar dat met Nederlands geld een nieuwe 
werd gebouwd. Ik luisterde enkele gesprekken mee waarbij er 
vragen gesteld werden over de gezondheid, behandeling en hun 
procesgang. Ik vroeg aan de Legad of hij de gevangenen ook 
vroeg wat ze van het monitoren vonden, omdat dat voor mij te 
gebruiken was. Ik mocht dat zelf uitzoeken door ook een aantal 
interviews af te nemen. Ze gaven allemaal aan onschuldig te 
zijn en dat het systeem niet eerlijk was maar wel waren ze blij 
dat Nederland ze nog bleef volgen. We kwamen ook achter wat 
zaken om uit te zoeken wat de Legad bij de Afghaanse aankla-
gers aanhangig zou maken. Het ging er tenslotte ook om dat het 
juridische systeem beter wordt. 

In de nacht van zondag 15 augustus 2010 mislukte een aanslag 
op de Timo Smeehuijzen-school grotendeels omdat de IED te 
vroeg ontplofte, maar waarbij wel behoorlijke schade ontstond. 
De naar de omgekomen Nederlandse militair vernoemde school 
was door zijn ouders opgericht ter nagedachtenis aan hun zoon. 
Met de Stratcom sectie werd zowel voor de RDTF als CTU een 
campagne opgezet. Deze werd ook aan de gouverneur doorge-
speeld, zodat hij een statement kon maken. De Polad gaf aan 
dat Buitenlandse Zaken de zaak uit de aandacht wilde houden 
omdat ze bang waren dat de Taliban de school tot een sym-
bolisch High Value Target zou maken. C-CTU respecteerde de 
Nederlandse wens en zou de campagne alleen op lokaal gebied 
voortzetten, ik dus moest gaan downscalen. De ambassade 
wilde de schade snel laten repareren en de lessen door laten 
gaan omdat dat beter liet zien dat de opzet van de Taliban niet 
was geslaagd. Als Stratcom Sectie maakten we een commu-
nicatieplan voor als de laatste Nederlanders de basis van Deh 
Rawud verlieten. Tevens werd dat ook al voor Tarin Kot gedaan. 
De Info Ops boodschap was dat we het netjes achterlieten en 
er geen rotzooi en troep overbleef en dat er schenkingen waren 
van middelen en voorraden. Bovendien werd nogmaals vier 
jaar Nederlandse aanwezigheid (successen) aangehaald en dat 
we nog steeds in Afghanistan bleven investeren, berichten die 
bovendien al regelmatig uitgedragen werden. 

De verkiezingen op 18 september 2010 waren belangrijk, waarbij 
de Afghanen het zelf moesten organiseren terwijl ISAF meekeek 
op de achtergrond. We mochten er met Info Ops daarom > 

Interview met een gevangene
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bijna geen aandacht aan besteden, maar stelden wel de radio 
beschikbaar voor overheidsfunctionarissen om het belang van 
de verkiezingen te kunnen aangeven. 

Als Info Ops CTU dienden we een overzicht te maken waarin inzich-
telijk werd welke Key Leaders er verantwoordelijk waren voor welke 
berichtgevingen, welk middel ze gebruikten om hun doelgroepen 
te benaderen en wie van de CTU de contactpersoon was om ze te 
coachen en te begeleiden. Met de Infuence Working Group werd 
verder ingestoken op het overgaan van de Afghan Face (Afghaanse 
betrokkenheid) naar Afghan Ownership (de Afghanen doen alles 
zelf). Natuurlijk zou ISAF nog wel invloed uitoefenen, maar dat 
moest niet de perceptie zijn. Zo zou de gouverneur of politiechef 
nu zelf op de radio boodschappen uitdragen. Aan dit plan koppel-
den we de gemaakte KLE-matrix. Het Afghaanse leger hield eind 
augustus een aantal schietoefeningen met hun D-30 houwitsers. 
Een hele stap voorwaarts met een voor hen ingewikkelde wapen-
systeem dat met Info Ops breed uitgemeten werd als succesver-
haal, zodat de bevolking meer vertrouwen kreeg in hun leger. 

Eind augustus 2010 was er ook nog ophef over een artikel in 
de “Stars and Stripes”, een Amerikaans defensieblad, waar-
bij werd aangegeven dat het allemaal goed ging op Tarin Kot 
ondanks de cultuurverschillen. Een Amerikaanse sergeant vond 
onze Nederlandse dames 300 maal “hotter” dan die van hun en 
de Amerikanen moesten nog wennen aan de uniseks douches 
en toiletten (wel individueel). Deze punten schoten het Ameri-
kaanse thuisfront in het verkeerde keelgat met het idee alsof er 
een soort gezamenlijke doucheruimte was. Ik volgde de reac-
ties op het Amerikaanse chatsysteem of er gevolgen waren voor 
de perceptie over Nederland. De eerste reacties waren vooral 
Amerikaanse vrouwen die het een schande vonden. Daarna 
kwamen de reacties van Amerikaanse militairen bekend met 
Tarin Kot, die alles weer in het juiste perspectief plaatsten. Uit-
eindelijk waaide de storm over en had het geen invloed op onze 
‘last impression’.

Begin september 2010 ging ik met EUPOL en DynaCorps (door 
de US ingehuurde private onderneming) naar het hoofdkwartier 
van de politie van Uruzgan in Tarin Kot. Op die manier kon ik kijken

 hoe de lokale politie begeleid werd, zeker omdat Neder-land daar 
aan bijdroeg wat met Info Ops te benutten was. We spraken met 
diverse functionarissen over het voeren van een administratie en 
dan moet je denken aan eenvoudige schema’s en schriftjes. Afgha-
nen zijn niet zo gewend om zaken te organiseren en vast te leggen, 
dus moet je eenvoudig beginnen. Gelukkig ging het veel beter in 
vier jaar en zag je hier en daar ook een computer. Dit alles om het 
politieapparaat effectiever te laten zijn en fraude te beperken. Een 
politiechef wil wel eens meer personeel dan werkelijk opgeven om 
zo extra salaris op te strijken of materiaal wordt zomaar verkocht 
of zelf gehouden. 

Ik presenteerde op het RDTF-appel van 8 september 2010 over hoe 
de last impression er voor stond. Qua werk kwamen we goed over 
omdat de Aussies en Yanks ons zeer behulpzaam en goed geor-
ganiseerd vonden. Toch waren er ook wat aandachtspunten die ik 
door een Amerikaanse collega en de Culad had laten uitzoeken. 
Er waren collega’s slordig met hun uiterlijk, hetgeen vooral bij de 
Amerikanen afbreuk deed aan de perceptie van professionaliteit 
en kwaliteit. De sportuitrusting van enkele dames was daarnaast 
wel erg bloot in de perceptie van de lokale bevolking. Zeker als de 
base-run langs de hoofdpoort ging op het moment dat de lokale 
bevolking de base op kwam om te werken. Zij keken hun ogen 
uit, maar in het dorp werd de base als een Hedonistische locatie 
beschouwd, zeker tijdens de Ramadan. Verder was het algemene 
beeld van de bevolking zeer positief over de Nederlandse aanwe-
zigheid in de afgelopen vier jaar.

Er waren ondertussen richtlijnen gekomen omtrent de aangekon-
digde Koranverbranding in Amerika op 11 september 2010. We 
moesten ons rustig houden en alleen aangeven dat wij er niet achter 
stonden, de Islam respecteerden, etc. Het eerste protest werd al 10 
september in het plaatsje Mirwais georganiseerd en verliep gelukkig 
vreedzaam. Een wat radicalere Mullah, die de meute wilde ophitsen 
werd door de bevolking zelf tot de orde geroepen. Dat was ook wel 
een succes dus voor ons optreden. 11 september bleef rustig in 
Uruzgan en de verwachte protesten bleven uit, omdat van de ver-
branding werd afgezien. Eerder geslaagde campagnes toen de Tali-
ban ons de Koran- en geschriftontheiligingen hadden geprobeerd 
aan te smeren zullen misschien ook hebben meegespeeld. 
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Op Info Ops gebied was onverwacht een meetbaar resultaat 
doorgekomen. De Psy Ops radio had effect want de “Taliban” 
klaagden erover en uitten bedreigingen aan het radiostation. In 
de programma’s werden ze gecriminaliseerd door ze criminelen, 
moordenaars, anti-islam, bedriegers, etc. genoemd waarmee 
hun legitimiteit als opstandeling werd ondermijnd en er steun 
van de bevolking wegviel.

Donderdag 16 september 2010 ontstond er een spontane pro-
testmars vlabij Chorah. De aanleiding was weer een vermeende 
ontheiliging door coalitietroepen. Aanleiding was een huiszoe-
king, waarbij er wapens en documenten waren gevonden. De 
documenten werden verbrand en de Taliban verspreidde snel 
het gerucht dat het heilige geschriften waren wat de Psy Ops 
radio gelijk ontkende. Ondertussen bleek dat de protestmars 
gewelddadiger werd, waarschijnlijk opgehitst door de Taliban, 
en ze trachtte de patrouillebasis Mirwais binnen te stormen. De 
Australiërs en Amerikanen bleven beheerst, maar moesten toch 
voor eigen veiligheid een met een AK-47 dreigende man doden. 

De meute verplaatste toen naar Chorah en de districtscom-
pound, waarbij veiligheidstroepen uiteindelijk ook het vuur 
moesten openen waarna demonstratie uiteenviel. De Culad 
ging met het hoofd religieuze zaken communiceren om de Mul-
lahs in de moskeeën de angel uit zaak proberen te laten halen. 
Verrassend was dat de Culad aangaf dat de waarschijnlijke oor-
zaak niet de verbranding was, maar dat de machtshebbers uit 
Tarin Kot (van president Karzai zijn stam) de Taliban voor hun 
karretje spanden en onrust stookten zodat het in Chorah en 
omgeving onveiliger werd om te stemmen op de kandidaten van 
een andere stam. De volgende dag bleek een grote demonstra-
tie te ontstaan in de omgeving van Chorah. Ik informeerde de 
Psy Ops zodat die via de radio verder de verbrandingen bleven 
ontkennen en opriep tot kalmte. Honderden demonstran-
ten gingen met tientallen wagens en motoren zuidwaarts met 
onbekende bedoelingen. In de CTU-opsroom was alles live via 
UAV’s te volgen. De colonne passeerden de gisteren aangeval-
len patrouillebase wat even spannend was maar trok door rich-
ting Tarin Kot. Mijn ervaring van de protestmars eind juli kwam 
van pas om gedegen adviezen te kunnen geven. De Culad pro-
beerde Afghaanse bestuurders actie te laten ondernemen of 
via de radio zich te laten horen. Luchtsteun werd aangehouden 
maar wel op afstand want we wilden juist de-escaleren en niet 
intimideren. Net voor Tarin Kot stopte de colonne voor een road-
block van de Afghaanse politie en leger en een aantal vertegen-
woordigers mocht naar de gouverneur om te praten. Voordat 
het gesprek beëindigd was, loste de colonne op en gingen de 
mensen langzaam weer terug naar het noorden. Het gesprek 
met de gouverneur verliep goed en het was duidelijk dat wij 
geen geschriften verbranden. Wederom een succesvolle afloop 
omdat de case als Afghan ownership was te bestempelen iets 
wat Info Ops technisch maximaal uitgebuit werd.

Zaterdag 18 september 2010 was de dag van de verkiezingen, 
die uiteindelijk in Uruzgan meer dan verwacht rustig verliepen 
op wat incidenten na. De opkomst was wel laag. Het “succes” 
van de organisatie door de Afghanen zelf werd wel duidelijk uit-
gedragen. De Info Ops onderbezetting binnen de CTU werd nu 
toch wel merkbaar. Het reageren op incidenten lukte, maar deel-
nemen aan alle besluitvormingen en projectgroepen was lastig. 

De Amerikaanse Master Sergeant had bovendien het nadeel 
van zijn relatief lage rang om veel invloed uit te kunnen oefe-
nen. Vanuit Kabul kwam een Amerikaanse majoor twee weken 
ondersteunen en samen konden we Info Ops beter implemen-
teren en continuïteit opbouwen. 

Eind september 2010 vertrok het Franse Operational Mentoring 
and Liaison Team(OMLT) dat aangaf dat ze graag met de Neder-
landers en de Australiërs hadden samengewerkt vanwege de 
ongedwongen manier van werken, het aanpakken en zoeken 
naar oplossingen en vooral de behulpzaamheid. De Last Impres-
sion richting de Fransen was dus geslaagd. Onder het mom van 
mijn verjaardag organiseerde ik 1 oktober 2010 een social voor 
zoveel mogelijk key players van de eenheden en bekenden van 

mijn netwerk. Mijn insteek was een informeel samenzijn zodat 
de eenheden beter konden netwerken. Er kwamen ongeveer 
70-80 gasten en er werden nogal wat vruchtbare gesprekken 
gevoerd. Een geslaagde soort informele Info Ops dus. 

De Australische Minister-President kwam 2 oktober 2010 en werd 
gebrieft door C-CTU en de civiele commandant PRT en ze sprak 
ook nog met C-RDTF. De Nederlandse inbreng van vier jaar Uruz-
gan werd zeer positief weergegeven en ook de ondersteuning 
door de RDTF werd nog eens positief benadrukt, waarbij wij toch 
een goede indruk had achtergelaten bij de coalitiegenoten.

Op 5 oktober 2010 begon de berichtgeving via de radio en 
Afghaanse sleutelfunctionarissen dat Nederland Deh Rawud 
had verlaten en de base had overgedragen. Begin oktober werd 
voor de continuïteit alsnog een Australische majoor vrijgemaakt 
voor Info Ops, maar ook omdat ik eind oktober zou uitroteren. 
O&O kwam met de bekende feesttour door Afghanistan en 
C-RDTF besloot het optreden voor iedereen open te stellen. Er 
werd eerst wat afwachtend gekeken naar de deinende, zingende 
en polonaise lopende Nederlanders, maar al snel ontstond er 
een enorm basefeest. Het was enorm geslaagd en we lieten als 
Nederland een mooi visitekaartje achter. 

De Australiërs waren verder blij dat de Apaches een maand 
langer in Urzugan bleven, omdat pas in november de laatste 
Nederlandse konvooien zouden rijden. Vanwege grote operaties 
rond Kandahar was er anders bijna geen luchtsteun in Uruzgan. 
Dat was weer een waardevolle bijdrage voor de Last Impres-
sion. Ondanks de Nederlandse afbouw bleef de berichtgeving 
over blijvende Nederlandse betrokkenheid met Afghanistan en 
Uruzgan doorgaan. Vooral de radio en KLE werden hiervoor aan-
gewend. De Polad en de Legad moesten de gevangenen nog 
een laatste keer bezoeken, waarbij ik ook weer mee ging. De 
gevangenis was veel voller dan de vorige keer met zeker twee 
keer zoveel gevangenen. Wederom vonden ze zich onschuldig, 
dat ze goed behandeld werden en dat onze aandacht zorgde 
voor een goede gerechtelijke afhandeling, iets wat Info Ops-
technisch nogmaals werd uitgedragen. 

Uiteindelijk zat mijn tijd erop en kijk ik terug op een succesvolle 
missie en ben ik als Info Ops functionaris van de TFU, RDTF en 
CTU, maar ook als persoon, een enerverende ervaring rijker. 

tactiek & techniek

Social
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“Zo was het 
Zestig jaar 
geleden”
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De Artillerieschool heeft de eerste maanden van ’t nieuwe jaar 
op verschillende dagen een demonstratie gegeven, teneinde 
zowel de hoogste legerautoriteiten, als hoofd-, subalterne- 
en onder-officieren benevens leerlingen van scholen van de 
verschillende wapens en dienstvakken, en niet te vergeten 
de pers, een indruk te geven van het tegenwoordige mate-
riaal der Artillerie en van de wijze, waarop de Artillerie haar 
taak vervult. En ’t moet direct gezegd worden, dat telkens 
alle toeschouwers van hoog tot laag vol lof waren over de 
wijze, waarop de demonstratie in scène was gezet, als over 
de stipte wijze, waarop van de aanvang af tot aan het einde 
het geheel verliep. Een woord van dank aan de waarnemend 
Commandant van de Artillerieschool Luitenant-Kolonel der 
Artillerie L.H. le Fèvre de Montigny en aan officieren, onder-
officieren, leerlingen en verder personeel van deze school is 
hier zeker op haar plaats. Des voormiddags was het verza-
melen bij Station Gilze-Rijen, in welks omgeving het eerste 
deel van de demonstratie werd gegeven. Deze ving aan met 
een bezichtiging van een batterij 105 mm hw, in marsfor-
matie opgesteld (lengte ongeveer 1800 m), terwijl daarna in 
het stellingterrein dezelfde batterij in groeps- en voertuigsge-
wijze werd gepresenteerd. Hierna had een globale, gevolgd 
door een gedetailleerde, verkenning van het stellinggebied 
plaats, waarna de batterij in stelling kwam en de stukken 
werden gecamoufleerd. 

Nadat de batterij tot vuren gereed was, werd de uitvoering 
van een vuuraanvraag gedemonstreerd, waarna de bezoe-
kers in de gelegenheid werden gesteld de elementen van het 
batterijstellinggebied (uit de aard der zaak ook de latrines) te 
bezichtigen. 

Des middags was de demonstratie van een geheel ander 
karakter. Men waande zich rond de mat van zaagsel in de 
exercitieloods van de Chassékazerne als in een circus! Vooral 
toen bij aanvang de drumband van de Artillerieschool zich 
aan de genodigden presenteerde.

Achtereenvolgens werden de verschillende vuurmonden, 
waarover de Veldartillerie beschikte binnengereden, te weten:
>  De 25 ponder (licht veldgeschut) Engeland, gewicht  
  in stelling 1600 K.G.
>  De 105 mm hw, (licht krombaangeschut) Amerika, 
  gewicht in stelling 2175 K.G.
>  De 155 mm hw (middelbaar krombaangeschut) 
  Amerika, gewicht in stelling 5800 K.G. en tenslotte
>  De 155 mm lang (zwaar vlakbaanschut) Amerika, 
  gewicht in stelling 13.500 K.G. !!

Over de samenstelling en de bediening van al deze geschut-
soorten werd een duidelijke uitleg gegeven, terwijl de bijbe-
horende projectielen en ladingen werden getoond.

Tot slot zagen de genodigden de werking van een vuur-
regelingscentrum d.i. het gedeelte van de afdelingscom-
mandopost door middel waarvan de afdelingscommandant 
de vuren van zijn afdeling doet leiden en regelen.

Al met al een leerzame en interessante demonstratie welke 
ongetwijfeld heeft bijgedragen de belangstelling voor ons 
mooie wapen te versterken.

D.B.

De Artillerie-School geeft demonstraties

Geschiedenis & Traditie
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Cliché welwillend afgestaan door DE BREDASCHE COURANT
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NEdErlaNdS
arTillEriE MuSEuM

www.nederlandsartilleriemuseum.nl

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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NAM tentoonstellingsgebouwen 
in lommerrijke omgeving
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Geschiedenis & Traditie

www.nederlandsartilleriemuseum.nl

TEkST EN FOTO’S /// a.M. rOSENGarTEN

EEN LANGE KLUS

donderdag 19 juli 2012 was de dag waarnaar lang was uitgeke-
ken door menig rechtgeaard artillerist, de dag waarop de col-
lectie van het artilleriemuseum werd verrijkt met een schietbuis 

van een M107. Beter gezegd: de schietbuis die al sinds mensenheugenis 
voor gebouw 215 lag, nauwelijks opgemerkt en in een onderhoudstoe-
stand waarvoor vroeger de zwaarste douwen werden uitgedeeld, kreeg 
de plaats die hem toekwam. In de onlangs gerenoveerde zaal van gebouw 
215 waarin een overzicht zal worden gegeven van de legerkorpsartillerie 
van weleer, werd de schietbuis in opstelling geplaatst.

Het was bepaald geen eenvoudige klus, niet alleen door de lengte (10,5 m) 
en het gewicht (5,1 ton) van de schietbuis, maar ook de beperkte manoeu-
vreruimte voor, door (het raam van) en in het gebouw. Het werk werd op 
voortreffelijke wijze uitgevoerd door een team van 103 Constructiecom-
pagnie uit Wezep onder leiding van Sgt Remco Linschoten samen met 
Sgt 1 Erik Gort, Kpl1 Laurens Vermeulen, Kpl1 Alex Zweers en Sgt Geert 
Blokhuis. We zijn de commandant van de Genie compagnie, Majoor Jan 
Boot dan ook bijzonder dankbaar dat hij zijn Genisten beschikbaar stelde 
om deze uitdagende en dus ook voor hen nuttige opdracht uit te voeren. 

Het werk werd in een aantal stappen uitgevoerd, waarbij een complice-
rende factor was dat de schietbuis door zijn lengte niet eerst binnen het 
gebouw kon worden neergelegd, maar direct vanuit de beweging in een 
schuine opstelling moest worden gebracht. Een onder- en een boven-
raam ter hoogte van de plaats van opstelling werden verwijderd, zodat 
de schietbuis door het onderraam naar binnen kon worden getakeld met 
een hijsarm van een takelwagen die door het bovenraam stak. Aange-
zien het zwaartepunt van de schietbuis ver naar achteren ligt kon eerst 
de schietbuis door buiten te takelen al een eind naar binnen worden 
gebracht. Vervolgens werd de loop zo ver doorgeschoven dat het zwaar-
tepunt binnen kwam te liggen. Ten slotte werd de hijsarm door het boven-
raam geschoven (waarbij het takelblok vanwege de beperkte ruimte eerst 
moest worden losgekoppeld en binnen weer aangekoppeld) en de takel  
wederom bevestigd aan het nu binnen liggende zwaartepunt. Daarna kon 
de schietbuis boven de steunen worden gehesen waarop hij zou worden 
bevestigd. Nadat de exacte plaats van de steunen met behulp van de 
schietbuis proefondervindelijk was vastgesteld, werden deze met zware 
bouten aan de vloer vastgeklonken. Als laatste kwam de schietbuis op 
de steunen te liggen en werd op de achterste ervan vastgelast. Om het 
werk echt af te maken werden de steunen onderling met drie kruisstan-
gen verbonden. 

Het klinkt op papier vrij simpel, maar door de genoemde omstandigheden 
en de geboden veiligheid was toch de gehele dag nodig om het werk uit 
te voeren. Het resultaat van dit alles mag er wezen; wat een aanblik als 
je de zaal binnenkomt en de opstelling ziet! Als u daarbij bedenkt dat in 
diezelfde zaal voor de legerkorpsartillerie ook nog een Lance-raket en de 
kop van een Honest-John-raket zullen worden geplaatst, los van aller-
lei andere expositie-elementen, dan wordt een bezoek aan het museum 
meer dan ooit de moeite waard. Dit geldt zeker als over een aantal maan-
den de laatste zaal wordt ingericht met een overzicht van de operationele 
inzet van de artillerie en individuele artilleristen vanaf WO II. Hier geldt dus 
dat het hoe langer hoe leuker wordt het museum te bezoeken. Het team van 103 ConstrCie
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Zo ja, waar komt die vandaan? In paviljoen 3 van het NAM staat een 
kanon type ‘7 Veld’ waarvan op de loop een “W” is gegraveerd en 
daarboven een unieke kroon. Op het sluitstuk staat het jaartal 1906. 
Ongetwijfeld is de “W” het monogram van Koningin Wilhelmina. 
Ook is op de loop de wapenspreuk van de Artillerie gegraveerd.

Op twee kanonnen van het type ‘7 Veld’ 
die jaren voor het hoofdgebouw van het 
AOC op de Chassékazerne in Breda 
hebben gestaan zijn identieke grave-
ringen aangebracht . De gravering met 
deze gekroonde “W” is waarschijnlijk 
reden geweest om op het borstzak-
embleem en het wapenschild van het 
AOC dezelfde uniek gekroonde “W” 
aan te brengen.

dE NEdErlaNdSE kONiNGSkrOON
Enige jaren geleden heb ik reeds een oproep geplaatst in Sinte 
Barabara om nadere informatie te verkrijgen over het feit dat er 

een keizerskroon in plaats van een 
koningskroon is aangebracht op de 
loop van het betreffende kanon. Tot 
op heden wordt alleen bevestigd dat 
er sprake is van een keizerskroon, 
maar niet waarom dit type kroon is 
gebruikt.

NOG EEN kEizErSkrOON… 
Bij het doorbladeren van een Armamentaria (uitgave Legermu-
seum, jaarboek 1997-98.) werd mijn aandacht getrokken door 
een artikel “De helm met de cent” geschreven door de inmiddels 
overleden F.A.Th. Smits. Het onderwerp betrof het ontwerp voor 
de frontplaat van de helm N.M. (Nieuw 
Model) ook bekend als de Hembrug-
helm. In het artikel werden voorbeelden 
getoond van afgekeurde ontwerpen 
voor de helmplaat waarbij ook een “W” 
met de kroon. In dit geval is de afge-
beelde kroon ook te herkennen als een 
keizerskroon. De schetsen waren van de 
hand van de beeldhouwer/medailleur 
en industrieel ontwerper C.J. (Chris) van 
der Hoef (1875-1933).

Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd ook in het neutrale 
Nederland het belang onderkend voor het dragen van een stalen

helm als hoofdbescherming. Het eerste rapport hierover werd 
uitgebracht in 1916 en de eerste helm bij de Koninklijke land-
macht staat bekend als de M.16. Op een blauwdruk van de 
helm N.M. toont ons een helm N.M. nr. 2, model 1927, met cen-
traal geplaatst de locatie voor het helmembleem – ‘de helm met 
de cent’. In het jaarverslag van het Staatsbedrijf der artillerie-
inrichtingen staat vermeld dat het nieuwe model helm werd 
vastgesteld en dat er 22.000 helmen werden geproduceerd.  Bij 
de presentatie werd de behoefte gevoeld om de helm te voor-
zien van een nationaal symbool. Dit was in andere landen ook 
gebruikelijk om een metalen embleem op de helm aan te bren-
gen of het er op te schilderen. 

Chris van der Hoef was in de jaren 1900-1930 een vooraan-
staand en vernieuwend ontwerper van kunstnijverheid en 
penningen en oogstte internationale waardering. Hij wordt 
beschouwd als de belangrijkste Nederlandse medailleur van 
de 20e eeuw. Hij maakte twee schetsen voor de helmplaat: een 
gekroonde “W” en een heraldische Nederlandse leeuw. Binnen 
de organisatie van de krijgsmacht is echter de gekroonde 
beginletter van de naam van de regerende vorst(in) voorbehou-
den aan het gebruik op vaandels, standaarden en vuurmonden 
en op door het staatshoofd geïnitieerde onderscheidingen en 
medailles. Om die reden zal de gekroonde “W” waarschijnlijk 
zijn afgekeurd. 

EEN KEIZERSKROON OP 
HET KANON ‘7 VELD’?

TEkST /// lkOl arT B.d. F.T. dürST BriTT

Het afgekeurde ont-
werp helmplaat

NiEuWE iNFOrMaTiE GEzOCHT 
Door het detachement van de AVA wordt al jaren een banier 
gevoerd van de artillerie bij defilés, eerst bij het Bevrijdings-
defilé in Wageningen en nu bij het Veteranendefilé in Den 
Haag. Onbekend is tot ik 
de volgende foto’s vond 
hoe het NAM aan deze 
banier is gekomen. Wie 
kan informatie verschaf-
fen over de gelegenheid 
waarbij deze banier is 
aangeboden?

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.
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BarBarakruid BlOEiT
Vorig jaar is men in de gelegenheid gesteld om via het NAM een 
zakje Barbarakruid aan te schaffen. Degene die als eerste een bloei-
ende plant Barbarakruid aan heeft geboden is maj aat b.d. N. Verwey 
geweest die daarmee een kruik Barbara’s Bitter heeft gewonnen.

aGENda NaM
Op 8 september 2012 neemt het NAM deel aan de Open Monumen-
tendag. Als extra attractie is op de LbO aanwezig de “Halve Kom-
pagnie Artillerie der Dienstdoende Schutterij van ’s-Hertogenbosch 
1813-1907”. Deze vereniging richt zich vooral op de periode 1830-
1831, de tijd van de Belgische Opstand en de Tiendaagse Veldtocht.

Tot 27-10-2012 tijdelijke tentoonstelling in Museum Elburg m.m.v. 
NAM en Museum KRA. Het KRA stelde een 6-ponder kanon ter 
beschikking bij de openingsceremonie. 

Geschiedenis & Traditie

- Fam. Tuinstra - Stoet van Old Ruitenborgh:  
 kleding,voorschriften en diverse andere  
 artikelen 

- Mw. Essenveld: een beeld van Sinte   
 Barbara op sokkel, een routeschets E-Bt  
 922 Afdva, een poster werving vrijwilligers,  
 emblemen en onderscheidingstekens, een  
 boek ‘Nederlandse Artillerie’, diverse her-
 inneringstegels, -borden en artilleriecuriosa

- Maj cav b.d. W. Plink: documentatie   
 Tarakan-monument

- Fam. Tagnetti: een zakboekje (anno 19e  
 eeuw)

- D.t.v. dhr. J. Kurk: een glas in loodpaneel  
 met embleem rokende vulkaan (NOI,   
 Sumatra)

- Dhr. Gorseling: 2x cahier patrouillegege- 
 vens (Ned Indië 1946-1950) 

- Dhr. R.A.C. Hoksbergen d.t.v. kol art   
 b.d. R.W. Hoksbergen: een boekenserie  
 ‘Essays over WO1’ (deel 1 t/m 15 m.u.v.  
 deel 12 en 13)

- Lkol inf b.d. W.P.A. de Bruin d.t.v. lkol   
 art b.d. W. Hendriks: een ingelijste prent  
 Maj Seelig (met MWO en Citadelmedaille) 

- Lkol art b.d. W. Hendriks: een omslag 129  
 Afdva, een vaantje Barbara sporttoernooi,  
 voorschriften (3x) en een sectormal 

- Kap art b.d. P. C.C. Mous: een tekening  
 AOC, een boek ‘Festung Hoek van Hol 
 land’, een schietkaart (Duits) en een loop- 
 lamp

- Maj art b.d. H. Stenekes: bierpul Ambt (2x)  
 en diverse documenten

- Maj art b.d. E.H. Wagenvoort: een GT cpl.,  
 een DT en diverse andere attributen 

- Mw. K.I. Schipper: een GT cpl. met pet,  
 handschoenen en bottines 

- Mw. A. ten Cate-van der Poll: een menu 
 kaart Corps 2 RVA en een groepsfoto  
 cadetten SROOA

- Maj art b.d. A.W. van Drecht: een herinne- 
 rings tegel Legerplaats Ossendrecht

- Dhr. J. Kaspens: een schildje 14 Afdva en  
 een syllabus (leerstof pakket geschut)

- Sgt aat J.Wolfswinkel: PSU uitrusting dpl sgt

SCHENkiNGEN
Het Nederlands Artilleriemuseum heeft in de afgelopen periode (na 15 april) 

de volgende schenkingen mogen ontvangen:

Alle schenkers worden bij deze nogmaals hartelijk bedankt voor hun bijdrage om het Artilleristisch erfgoed te completeren. Heeft U nog voorwerpen 
en/of documentatie met een relatie naar Defensie en in het bijzonder naar de Artillerie en waarvan U afstand wenst te doen? In dat geval even bellen 
met 0525-657310, fax 657311 of e-mail nam.artillerie.museum@mindef.nl voor een afspraak om het af te leveren in ’t Harde om het op te laten halen.
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w oensdag 11 juli heeft de Historische Verzameling op 
de Luitenant-generaal Bestkazerne een Halftrack 
M3/M16 aan haar uitgebreide collectie mogen toe-

voegen. In de opbouwfase na de tweede wereldoorlog is de M3/
M16 ingezet binnen de toenmalige lichte luchtdoelartillerie een-
heden. Het voertuig werd vooral ingezet voor de statische verde-
diging van vitale objecten en voor de verdediging van manoeu-
vre eenheden tegen aanvallen vanuit de lucht. 

De overdrachtsceremonie begon met een welkomstwoord van 
de voorzitter Historische Verzameling Grondgebonden Luchtver-
dediging (HVGLVD), Luitenant-kolonel b.d. Polfliet. Aansluitend 
verplaatsten alle genodigden zich naar de achterzijde van de 
Historische Verzameling, alwaar de Halftrack kwam aangereden 
met een wel hele bijzondere bemanning. Deze bestond namelijk 
o.a uit de C-DGLC en de Chef-staf DGLC. Nadat het voertuig 
zijn plek had ingenomen in de loods van de historische verzame-
ling, vertelde de Luitenant-kolonel b.d. Oskam wat meer over de 
geschiedenis van de M3/M16 en bedankte hij de vrijwilligers die 
het voertuig hebben gerestaureerd.

Vanzelfsprekend is de historische verzameling ontzettend blij 
met deze nieuwe aanwinst voor haar collectie. Maar ook de chef-
staf van het DGLC, Luitenant-kolonel Buis is verheugd over de 
nieuwe aanwinst. ‘Prima voertuig om de historie van de grond-
gebonden luchtverdediging inzichtelijk te maken want zonder 
verleden is er geen toekomst’, aldus Luitenant-kolonel Buis. 

Historische Verzameling
Grondgebonden luchtverdediging 

ontvangt Halftrack

Halftrack nadert zijn nieuwe eindbestemming

Overdracht van de Halftrack aan de Voorzitter van de HVGLVD Luitenant-
kolonel b.d. Polfliet 

De nieuwe aanwinst van de HVGLVD wordt gevierd

TEkST /// ElNT J.M. ESSEr
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WaardE (Oud) arTillEriSTEN!
Het is mij een genoegen om de jaarlijkse Pa-zeunstapavond aan te kondigen op vrijdag 19 oktober 2012 
op de KMA in Breda.

De avond zal er als volgt uitzien. Vanaf 18.45 uur verzamelen we met alle artilleristen in de artilleriebox in 
de Grote Zaal van het Kasteel. Aansluitend zullen we ons om 19.15 uur verplaatsen naar een restaurant 
in het pittoreske Breda. Hier zullen we gezamenlijk dineren. De kosten voor het diner zullen rond de € 25 
zijn. Rond 22.00 uur sluiten we het diner af en zullen we per familie in de binnenstad op stap gaan om 
onder het genot van een drankje de familiebanden te versterken.

De kosten voor het diner, dienen aan het begin van de avond in de Grote Zaal contant te betalen bij 
de cadet-korporaal de Jonge, de penningmeester van CWVA ‘De Artillerist’. Indien u gebruik wenst te 
maken van legering, dan dient u dit zo spoedig mogelijk aan te geven bij het FAB van LFD Breda (tel: 
076-5273002) in verband met beperkte legeringcapaciteit.

Gelieve ondergetekende uiterlijk voor 5 oktober te laten weten of u op deze avond aanwezig zult 
zijn, in verband met de reservering bij het restaurant.

Graag tot 19 oktober!

Met vriendelijke groet,

Cadet-sergeant S.K. Nijland
voorzitter CWVA “De Artillerist”
E-mail: sk.nijland@nlda.nl
Tel: 06-21394998

CWVA ‘De Artillerist’
Kasteelplein 10
4811 XC Breda

Verenigingsnieuws

Pa-zeunstapavond
CWVA ‘De Artillerist’



Verzet naar 1e helft 2013
LUITENANT-KOLONEL TONNETKAZERNE / LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK
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SYMPOSIUM - STATIC SHOW - LIFE FIRING   JOINT FIRES & AIR AND MISSILE DEFENCE

3 oktober verzet!

Hoe dan ook, een vervelende, maar ook noodzakelijke 
beslissing. Vervelend, omdat een Artillerie event een 
goed gelegenheid is om in te gaan op nieuwe ontwik-

kelingen en elkaar bij te praten. Het versterkt ook de saamhorig-
heid van de leden van een steeds kleiner wordend Wapen en 

Alle actiefdienende artillerieofficieren, actiefdienende 
reserve-artillerie officieren en artillerieofficieren die in 2012 
door ontslag afscheid hebben genomen van het Wapen der 

Artillerie worden zoals gebruikelijk uitgenodigd door (de secretaris 
van) de Wapenoudste tot het bijwonen van de jaarlijkse bijeenkomst 
ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van het Wapen der 
Artillerie. 

Reserveofficieren die in 2012 met ontslag zijn gegaan dienen, indien 
zij gebruik willen maken van de afscheidbijeenkomst met de Wape-
noudste, zich hiervoor uiterlijk 12 oktober 2012 aan te melden bij 
het bestuur van hun VOA-afdeling voor actiefdienende leden. Het 
bestuur geeft de aanmelding door aan (de secretaris van) de Wape-
noudste. 

Leden van de Vereniging Officieren Artillerie, die beroepsofficier b.d. 
óf reserveofficier b.d. zijn, die willen deelnemen aan de Jaardag op 

donderdag 10 januari 2013 dienen zich op te geven bij het bestuur 
van de VOA-afdeling waartoe zij behoren tot uiterlijk 12 oktober 
2012. Na die datum geven de VOA-afdelingsbesturen de namen 
door aan de secretaris van het landelijk bestuur. De eigen bijdrage 
bedraagt € 5.

Het landelijk bestuur stelt vervolgens de delegatie van de VOA-leden 
samen, met inachtneming allereerst van de volgorde van aanmel-
den. De VOA-afdelingsbesturen worden daarom verzocht bij aan-
melding de datum van aanmelding aan te geven met daarbij de 
ledensterkte van de afdeling. Het landelijk bestuur geeft de namen 
door aan de secretaris van de Wapenoudste, die zorg draagt voor 
de uiteindelijke uitnodiging met alle benodigde gegevens. Het lan-
delijk bestuur geeft de namen van de eventuele afvallers door aan 
de afdelingsbesturen met het verzoek betrokkenen te informeren.

schept de gelegenheid de noodzakelijke eenheid van opvatting 
te bewerkstelligen. Dat is zeker van belang als in de nabije toe-
komst Defensie weer een veer zal moeten laten. Het is ook ver-
velend met het oog op de afspraken die al waren gemaakt met 
vertegenwoordigers van defensiegerelateerde bedrijven die ons 
kunnen informeren over mogelijke toekomstige ontwikkelingen 
en die zich in ons magazine presenteren. Maar toch ook: nood-
zakelijk. Immers, als je iets doet moet je het goed doen, anders 
heb je er niets aan. Er zijn dan te weinig deelnemers aan wie je 
een boodschap kwijt kunt, of ze zijn met andere, op dat moment 
belangrijkere, dingen bezig, of je kunt niet laten zien wat een 
belangrijk element in het totale beeld vormt. 

Het zij zo, volgend jaar doen we het in ieder geval en dan goed. 
Binnenkort wordt de nieuwe datum bekend gesteld. Daarbij 
moet nog worden aangevuld dat op de aanstaande jaardag Artil-
lerie op 10 januari een minisymposium zal worden gehouden om 
in ieder geval de deelnemers alvast bij te kunnen praten. Dan 
ligt het accent op saamhorigheid, het versterken van onderlinge 
contacten en daar gaat het om. In ieder geval een goede reden 
om deel te nemen en een gelegenheid om ook onze gewaar-
deerde relaties te ontvangen. 

Door omStAnDigHeDen Die te mAken HeBBen 

met De oefenActiViteiten VAn De operAtionele 

eenHeDen, Het lopenDe reorgAniSAtietrA-

ject en De BeScHikBAArHeiD VAn mAterieel zAg 

c-otcVuSt, kolonel StepHAn kooijmAn, zicH 

geDwongen, nA oVerleg met De wApenouDSte 

en lkol mArcel BuiS AlS p-c- Dglc, Het Voor 

3 oktoBer AAnStAAnDe geplAnDe Artillerie 

eVent met SympoSium/ StAtic SHow/ life firing 

te Verzetten nAAr Begin VolgenD jAAr. wAt De 

reorgAniSAtie Betreft BeVinDt Het AAnStAAnDe 

‘VuurSteuncommAnDo’ zicH in een BeSliSSenDe 

fASe, juiSt omDAt nu De perSonele conSequen-

tieS DuiDelijk gAAn worDen. 

Aanmelding voor de jaardag Artillerie op 10 januari 2013
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Het eerste dance deel wordt vanaf 20.00 uur verzorgd door 
de Coverband Yesz! De Coverband speelt (met pauze) in de 
hoofdzaal. 

Het tweede dance deel is voor rekening van de DJ’s Richy 
Montana en Remy Basa. Zij draaien vanaf 22.00 uur tot aan 
sluiting in de serre (Westzijde) de hits van nu en vroeger.

Dj’s Richy Montana en Remy Basa zijn pas 22 en 21 jaar, 
maar hebben toch al de nodige jaren ervaring. Op 15-jarige 
leeftijd zijn zij allebei begonnen met draaien in club Rio te 
Emmeloord. Inmiddels behoren zij al enkele jaren tot de 
resident dj’s van Chez Marknesse, verkozen tot populair-
ste club van midden Nederland, waar zij in de hoofdzaal 
staan voor een gevarieerd publiek. Daarnaast worden ze 
door het hele land gevraagd, van studentenfeesten tot 
bruiloften. Het in de vingers hebben van praktisch alle 
gangbare muziekstijlen leidt overal tot dansende mensen 
en vrolijke gezichten. Met de muziek van toen en nu, wordt 
het gegarandeerd een leuke avond. 

Yesz! is een allroundband met een breed repertoire varië-
rend van achtergrondmuziek tot stevige dans- en feestmu-
ziek (pop en rock). Yesz! heeft in de 12,5 jaar dat zij bestaat 
een zeer goede reputatie opgebouwd en is in staat geble-
ken om elk feest naar een swingend hoogtepunt te bren-
gen. De band bestaat uit zes goed op elkaar ingespeelde 
muzikanten welke gevestigd zijn in en om Groningen. 

Bezetting: Chahinda: Zang; Rianne: Saxofoon en Zang; 
Hans: Gitaar en Zang; Vaughin: Slaggitaar; Klaas: Bas; 
Martin: Drums.
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galafeest 2012
Dinner & Dance

Verenigingsnieuws

progrAmmA:
Na plechtig ontvangst (vanaf 19.00 uur) en het maken van 
een staatsie foto zal om 20.00 uur het formele welkomstwoord 
worden gesproken en start het GALA. Dit maal wordt een Walking 
Dinner met een aantal heerlijke gerechten gedurende de avond 
geserveerd. U kunt kiezen om deze in de serre te 
nuttigen of aan een staan-tafel of relaxed zittend in de 
old-dutch/serre Oostzijde en eetzaal. Ter afsluiting is er 
voor uw vertrek een verfrissend ijsje. Het eerste dance 
deel is vanaf 20.00 uur en wordt verzorgd door de 
Coverband Yesz! in de hoofdzaal. Het tweede dance 
wordt uitgevoerd door de DJ’s Richy Montana en 
Remy Basa. Zij draaien vanaf 22.00 uur tot aan sluiting 
de hits van nu en vroeger in de serre (Westzijde).

Mocht u na het lezen van deze laatste oproep 
toch overwegen om u aan te melden of u stelt 
vast dat u dit nog had willen doen maar was 
vergeten om het te doen, hier de optie om u aan 
te melden.

Stuur een mail naar galafeest2012@hotmail.com.
U ontvangt digitaal de aanmeldingskaart, OF Surf 
naar www.voaweb.nl en meldt u online aan,

OF Vul de aanmeldingskaart in die u in het vorige Sinte Barbara 
nummer heeft ontvangen.

Inschrijving kan nog tot 23 september

Zaterdag 13 oktober is het 6de GALA voor Officieren van 
de Artillerie tezamen met hun introducés en… NIEUW, 
de supporters van GunnersSupport. 

De Commissie van Voorbereiding, bestaande uit een mix van 
beroepscollega`s, reservisten en BD’ers, ofwel, een doorsnee 
van ons Wapen heeft weer alles uit de kast gehaald om een 
geweldig GALA te realiseren. 

Ook dit jaar wordt het GALA actief ondersteund door het 
Korps Veldartillerie, het Korps Rijdende Artillerie en het Korps 
Luchtdoelartillerie. Een ieder op eigen wijze en met een 
eigen inbreng. Het is goed dat naast de overeenkomsten, de 
verschillen en daarmee de verschillende identiteiten gekoesterd 
en onderscheidenlijk blijven. 

Elk jaar willen wij het GALA beter organiseren. Op basis van uw 
suggesties is het één en ander aangepast. Scheiding van muziek. 
Aparte ruimtes voor Yesz!, de allround band met een breed 

repertoire van twee jaar geleden, en de DJ’s Richy Montana en 
Remy Basa, talenten uit de Noord Oost Polder. Geen gedekte 
tafels maar een prachtig “walking dinner” met verschillende 
gangen. En dat alles onder leiding van onze Johan Kurk. 

Naast onze Artillerie collegae hopen wij dit jaar ook collegae van 
andere krijgsmachtonderdelen te verwelkomen. Immers, Defensie 
wordt steeds meer paars. Heeft u in dit opzicht zin om andere 
collegae van Defensie te attenderen of uit te nodigen…laat deze 
kans niet glippen. Was de Knobbel voorheen vooral Landmacht-
groen gekleurd. Tegenwoordig komen wij ook de collega`s van de 
Koninklijke Marine en het Korps Mariniers en van de Koninklijke 
Luchtmacht tegen op onze Heilige Bodem van Barbara. 

De Commissie van Voorbereiding wenst u een wederom een 
fantastisch GALA feest toe. 

Luitenant-kolonel ( R) Jan G. Kreuger
Voorzitter

Galafeest 2012 Dinner & Dance 
Zaterdag 13 Oktober Legerplaats bij Oldebroek 

 Voor alle Officieren van de Artillerie en Luchtdoelartillerie inclusief hun partners & introducés en onze relaties van Gunners Support  
 

Dresscode Gala 
 

Kosten 45 euro pp* 
 
 * incl. walking dinner, 5 x consumptiebonnen en extra`s 



 Personalia

21-okt	 RANG	Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	C.L.	baron	van
	 Harinxma	thoe	Sloote	 84	jaar
	 Frans	Halslaan	1	a,	3723	EA	BILTHOVEN	/	NL
	 TEL 030-278	28	92 /	REG NR	281021000

21-okt	 RANG	Kap	b.d.	/	NAAM	E.	Schaftenaar	 80	jaar
	 Zandsteenstraaat	15,	8084	XG	'T	HARDE	/	NL
	 TEL	052-565	18	99 /	REG NR	321021329

22-okt	 RANG	Genm	b.d.	/	NAAM	H.	Leeflang	 80	jaar
	 Vennen	32,	5104	CV	DONGEN	/	NL
	 TEL 016-231	70	90 /	REG NR	321022224

23-okt	 RANG	Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	H.F.W.	Klein	Bog	 89	jaar
	 Oude	's-Gravelandseweg	11,	1406	LB	BUSSUM	/	NL
	 TEL 035-693	02	83	/	REG NR	231023013

26-okt	 RANG	Kap	(R)	b.d	/	NAAM	H.	van	't	Veen	 82	jaar
	 Verdiweg	9,	9761	JL	EELDE	/	NL
	 TEL 050-309	37	55 /	REG NR	301026193

27-okt	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	Drs.	R.G.	Greve	 84	jaar
	 Grieglaan	11,	2253	BC	VOORSCHOTEN	/	NL
	 TEL 071-561	38	77 /	REG NR	281027000

27-okt	 RANG	Bgen	TS	b.d.	/	NAAM	Ir.	H.J.	de	Bruine	 83	jaar
	 Westeinde	13,	2451	VZ	LEIMUIDEN	/	NL
	 TEL 071-331	94	44 /	REG NR	291027000

27-okt	 RANG	Maj	tit	b.d.	/	NAAM	J.H.M.	van	Alphen	 81	jaar
	 Spoorstraat	22,	3811	MP	AMERSFOORT	/	NL
	 TEL 033-461	23	53 /	REG NR	311027002

28-okt	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	Mr.	J.G.	Teeuwissen	 82	jaar
	 Julianalaan	1,	8051	PE	HATTEM	/	NL
	 TEL	038-444	10	47 /	REG NR	301028077

30-okt	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	S.A.	de	Berg	 83	jaar
	 Pr.	Mauritslaan	8,	8084	AK	'T	HARDE	/	NL
	 TEL 052-565	21	43	/	REG NR	291030106

07-nov	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	A.W.	Tresling	 97	jaar
	 Oude	Bennekomseweg	23,	6717	LM	EDE	Gld	/	NL
	 TEL 031-863	22	78 /	REG NR	151107007

08-nov	 RANG	Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	J.	Everaert	 83	jaar
	 Copernicusstraat	296,	2561	XH	'S-GRAVENHAGE	/	NL
	 TEL 070-887	64	66 /	REG NR	291108144

12-nov	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	E.H.Th.	Ten	Berge	 81	jaar
	 Sperwerlaan	54,	2261	CX	LEIDSCHENDAM	/	NL
	 TEL	070-301	04	80 /	REG NR	311112020

13-nov	 RANG	Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	Ing.	Jac.P.	Vrolijk	 86	jaar
	 Stevinstraat	29	D,	2587	EA	'S-GRAVENHAGE	/	NL
	 TEL 070-351	45	59 /	REG NR	261113112

16-nov	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	R.	Leijenaar	 84	jaar
	 Cypressenlaan	8,	B-3080	TERVUREN	/	BELGIE
	 TEL 3227674044 /	REG NR	281116000

18-nov	 RANG	Kap	b.d.	/	NAAM	R.	Winkel	 82	jaar
	 Amselweg	5,	D-49751	SPAHNHARRENSTÄTTE	BRD
	 REG NR	301118003

19-nov	 RANG	Maj	b.d.	/	NAAM	A.	Eger	 82	jaar
	 Adr.van	Bergenstraat	6,	4811	ST	BREDA	/	NL
	 TEL 076-521	77	01 /	REG NR	301119026

20-nov	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	J.M.	Bijleveld	 93	jaar
	 Utrechtseweg	162,	6812	AK	ARNHEM	/	NL
	 TEL 026-351	04	38 /	REG NR	191120016

20-nov	 RANG	Kap	b.d.	/	NAAM	C.	de	Voogd	v.der.Straten	 82	jaar
	 Het	Landeweerd	19,	7451	VB	HOLTEN	/	NL
	 TEL 054-836	50	27 /	REG NR	301120112

21-nov	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	J.H.	Buitenhuis	 90	jaar
	 Schijfstraat	92,	4847	SN	TETERINGEN	/	NL
	 TEL 076-571	37	31 /	REG NR	221121000

22-nov	 RANG	Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	E.B.	van	den	Biggelaar	 86	jaar
	 Potgieterlaan	7,	1401	AS	BUSSUM	/	NL
	 TEL 035-691	20	56 /	REG NR	261122014

80 (+) jarigen

01-sep	 RANG	Lkol	(R)	b.d.	/	NAAM	Mr.	M.	Enschedé	 86	jaar
	 Zuidlaan	36,	2111	GC	AERDENHOUT	/	NL
	 TEL 023-524	02	08 /	REG NR	260901166

03-sep	 RANG		Kap	b.d.	/	NAAM	H.C.	Bosker	 81	jaar
	 Eerbeekseweg	25.	7371	CB	LOENEN	(GLD)	/	NL
	 TEL 055-533	70	49 /	REG NR	310903030

09-sep	 RANG	Kol	b.d.	/	NAAM	J.A.	Baron	de	Smeth	 88	jaar
	 Torfhoeken	13,	B-2970	SCHILDE	/	BELGIE
	 TEL 323	383	45	37	/	REG NR	240909013

10-sep	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	P.J.	Staleman	 86	jaar
	 Hamakerstraat	77,	kamer	134	3052	JA	ROTTERDAM	/	NL
	 TEL 010-412	25	47 /	REG NR	260910201

10-sep	 RANG	Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	Ing.	P.J.T.	Masthoff	 82	jaar
	 Gildenlaan	58,	6114	XP	SUSTEREN	/	NL
	 TEL	046-449	14	76 /	REG NR	300910000

14-sep	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	Drs.	H.M.	Stuurman	 85	jaar
	 Postels	Huufke	8,	5512	AV	VESSEM	/	NL
	 TEL 0497-59	16	09 /	REG NR	270914201

18-sep	 RANG	Maj	(R)	b.d	/	NAAM	Ing.	G.D.	Hoogeland	 82	jaar
	 Elzenoord	31,	8172	AX	VAASSEN	/	NL
	 TEL	0578-57	18	69	/	REG NR	300918140

22-sep	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	C.	Kramer	 80	jaar
	 Oude	Bennekomseweg	47,	6717	LM	EDE	Gld	/	NL
	 TEL	0318-61	28	09 /	REG NR	320922000

25-sep	 RANG	Lgen	tit	b.d.	/	NAAM	T.	Meines	 91	jaar
	 Park	Veursehout	/	Buizerdlaan	119,	
	 2261	CS	LEIDSCHENDAM	/	NL
	 TEL	070-320	44	09	/	REG NR	210925007

27-sep	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	Drs.	A.H.	Zijderveld	 85	jaar
	 Bremstraat	14,	8171	XT	VAASSEN	/	NL
	 TEL	057-857	55	57	/	REG NR	270927212

02-okt	 RANG	Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	J.J.	Dekker	 87	jaar
	 Kennemerstraatweg	7,	1851	AS	HEILOO	/	NL
	 REG NR	251002144

04-okt	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	W.L.	Groenendaal	 81	jaar
	 Hessenweg	23,	6718	TC	EDE	Gld	/	NL
	 TEL 0318-61	07	66 /	REG NR	311004115

06-okt	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	A.W.	Knol	 82	jaar
	 Laan	van	Ypenhof	126,	3062	ZN	ROTTERDAM	/	NL
	 TEL 010-452	25	40 /	REG NR	301006045

07-okt	 RANG	Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	Mr.	H.W.	Raven	 82	jaar
	 Everocken	19,	3271	AD	MIJNSHEERENLAND	/	NL
	 TEL 018-660	27	01 /	REG NR	301007000

09-okt	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	C.H.	Honcoop	 88	jaar
	 "Vechtstaete"	Molenerf	5,	7731	BV	OMMEN	/	NL
	 TEL 052-945	50	69 /	REG NR	241009014

09-okt	 RANG	Kol	b.d.	/	NAAM	Drs.	Th.H.J.	Tromp	 80	jaar
	 Hengelostraat	102,	1324	GZ	ALMERE	/	NL
	 TEL 036-530	38	82 /	REG NR	321009370

11-okt	 RANG	Bgen	b.d.	/	NAAM	P.J.	van	Driel	 82	jaar
	 Mecklenburglaan	8,	3843	BP	HARDERWIJK	/	NL
	 TEL 034-155	95	58	/	REG NR	301011184

13-okt	 RANG	Kol	arts	b.d.	/	NAAM	J.A.A.	Wynekes	 94	jaar
	 Vondellaan	28,	3852	BM	ERMELO	/	NL
	 TEL 034-155	30	08	/	REG NR	181013000

16-okt	 RANG	Lgen	b.d.	/	NAAM	W.J.	Loos	 82	jaar
	 Veldhuyzen	van	Zantenpark	21,	2163	GB	LISSE	/	NL
	 TEL 025-241	98	30 /	REG NR	301016107

16-okt	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	L.M.	Otto	 80	jaar
	 Emmaplein	1,	1165	HW	HALFWEG	/	NL
	 TEL 020-497	43	40	/	REG NR	321016275

21-okt	 RANG	Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	H.M.M.	Schreurs	 89	jaar
	 Bentincklaan	39	A,	3039	KH	ROTTERDAM	/	NL
	 TEL 010-465	70	72 /	REG NR	231021020
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Bevorderd tot

Generaal-majoor	 L.J.A	Beulen	(luart)

Kolonel	 R.	Rietbergen	(ts/luart)

Majoor	 J.M.	Jansen	(art)
	 M.	Serne	(luart)

Kapitein:	 B.C.	den	Turk	(art)		 	
	 M.	van	der	Vorm	(art)
	 S.	van	Mansom	(art)
	 H.L.	Stomp	(art)

	 H.K.B.	Oosterhof	(luart)
	 P.H.	de	Koning	(art)

Eerste-luitenant:	 J.H.	Dumoulin	(art)
	 N.	Hulshof	(art)
	 B.W.A.	Elema	(art)
	 V.	Bottema	(art)
	 R.G.	Kiljan	(art)

Tweede-luitenant	 J.	Van	den	Berg	(art)
	 S.V.A	van	den	Elsen	(art)

de actieve dienSt verlaten

Luitenant-kolonel		 E.A.	Honing	(luart)
	 	 	 M.H.E.	Weijers	(art)

Majoor	 	 	 H.	Haagendoorn	(art)

Kapitein		 	 M.	Vreeken	(luart)

Eerste-luitenant	 	 M.P.	Jansen	(luart)

80 (+) jarigen

22-nov	 RANG	Kol	b.d.	/	NAAM	H.W.	Hiddema	 84	jaar
	 Grootslag	71,	3991	RB	HOUTEN	/	NL
	 TEL 030-254	55	18 /	REG NR	281122420

25-nov	 RANG	Genm	b.d.	/	NAAM	W.J.	Poot	 82	jaar
	 't	Hazeveld	71,	3862	XA	NIJKERK	/	NL
	 TEL 033-245	86	45 /	REG NR	301125083

01-dec	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	A.J.W.	Rommes	 95	jaar
	 Rubenslaan	1	Flat	F1,	3723	BM	BILTHOVEN	/	NL
	 TEL 030-693	99	54 /	REG NR	171201006

04-dec	 RANG	Maj	b.d.	/	NAAM	H.T.	André	 82	jaar
	 Elzenoord	26,	8172	AZ	VAASSEN	/	NL
	 TEL 057-856	09	37 /	REG NR	301204005

05-dec	 RANG	Kol	b.d.	/	NAAM	F.H.	Beem	 90	jaar
	 Laan	van	Berendrecht	172,	2352	VM	LEIDERDORP	/	NL
	 TEL 071-589	55	31	/	REG NR	221205019

06-dec	 RANG	Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	S.	de	Boer	 87	jaar
	 Molenwijck	133,	5175	WE	LOON	OP	ZAND	/	NL
	 TEL	041-653	26	21 /	REG NR	251206015

06-dec	 RANG	Maj	(R)	b.d	/	NAAM	B.R.	Bramer	 81	jaar
	 Da	Costalaan	6,	1401	BH	BUSSUM	/	NL
	 TEL 035-691	86	66	/	REG NR	311206019

06-dec	 RANG	Elnt	(R)	b.d.	/	NAAM	Dr.	G.	de	Roos	 81	jaar
	 Damweg	1,	7156	LH	BELTRUM	/	NL
	 TEL 054-448	15	40	/	REG NR	311206309

06-dec	 RANG	Kol	b.d.	/	NAAM	H.A.	van	Randwijk	 80	jaar
	 Wolfhezerweg	120-57,	6874	AW	WOLFHEZE	/	NL
	 TEL 026-482	22	58	/	REG NR	321206309

09-dec	 RANG	Maj	b.d	/	NAAM	J.	de	Smit	 80	jaar
	 Hendrik	Munniklaan	30,	3851	WH	ERMELO	/	NL
	 TEL 034-155	13	91 /	REG NR	321209335

10-dec	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	J.	de	Koning	 89	jaar
	 Gildeland	20,	8162	XL	EPE	/	NL
	 TEL 057-862	18	43 /	REG NR	231210013

11-dec	 RANG	Kol	b.d.	/	NAAM	B.J.	de	Vries	 87	jaar
	 Zandingsweg	6,	6731	BJ	OTTERLO	/	NL
	 TEL	031-859	16	29	/	REG NR	251211085

12-dec	 RANG	Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	B.P.	Hofstede	 91	jaar
	 Park	Boswijk	464,	3941	AH	DOORN/	NL
	 TEL 034-351	94	64 /	REG NR	211212003

12-dec	 RANG	Maj	b.d.	/	NAAM	P.	Flohil	 85	jaar
	 Mevr.v.d.Meijstraat	20	A,	6243	AP	GEULLE	/	NL
	 TEL	043-364	90	78	/	REG NR	271212183

14-dec	 RANG	Kap	b.d.	/	NAAM	W.	Bot	 81	jaar
	 Bernhardstraat	68,	1741	CW	SCHAGEN	/	NL
	 REG NR	311214018

15-dec	 RANG	Kol	b.d.	/	NAAM	M.G.E.M.	Smals	 82	jaar
	 Gen.v.Swietenlaan	22,	7316	BB	APELDOORN	/	NL
	 TEL 055-522	00	10 /	REG NR	301215190

17-dec	 RANG	Genm	b.d.	inf	/	NAAM	M.	de	Jong	 88	jaar
	 Zutphensestraatweg	8,	6881	WR	VELP	GLD	/	NL
	 TEL 026-361	45	44 /	REG NR	241217020

17-dec	 RANG	Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	J.D.	van	der	Velde	 87	jaar
	 Wjitteringswei	31,	8495	JK	ALDEBOARN	/	NL
	 TEL 0566-62	16	98 /	REG NR	251217098

21-dec	 RANG	Kol	b.d.	/	NAAM	D.	Meijer	 85	jaar
	 Beethovenlaan	307,	6865	DS	DOORWERTH	/	NL
	 TEL 026-333	56	83 /	REG NR	271221197

21-dec	 RANG	Kap	(R)	b.d.	/	NAAM	Mr.	C.M.S.A.	van	Oeveren	 85	jaar
	 Moeflonlaan	30	B-3090	OVERIJSE	/	BELGIE
	 TEL 3226875607 /	REG NR	271221238

25-dec	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	K.G.	Enters	 81	jaar
	 Baron	van	Lyndenstraat	34,	8081	VC	ELBURG	/	NL
	 TEL 052-568	19	91 /	REG NR	311225091

30-dec	 RANG	Lkol	b.d.	/	NAAM	Ir.	H.	Forbes	 88	jaar
	 Wildhoeflaan	38,	2566	RW	'S-GRAVENHAGE	/	NL
	 TEL	070-368	93	07 /	REG NR	241230487
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Het zeer grote aantal aanwezigen dat op 27 juni te Breda de uitvaart bijwoonde van Bob Verkuil, gaf 
blijk van de sympathie die dit lid van onze vereniging gedurende zijn leven had verkregen in de mili-
taire en burgerkringen waarin hij tijdens de zo zeer uiteenlopende fasen van zijn leven heeft verkeerd.

Bij	zijn	overlijden	92	 jaar	oud	behoorde	hij	 tot	de	nu	nog	
maar	kleine	groep,	die	 in	ons	Nederlands	Oost-Indië	nog	
vóór	de	aanvang	van	de	oorlog	tegen	Japan,	zijn	militaire	
carrière	aanving.	Bob	doorliep	de	officiersopleiding	aan	de	
KMA	 te	 Bandoeng,	 werd	 bij	 de	 capitulatie	 van	 het	 KNIL	
aanvankelijk	 door	 de	 bezetter	 geïnterneerd	 en	 verkreeg	
bij	reorganisatie	de	status	van	krijgsgevangene.	Zijn	staat	
van	dienst	vermeldt	zijn	bevrijding	te	Logas	op	Sumatra	in	
augustus	1945.	Met	vermelding	van	slechts	de	naam	van	
die	berg	op	Sumatra,	staat	vast	dat	Bob	een	van	de	overle-
venden	was	van	het	legioen	van	50.000	gevangenen,	door	
de	bezetter	ingezet	bij	de	aanleg	van	de	infame	Pakanba-
roe	spoorlijn,	waar	meer	dan	de	helft	van	hen	het	leven	liet.

Bob	werd	geacht	per	8	juni	1942	de	rang	van	tweede-lui-
tenant	te	hebben	verkregen,	wat	hij	in	het	kamp	natuurlijk	
niet	heeft	geweten,	geen	lepel	rode	rijst	meer	kreeg	en	nog	
minder	kon	voorzien	dat	hij,	zoals	al	zijn	collega’s	ambte-
naren,	over	de	tijd	van	hun	gevangenschap	geen	rode	cent	
salaris	zou	ontvangen.	Over	zijn	plaats	in	de	ranglijst	moest	
eerst	 later	 per	 Gouvernementeel	 Besluit	 worden	 beslist;	
in	sommige,	maar	niet	in	alle	dingen,	is	onze	overheid	erg	
zorgvuldig.

Inmiddels	bevorderd	tot	eerste-luitenant,	raakt	Bob	tijdens	
de	eerste	politionele	actie	eind	oktober	1946	door	vijande-

lijk	vuur	gewond	en	wordt	voor	herstel	tijdelijk	naar	Neder-
land	gestuurd.	In	oktober	1948	weer	terug	naar	ons	Indië,	
volgt	met	de	overgang	van	het	beroepspersoneel	van	het	
KNIL	naar	de	Koninklijke	Landmacht	in	1950	de	plaatsing	
van	Bob	Verkuil	naar	Nederland,	aanvankelijk	bij	de	Infan-
terie,	maar	in	1950	naar	het	wapen	der	Artillerie.

De	 rangen	 vlot	 doorlopende,	 volgt	 voor	 Bob	 de	 onver-
mijdelijke	 plaatsing	 bij	 de	 luchtdoelartillerie	 wat	 naar	 het	
inzicht	van	de	toenmalige	strategie	het	grootste	korps	van	
de	 landmacht	 zou	 worden.	 Aanvankelijk	 ingedeeld	 bij	 de	
zware	LuA,	ging	hij	 later	over	naar	de	lichte	LuA.	Met	zijn	
pensionering	in	1985	eindigde	voor	dan	Luitenant-kolonel	
Bob	Verkuil	de	militaire	carrière.	

Collega’s	waarmee	hij	heeft	samen	gewerkt,	één	in	het	bij-
zonder	die	hem	bij	het	Artillerie	Opleidings	Centrum	goed	
heeft	gekend,	karakteriseert	Bob	als	een	mens	om	te	ver-
trouwen;	een	mens	om	op	te	bouwen;	een	mens	om	van	
te	houden!	We	wensen	zijn	echtgenote	Marie-Thérèse,	de	
sterkte	 toe	om	het	verlies	 te	dragen	en	spreken	de	hoop	
uit	dat	wij	haar,	zoals	in	de	dagen	dat	zij	Bob	steeds	in	ons	
verenigingsverband	vergezelde,	nog	dikwijls	in	ons	midden	
kunnen	begroeten.

Joop AL

˜ in MeMoriaM ˜

MariUS laUrent verKUil
Luitenant-kolonel	der	Artillerie	b.d.

Sidanglaya (West-java), 17 mei 1920                              † tilburg, 22 juni 2012

overleden

Lkol	(R)	b.d.	Tj.A.	Reitsma,	92	jaar,	op	1	mei	2012	te	Den	Haag
Elnt	b.d.	Mr.	M.M.	de	Jager-Meezenbroek,	87	jaar	op	28	mei	2012	te	Den	Haag
Maj	b.d.	J.	(Joop)	Driesse,	80	jaar,	op	31	mei	2012	te	Oude	Tonge
Maj	(R)	b.d.	Drs.	J.	Strietman,	72	jaar,	op	6	juni	2012	te	Epe
Maj	b.d.	H.M.P.	Rosbergen,	61	jaar,	op	15	juni	2012	te	Biddinghuizen
Lkol	b.d.	M.L.	Verkuil,	92	jaar,	op	22	juni	2012	te	Tilburg
Kap	b.d.	J.A.	Molenaar,	68	jaar,	op	6	juli	2012	te	Den	Helder
Elnt	(R)	b.d.	B.H.	Niestern,	op	31	juli	2012	te	Delfzijl
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Simon was de laatste tijd geen regelmatige bezoeker meer van onze VOA bijeenkomsten, maar wij 
hadden ook geen melding gekregen dat hij iets ernstigs mankeerde, daarom kwam het bericht van 
zijn overlijden voor ons heel onverwacht en met een klap aan.

Uithuizermeeden, 28 augustus 1928                                      † Meppel, 3 april 2012 

Na	drie	jaar	uitstel	is	Simon	in	november	1951	opgekomen	
als	 toekomstige	 infanterist	 bij	 het	 Garde	 Regiment	 Prin-
ses	 Irene.	 Hij	 is	 na	 zijn	 officiersopleiding	 in	 januari	 1953	
als	vaandrig	geplaatst	bij	422	Bataljon	Infanterie.	Hij	heeft	
het	goed	naar	zijn	zin	en	tekent,	na	het	uitdienen	van	zijn	
klein	verlof,	steeds	voor	een	 jaar	bij.	Na	zijn	plaatsing	bij	
het	Depot	Veldartillerie	 in	Brabant,	begrijpt	Simon	dat	hij	
eigenlijk	bij	de	Artillerie	 thuis	hoort.	 In	 januari	1956	wordt	
hij	als	reserve	tweede	Luitenant	geplaatst	bij	het	Regiment	
van	Essen	en	als	langverbander	in	opleiding	genomen	om	
de	fijnste	kneepjes	van	het	artillerievak	te	leren.	In	deze	tijd	
is	hij	ook	in	het	huwelijk	getreden	met	Tine	en	gaan	zij	 in	
Breda	wonen.	Simon	blijft	bij	het	opleidingsdepot	werken,	
wordt	1	januari	‘58	eerste	luitenant	en	op	1	september	1963	
geplaatst	bij	de	dual	capable	119	Afdeling	Veldartillerie,	uit-
gerust	met	de	Honest	John	raket.	Hij	gaat	op	de	Havelter-
berg	 wonen	 en	 verplaatst	 zich	 in	 enorm	 grote	 Opels	 om	
zijn	dan	al	grote	gezin	te	kunnen	verplaatsen.	Na	zijn	oplei-
ding	 tot	 commandant	 lanceerpeloton	 vervult	 hij	 diverse	
functies	ook	als	kapitein	en	majoor	bij	de	afdeling.	In	deze	

periode	was	 ik	ook	6	 jaar	geplaatst	bij	119	Afdva	en	heb	
ik	 Simon	 leren	 kennen	 als	 een	 hard	 werkende,	 betrouw-
bare	 en	 fijne	 collega,	 die	 uitstekend	 met	 personeel	 kon	
omgaan.	Na	opheffing	van	119	Afdva	in	1979	heeft	hij	tot	
zijn	FLO	in	1983	nog	vier	 jaar	 in	een	 logistieke	functie	bij	
129	Afdva,	een	nucleaire	eenheid	uitgerust	met	de	Lance	
raket,	gediend.	Na	zijn	FLO	zet	hij	zich	op	diverse	plaatsen	
in	voor	de	gemeenschap	en	hij	staat	natuurlijk	altijd	klaar	
om	kinderen	of	kleinkinderen	op	alle	fronten	bij	te	staan.	Bij	
de	VOA	bijeenkomsten	was	Simon	altijd	een	graag	geziene	
gast,	die	dikwijls	met	een	wagen	volgeladen	met	vrouwen	
(weduwen	van	overleden	collega’s)	 uit	Steenwijk	naar	de	
Officierscantine	kwam.	Simon	had	ook	veel	verhalen	waar	
iedereen	graag	naar	luisterde.	We	misten	Simon	al	een	tijdje	
en	tot	ons	groot	ongenoegen	zal	dat	blijvend	zijn,	maar	hij	
zal	zeker	niet	vergeten	worden.

Fred Müller, Voorzitter VOA Afdeling Oldebroek

˜ in MeMoriaM ˜

SiMon WienKe
Majoor	der	Artillerie	b.d.

nieUWe leden

Kap	A.	Baas	 ‘t	Harde,	DMO	 saaberdna@hotmail.com
(res)	Elnt	b.d.	ir	F.	van	Melle	 Enschede	 fmelle1933@kpnmail.nl
Kap	(b.d.)	H.G.J.	Bruins-Slot	 Utrecht	 hgjbruinsslot@hotmail.com
Maj	W.A.J	van	der	Valk	 Zwolle,	DS/DDOBP	 woutervandervalk@hotmail.com
Kap	A.P.A	Haverkamp		 Roosendaal,	DGLC	 stephanhaverkamp@gmail.com
Kol	b.d.	MPSD	Drs.	J.W.	van	Neden		 Den	Haag
Elnt	L.T.A.	de	Man		 Amersfoort,	14	Afdva	 lta.d.man@mindef.nl
Lkol	E.	Horlings	 Zwolle,	Art/Kmar	 elzeenjeanette@gmail.com
Maj	L.J.C.	Blom	 Dronten,	11	Afdra	 ljcblom@mindef.nl
Elnt	A.J.A	Linders	 Almere,	Veldart	 lindersguust@hotmail.com
J.A.J.M.	Swanenvleugel	 Meerssen
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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., lid ledenraad
Adres: Kempenweg 2, bus 1
B-3680 Maaseik (België)
Tel/fax: +32 89 50 47 49
E-mail: jean.b.al@belgacom.net
Bank: 000–1611102-29 
Grensoverschrijdend:
(IBAN) BE26 0001 6111 0229; (BIC) BPOTBEB1

Fryslân
Vz: R. Steensma, kap (R) b.d.
Secr: 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 74 72
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

GLVD
Vz: M.P. Buis, lkol, lid ledenraad
Secr: vacant
Penm: vacant
Lid: vacant

’s-Gravenhage
Vz: W.J. Loos, lgen b.d.
Secr: ing. P.J Antonissen, lkol (R) b.d.
Penm: ing. T. van der Plas, maj (R) b.d., lid ledenraad
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 

De Knobbel
Vz: T.M. van Lieshout, lkol, lid ledenraad 
Secr: D. Derwisinski, kap, plv lid ledenraad
Penm: vacant
Lid: vacant

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. 
E-mail: jong@gijs-riadejong.nl
Penm: drs. W. Venker R.A. 
E-mail: wvenker@hetnet.nl 
ING Bank: 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
E-mail: 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:  ir. F.A.J. Peerdeman, kap (R) b.d.
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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Gelderland	 09	nov	549e	Bijeenkomst		 Bodega	Chez	Armand,	Koningstraat	87/88,	Arnhem

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

Oldebroek	 01	nov	 Afdelingsbijeenkomst,	Officierscantine	LBO

Rotterdam	 01	nov	vanaf	17:30	uur		 Locatie	en	programma	nader	te	bepalen

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

NovemBer 2012

Gelderland 14 sept 547e Bijeenkomst Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

’s-Gravenhage  13 sept vanaf 12.00 uur  Lunchbijeenkomst met VOC regio Den Haag in Pulchri Studio

’s-Gravenhage 18 sept vanaf 12.00 uur  Prinsjesdag bijeenkomst bij saluutbatterij Koekamp/Malieveld 

’s-Gravenhage  20 sept vanaf 17.00 uur  Gewone bijeenkomst in gebouw 147, Frederikkazerne 

Oldebroek  05 sept  Afdelingsbijeenkomst, Officierscantine LBO 

Rotterdam  05 sept vanaf 17:30 uur  Locatie en programma nader te bepalen 

Twente 20 sept Restaurant Langenbaergh in Laren (Gld)

Zuid-Oost (Z) 24 sept aanvang 18:00 uur De Chinese Muur, Prins Mauritslaan 191, Neerbeek

SeptemBer 2012

Zie ook voor update www.voaweb.nl

Gelderland	 12	okt	548e	Bijeenkomst		 Bodega	Chez	Armand,	Koningstraat	87/88,	Arnhem	

’s-Gravenhage		 18	okt	vanaf	17:00	uur		 Gewone	bijeenkomst	in	gebouw	147,	Frederikkazerne	
	
Oldebroek	 04	okt		 Afdelingsbijeenkomst,	Officierscantine	LBO	

Rotterdam	 04	okt	vanaf	17:30	uur		 Locatie	en	programma	nader	te	bepalen

Utrecht	en	Noord-Holland	 05	oktober	vanaf	17:00	uur		 Benedenbar	Van	der	Valk,	Biltsche	Hoek,	De	Bilt	

Zuid-Oost	(Z)	 22	okt	aanvang	18:00	uur		 De	Chinese	Muur,	Prins	Mauritslaan	191,	Neerbeek.

Zuid-Oost	(N)	 11	okt	aanvang	17:30	uur		 Chinees	Restaurant	Oriëntal	Dynasty,	Molenstraat	23,	Waalre	

Zuid-West	 11	okt		 Bijeenkomst	met	lezing	en	diner,	De	Fazanterie	te	Ulvenhout	

oktoBer 2012

Utrecht	en	Noord-Holland		 04	dec		 Barbaraviering,	Van	der	Valk,	Biltsche	Hoek,	De	Bilt	

Gelderland		 04	dec	 Barbaraviering	

’s-Gravenhage		 04	dec	vanaf	17.00	uur		 52e	Barbaradiner	in/om	Bernhardzaal,	
	 	 Prinses	Julianakazerne	samen	met	VOA	Rotterdam	
	
’s-Gravenhage	 20	dec	vanaf	17:00	uur	 Eindejaars	bijeenkomst	in	gebouw	147,	Frederikkazerne

Oldebroek	 06	dec	 Barbaraviering,	Officierscantine	LBO

Rotterdam	 Zie	’s-Gravenhage	 Barbaradiner

Twente	 04	dec	 Barbaraviering

Noord	 03	dec	 Barbaraviering,	Restaurant	van	Veen,	Assen

Zuid-Oost	(Z)	 17	dec	aanvang	18:00	uur	 De	Chinese	Muur,	Prins	Mauritslaan	191,	Neerbeek

Zuid	West	 07	december	 Barbaraviering	met	diner,	De	Fazanterie	te	Ulvenhout

decemBer 2012
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tekSt ///  LkoL tom vAN LIeSHoUt

de kNoBBeL
eeN kort verSLAg
Op	14	juni	jongstleden	was	het	dan	zover.	Na	wat	heen	en	weer	
gecommuniceerd	te	hebben	over	plaats	en	datum,	stonden	we	
met	een	drankje	in	de	hand	in	de	officierscantine	van	onze	Leger-
plaats	bij	Oldebroek.	Ondanks	de	 lopende	schietserie	 (en	mijn	
excuses	richting	de	officieren	die	hierdoor	niet	de	mogelijkheid	
hadden	deel	te	nemen)	was	er	sprake	van	een	prima	opkomst.	
Reeds	voor	de	opening	hadden	VOA-leden,	maar	ook	enkele	niet-
leden,	elkaar	getroffen	en	waren	al	in	gesprekken	verwikkeld.	Niet	
eerder	dan	na	wat	gekuch	en	vriendelijke	verzoeken	zakten	de	
heren	en	een	enkele	dame	weg	in	de	lederen	fauteuils	die	netjes	
waren	opgelijnd	in	het	bar-gedeelte	van	de	officierscantine.	

Het	was	zeer	zeker	niet	de	bedoeling	dat	dit	een	formele	start	
zou	zijn	van	de	afdeling	“de	Knobbel”,	eerder	een	eerste	sessie	
met	als	oogmerk	de	doelstellingen	van	de	afdeling	te	lanceren,	
gepaard	met	een	aantal	 lezingen	en	voordrachten.	Het	geheel	
speelde	 zich	 af	 in	 de	 middag	 tussen	 twee	 en	 zes	 uur.	 Na	 de	
opening	 en	 uiteenzetting	 omtrent	 het	 wat	 en	 waarom	 van	 de	
afdeling,	werd	een	zeer	interessante	en	grondige	lezing	omtrent	
toekomstig	 vuursteun	 materieel	 verzorgd	 door	 de	 Lkol	 Rienk	
Sijbrandi	en	Maj	Wouter	v.d.	Valk.	De	 inhoud	van	de	 lezing	gaf	
nodigde	uit	 tot	 het	 stellen	 van	vragen	 ter	 verdieping.	Hetgeen	
bevestigde	dat	wij	als	artillerie	officieren	nog	zeer	geïnteresseerd	
zijn	in	dat	wat	er	met	ons	wapen	staat	te	gebeuren	en	welke	ont-
wikkelingen	er	gaande	zijn.

Als	 tweede	 item	 van	 het	 programma,	 en	 op	 initiatief	 van	 Lkol	
Kelvin	 de	 Richemont,	 een	 zeer	 actueel	 onderwerp,	 namelijk	
“gunners	 support”	 en	 onze	 kansen	 op	 werk	 buiten	 defensie.	
Behandeld	 werd	 het	 zogenaamde	 “e-portfolio”	 en	 een	 aantal	
oud-collega’s,	die	 inmiddels	een	plek	gevonden	hadden	 in	de	
burgermaatschappij,	spraken	over	hun	ervaringen	bij	het	bestor-
men	van	de	arbeidsmarkt.	Het	onderwerp	was	niet	alleen	actueel	
vanwege	de	lopende	reorganisaties	 in	het	kader	van	de	bezui-
nigingen,	maar	ook	waardevol	omdat	op	termijn	het	“up or out”	
principe	zal	worden	doorgevoerd,	waarbij	de	officier	na	zijn	2de	
functie	als	kapitein	door	zal	kunnen	gaan	binnen	defensie	of	zijn	
of	haar	carrière	zal	moeten	voortzetten	in	een	betrekking	of	baan	
zonder	het	militaire	uniform.	

De	afsluitende	briefing	werd	verzorgd	door	kapitein	Gert	Sander-
man	die	een	zeer	gedetailleerd	beeld	schetste	van	het	optreden	
van	het	Fire	Support	Team	(FST)	in	de	KUNDUZ	missie	PTG-2.	
Na	 de	 afsluiting	 bleef	 menigeen	 nog	 hangen	 aan	 de	 bar	 en	
werden	natuurlijk	de	bekende	oude	koeien	uit	de	sloot	gehaald,	
maar	werd	vooral	nog	over	“ons	vak”	gesproken.

Al	met	een	al	een	geslaagde	middag	en	nu	is	het	aan	ons	het	
momentum	vast	te	houden.	Op	12	oktober	dit	 jaar	zal	de	vol-
gende	 bijeenkomst	 gehouden	 worden.	 Deze	 bijeenkomst	 zal	
twee	highlights	kennen:	het	op	te	richten	VuursteunCommando	
en	het	vaststellen	van	leden	van	het	bestuur	en	de	commissie	
van	de	afdeling	de	Knobbel.	Communicatie	hierover	via	mail	en	
www.voaweb.nl.	

LKol Rienk Sijbrandi

Spreken over 'ons vak'

zakten de heren en een enkele dame weg in de lederen fauteuils

Maj Wouter v.d. Valk

Lkol Kelvin de Richemont (l) en oud 
artillerist de (res) maj Chris de Vor (m)
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verSLAgeN
AfdeLINgSBIjeeNkomSteN

meI-BIjeeNkomSt
De	 opkomst	 is	 nog	 kleiner	 dan	 verwacht.	 Het	 is	 de	 kleinste	
opkomst	sinds	wij	ons	aanwezigheidsboek	(januari	2000)	teke-
nen.	De	jaarvergadering	slaat	toe,	moeten	we	constateren.	Er	
bij	komt	nog	dat	Henk	Zieleman,	hij	 ligt	nu	 in	het	ziekenhuis,	
langere	tijd	zal	ontbreken.	Van	Peter	Heine	horen	we	dat	hij	ook	
lang	afwezig	zal	zijn.	We	sturen	hen	beiden	een	kaart,	zij	het	
met	maar	5	namen.	Als	de	schalen	met	hapjes	op	tafel	komen,	
bestellen	we	meteen	maar	de	ballen	af.	Henk	Reitsema	is	onze	
vijfde	man.	Sinds	augustus	2010	had	hij	ons	wegens	gezond-
heidsproblemen	 niet	 meer	 bezocht.	 Extra	 van	 harte	 welkom.	
Het	worden	indringende	gesprekken.	Henk	vertelt	dat	hij	zeer	
onder	de	indruk	was	van	een	toespraak	door	generaal	van	Uhm	
over	 vrijheid.	 Het	 onderwerp	 wordt	 breed	 uitgesponnen.	 Het	
wordt	later	dan	normaal.	Toch	aardig	zo’n	kleine	groep,	je	ver-
telt/hoort	dingen	waar	je	anders	vaak	niet	aan	toekomt,	is	het	
eindoordeel.	Na	de	behoorlijk	geplunderde	schalen	heeft	bijna	
niemand	meer	behoefte	aan	een	maaltijd.	Peter	Siebelink	gaat	
dus	alleen	op	stap.	Volgende	maand	haring!	Helaas	zal	ik	dan	
ontbreken.	

jUNI-BIjeeNkomSt
Een	 beperkt	 gezelschap	 kwam	 deze	 vrijdag	 bij	 elkaar	 kwam	
in	“Chez	Armand”.	Negen	man	sterk	en	in	zekere	zin	was	dat	
eigenlijk	niet	zo	erg.	Het	was	de	Haring-borrel.	Dus	 in	plaats	

van	bitterballen	kwam	er	haring	langs.	Het	kwam	dus	goed	uit	
dat	er	minder	waren,	want	dan	had	iedereen	een	extra	harink-
je.	De	gesprekken	waren	geanimeerd.	Met	Frits	Richart	heb	ik	
gememoreerd	dat	de	locatie	van	het	Station	Ede-Wageningen	
destijds	is	bepaald	door	een	militair	strategisch	argument.	En	
wel	dat	wanneer	de	vijand	ten	zuiden	van	de	Rijn	zou	liggen,	het	
station	niet	door	hun	geschut	moest	kunnen	worden	geraakt.	
Daarom	staat	het	station	dus	niet	in	Wageningen.	(Bron	Evert	
van	de	Weert).	Kennelijk	schoot	men	toen	nog	niet	zo	ver.	Ove-
rigens	 lag	het	Station	een	stuk	naast	het	dorp	Ede.	Frits	ver-
telde	dat	zijn	vader	zich	nog	kon	herinneren	dat	de	Ginkelse	hei	
helemaal	 doorliep	 tot	 aan	 de	 Stationsstraat.	Tussen	 het	 Sta-
tion	en	het	centrum	van	Ede	was	dus	een	behoorlijke	afstand	
en	vrijwel	onbebouwd.	We	spreken	over	ca	1900.	Het	station	
lag	dus	eigenlijk	ongeveer	midden	tussen	Ede	en	Wageningen	
in	 en	 Ede	 is	 eraan	 vast	 gegroeid.	 Karel	 Denneboom	 was	 op	
bezoek	geweest	bij	Henk	Zieleman.	Henk	heeft	een	hersenin-
farct	gehad	en	is	gedeeltelijk	verlamd.	Hij	kan	nog	wel	spreken	
en	gaat	nu	een	 revalidatie	 traject	 in.	We	hopen	dat	het	goed	
met	hem	komt.	Er	zijn	drie	borrels	aangeboden	Rien	de	Jong,	
zomaar	om	geen	bijzondere	reden,	Frits	Richard	voor	zijn	ver-
jaardag,	85	jr	en	Peter	Siebeling	ook	jarig	geweest,	78	jr.

Op	verzoek	van	onze	erevoorzitter	Jaap	Brüning,	heb	ik	verslag	
gedaan	van	de	ALV	in	Amersfoort.	Het	was	een	zeer	gemoede-
lijke	vergadering	 in	de	sfeervolle	ambiance	van	de	dierentuin.	
De	accommodatie	was	perfect	evenals	de	drank	en	het	eten.	
In	de	 rondvraag	van	vergadering	hebben	Cees	Venemans	en	
ondergetekende	 bekend	 gemaakt	 dat	 de	 ALV	 van	 de	VOA	 in	
2014	 door	 de	 Afdeling	 Arnhem	 zal	 worden	 georganiseerd.	

geLderLANd
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Voorts	was	het	optreden	van	het	Reünie-orkest	van	het	Artil-
lerie	Trompetterkorps	op	het	terras	van	het	restaurant	buiten-
gewoon	geslaagd.	De	generaal	b.d.	Bertholee	heeft	hierna	een	
heel	 interessante	 inkijk	 gegeven	 in	 zijn	 nieuwe	 werkkring	 bij	
de	AIVD.	Heel	toepasselijk,	is	in	het	amfitheater	is	de	groeps-
foto	gemaakt.	(Te	zien	op	het	VOA-WEB).	Een	ALV	van	de	VOA	
kan	dus	heel	geschikt	ook	op	een	niet	militaire	locatie	worden	
gehouden.	Na	afloop	waren	er	twee	mensen	over	om	te	gaan	
eten.	Peter	Siebeling	en	ondergetekende	hebben	zich	bij	het	
Grieks	restaurant	gemeld	en	er	heerlijk	en	geanimeerd	gegeten.	

jULI-BIjeeNkomSt
Er	 valt	 die	 middag	 veel	 te	 bepraten,	 aardige	 zaken	 maar	 ook	
droevig	nieuws.	Jaap	Brüning	heeft	op	zondagmiddag	8	juli	een	
herseninfarct	gehad	met	als	gevolg	dat	hij	rechtszijdig	volledig	
verlamd	 is.	Wij	 sturen	hem	een	kaart.	 Ik	 heb	al	 dadelijk	 gere-
ageerd	 op	 de	 email	 van	 zijn	 echtgenote.	 Met	 Henk	 Zieleman	
gaat	het	wellicht	 langzaam	vooruit.	Ap	belde	mij	opgewekt	op	
dat	de	operatie	voor	een	nieuwe	heup	goed	geslaagd	was.	“Die	
had	 je	toch	al”	was	mijn	reactie,	hij	had	alleen	nog	maar	twee	
nieuwe	knieën!	In	augustus	hoopt	hij	er	weer	bij	te	zijn.	Aardiger	
om	te	vertellen	is	dat	Hans	Schumacher	Lid	van	Verdienste	van	
de	 KNBLO	 is	 geworden.	 Er	 staat	 een	 aardig	 artikel	 over	 hem	
in	“Op	Gouden	Voet”.	Vermeld	wordt	zijn	bijdrage	aan	het	Wes-
terborkpad,	 maar	 ook	 dat	 hij	 “met	 welhaast	 militaire	 precisie”	
aan	 diverse	 projecten	 meegewerkt	 heeft	 en	 leiding	 gegeven.	
Tom	 Regtuijt	 biedt	 een	 borrel	 aan.	 Hij	 is	 een	 paar	 keer	 afwe-
zig	geweest	en	heeft	nogal	wat	meegemaakt.	Het	verst	 in	zijn	
geheugen	 ligt	 zijn	 verhuizing.	Van	 de	 105	 dozen	 is	 een	 groot	
aantal	nog	niet	uitgepakt.	Proost	en	sterkte	Tom.	Hans	weet	nog	
veel	boeiende	zaken	te	vertellen	die	met	zijn	onderzoek	met	de	
weg	naar	Westerbork	te	voorschijn	zijn	gekomen.	Ook	hij	biedt	
een	borrel	aan.	De	voorzitter	wijst	op	de	Open	Monumentendag	
op	8	september	op	de	Knobbel.	

Zoek	en	bezoek	vooral	ook	bij	GELEGERD	 IN	GELDERLAND,	
een	 erfgoed	 festival	 juni-september	 2012.	 Drie	 maanden	 lang	
kunt	 u	 kiezen	 uit	 een	 groot	 aantal	 tentoonstellingen,	 nage-
speelde	veldslagen,	 riddertoernooien,	concerten,	enz,	over	de	
militaire	geschiedenis	 in	Gelderland	van	Romeinen	 tot	 en	met	
de	 koude	 oorlog.	 Het	 gesprek	 blijft	 geanimeerd,	 tot	 ballen	 en	
hapjes	zijn	verteerd.	Er	is	geen	belangstelling	om	te	gaan	eten.	
Jos	geeft	daarom	maar	een	rondje,	dat	geld	was	hij	anders	toch	
kwijt	geweest.	Graag	tot	10	augustus.

AprIL-BIjeeNkomSt
Bij	 binnenkomst	 moest	 verslaggever	 meteen	 in	 de	 gordijnen.	
De	vlaggenstok	 (of	 is	het	vlaggestok	want	er	hangt	 toch	maar	
één	vlag	aan)	ontbrak	en	de	afdelingsvlag	moest	dus	met	vei-
ligheidsspelden	 aan	 de	 overgordijnen	 worden	 bevestigd	 om	
nog	 enigszins	 tot	 ontplooiing	 te	 komen.	 Geen	 wonder	 dat	 we	
het	bestuur	gaan	uitbreiden	en	daarmee	verjongen	wegens	de	
veelheid	van	werkzaamheden,	waaronder	enkele,	die	wegens	de	
vereiste	atletische	kwaliteiten,	alleen	door	jongere	bestuursleden	
kunnen	worden	uitgevoerd.

Voorzitter	 Willem	 Loos	 had	 eigenlijk	 de	 bijeenkomst	 willen	
openen	met	het	verwelkomen	van	één	specifiek	persoon	maar	
die	bleek	er	nou	net	niet	 te	zijn.	Dus	ging	hij	maar	wat	dieper	
in	op	een	aantal	leden	die	er	ook	niet	waren,	maar	dat	in	ieder	
geval	 tevoren	netjes	hadden	gemeld	of	zelfs	 tijdens	de	bijeen-
komst	meldden	per	gsm	vanuit	de	auto	vanuit	België.	De	meest	
markante	afwezige	was	Fons	Stomp,	die	aan	het	herstellen	was	
van	een	ingrijpende	operatie	maar	op	de	goede	weg	was.	Ook	
meldde	de	voorzitter	dat	hij	de	landelijk	voorzitter	zijn	afwezig-
heid	op	de	ALV	van	11	mei	had	gemeld.	Naar	aanleiding	van	het	
oprichten	van	twee	afdelingen	voor	actief-dienenden	had	hij	de

'S grAveNHAge
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Hoe dan ook, de vlag zal zich ontplooien

Tony en Cees in een shot gevangen en Miel op de voorgrond zingt zich 
in het plaatje
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landelijk	voorzitter	op	het	hart	gedrukt	niet	 te	ver	 te	gaan	met	
het	 scheiden	 der	 geesten	 binnen	 de	 vereniging	 en	 als	 bewijs	
daarvan	had	hij	een	aantal	verschillende	categorieën	genoemd	
die	binnen	onze	vereniging	zonder	veel	moeite	kunnen	worden	
onderkend	en	daar	wellicht	het	recht	van	gescheiden	bijeenko-
men	aan	zouden	kunnen	verbinden.	Overgaand	naar	nog	ern-
stiger	zaken	zei	hij	dat	zijn	drankjeslijstje,	dat	 leeg	was	binnen	
gekomen	in	gebouw	147,	inmiddels	zover	was	gevuld	dat	hij	kon	
gaan	selecteren	op	basis	van	de	argumenten	voor	het	aanbie-
den.	Met	eervolle	vermelding	ging	het	eerste	rondje	op	naam	van	
Cees	Remijnse	die	in	één	jaar	tijd	drie	keer	opa	was	geworden	
hetgeen	bewijst	dat	ook	tijdens	zijn	eigen	verblijf	in	Zwitserland	
de	 familie	 van	 Cees	 bloeit	 en	 groeit.	 Kort	 daarna	 volgde	 een	
echte	 jarige	en	wel	ons	bestuurslid	Tony	Viskil	die	kort	 tevoren	
77	was	geworden.	Bij	zijn	toost	kondigde	Willem	Loos	aan	dat	
in	een	soort	Catshuisoverleg	–	je	hoort	het	wel	als	we	zover	zijn	
–	het	bestuur	tot	het	besluit	was	gekomen	dat	binnen	afzienbare	
tijd	 maar	 waarschijnlijk	 nog	 binnen	 haar	 bestuursperiode,	 de	
grens	jong/oud	in	Den	Haag	zal	worden	opgehoogd	van	75	naar	
80.	Dat	jong/oud	gedoe	leverde	overigens	aan	ons	hoekje	van	de	
bar	nog	een	ander	probleem	op;	de	vanuit	het	verzorgingsgebied	
opgevoerde	fles	jonge	bleek	niet	te	zijn	gekoeld	wat	 leidde	tot	
de	keus	tussen	een	“kouwe	ouwe”	of	een	“lauwe	jonge”.	Joop	
Buitenhuis	en	Jaap	Vrolijk,	die	elkaar	nu	al	66	jaar	kennen,	losten	
het	probleem	eenvoudig	op	met	kouwe	ouwe	maar	Harrie	van	
der	Zande	hield	zich	dapper	aan	de	lauwe	jonge.	Boni	Rietveld	
claimde	dat	hij	 een	zakendiner	had	met	zijn	beide	assistentes	
maar	hij	had	nog	wel	tijd	om	voor	ons	het	eetsignaal	te	geven	
waarop	wij	geduldig	langs	de	troggen	schuifelden.	De	wijn	aan	
tafel	kwam	op	naam	van	Henk	Beem	die	met	enige	vertraging	
wegens	afwezigheid	toch	nog	zijn	89e	verjaardag	met	ons	wilde	
vieren.	En	lezers,	u	weet	het,	wij	hieven	als	felicitatie	en	als	belo-
ning	uiteraard	het	eerste	couplet	aan.	

Het	 slot	 kwam	 met	 koffie,	 deels	 in	 kopjes	 en	 deels	 in	 beker-
tjes	wat	met	verwijzing	naar	de	opmerkingen	van	de	voorzitter	
eerder	in	de	bijeenkomst	weer	twee	categorieën	binnen	de	ver-
eniging	zou	kunnen	opleveren.	Gezien	de	beteuterde	gezichten	
van	enkele	bekertjeshouders	zou	het	ons	niet	verwonderen	als...

27 AprIL - voA deN HAAg IN LINtjeS-
regeN
Op	 vrijdag	 27	 april	 heeft	 de	 afdeling	 Den	 Haag	 twee	 nieuwe	
Koninklijk	Onderscheidenen	 in	haar	 rijen	mogen	verwelkomen,	
te	weten	Cas	Robbe	en	Kees	Heidt.
Cas	Robbe	werd	onderscheiden	met	de	Orde	van	Oranje	Nassau	
wegens	zijn	langjarige	bestuursactiviteiten	in	de	KVEO	en	de	VOA	
en	zijn	coördinerende	activiteiten	om	de	oude	en	jonge	“roest-
boeren”	(een	oneerbiedige	benaming	voor	de	materials	and	cor-
rosion	engineers)	van	SHELL	regelmatig	samen	te	brengen.	
Kees	Heidt	werd	onderscheiden	met	de	Orde	van	Oranje	Nassau	
wegens	 zijn	 langjarige	 activiteiten	 in	 het	 Comité	 Herdenking	
Waalsdorp	en	de	Bond	van	Wapenbroeders	en	niet	te	vergeten	
“zijn”	Peloton	’48	
Een	ruime	VOA	Den	Haag	delegatie	was	die	morgen	aanwezig	
in	Diligentia	waar	de	Haagse	burgemeester	Josias	van	Aertsen	
in	een	plezierige	plechtigheid	42	Koninklijke	Onderscheidingen	
uitreikte	maar	het	spreekt	vanzelf	dat	die	delegatie	er	speciaal	
was	voor	onze	twee	gedecoreerden.

meI-BIjeeNkomSt
Je	kunt	de	Haagse	afdeling	niet	betichten	van	saaiheid,	want	als	
we	zelf	niet	iets	verzinnen	dan	zorgt	onze	omgeving	wel	voor	bij-
zondere	gebeurtenissen.	Zo	kregen	we	op	24	mei	te	horen	dat	het	
kassasysteem	met	aangesloten	pinapparaat	niet	werkte	maar	dat	
ons	voorstel	om	dan	maar	een	middagje	“helemaal	zonder	“	 te	
doen,	niet	zou	worden	geaccepteerd.	Het	gevolg	was	dat	enkele	
leden	zich	met	het	ontvouwen	van	de	vlag	en	het	opstellen	van	
Barbara	gingen	bezig	houden	en	dat	een	lid	van	de	Paresto	staf	
aan	de	slag	ging	om	het	onwillige	apparaat	in	werking	te	stellen.	
En	eventjes	was	het	weer	ouderwets,	u	weet	wel,	met	barbriefjes	!

De	 bijzondere	 gebeurtenissen	 waren	 daarmee	 nog	 niet	 voorbij	
want	 wegens	 het	 ontbreken	 van	 zowel	 trompet	 als	 tirailleurfluit	
moest	 voorzitter	 Willem	 Loos	 overgaan	 tot	 het	 tikken	 met	 een	
lepeltje	tegen	een	glas	om	de	aandacht	te	trekken.	Nadat	hij	eerst	
had	geconstateerd	dat	de	bezoekers	aan	de	ALV	allemaal	veilig	
waren	teruggekeerd	van	de	olifanten	en	de	aapjes,	wat	toch	weer	
anders	 is	 dan	 van	 kanonnen	 en	 raketten,	 noemde	 hij	 enkele	

Henk Beem; oude wijn smaakt altijd beter

	>

Nabrander dankzij Frank Litjens
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afwezigen	 met	 naam	 en	 bijzonderheden	 (en	 dat	 zijn	 bij	Willem	
altijd	 bijzonderheden).	 Om	 te	 voorkomen	 dat	 een	 aangevraagd	
rondje	zou	verjaren	–	hetzij	door	het	verlopen	van	de	geldigheids-
duur	van	de	aanbieding	of	door	het	over	een	kalenderjaar	heen	
tillen	–	kwam	Frank	Litjens	als	eerste	aan	de	beurt	om	ons	een	
vloeibare	versnapering	aan	te	bieden.	Eigenlijk	zijn	alle	opmerkin-
gen	de	voorgaande	maanden	over	lege	dranklijstjes	dus	onterecht	
gebleken.	Hoe	dan	ook,	Frank	werd	nu	toegedronken	en	aan	het	
verder	invullen	van	het	lijstje	wordt	gewerkt.

Al	vrij	snel	daarna	–	en	dat	was	bij	de	subtropische	hitte	eigen-
lijk	nauwelijks	snel	genoeg	–	was	de	beurt	aan	Ariaan	Boes	die	
wat	wilde	aanbieden	voor	zijn	86e	verjaardag.	Uw	verslaggever/
fotograaf	 herinnerde	 zich	dat	 hij	 Ariaan	 al	 eerder	 had	gepor-
tretteerd	met	en	pleister	op	zijn	voorhoofd	en	vermoedde	dus	
prompt	dat	het	een	staaltje	van	aandacht	trekken	van	de	zijde	
van	Ariaan	was.	Ariaan	verzekerde	echter	dat	hij	wederom	de	
enige	was	die	kon	bewijzen	dat	hij	een	gaatje	in	zijn	hoofd	had	
maar	weigerde	verder	om	dat	hoofd	te	ontbloten.	Dus	werd	er	
op	zijn	verjaardag	getoost.

Bij	het	aan	tafel	gaan	bleek	maar	weer	eens	dat	het	“verpaar-
sen”	van	de	Krijgsmacht	veranderingen	met	zich	brengt.	Wel-
iswaar	zijn	daar	weinig	veranderingen	ten	goede	bij,	maar	wij	
willen	het	serveren	van	een	–	oorspronkelijk	Marine	–	blauwe	
hap	toch	wel	tot	die	veranderingen	ten	goede	rekenen.	Boven-
dien	zet	het	aan	tot	alertheid	want	de	woensdagse	blauwe	hap	
werd	ons	nu	op	donderdag	geserveerd	en	dat	vergt	dus	agenda	
bijhouden	en	raadplegen.		Maar	zonder	grapjes;	het	smaakte	
uitstekend	en	het	bracht	Max	van	Leeuwen	tot	de	belofte	dat	hij	
met	uitzondering	van	de	haringbijeenkomst,	steeds	aanwezig	
zal	zijn.	Het	ging	nog	beter	smaken	toen	we	aan	het	glas	rode	
wijn	 toe	kwamen,	ons	aangeboden	door	Kees	Heidt	wegens	
27	april.	Het	was	een	reden	temeer	om	het	eerste	couplet	aan	
te	heffen.	

Aan	onze	tafel	ontpopte	Joep	Reijnen	zich	als	aandeelhouder	
van	Shell,	want	met	slechts	één	aandeel,	zei	hij,	mag	je	al	de	
aandeelhoudersvergadering	 bijwonen.	 Maar	 om	 dan	 na	 twee	
uur	 weg	 te	 lopen	 omdat	 nog	 steeds	 protestgroepen	 aan	 het	
woord	zijn,	is	niet	verstandig	want	pas	als	het	echte	deel	van	
de	vergadering	voorbij	is,	komt	altijd	een	uitstekend	verzorgde	
lunch.	Een	tip	aan	Joep	is	overigens	nog	wel,	dat	destijds	Jan	
Granpré	Molière	bitterballen	aanbood	bij	de	eerstvolgende	bij-
eenkomst	 na	 de	 aandeelhoudersvergadering	 van	 Shell.	 Het	
herinnerde	ons	wel	aan	de	paar	vergaderingen	van	 jaren	her	
waarin	een	barrière	van	employees	de	directie	en	commissa-
rissen	 moest	 afschermen	 tegen	 Kairos	 en	 Green	 Peace.	 Dat	
waren	nog	eens	tijden	!	Nu	zijn	we	maar	aan	de	koffie	gegaan	
en	 –	 oh	 ja	 –	 het	 afrekenen	 want	 het	 kassasysteem	 werkte	
inmiddels	weer.	

jUNI-BIjeeNkomSt
De	voorzitter	laat	zich	nooit	twee	keer	verrassen,	dus	ondanks	
het	 feit	 dat	 hem	 werd	 verzekerd	 dat	 zijn	 trompetter	 in	 aan-
tocht	was,	blies	hij	 kort	na	vijf	uur	op	zijn	 tirailleurfluit	om	de	
bijeenkomst	te	openen.	Hij	begon	met	het	vermelden	van	wat	
afzeggingen	waaruit	wij	deze	keer	een	bijzondere	willen	lichten,	
namelijk	 die	 van	 Frans	 van	 Erp	 die	 zijn	 eigen	 Barbara	 moest	
ondersteunen.	Voor	diegenen	onder	de	lezers	die	het	niet	hele-
maal	meer	kunnen	volgen;	de	vrouw	van	Frans	heet	Barbara	en	
zij	was	ten	tijde	van	de	bijeenkomst	bezig	met	haar	afscheid	als	
huisarts.	Ook	herinnerde	de	voorzitter	aan	5	juni,	de	dag	waarop	
een	15	man	sterke	delegatie	afscheid	had	genomen	van	mede-
lid	Menno	de	Jager	Meezenbroek.	Staande	rond	de	kist	hadden	
zij	Menno	voor	het	 laatst	 toegezongen	met	het	eerst	couplet,	
een	gebaar	dat	door	de	familie	bijzonder	werd	gewaardeerd.	Hij	
verwelkomde	daarna	Jan	van	Neden	die	de	weg	naar	de	veilige	
haven	van	de	Haagse	afdeling	weer	had	(terug)gevonden.	

Overgaand	naar	de	orde	van	de	dag	kondigde	de	voorzitter	een	
rondje	aan	ter	viering	van	de	81e	verjaardag	van	Joop	Jacobs.	
Hoewel	hij	daarbij	stelde	dat	81	jaar	in	onze	kringen	weinig	bij-
zonder	 is,	 nodigde	hij	 niettemin	uit	 tot	 het	 toedrinken	 van	de	
jarige	onder	het	motto	dat	je	geen	kans	verloren	mag	laten	gaan.	

Stok	 of	 niet,	 Boni	 blies	 weer	 wel	 het	 signaal	 “Het	 is	 voor	 de	
kok…”.	Voorzitter	Willem	nodigde	Carel	Hoek,	die	toevallig	het	
dichtst	bij	stond,	om	voor	te	gaan	waarop	Carel	reageerde	met	
de	opmerking	dat	hij	vanouds	gewend	was	om	voorop	te	gaan.	
Daarbij	hoort	weer	wat	uitleg;	Carel	reed	in	zijn	jaren	als	com-
missaris	van	politie	te	paard	voorop	in	de	stoet	op	Prinsjesdag.	
Enfin,	wij	met	zijn	allen	te	voet	achter	Carel	aan.	

Toen	iedereen	eenmaal	was	gezeten,	opende	de	voorzitter	naar	
zijn	 zeggen	 geheel	 in	 de	 geest	 van	 de	 nieuwe	 statuten,	 een	
bijzondere	 ledenvergadering	om	de	benoeming	van	Jan	Kreu-
ger	 als	 nieuwste	 en	 jongste	 bestuurslid	 door	 de	 vergadering	
bekrachtigd	te	krijgen.	Dat	ging	bij	acclamatie	want	wij	hadden	
inmiddels	behoorlijk	honger.	De	maaltijd	werd	nog	een	keer	op	
aangename	wijze	onderbroken	want	het	glas	rode	wijn	diende	
te	worden	geheven	ter	ere	van	Cas	Robbe	voor	zijn	76e	verjaar-
dag	en	zijn	benoeming	tot	lid	in	de	Orde	van	Oranje	Nassau.	En	
u	weet	het	inmiddels…

Omdat	 verslaggever	 ook	 recht	 op	 de	 warme	 maaltijd	 meent	

Het voorhoofd van Ariaan Boes blijft toch zijn sterke punt
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te	hebben,	weigert	hij	die	koud	te	laten	worden	door	de	tafels	
langs	te	gaan	voor	het	verzamelen	van	verslagstof.	Het	blijft	dus	
beperkt	tot	onze	tafel	waar,	uitgaand	van	oorlogsetiquette	ofwel	
hoe	partijen	met	elkaar	omgaan	of	beter	 tegen	elkaar	 tekeer-
gaan,	geleidelijk	werd	beland	op	omgangsgewoontes	in	zake-
lijke	en	persoonlijke	contacten	en	dat	beginnend	in	Japan/Korea	
via	Thailand/Cambodja	 tot	 Duitsland/Frankrijk.	 Ja,	 dat	 krijg	 je	
met	een	stel		bereisde	Roelen	aan	tafel	!

De	 KNMI	 dreiging	 van	 zware	 regen,	 onweer	 en	 windstoten	
zorgde	voor	een	splitsing	der	geesten	direct	na	de	maaltijd;	van	
een	snel	kopje	koffie	en	dan	weg	tot	nog	een	vloeibare	versna-
pering	aan	de	bar	in	de	hoop	dat	het	allemaal	wel	zou	meeval-
len.	Verslaggever	koos	voor	het	laatste	en	dat	was	geen	slechte	
keuze	want	hij	moest	weliswaar	door	een	aantal	flinke	plassen	
rijden	maar	kwam	droog	en	veilig	thuis.	

jUNI-BIjeeNkomSt
7	juni	was	weer	het	jaarlijks	toppunt	van	onze	bijeenkomsten:	het	
klootschieten.	 Ditmaal	 had	 ons	 aller	 Halbo	 het	 in	 een	 Italiaans	
jasje	gestoken,	dit	in	het	kader	van	de	4-jaarlijkse	Europese	Kam-
pioenschappen	Klootschieten.	Deze	werden	dit	jaar	voor	de	eerste	
keer	in	Italië	gehouden.	Halbo	en	Marian	reisden	naar	Pesaro,	een	
plaatsje	aan	de	Adriatische	Zee,	ongeveer	200	km	ten	zuiden	van	
de	stad	Bologna	om	daar	getuige	van	te	zijn.	

De	facto	bestond	onze	strijd	uit	de	volgende	fases:	
>	 Italiaanse	les	waarin	o.a.	deze	woorden	centraal	stonden:		 	
	 boccia	alla	lunga	sur	strada	(klootschieten	op	straat),	boc	 	
	 cetta	(kloot	van	ongeveer	500	gram	van	gemalen	marmer	met	
	 kleurstof).	Duidelijk	werd	dat	zonder	deze	kennis	flink	te
	 hebben	geïnhaleerd	dit	ballenspel	(gaarne	vermijd	ik	hier	even	
	 de	term	‘klotenspel’)	niet	op	de	voorgeschreven	wijze	moge	 	
	 lijk	zou	zijn	geweest;	
>	 Hoe	om	te	kopen	zonder	dat	dit	al	te	veel	opvalt.	Omkopen	
	 dient	namelijk	subtiel	te	gebeuren.	Mocht	je	er	toch	op	worden		
	 aangesproken,	dan	dien	je	dit	glashard	te	ontkennen	met	veel		
	 misbaar	en	een	beroep	op	je	persoonlijke	integriteit.	In	een	laat	

	 ste	poging	om	je	met	succes	te	kunnen	verdedigen	kun	je	het		
	 ook	nog	gooien	(correct	gebruik	in	deze	context)	op	iets	van		 	
	 vroeger	zoals	waarden	en	normen;	
>	 Aanwijzingen	om	sociaal	vaardig	om	te	gaan	met	de	rollator	 	
	 spelers.	Het	blijkt	dat	het	de	laatste	jaren	wat	meer	in	zwang	
	 komt	om	rollatorondersteuning	te	gebruiken.	Sommigen		 	
	 gebruiken	deze	tactiek	ook	om	een	gedeelte	van	de	wedstrijd		
	 uit	te	zitten;	
>	 Het	kiezen	van	een	passende	naam	voor	het	eigen	team.	Som	
	 mige	teams	kozen	traditioneel	voor	een	Nederlandse	naam.		 	
	 Overbodig	te	vermelden	dat	die	eigenlijk	al	bij	voorbaat	kans
	 loos	waren.	Het	team	met	de	soepele	naam	‘Pronto’	kon	der	 	
	 halve	zeer	relaxed	spelen	omdat	hun	overwinning,	zoals	later			
	 zou	blijken,	eigenlijk	al	bij	voorbaat	vaststond.	Vanwege	de	peni
	 bele	Italiaanse	financiële	situatie	kon	dit	team	echter	geen		 	
	 rondje	aanbieden	maar	was	toch	niet	te	beroerd	om	enthou-
	 siast	mee	te	drinken	met	het	verder	aangeboden	vocht,	immers	
	 telkens	wordt	toch	wel	iemand	80	jaar;	
>	 Aanwijzingen	om	blessures	te	voorkomen.	Eigenlijk	was	dit		 	
	 een		overbodige	fase	omdat	vrijwel	iedereen	al	geblesseerd
	 aankwam.	Het	zou	te	pijnlijk	zijn	hier	al	deze	blessures	te	ver	 	
	 melden	maar	het	staat	wel	vast	dat	hieraan	in	de	nabije	toe
	 komst	veel	aandacht	moet	worden	besteed.	Een	BBQ-bijeen	 	
	 komst	in	juli	is	alvast	een	goed	begin;	
>	 Het	van	buiten	leren	van	het	telefoonnummer	van	de	cantine		
	 voor	het	geval	men	verdwaalt.	Het	blijkt	regelmatig	voor	te		 	
	 komen	dat,	eenmaal	aangekomen	voorbij	paal	17	en	nog	niet	
	 bij	de	ravitaillering,	bij	sommigen	een	waas	voor	de	ogen	komt,		
	 zodat	men	het	coördinaatbesef	kwijt	raakt.	Terug	kunnen	
	 vallen	op	de	cp	blijkt	dan	vaak	al	voldoende	te	zijn	deze	waas			
	 te	doen	verminderen;kunnen	vallen	op	de	cp	blijkt	dan	vaak	al		
	 vol	doende	te	zijn	deze	waas	te	doen	verminderen;		

Het	eigenlijke	spel	met	een	onderbreking	voor	het	onderhoud	van	
de	fysieke	component	door	middel	van	barbarabitter	en	hapjes.	
Intussen	kon	men	de	gevolgde	 tactiek	evalueren	en	de	conse-
quenties	daarvan	voor	het	vervolgtraject;	De	prijsuitreiking	door	
onze	spelleider	Halbo	bestaande	uit	felicitaties	voor	de	winnaars,	
een	bemoedigend	woordje	voor	hen	wier	overwinning	ongetwij-
feld	nog	in	het	verschiet	ligt	en	de	afsluiting	met	een	fraai	gedicht.
De	maaltijd	daarna	was	een	overheerlijke	afsluiting	van	een	prach-
tige	middag	waarin	nog	eens	bewezen	werd	dat	men	overal	op	
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kan	bezuinigen	maar	dat	we	niet	moeten	minderen	in	belangrijke	
aspecten	van	menselijk	gedrag	zoals	spelen	en	lachen.
Voor	meer	foto’s:	zie	www.VOAWEB.nl

jULI-BIjeeNkomSt
5	juli	2012	stond	onze	jaarlijkse	BBQ	gepland.	Sommigen	onzer	
hadden	het	zo	geregeld	dat	zij	de	BBQ	precies	tussen	hun	vakan-
ties	door	konden	bijwonen.	Derhalve	toog	een	behoorlijk	aantal	
VOA-leden	met	zijn	aanhang	naar	de	Knobbel.	Tijdens	zo’n	reis	

kun	je	meteen	de	enorme	wisselvalligheid	in	dit	land	meemaken.	
Vertrekken	met	een	schitterende	zon	en	na	een	korte	reis	aan-
komen	 in	 een	 nimmer	 overgaande	 regenbui.	 Dit	 mocht	 echter	
onze	pret	niet	drukken.	Je	zou	bijna	zeggen:	integendeel.	Want	
juist	als	mensen,	door	de	regen	gedwongen,	dicht	bij	elkaar	zijn,	
komen	de	meest	prachtige	verhalen	naar	voren,	zonder	zelfs	te	
overdrijven.	Zo	had	Nico	de	hand	weten	te	leggen	op	een	bunker	

die	ooit	had	behoord	tot	de	vesting	van	Amsterdam.	Hoe	die	in	
de	hei	van	het	schietkamp	was	gekomen,	wist	hij	niet	precies	
te	vertellen.	Wel	verkeerde	hij	 in	de	veronderstelling	dat	hij	dit	
geval	achter	op	de	fiets	naar	het	museum	kon	brengen,	maar…	
toen	had	hij	het	gevaarte	nog	niet	aanschouwd!	Nu	bleek	er	min	
of	 meer	 een	 NATO-standaardbevel	 voor	 nodig	 om	 de	 bunker	
‘boven’	te	krijgen.	Een	van	de	problemen	kon	wel	eens	zijn	wat	
er	verder	nog	onder	de	grond	zou	zitten.	Het	antwoord	kwam	
onmiddellijk:	 nog	 meer	 grond.	 Kortom,	 welk	 weer	 of	 andere	
tegenslagen	we	moeten	trotseren,	we	blijven	alles	doen	om,	ook	
na	deze	BBQ,	weer	gezond	met	de	caravan	op	stap	te	kunnen	
gaan.	Voor	meer	foto’s:	zie	www.VOAWEB.nl	

Coördinaatbesef ????

Prijsuitreiking

BBQ en het regent
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jUNI-BIjeeNkomSt
De	juni-bijeenkomst	was	weer	eens	druk	bezet.	We	waren	met	zijn	
elven,	een	record	aantal	in	deze	barre	tijden!	In	voetbaltermen	is	
dat	een	scoreverdubbeling!	De	feestvreugde	werd	nog	verhoogd	
door	Ludo	Vischer,	die	ons	zeer	uitgebreid	trakteerde	ter	gelegen-
heid	van	het	feit	dat	hij	40	jaar	geleden	werd	beëdigd	als	reserve-
officier.	Hij	werd	hiervoor	beloond	met	het	1e	couplet!	Na	enige	
navraag	bleek	Manu	Grützmacher	met	63	jaar	de	oudst	beëdigde	
officier	in	ons	midden,	op	de	voet	gevolgd	door	Fred	Stork	met	61	
jaar	en	Ferry	Holzhaus	met	58	jaar.	Raymond	Boissevain	bleek	met	
20	jaar	verreweg	de	jongste.	Ook	de	muziek	ontbrak	niet	op	die	
avond.	We	zaten	nog	maar	nauwelijks	aan	tafel	of	er	kwam	een	
locaal	 miniatuur	 trommel-	 en	 trompetterkorps	 aan	 ons	 voorbij	
in	de	zaal,	dat	ons	verraste	met	enkele	zeer	originele	nummers,	
die	door	de	kenners	onder	ons	al	gauw	werden	geïdentificeerd	
als	zijnde	van	Caraïbische	origine.	Met	al	die	bezuinigingen	van	
Defensie	op	onze	militaire	muziek	een	hele	uitkomst!	

De	 tafelgesprekken	 waren	 voornamelijk	 van	 nostalgisch	 artil-
leristische	aard.	Misschien	niet	 zo	 verwonderlijk	 na	het	 vrijwel	
wegbezuinigen	van	ons	wapen,	wat	aan	enkelen	de	opmerking	
ontlokte	dat	dit	schieten	was	'met	de	blanke	lat'!	Maar	ondanks	
dat	was	het	toch	weer	een	zeer	genoeglijke	avond.	Graag	alle-
maal	tot	ziens	op	donderdag	5	juli.	

jULI-BIjeeNkomSt
Deze	keer	waren	wij	zeer	blij	verrast	door	de	aanwezigheid	van	
Piet	Antonissen	en	Daan	de	Snoo,	die	wij	beiden	zeer	lang	node	
hebben	gemist!	Piet	is	natuurlijk	ook	lid	van	Afdeling	Den	Haag.	
Ze	hebben	beiden	beloofd	in	de	toekomst	wat	vaker	te	komen	en	
daar	houden	we	hen	aan!	Voor	wat	Piet	betreft	hangt	dat	wel	een	
beetje	af	van	de	keren	dat	hij	op	donderdag	naar	de	schietbaan	
gaat	in	Den	Haag,	waar	hij	een	zeer	trouw	lid	is.	Voor	Daan	kan	
ik	niet	zo	gauw	een	excuus	bedenken	waarom	hij	niet	wat	vaker	
zou	 kunnen	 komen.	 Hij	 gaf	 dat	 ook	 ruiterlijk	 toe!	 De	 mannen	
van	 de	 Eilanden	 lieten	 deze	 keer	 allemaal	 verstek	 gaan,	 maar	
dat	 was	 waarschijnlijk	 vanwege	 het	 prachtige	 zomerse	 weer!	
Het	zij	hen	vergeven.	Manu	wilde	met	alle	geweld	een	omissie	

goedmaken	van	de	vorige	keer,	mogelijk	op	aandringen	van	het	
thuisfront!	Toen	hij	de	vorig	keer	vertelde	dat	hij	62	jaar	geleden	
was	beëdigd	als	officier,	vergat	hij	er	bij	 te	vertellen	dat	hij	bij	
die	gelegenheid	 in	een	karbouwengat	was	gekieperd,	een	niet	
ongebruikelijke	ontgroening	in	die	dagen!	Bij	deze!	

Zijn	moedige	optreden	werd	beloond	met	het	1e	couplet!!	Dat	
was	voor	Manu	weer	reden	om	ons	te	herinneren	aan	de	KNIL-
herdenking	 in	Bronbeek	op	26	 juli	 a.s.	Hans	Raven	en	onder-
getekende	gaan	daar	al	 vele	 jaren	heen.	De	 rijstmaaltijd	 in	de	
Kumpulan	heeft	daar	zeker	 toe	bijgedragen!	We	zullen	ook	dit	
jaar	zonder	falen	weer	van	de	partij	zijn.	

Tenslotte	 wil	 ik	 u	 nog	 een	 verhuisbericht	 doorgeven.	 Ruud	
Winkel,	 die	 al	 jaren	 lang	 in	 Duitsland	 woont	 en	 ook	 al	 jaren-
lang	lid	is	van	de	Afdeling	Rotterdam,	is	per	2	juli	verhuisd	naar	
Hoogeveen.	Enkelen	van	u	kennen	Ruud	ongetwijfeld	van	onze	
jaarlijkse	Barbaravieringen,	waar	hij	nooit	ontbreekt!	Hij	heeft	te	
kennen	gegeven	lid	te	willen	blijven	van	de	Afdeling	Rotterdam.	
Aan	zo'n	lid	heb	je	nog	eens	wat!	

AUgUStUS-BIjeeNkomSt
Het	bedienend	personeel	van	de	“Knuffelkarper”	van	Humanitas	
deed	ons	de	wat	magere	opkomst,	zelfs	voor	augustus,	snel	ver-
geten.	Anna,	die	we	nog	kennen	van	de	 “Zingende	Zeeleeuw”,	
stond	achter	de	bar	en	hield	de	kelen	goed	gesmeerd	en	ach,	dan	
tellen	wij	artilleristen	al	snel	elk	zeker	voor	twee!

Manu	 Grüzmacher	 was	 wegens	 ziekte	 verhinderd	 –	 reden	 tot	
ongerustheid	–	want	als	Manu	zich	afmeldt	is	er	echt	wel	iets	aan	
de	hand.	Hans	Raven	en	scribent	hadden	Manu,	op	zijn	uitnodi-
ging,	nog	ontmoet	bij	de	jaarlijkse	KNIL-Herdenking	in	Bronbeek	
op	26	juli	jl.	en	daar	zag	hij	er	nog	redelijk	fit	uit.	
Voorzitter	 Rob,	 die	 contact	 had	 gehad	 met	 Manu's	 echtgenote	
en	later	ook	met	hemzelf,	kon	gelukkig	melden	dat	hij	weer	aardig	
was	opgeknapt.	Rob	had	er	aan	gedacht	een	kaart	mee	te	nemen	
voor	Manu,	die	wij	 allen	–	alsook	het	bedienend	personeel	 van	
het	restaurant	-	met	onze	beste	wensen	hebben	ondertekend.	Wij	
kijken	er	naar	uit	hem	de	volgende	maand	weer	in	ons	midden	te	
hebben.	Hij	is	gewoon	niet	weg	te	denken	op	onze	bijeenkomsten!	
Aan	 tafel,	bij	 het	uitbrengen	van	de	gebruikelijke	 toast	op	Hare	
Majesteit	 de	 Koningin,	 doorbrak	 Rob	 een	 eeuwenoud	 protocol	
door	ook	Manu	in	een	adem	bij	de	toast	te	betrekken.	

rotterdAm

tekSt ///   kAp (r) B.d. gIeL mASSy
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Het 1e couplet was voor Manu!

Hoezo, een Artillerist telt maar voor twee ....?!

	>
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Nieuws uit de Afdelingen

Een	primeur	waar	wij	allen	volledig	achter	stonden!	De	gesprek-
ken	aan	tafel	bewogen	zich	tussen	nostalgisch	artilleristische	ver-
halen	en	de	Olympische	Spelen,	reden	voor	Fred	Stork	om	te	ver-
melden	dat	hij	zelf	ook	ooit	een	record	had	gevestigd	door	tijdens	
zijn	loopbaan	bij	de	KLM	zowel	de	eerste	directeur	(Plesman)	als	
de	laatste	(Jan	de	Soet)	te	overleven.	Net	niet	voldoende	voor	een	
medaille	denk	ik,	maar	zeker	voor	een	eervolle	vermelding!		Verder	
is	in	overleg	met	Voorzitter	Rob	besloten	om	van	alle	afdelingsver-
slagen,	zoals	deze,	alvast	een	kopie	te	zenden	aan	alle	leden	van	
de	Afdeling	Rotterdam	–	in	afwachting	van	de	definitieve	plaatsing	
in	Ste	Barbara	-	samen	met	de	foto’s	die	Rob	altijd	onmiddellijk	
na	elke	bijeenkomst	aan	alle	Rotterdamse	 leden	toezendt.	Hier-
mee	hopen	we	de	Rotterdamse	leden	wat	actueler	op	de	hoogte	
te	kunnen	houden	van	het	wel	en	wee	binnen	onze	Afdeling	en	
hen	wat	nauwer	te	betrekken	bij	onze	bijeenkomsten.	Graag	tot	
6	september!	

jUNI-BIjeeNkomSt
Evenals	voorgaande	jaren	was	het	thema	van	deze	bijeenkomst	“	
De	Lente”,	d.w.z.-aperitief	op	het	terras	met	haringhapjes.	Alles	
verliep	volgens	plan	m.u.v.	het	terrasbezoek;	op	het	terras	waren	
de	weergoden	met	overvloedige	regen	de	baas.	Maar	ook	in	de	
kelderbar	 smaakte	 de	 drank	 en	 leuk	 geserveerde	 haring	 zeer	
goed.	Was	er	op	6	april	een	recordaantal	van	37	deelnemers	aan-
wezig,	nu	kon	een	opkomst		van	28	personen	toch	ook	een	grote	
opkomst	 genoemd	 worden.	Veel	 trouwe	 bezoekers	 hadden	 dit	
keer	afgezegd,	anders	was	er	zeker	weer	een	record	gebroken.	
Zoals	gebruikelijk	werd	de	voorzitter	al	snel	overspoeld	met	aan-
biedingen	van	rondjes	wijn	bij	de	maaltijd.	Hij	heeft	er	twee	aange-
nomen	en	twee	vooruitgeschoven	naar	de	augustus	bijeenkomst.
Tijdens	 de	 maaltijd	 gaf	 de	 voorzitter	 een	 terugblik	 op	 de	 Alge-
mene	Ledenvergadering	en	memoreerde	de	vele	complimenten	
en	bedankjes.	Hij	bedankte	de	medewerkers	van	deze	dag	uitge-
breid	en	kondigde	een	verrassing	aan,	te	weten	:	een	wijnproeverij	
o.l.v.	een	Duitse	wijnboer	uit	het	Moselgebied	bij	hem	thuis	op	2	
augustus	voor	de	trouwe	bezoekers	van	afd	U/NH.	Ook	werd	nog	
even	teruggeblikt	op	het	reisje	naar	het	Ahrtal	op	21	en	22	april,		

hetgeen	een	applaus	uitlokte	voor	de	reisleidster	Ellen.	Een	som-
bere	mededeling	was	dat	Jan	van	Alphen	niet	meer	in	staat	was	
om	de	bijeenkomsten	te	bezoeken.	De	voorzitter	werd	verzocht	
hem	hun	medeleven	te	betuigen.	Na	een	voortreffelijke	maaltijd,	
bestaande	uit	asperges	en	aardbeien,	en	gebracht	door	een	des-
kundige	en	vrolijke	bediening,	overgoten	met	voldoende	wijn	en	
nadat	de	voorzitter	had	gewezen	op	de	volgende	bijeenkomst	(3	
augustus),	ging	het	gezelschap	ca.	21.30	uur	huiswaarts.	

AUgUStUS -BIjeeNkomSt
Met	slechts	15	personen	begon	de	bijeenkomst	op	het	terras	van	
hotel	De	Biltse	Hoek,	maar	de	 sfeer	 leed	niet	 onder	de	matige	
opkomst.	 De	 oorzaak	 van	 de	 matige	 opkomst	 moet	 gezocht	
worden	in	de	vakantiepiek	en	ziekmeldingen.	Na	het	aperitief	op	
het	terras	werd	een	goed	diner	geserveerd	in	een	van	de	prachtige	
zalen	van	het	hotel.	Zoals	gewoonlijk	werden	er	weer	rondjes	wijn	
aangeboden,	het	eerste	rondje	door	het	echtpaar	RES	ter	gele-
genheid	van	het	feit	dat	ze	dit	jaar	voor	de	5e	keer	de	Vierdaagse	
hadden	gelopen.	Het	tweede	rondje	door	voorzitter	Hoksbergen,	
omdat	hij	deze	maand	81	jaar	dreigt	te	worden.	Bij	de	vorige	bij-
eenkomst	werden	er	zoveel	rondjes	aangeboden	dat	er	twee	zijn	
doorgeschoven	 naar	 deze	 bijeenkomst.	 De	 aanbieders	 van	 de	
doorgeschoven	rondjes	waren	niet	aanwezig	en	zijn	ook	niet	meer	
bekend,	jammer,	maar	hopelijk	krijgen	ze	gewetenswroeging.	De	
voorzitter	 moest	 veel	 afzeggingen	 memoreren	 i.v.m.	 vakanties	
maar	 ook	 de	 afzegging	 van	 Jan	 van	 Alphen	 i.v.m.	 zijn	 slechter	
wordende	 toestand.	Ook	vermeldde	hij	de	ziekte	die	ons	erelid	
bgen	Jaap	Brüning	heeft	getroffen.	Verder	meldde	de	voorzitter	
dat	Sinte	Barbara	dit	jaar	gevierd	wordt	op	dinsdag	4	december.	
Nadere	mededelingen	volgen	in	de	eerstvolgende	Sinte	Barbara.	
Wederom	werd	ter	sprake	gebracht	het	bijeenkomst-ritme	van	de	
afdeling	U/NH.	Na	enige	discussie	werd	besloten	om	vanaf	2013	
de	bijeenkomsten	te	houden	op	de	eerste	vrijdag	van	de	oneven	
maanden	(d.w.z.	januari,	maart,	mei,	juli,	september,	november).	
Indien	 er	 in	 mei	 problemen	 ontstaan	 zal	 een	 oplossing	 worden	
besproken.	De	viering	van	Sinte	Barbara	wordt	derhalve	een	extra	
bijeenkomst.	Nadat	de	maaltijd	was	afgesloten	met	een	heerlijke	
kop	koffie	begaf	men	zich	te	ca	21.30	uur	huiswaarts.	Ten	over-
vloede	moet	worden	gemeld	dat	de	volgende	bijeenkomst	van	5	
oktober	begint	om	17.00	uur.	

UtrecHt eN Noord-HoLLANd

Fam Bouman en Fam Bruurmijn genieten er zichtbaar van
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ArtILLerIe veterANeN ASSocIAtIe

Secretariaat	AVA
AVA	p/a	OTCVust
Postbus	1000,	8084	ZX	’t	Harde
Tel:	0525	–	658	925	(S1	14	Afdva)
Fax:	0525	–	657	336
E-mail:	artillerieveteraan@gmail.nl	
Website:	www.artillerieveteranen.nl
ABN:		59.03.98.741	
t.n.v.	Stichting	AVA	te	‘t	Harde

ArtILLerIe veterANeN ASSocIAtIe www.ArtILLerIeveterANeN.NL

veterANeNdAg ApeLdoorN

T ijdens	de	veteranendag	Apeldoorn/	Epe	op	8	juni	2012	werd	
o.a.	een	gloedvolle	toespraak	gehouden	door	de	erevoorzit-
ter	van	het	Veteranen	Platform,	lgen	art	tit.	b.d.	T.	Meines.

Op	de	foto	staat	hij	te	midden	van	de	oud-burgemeester	van	Apel-
doorn	(nu	voorzitter	1e	kamer),	dhr	G.J.	de	Graaf	en	de	huidige	bur-
gemeester	van	de	gemeente	Apeldoorn,	dhr.	J.C.G.M.	Berends.

NederLANdSe veterANeNdAg
Onder	uitstekende	weersomstandigheden	werd	op	30	juni	j.l.	door	
4500	 deelnemers	 deelgenomen	 aan	 het	Veteranendefilé	 in	 Den	

Haag.	Veteranen	die	meelopen	 in	detachementsverband	vormen	
de	grootste	groep	en	er	zijn	ca.	800	militairen	van	de	Nederlandse	
krijgsmacht.	Muzikale	ondersteuning	is	er	door	750	muzikanten	en	
bijna	250	veteranen	rijden	mee	op	historische	voertuigen.	Tenslotte	
zijn	er	nog	veteranen	en	partners	die	een	plaats	hebben	gereser-
veerd	op	de	tribune.	Hierbij	behoorde	ook	een	detachement	van	
de	 AVA	 dat	 bestond	 uit	 35	 artillerie	 veteranen	 en	 20	 partners.	

Op	 de	 veteranendag	 is	 door	 de	 Minister	 van	 defensie	 bekend	
gemaakt	dat	vooruitlopend	op	de	implementatie	van	de	Veteranen-
wet,	ook	nog	actiefdienende	militairen	met	een	uitzending	achter	
de	rug	ook	aangemerkt	worden	als	veteraan.	Betreffende	artilleris-
ten	kunnen	zich	melden	bij	de	AVA	(zie	www.artillerieveteranen.nl).

ArtILLerIe veterANeNdAg
Het	 aangekondigde	Vuursteun	 Symposium	 en	 Static	 Show	 met	
Life	Firing	op	woensdag	3	oktober	2012	wordt	door	een	samen-
loop	van	onvoorziene	omstandigheden	verzet	naar	de	eerste	helft	
van	2013.	Dan	zullen	ook	alle	artillerieveteranen	worden	uitgeno-
digd	voor	de	Artillerie	Veteranendag.	De	nieuwe	datum	en	het	pro-
gramma	worden	in	de	volgende	Sinte	Barbara	bekend	gemaakt.

Nadere	bijzonderheden	volgen	via	www.artillerieveteranen.nl	;	
Tel:	0525	–	657	321.	

tekSt /// LkoL Art B.d. f.t. dürSt BrItt

LGen Meines in Apeldoorn

Het detachement Artillerie Veteranen

 Stichtingen & verenigingen
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Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps 
ROA p/a OTCVust
Postbus 1000, 8084 ZX ’t Harde
Tel: 0525 – 657 539 of 0578 – 691 646
E-mail: roa@artillerie.nl 
Website: www.reunieorkestartillerie.tk tekSt /// LkoL Art B.d. f.t. dürSt BrItt

reüNIe orkeSt 
ArtILLerIe trompetterkorpS

reüNIe orkeSt ArtILLerIe trompetterkorpS www.reUNIeorkeStArtILLerIe.tk

Een	dag	 later	volgde	op	zaterdagmiddag	5	Mei	deelname	aan	
het	Bevrijdingsdefilé	Wageningen.	Hier	begeleidde	het	ROA	het	
detachement	 van	 de	 Vereniging	 Oud-Militairen	 Indiëgangers	
(VOMI).

Op	vrijdagmiddag	11	Mei	werd	er	een	concert	gehouden	voor	
de	Vereniging	Officieren	Artillerie	in	het	Dierenpark	Amersfoort.	
Hieraan	is	reeds	aandacht	besteed	in	de	vorige	editie	van	Sinte	
Barbara.	

Zaterdagmiddag	 9	 juni	 namen	 de	 muzikanten	 van	 het	 ROA	 deel	
aan	de	12e	Leidse	Muziek	Play-In	op	het	Stadhuisplein	in	het	cen-
trum	van	Leiden.	Het	jaarlijks	groeiende	aantal	deelnemende	muzi-
kanten	zorgde	ook	dit	 jaar	weer	voor	een	stampvolle	muziektent,	
waarin	 	 ruim	 100	 muzikanten	 musiceren,	 onder	 de	 traditionele,	
ontspannen	en	enthousiaste	muzikale	leiding	van	zoon	Dominic	en	
vader	Henk	Sierat.	Dit	jaar	traden	als	gastorkesten	op	de	Residen-
tie	Brassband	uit	Den	Haag	en	het	Reünie	Orkest	Artillerie	(vroe-
ger	genaamd	het	Trompetterkorps	der	Artillerie,	dat	 in	1963	werd	
omgevormd	van	Trompetterkorps	tot	Fanfare).	Voorafgaand	aan	hun	
concert	verzorgde	het	ROA	nog	een	Streetparade	door	het	cen-
trum	van	Leiden,	waarna	zij	het	gastoptreden	vervolgden	met	een	
drie	kwartier	durend	concert,	met	gevarieerde	stukken	en	natuurlijk	
enige	militaire	marsen.	Traditioneel	eindigde	het	ROA,	onder	leiding	

Herdenking Eernewouden Bevrijdingsdefilé Wageningen

De	 maanden	 mei	 t/m	 juli	 waren	 een	 drukke	 periode	 voor	 het	
ROA	waarin	maar	 liefst	 acht	optredens	werden	afgewerkt.	Op	
vrijdag	4	mei	ondersteunde	het	ROA	de	Herdenking	 in	Eerne-
wouden	(Friesland).

dodeNHerdeNkINg eArNewâLd

Een traditie die na jaren van afwezigheid weer in ere 
is hersteld, dodenherdenking in Earnewâld. De herden-
king vond plaats in en bij de hervormde kerk. Het geheel 
werd muzikaal ondersteund door een ensemble uit het 
Reünie Orkest Artillerie. De twee minuten stilte werden 
buiten op het kerkhof gehouden, waarna het Wilhelmus 
werd gezongen. Vervolgens werden de bloemstukken, 
gemaakt door Gryt Wester, op de graven gelegd. Op 
het kerkhof liggen drie mensen die omgekomen zijn in 
oorlogssituaties, de Engelse boortschutter Edward J. 
May en Piet Miedema tijdens de Tweede Wereldoorlog 
en Roel Kiers tijdens de Politionele Acties in Indone-
sië. Het was een zeer geslaagde herdenking, met vele 
belangstellenden. Een traditie om in ere te houden.

(bERICHT VAn DOARPs fOTOGRAAf TJAMME TIlsTRA)
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Concert te Dalen

van dirigent Nico van Oudheusden, haar optreden met de Artillerie-
mars met het gezongen Artillerielied. Om 15.00 uur begon het Play-
In-concert dat werd afgesloten met een gezamenlijk optreden van 
het Play-In-orkest en het Fanfareorkest van het ROA, met de mars 
Washington Grays. Deze mars luistert “meesterlijk” eenvoudig, 
maar is door de effectief contrasterende, onophoudelijke stroom 
van muzikale ideeën overweldigend overtuigend, wat ook bleek uit 
het zeer enthousiaste publiek voor de beide orkesten.

Op zaterdagmiddag 30 juni werd tijdens het Veteranendefilé in Den 
Haag wederom het detachement van de krasse knarren van de 
VOMI begeleid (gemiddelde leeftijd boven de 80). 

Tijdens de laatste landelijke veteranenbijeenkomst in Dalen 
(Drenthe) op zaterdag 7 juli verzorgde het ROA de muzikale 
ondersteuning bij de herdenkingsceremonie en de dag werd 
afgesloten met een concert.

Op zondag 8 juli verleende het blazersensemble haar medewer-
king aan de kerkdienst in de Hervormde Kerk in Haamstede. 

Als U kennis neemt van deze rubriek zijn ook de schuttersfees-
ten in Didam op zondagmiddag 15 juli achter de rug. Hierover 
meer in de volgende editie van Sinte Barbara. 

AGENDA ROA 2012
De volgende optredens staan in de planning voor de rest van het komende jaar.
Voor evt. wijzigingen zie onze website www.reunieorkestartillerie.tk: 

> dinsdagmiddag 14 augustus Herdenking capitulatie Japan (einde WO2) in Doorn, de Basis (BNMO) 
> donderdag 23 augustus Herdenking Jongenskampen in Bronbeek te Arnhem 
> weekend 1 en 2 september Bevrijdingsfeest in Lens (Frankrijk) 
> zaterdagmiddag 8 september Streetparade Delft en concert bij Legermuseum (optie) 
> donderdagavond 25 oktober Concert voor gehandicapten in Doorn 

Het repetitieschema voor 2012 is (wijziging voorbehouden) als volgt: 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. 






