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“Den Vaderlandt ghetrouwe blijf 
ick tot in den doot”

Tijdens de algemene ledenvergadering van 
11 mei en 23 juni 2011 is ingestemd met het 
door het bestuur ingebrachte wijzigingsvoor-
stel Statuten/Huishoudelijk Reglement van de 
Vereniging Officieren Artillerie. 

Op 9 augustus jl. is de statutenwijziging onge-
wijzigd vastgelegd bij notariële akte door 
res Elnt der art b.d. mr. P.A.N. Timmermans 
bij notaris (Mostart & Timmermans Netwerk 
Notarissen) te Groesbeek in het bijzijn van de 
voorzitter, de secretaris en de voorzitter van 
de Voorbereidingscommissie Statutenwijzi-
ging (res Lkol der art b.d. mr. C. Venemans). 

De gewijzigde statuten en het gewijzigde huis-
houdelijk reglement zijn per 9 augustus 2011 
ingegaan en treft u aan op de VOA-website.

dE vOA 
dE vErENiGiNG OfficiErEN ArtiLLEriE 

StELt zich tEN dOEL: 

doelstelling van de vOA

 het bevorderen van een hechte kameraadschap onder 
officieren van het wapen der Artillerie van de Nederlandse 
krijgsmacht;  het verlenen van een bijdrage aan het bevor-
deren van het vakmanschap van officieren van dit  wapen 
en van andere officieren die betrokken zijn bij het verlenen 
van vuursteun of bij luchtverdediging, alles in de ruimste 
zin;  het verlenen van een bijdrage aan het bevorderen 
van een zinvolle handhaving van de tradities van het wapen 
der Artillerie. 



u ziet niet wat wij zien

Heijmans techniek & Mobiliteit, Postbus 766, 5201 at ‘s-Hertogenbosch, tel. 073 - 648 41 11

uw Partner voor mobiele video observatie

Tegenwoordig is video-observatie niet meer weg te denken uit de 

samenleving, waarbij er steeds meer video-observatie plaats vindt op 

mobiele en/of ongebruikelijke locaties. Door het ontbreken van 

infrastructuur is draadloze videotransmissie een voor de hand liggende 

oplossing. Heijmans realiseert projecten met draadloze 

videotransmissie, door toepassing van het Mobile Viewpoint concept 

ontwikkeld door ICT bedrijf Triple IT.

toepassingsgebieden
Dienstverlenende voertuigen
Hulpverlenende voertuigen
Observatie vanuit meldkamer
Locaties waar geen infrastructuur    
aanwezig is
Evenementen
Tijdelijke opstellingen (locatie    
onafhankelijk)

technische specificatie                                      
Web-based oplossing
Live beelden
Camera onafhankelijk
Draadloos via UMTS / HSPA
Bi-directionele communicatie
Positiebepaling via GPS
Video opslag lokaal / centraal

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Anthony Elbers 06-54982293 / aelbers@heijmans.nl
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 van de voorzitter van de voorzitter

In het licht van de huidige ontwikkelingen binnen Defensie, kan ik in mijn voorwoord niet voorbijgaan aan de drama-
tische bezuinigingen en de daaruit voortvloeiende herstructureringen die alle delen van de krijgsmacht en dus ook 
ons Wapen zullen treffen. Onze Vereniging poogt tenslotte alle ontwikkelingen die ons raken op de voet te volgen en 
relevante informatie te bieden aan allen die de vuursteun en grondgebonden luchtverdediging een warm hart toe-
dragen en zeker aan diegenen die er nog een loopbaan in volgen. Verder in dit blad wordt aan de reorganisatie van 
ons Wapen ook de nodige aandacht geschonken voor zover dat op dit moment mogelijk is; de Minister heeft  ons 
immers over de startlijn laten gaan voordat alle plannen concreet konden worden uitgewerkt.

“Een bijdrage van defensie
aan de bezuinigingsoperatie
was natuurlijk onontkoombaar”

tEkSt ///  vOA vOOrzittEr, A.M. rOSENGArtEN

 BriGAdEGENErAAL dEr ArtiLLEriE B.d.

Hoewel dat nauwelijks nog mogelijk zou kunnen zijn, 
moet er geen misverstand over bestaan dat de aan 
Defensie opgelegde bezuinigingen niet gebaseerd 

zijn op ontwikkelingen in de internationale veiligheidssituatie, 
maar slechts hun grond vinden in de financiële problematiek 
die Nederland dwingt tot forse bezuinigingen op alle terreinen 
van onze samenleving. Een bijdrage van Defensie aan de bezui-
nigingsoperatie was natuurlijk onontkoombaar, maar gezien de 
onevenredig zware aanslag op het defensiebudget wordt de 
binnenlandse problematiek kennelijk belangrijker geacht dan 
de behartiging van Nederlandse belangen buiten onze lands-
grenzen. Binnen de ons opgelegde randvoorwaarden heeft de 
top van onze organisatie gepoogd de minst slechte oplossing 
te kiezen, maar kon door die randvoorwaarden alleen maar pijn 
veroorzaken. Laten we dus ook termen achterwege laten die 
suggereren dat na de herstructurering (in dit verband al een 
woord met een eufemistische lading) de krijgsmacht weliswaar 
kleiner, maar toch ook weer beter wordt. Dit jargon is de afge-
lopen jaren al te vaak gehanteerd om nog geloofwaardig te zijn: 
we leveren substantieel aan gevechtskracht in en zullen nog 
meer afhankelijk worden van internationale partners. Unieke 
expertise, zoals die van het tankwapen, gaat verloren, exper-
tise die alleen door lange jaren van eigen praktijkervaring kan 
worden opgebouwd. Het is dus onjuist om te beweren dat een 
eenmaal uitgefaseerd systeem in geval van nood altijd weer 
tijdig kan worden ingevoerd. Er wordt gewoon een gat geslagen 
in onze essentiële operationele capaciteiten, dat slechts ten 
dele met andere middelen kan worden opgevuld. Met opge-
trokken wenkbrauwen moest ik daarnaast constateren dat veel 
zelfverklaarde deskundigen ineens wisten te melden dat we de 
tank toch eigenlijk niet meer nodig hadden. De bezuinigingen 

doen pijn, ook voor de vuursteun en de grondgebonden lucht-
verdediging, niet alleen door de afbraak die plaatsvindt, maar 
zeker ook voor de mensen die erbij betrokken zijn en van wie 
vele moeten vrezen hun baan te verliezen.

In alle discussies en publicaties over de bezuinigingen worden 
vele krokodillentranen vergoten, maar het is pijnlijk te consta-
teren dat onze krijgsmacht blijkbaar de afgelopen jaren van 
onafgebroken uitzendingen en inzet weinig krediet heeft opge-
bouwd. Uiteindelijk zijn de plannen zonder veel weerstand 
aanvaard en worden andere maatschappelijke problemen veel 
belangrijker geacht.

Wat betekent dit alles voor de leden van ons Wapen? De vuur-
steun en grondgebonden luchtverdediging hebben geenszins 
aan waarde ingeboet en door alle ontwikkelingen die er zijn 
binnen die essentiële operationele capaciteiten is nog steeds 
een loopbaan in deze vakgebieden aantrekkelijk en interes-
sant. Maar de spoeling wordt wel weer dunner en zeker door 
de ingestelde quota voor de verschillende rangen zullen offi-
cieren gedwongen worden een keuze te maken. Afwachten in 
de verwachting dat het allemaal wel mee zal vallen is geen 
optie. Ik hoop dat zoveel mogelijk actief dienende officieren 
van ons Wapen hun loopbaan kunnen voortzetten binnen de 
vuursteun of grondgebonden luchtverdediging of daarbuiten. 
Ik ga er van uit dat de relevantie van onze Vereniging door al 
deze ontwikkelingen alleen maar zal toenemen, als netwerk 
en bindend element voor al diegenen die binnen ons Wapen 
werkzaam zijn of waren. Niet alleen doordat we over hetzelfde 
vak praten, maar zeker ook door de trots op ons Wapen en de 
kameraadschap en saamhorigheid die ons binden. Ik wens u, 
in het bijzonder de actief dienende officieren, veel wijsheid en 
sterkte toe in de komende periode. 
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elaas is het nodig gebleken onze ambities van het nieuwe 
evenwicht uit 2006 weer neerwaarts bij te stellen. Weer 
een reorganisatie, weer een kleinere organisatie, weer 

versobering. Dat is niet leuk, moeilijk uit te leggen maar helaas een 
feit. De omstandigheden zijn van dien aard dat het ontzien van de 
krijgsmacht bij de bezuinigingen er niet in zat. 

De contouren van het bezuinigen zijn nu zichtbaar en het is geen 
vrolijk beeld. Ik vind het niet nodig er doekjes om te winden; we 
moeten maatregelen nemen waarvan we zeker niet beter worden, 
integendeel. Het project verkenningen is helder in de beschrijving 
van een complexe en verre van rooskleurige veiligheidssituatie 
die logischerwijs zeker niet zou moeten leiden tot een geringere 
defensie inspanning. De financiële realiteit heeft echter tot een 
andere politieke keuze geleid. 

Binnen die randvoorwaarde en met die argumenten in het hoofd 
zijn keuzes gemaakt. De keuze om de tanks te schrappen is niet 
genomen omdat “de tank” niet meer in het hedendaagse optreden 
past, maar omdat het gegeven de (financiële) omstandigheden in 
de specifieke Nederlandse situatie de minst slechte keuze was. 
Ook het opnieuw flink reduceren van ons wapen ligt in die lijn, niet 
meer, niet minder.

Het is moeilijk te voorspellen of deze keuzes uiteindelijk verstandig 
zullen zijn, net zo min als te voorspellen is of we spijt zullen krijgen 
van de algemene bezuinigen op defensie in heel Europa. Zorgen 
zijn er wel degelijk. Minister Gates heeft scherp gewezen op de 
wel erg scheve verhoudingen waarbij de VS intussen 75% van de 
NAVO inspanning dragen. Het hoeft ook geen betoog dat de situ-
atie in de wereld er echt niet beter op wordt en dat een beroep 
op defensie alleen maar vaker zal voorkomen. Veel van de keuzes 
zijn ook niet zo maar omkeerbaar, het kost veel tijd (en geld) om 
capaciteiten weer op te bouwen. Canada had al eerder de tanks 
geschrapt en koopt ze nu voor veel geld weer terug. 

Ik wil hier toch ook een kanttekening plaatsen. Er wordt gesug-
gereerd dat de Nederlandse krijgsmacht, en dan vooral de land-
macht, nu niet meer in het hele spectrum inzetbaar zou zijn, dat 
een missie zoals Uruzgan niet meer zou kunnen, dat we binnen de 
NATO uitgelachen worden. Dat zie ik toch echt anders. Natuurlijk, 
we raken capaciteiten kwijt, maar datgene wat we over houden 
kan iedere vergelijking aan. We hebben geen tanks meer, maar wel 

Apaches, PzHs en CV90s; we hebben niet veel luchtverdediging 
maar wel een functionerend systeem. Nederland doet het in ver-
gelijking met onze Europese partners echt niet slecht. De keuzes 
betekenen minder, dat zeker, maar we hoeven ons niet te schamen 
voor wat we wel hebben en houden. Daarmee kan veel, heel veel. 

Ik vind dan ook de hiervoor aangehaalde keuzes niet het grootste 
probleem. Vooral bij de landmacht is de man of vrouw in uniform 
het allerbelangrijkst. Uiteindelijk kun je nog zulke mooie systemen 
hebben, conflicten worden uiteindelijk beslist met “boots on the 
ground”. Ik maak me dan ook veel meer zorgen over de personele 
gevolgen.
 
In operationele zin omdat het voortzettingsvermogen minder 
wordt en/of mensen vaker aan de beurt zijn. Ook het enorme Ame-
rikaanse leger heeft de gevolgen van een grotere ambitie dan de 
omvang eigenlijk toeliet ervaren. Ik heb zelf gezien wat de klap was 
die jonge Amerikaanse soldaten kregen toen hun “tour” verlengd 
werd van 12 naar 18 maanden. Er zijn grenzen en minder militairen 
betekenen dus ook minder ambitie. Dit is echter geen onomkeer-
baar proces, het is wel degelijk mogelijk om later toch weer te 
kiezen voor een grotere en dus vaker/langer inzetbare krijgsmacht.

Daarnaast maak ik me vooral zorgen over de sociale gevolgen van 
de personele reducties. De krijgsmacht heeft over een aantal jaren 
12500 collega’s minder en dat is veel. De exacte invulling van de 
“numerus fixus” en de manier waarop we de afbouw realiseren 
is nog niet helemaal helder, maar we moeten er gezamenlijk voor 
zorgen dat dit proces eerlijk en verantwoord verloopt. Dat vereist 
initiatief, daadkracht maar vooral ook openheid. De aantallen zijn 
fors en het gaat ons allemaal aan. Daar zit de grootste uitdaging 
van de voorgenomen bezuinigingen.

Al met al is dit geen erg positief voorwoord - daar is ook geen aan-
leiding voor - maar het heeft geen zin de realiteit te ontkennen en 
het heeft ook weinig zin om bij de pakken neer te gaan zitten. Het 
symposium tijdens de jaardag stond in het teken van een nieuw 
begin, een nieuw elan. We hebben toen het belang onderstreept 
van een volwassen discussie op basis van kennis van zaken. Juist 
nu is het nodig dat we voortdurend blijven nadenken over waar we 
als wapen heen gaan. Wat willen we bereiken, wat zijn de gren-
zen van het haalbare, waar zijn nieuwe ontwikkelingen die andere 
oplossingen mogelijk maken. Wat willen we bereiken, wat zijn de 

Tijdens de jaardag heb ik al gezegd dat 2011 geen fijn jaar zou worden en dat 
hetgeen op ons af zou komen, pijn zou gaan doen. Ik denk dat iedereen het er 
wel over eens is dat de bezuinigingen die de krijgsmacht treffen, keihard aan-
komen. De financiële crisis heeft grote gevolgen en zeker niet alleen in Neder-
land. Overal wordt drastisch bezuinigd en dat doet buitengewoon veel pijn. 

tEkSt /// LGEN A.J.h.M. vAN LOON

voorwoord wapenoudste Artillerie
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grenzen van het haalbare, waar zijn nieuwe ontwikkelingen die 
andere oplossingen mogelijk maken.

Er zijn wel degelijk kansen; laat ik er een paar noemen. Allereerst de 
grondgebonden vuursteun. De rijders hebben dadelijk geen eigen 
afdeling meer maar vormen wel de basis voor een lichte vuursteun-
component die op termijn (wellicht als de gevolgen van de financi-
ele crisis overwonnen zijn) kunnen worden uitgerust met een nieuw 
licht systeem waarmee dan echt invulling kan worden gegeven aan 
de behoefte aan “artillerie légère”. Ook de nauwe samenwerking 
tussen de overgebleven afdeling en het OTCVust biedt nieuwe 
kansen vooral in relatie met de joint fires gedachte. De luchtver-

dediging blijft, weliswaar kleiner, een van de beste in Europa en de 
onderbrenging van de CRAM taak is in mijn ogen ook een kans. 
Tenslotte zie ik nog steeds kansen in meer internationale samenwer-
king. Onze minister onderstreept dat ook en heeft al op diverse vlak-
ken meer samenwerking op de agenda gezet. Samenwerking, stan-
daardisatie en vooral focus op wat werkelijk belangrijk is, zijn wegen 
uit de moeilijke situatie waarin we ons met z’n allen bevinden. 

We kunnen in ieder geval niet bij de pakken gaan neerzitten; daar-
voor is ons wapen, is onze landmacht en onze krijgsmacht een te 
mooie organisatie. 

 voorwoord wapenoudste Artillerie
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Op het afdelingsappel van 28 april jl. werd de uitslag bekend gemaakt van de gehouden niveau 2 testen (stuk-
kentest) bij de 1e batterij. Daar waar in het verleden de stukkentest M109 op één dag werd afgewerkt op de Arn-
hemse Heide, worden in de huidige stukkentest PzH2000NL meer aspecten getoetst over een langere periode.

Zo begon deze onderlinge competitie in de voorbereidings-
week (21 - 25 maart) van de ASK oefening 'BULLDOG 
RABIES'. Alle aspecten van het gevechtsgereedmaken 

werden gecontroleerd en er werd een oordeel gegeven over de 
staat van onderhoud van de PzH en het uitrustingspakket. In de 
ASK week zelf werd er uiteraard geschoten t.b.v. de opleiding en 
training van de waarnemers van 13 Mechbrig. Daarnaast werden 
de stukscommandanten (stuco's) getoetst op hun vaardigheden 
op het gebied van commandovoering. Om iedereen gelijke kansen 
te geven deed in dit geval de batterijcommandant zijn bevelsuit-
gifte direct aan de stuco's. Tijdens de commandovoering werden 
de manschappen getoetst op hun kennis van CBRN (Chemisch, 
Biologisch, Radioactief & Nucleair), Search, en munitie. Na het 
uitwerken van het eigen plan / bevel en de terugkoppeling op de 
batterijcommandant, volgde de bevelsuitgifte van de stuco's aan 
hun manschappen en het uitvoeren van de opdracht. De opdracht 
bestond uit het verplaatsen over een route, waarbij er onderweg 
verschillende opdrachten uitgevoerd moesten worden. Zo werden 
ze onderweg geconfronteerd met ZHKH-case (ZelfHulp Kama-
radenHulp) en moesten ze verschillende BGTn (Basis Gevechts-
Technieken) uitvoeren, waaronder het betrekken van een 'hide' in 
afwachting van een vuuropdracht. Tenslotte werd de stuksbedie-
ning die week ook nog getoetst op de mitrailleur MAG en ZHKH 
praktijk.

De week na de oefening staat traditioneel in het teken van onder-
houd. Hier werden de stuco's door de SMODgp (batterijonder-
houdsgroep) beoordeeld op het uitgevoerde onderhoud en de 
juiste wijze van rapporteren op de 1-IWK. De week werd afge-
sloten met de praktijktoets Panzerfaust, het lichte antitankwapen 
waar de stuksbediening tegenwoordig over beschikt.

De stukkentest werd afgerond in de week van 18 - 22 april, waar 
de stuksbediening getest werd op hun kennis van het gebruik van 

de Pantserhouwitser. Met behulp van de zogenaamde 'Fire Mis-
sion Trainer' (een computer die op de PzH wordt aangesloten en 
de stuksbediening confronteert met verschillende (fout)meldin-
gen) werden alle mogelijke handelingen aan het stuk doorgeno-
men. Hierbij werden ze ruim anderhalf uur aan de tand gevoeld 
door dé PzH-specialist van de artillerie, de Owi Ton Witman. De 
Owi Witman heeft aan de wieg gestaan van de PzH opleiding en 
is instructeur geweest te Idar Oberstein.

Onder verantwoordelijkheid van de batterijcommandant zijn 
eerder genoemde testen gewaardeerd met een cijfer, waarbij er 
in totaal 350 punten te verdienen waren. De totaaluitslag wordt 
onder aan de pagina weergegeven.
 
In totaal hebben alle zes stuksbedieningen van de batterij deelge-
nomen aan deze testen, maar door omstandigheden hebben twee 
bedieningen niet als team kunnen deelnemen aan de competitie 
waardoor ze niet opgenomen zijn in bovengenoemde uitslag. 

wmr Ourick dercksen
wint felbegeerde stukkentest

bij 1e batterij

Naam Stuco Totaal aantal punten  Eind cijfer
1 Wmr Dercksen  295,03  8,43
2 Wmr Verweij  287,63  8,22
3 Wmr Tanis  245,50  7,01
4 Wmr Van Rijsbergen  244,68  6,99

Van links naar rechts op de foto: Kpl1 Van Lievenoogen, Wmr 
Dercksen, Kpl Stoel en Rdr1 Karsten (afwezig: Kpl Stokvis)

 Nieuws van het wapen
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Na het bereden deel nam de standaarddrager te voet het standaard 
over en werden de overige rijders beëdigd.  Aansluitend aan de 
beëdiging richtte de Korpscommandant zich tot de nieuwe rijders 
en benadrukte hij de betekenis en waarde van de belofte dan wel 
de eed. Tevens stond hij stil bij het feit dat deze beëdiging extra bij-
zonder is, aangezien het door de afgekondigde bezuinigingen wel 
eens de laatste keer kan zijn dat een beëdiging op deze wijze wordt 
uitgevoerd.

Na de ceremonie was er een receptie waar de nodige felicitaties 
werden uitgedeeld door trotse familieleden, vrienden en collega’s. 
Navraag deed blijken dat de ceremonie als plechtig en professio-
neel is ervaren en dat vooral het bereden deel indruk maakte. De 
beëdigde militairen, kijken terug op een mooie dag en een bijzon-
dere mijlpaal in onze carrière. 

BEëdiGiNG
11AfdrA 30 juni 2011

Op 30 juni jongstleden heeft de beëdiging van de nieuw 

bij 11e Afdeling Rijdende Artillerie aangestelde mili-

tairen plaatsgevonden. Mede dankzij het mooie weer 

vond deze beëdiging plaats in de buitenbak van de manege van het 

Korps Rijdende Artillerie. In totaal werden er 29 rijders beëdigd, 

waarvan één te paard. Het ochtendprogramma stond in het teken 

van de generale repetitie. Hierna was het tijd voor de gezamen-

lijke lunch met genodigden in het KEK gebouw. Om half twee 

was de aanvang van de ceremonie.  Voor dit bijzondere afde-

lingsappèl stonden de Oud Korpscommandanten, de 11 AfdRA, 

de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ en overige 

genodigden opgesteld. De ceremonie ving aan met een bere-

den gedeelte, waarbij de standaardwacht  te paard haar intrede 

deed. Aansluitend werd het geheel gemeld aan de Korpscom-

mandant, luitenant-kolonel P.G.F. Hoefsloot, die vervolgens te 

paard de troepen inspecteerde.

Standaardwacht te paard

Tlnt Ricardo Kesteloo legt de belofte af te paard

 Nieuws van het wapen



10 /// Sinte Barbara

Nieuwe commandant 
voor het commando 
Luchtdoelartillerie

Het Commando Luchtdoelartillerie (CoLua) heeft een nieuwe commandant. Op vrijdag 24 juni heeft 
kolonel Laurens Jobse het commando overgedragen aan overste René van Broekhoven.

Na 3,5 jaar in functie als commandant van het CoLua 
heeft kolonel Jobse een nieuwe functie als chef 
kabinet C-LAS aanvaard. Bij zijn afscheid gaf de 

kolonel aan met pijn in zijn hart afscheid te nemen van het 
CoLua juist in deze roerige tijden. Maar hij sloot af met de 
woorden: “Ik heb van mijn commando genoten en zal jullie 
niet vergeten”. Luitenant-kolonel van Broekhoven, die het 
stokje van de afscheidnemend commandant overneemt, 
bedankte Jobse voor de vele inspanningen die hij leverde 
als commandant. “Jij stond symbool voor de vooruitgang 
van het CoLua gedurende de afgelopen jaren.”

tiJdELiJk
Luitenant-kolonel René van Broekhoven, die onder de 
kolonel Jobse diende als Chef Staf en plaatsvervanger, zal 
slechts tijdelijk het commando van CoLua op zich nemen. In 
de nabije toekomst fuseert het Commando Luchtdoelartille-
rie met de Groep Geleide Wapens van de luchtmacht tot het 
Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando 
(DGLC) dat wordt ingedeeld bij de landmacht. Oprichting 
van de nieuwe eenheid is gepland voor januari 2012. De 
eerste commandant van het DGLC is de luchtmachtkolonel 
Erik Abma; Van Broekhoven zal binnen het DGLC de functie 
van Hoofd Kenniscentrum gaan bekleden. 

Nieuws van het wapen

BrON ///  dEfENSiEkrANt
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S
inds de aankoop op 8 december 1876 van 
het Artillerie Schietkamp (ASK) wordt er 
geschoten en geoefend. In die tijd kwam 
het Artillerie Schietkamp onder beheer 
van de Artillerie Schietschool uit Zwolle 
en werd er geschoten met voor- en ach-
terladers. De munitie die beschikbaar 
was bestond o.a. uit kogels en massieve 

projectielen die nauwelijks brand veroorzaakten. Doordat 
de wapensystemen veranderden en de ontwikkeling van 
munitie een enorme vlucht doormaakte ontstond er tij-
dens de schietoefeningen regelmatig brand. Begin 1900 
was er voor het eerst sprake van een groep militairen en 
burgermedewerkers die onder leiding van een burger-
medewerker belast waren met het blussen van de brand. 
Middelen om de brand te bestrijden hadden ze nauwelijks. 
Slechts schoppen en emmers hadden zij tot hun beschik-
king. Indien er meer mankracht nodig was werd iedereen 
die werkzaam was of oefende op het schietkamp opge-
trommeld om mee te helpen. Mede door de ontwikkeling 
van verschillende typen munitie ontstaan er meer branden 
in de loop der tijd op het ASK. Ook de brandweerorganisa-
tie veranderde mee. Vanaf de jaren 60 wordt de brandweer 
gevormd tot een "plicht" brandweer. Dat hield in dat de 
organisatie werd gevormd door personeel in burgerdienst, 

zoals monteurs, chauffeurs en keukenpersoneel, die bij 
hun aanstelling kregen te horen dat ze als neventaak ver-
plicht een brandweerfunctie moesten uitoefenen. Wilde 
men dat niet dan werden ze simpelweg niet aangenomen. 
Op deze manier werd een "plicht" brandweer gevormd 
van zo'n 50 tot 60  man. Van enige professionaliteit was 
in die prille periode geen sprake. Brandweeropleidingen 
waren er niet voor bos- en heidebrandbestrijding en het 
materieel bestond uit een enkele legergroene DAF vracht-
wagen waarop een watertank met pomp was gemon-
teerd. Bij grotere bos- en heidebranden op het oefenter-
rein stond de "plicht" brandweer er overigens niet alleen 
voor. Ook de oefenende militairen werden in het verleden 
regelmatig ingezet om gewapend met scheppen en vuur-
zwepen de vlammen te lijf te gaan. Een keerpunt in de 
ontwikkeling van de brandveiligheid en de brandweerzorg 
op het ASK was de enorme brand die op 18 juni 1970 op 
en rond het ASK woedde. Een klein heidebrandje dat tij-
dens een schietoefening was ontstaan, groeide in enkele 
uren uit tot een reusachtige vuurzee die honderden hec-
taren heide en bos verwoestte. De brand breidde zich uit 
tot buiten het ASK en verwoestte ook enkele huizen in 
't Harde. Dit maakte grote indruk op zowel de militaire 
leiding als op de gemeentebesturen van de omliggende 
gemeenten. Resultaat was dat de veiligheidszorg rond de 

BedrijfSBrandweer

///ARtIllERIE

TekST ///  GerriT BoSch
 commandanT BBw aSk

Beeld /// STephan Verkerk
 keeS leuSink
 Bernhard heijdenS
 eric BoSSenBroek

 nieuws van het wapen
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ScHIEtKAMp

schietoefeningen sterk verbeterd moest worden om her-
haling te voorkomen. Een bedrijfsbrandweer met goed 
materieel en goed getraind personeel werd als belang-
rijke voorwaarde gesteld. Kort erna werd dan ook formeel 
een bedrijfsbrandweer opgericht, 
dit was nog steeds een "plicht" 
brandweer zonder echte brand-
weeropleiding. In 1974 kwam als 
gevolg van een reorganisatie de 
leiding over de brandweer in mili-
taire handen. De commandant 
van het ASK had tevens de func-
tie van commandant brandweer. 
In de praktijk betekende dit dat de 
leiding van de brandbestrijding in 
handen was van de wachtmeesters 
van Bureau Schietveiligheid. Omdat 
zij in het begin geen enkele brand-
weerkennis hadden verliep dat niet 
altijd even vlekkeloos. Bovendien 
wisselden zij iedere drie tot vijf jaar 
van functie, net zoals de commandant van het ASK. Om 
de brandbestrijding snel en effectief te bestrijden moest 
er een moderniseringslag gemaakt worden op materieel-
gebied. In de periode 1984 - 1987 is het wagenpark ver-

nieuwd en kregen de mensen met een "plicht" brandweer 
aanstelling een brandweeropleiding. Eind jaren 80 werden 
ook de militairen van Bureau Schietveiligheid opgeleid als 
brandweerman om adequaat leiding te kunnen geven bij 

de bestrijding. Enkele jaren later 
na een aantal grotere branden en 
een daarop gehouden evaluatie 
volgde er opnieuw een verande-
ring. In 1992 werd besloten om een 
beroepsbrandweer op te richten 
met een sterkte van 39 brandweer-
lieden. De vulling van de "Bedrijfs-
brandweer Artillerie Schietkamp" 
(BBW ASK) bestond voor de helft 
uit leden van de "plicht" brandweer 
en de andere helft werd gevuld met 
personeel uit de defensie organisa-
tie en de civiele wereld. De organi-
satie van de BBW ASK bestaat uit 
een commandant en vier ploegen. 
Naast hun brandweertaak vervul-

len zij ook een neventaak zoals chauffeur, monteur, secre-
taris, planner, medewerker Bureau Schietveiligheid, oplei-
der / trainer brandweer etc. om de vredesbedrijfsvoering 
te ondersteunen voor commandant OtcVust. >

"Een bedrijfsbrand-
weer met goed 

materieel en goed 
getraind personeel 
werd als belang-
rijke voorwaarde 

gesteld."

 nieuws van het wapen

Inzet natuurbrandbestrijding BBW ASK



Gebruik geen water, gebruik de Tignis

Begin 2007 kwamen wij op de markt met een innovatief 
product genaamd TIGNIS, een blusdeken. Deze TIGNIS is  
niet zo maar een blusdeken, het is namelijk een blusdeken 
van 6 x 9 meter voor het doven van voertuigbranden. 
Door de TIGNIS over een voertuig heen te trekken 
dooft men een brand binnen enkele minuten. De TIGNIS 
weegt slechts 25 kilo en is daardoor opgevouwen zeer 
compact. Vooral op locaties waar blusauto’s lastig kunnen 
komen is de TIGNIS een uitkomst. Er zijn meerdere soorten 
en maten leverbaar ook voor persoonlijke bescherming. 
Dit kan bijdragen tot het veilig redden van personen uit 
voertuigen. 

Actuele informatie vindt u op www.firetexx.com

Oostermeentherand 16

8332 JZ Steenwijk

Postbus 177

8330 AD Steenwijk

telefoon +31 (0) 521 320250

fax +31 (0) 521 320230

office@firetexx.com

www.firetexx.com

Tignis persoonlijke veiligheid

670310_Firetexx-tignis.indd   2 19-04-11   08:51
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Taken en werkwijze BBw aSk
De hoofdtaken van de BBW ASK zijn het bestrijden van natuur-
branden, helikopter- en vloeistofbrandbestrijding en het leveren van 
brandweerzorg (BHV-B) voor zowel de Legerplaats bij Oldebroek 
als de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne. De totale grootte van het 
verzorgingsgebied van 5500 hectaren (55 km2) kenmerkt zich door 
grote heidevelden, bos, helikopterlandingsplaatsen, een tweetal 
kazernes en een munitiecomplex.

De BBW ASK verricht overdag de diensten tijdens reguliere werktijd 
en is ook aanwezig bij avondschietoefeningen en oefenactiviteiten 
waarbij de BBW benodigd is. Twee ploegen van tien en twee ploegen 
van negen brandweerlieden werken in een “vierploegen” dienstroos-
ter. De inzet van de ploegen hangt nauw samen met de natuurbrand-
thermometer met kleuren gradatie van groen, geel, oranje en rood 
met gevarenindex. Kleur groen geeft een laag brandrisico aan daarin 
tegen geeft de kleur rood een zeer hoog brandrisico aan. Tijdens 
de dienst onder normale omstandigheden (code groen / geel) is er 
altijd een ploeg van 10 man (1ste uitruk) op of in de omgeving van de 
brandweerkazerne paraat. Zolang er geen alarm is houdt de ploeg 
zich bezig met de "koude" brandweertaak. Dit houdt in dat zij trai-
ningen en oefeningen doen, onderhoud aan het materieel en uitrus-
ting of sporten (fysieke training). Bij alarmering van een natuurbrand 
rukt deze eerste uitrukploeg onmiddellijk uit met tweemaal een Bos- 
en Heide Tankautospuit (BHTS) en een Watertransportauto (WTBT). 
De BHTS heeft een standaard bezetting van vier brandweerlieden 
en de WTBT met een bezetting van twee brandweerlieden. Bezet-
ting van de BHTS bestaat uit een bevelvoerder (brandmeester of 
onderbrandmeester) met een chauffeurpompbediende en twee 
brandwachten. De WTBT heeft een standaard bezetting van een 
commandant watergroep en een chauffeurpompbediende. Dit is de 
minimale bezetting om een adequate inzet te doen. 

De WTBT maakt het mogelijk om twee BHTS op elke willekeurige 
locatie te vullen. Deze vergroot enorm de slagkracht bij de inzet. 
Mocht blijken dat opschaling noodzakelijk is dan gaan er twee 
extra BHTS’n en MSA (Motor Spuit Aanhanger) ter plaatse. Deze 
voertuigen worden bezet door personeel van de tweede uitruk 
welke werkzaam zijn op hun neventaak op het ASK. Indien de vier 
BHTS'n en de WTBT zijn ingezet dan heeft de brandweercom-
mandant of OVD brandweer ASK de leiding. Deze procedure is 
van toepassing op de Oldebroekse heide. Indien er brand ontstaat 
op de Doornspijkse heide rukt de BBW ASK uit met het volledige 
peloton al dan niet met alle logistieke voertuigen en middelen 
zoals de MSA met trekkend voertuig en extra transportcapaciteit 
voor ademlucht etc. Indien de eerste uitruk wordt ingezet neemt 
de tweede uitruk de brandweerzorg (BHV-B) over. Als de eerste 
en tweede uitruk wordt ingezet dan wordt de brandweerzorg 
direct overgedragen aan de brandweer Elburg. De overige twee 
ploegen vervullen hun werkzaamheden op de neventaak. Indien 
de situatie vereist dat er meer mankracht of een aflossing nodig 
is zullen zij gealarmeerd en ingezet worden. 

Indien het langere tijd droog is wordt er code oranje of rood 
afgegeven. Dit betekent voor de oefenende eenheden dat er 
aanpassingen / beperkingen worden afgekondigd door Bureau 
Schietveiligheid. Dit kan inhouden om niet meer te schieten met 
vuurverwekkers zoals fosforgranaten, lichtgranaten, lichtspoor-
munitie of het gebruik van rookpotten te verbieden. Elke keer 
wordt er per activiteit gekeken hoe de uitvoering zal zijn in over-
leg met C-BBW ASK. De BBW ASK heeft de mogelijkheid om bij 
bepaalde activiteiten “standby”  te staan om zo verantwoord de 
oefeningen door te laten gaan. >

 nieuws van het wapen

Commandovoertuig C-BBW ASK B1W 060322 (29)
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Een mens kan:
7 dagen zonder voedsel
3 dagen zonder vocht
en maar 3 minuten zonder zuurstof

Ondanks allerlei maatregelen, blijft brand een reëel  
risico. Misschien heeft u de nodige voorzorgsmaat-
regelen getroffen, maar heeft u er ook aan gedacht wat 
er gebeurt als er onverhoopt toch brand uitbreekt in 
uw pand? Meer dan 80% van de slachtoffers valt niet 
door vlammen of instortende constructies, maar door 
het inademen van rookgassen. 

Dat kunt u voorkomen met de brandvluchtkap van 
Dräger. Deze biedt bescherming tegen brandgassen en 
maakt vluchten mogelijk. Schone lucht inademen en 
geen hinder van tranende ogen: een veilig gevoel.

In het SES pakket vindt u de brandvluchtkap verpakt 
in het Soft-Pack, een speciale branddeken die om uw 
lichaam geslagen kan worden om langs een brandhaard 
af te lopen, een veiligheidshamer om eventueel een ruit 
stuk te slaan en een lamp om uw uitweg te vinden in 
de rook of uw verblijfplaats te markeren in geval van 
opsluiting. Dit alles verpakt in een compacte tas, zodat 
u in een noodgeval alles direct bij de hand heeft.

Voor meer informatie kijk op www.firetexx.com

Oostermeentherand 16

8332 JZ Steenwijk

Postbus 177

8330 AD Steenwijk

telefoon +31 (0) 521 320250

fax +31 (0) 521 320230

office@firetexx.com

www.firetexx.com

Persoonlijke veiligheid

671011_Firetexx-tignis-adv.indd   1 02-09-11   10:39
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Naast het bestrijden van natuurbranden beschikt de BBW ASK ook 
over een tankautospuit (TAS) voor gebouwenbranden en hulpverle-
ning. De bezetting van dit voertuig bestaat uit zes brandweerlieden. 
Een bevelvoerder (minimaal een onderbrandmeester), een chauf-
feurpompbediende en vier brandwachten. Zij verzorgen bij alarme-
ring de eerste inzet totdat de inzet wordt overgenomen door de vrij-
willige brandweer van de gemeente Elburg. Gezamenlijk zal de inzet 
worden afgerond. De gemeente Elburg is verantwoordelijk voor de 
gebouwenbrandbestrijding / hulpverlening en neemt daarom de lei-
ding over.

de BrandweerGaraGe
Sinds 2005 beschikt de BBW ASK over een volledig nieuwe brand-
weergarage met acht boxen voor de BHTS'n, WTBT, TAS, VW Trans-
porter en het commandovoertuig. In het gebouw is een ademlucht 
onderhoudsruimte aanwezig en een vulstation met zes aansluitin-
gen. Verder is er een "vuile" ruimte waar de bluskleding hangt en 
een verbindingsruimte C-2000 / P-2000. Op de eerste etage huist 
C-BBW ASK en zijn plaatsvervanger en heeft de bevelvoerder van 
dienst zijn werkruimte. Ook is er een instructie- / bevelsuitgifte 
ruimte aanwezig.

alarmerinG
De alarmering geschiedde tot voor kort door  Bureau Schietveilig-
heid tijdens de diensturen en buiten de diensturen door de GMP 
(kazernewacht) of CMK (centrale meldkamer krijgsmacht) door 
middel van de zogenaamde "Maxer". Vanaf half juli sluit de BBW 
ASK aan op de Meldkamer Oost Nederland te Apeldoorn en wordt 
de BBW ASK gealarmeerd met het P-2000 alarmeringssysteem. 
De opkomsttijd buiten de diensturen voor natuurbrandbestrijding is 
maximaal 30 minuten. Voor brandweerzorg (BHV-B) buiten de dien-
sturen gaat de alarmering rechtstreeks naar de brandweer Elburg.

afSpraken meT de omliGGende 
GemeenTen en VeiliGheidSreGio 
noord ooST-Gelderland
Alle zaken zoals het aanschaffen van terreinvaardige voertuigen, 
verbindingsmiddelen, procedures en trainingen van bevelvoerders 
en Officier Van Dienst (OVD) met de korpsen van de omliggende 
gemeenten Elburg, Oldebroek, Heerde en Epe zijn vastgelegd in 
een convenant. Ook de inrichting van het verzorgingsgebied zoals 
brandbanen, bluswatervoorzieningen, bereikbaarheidskaarten etc. 
zijn hierin vastgelegd. Ook ligt vast dat de civiele brandweervoer-
tuigen niet van de paden van het ASK mogen en zij slechts onder 

begeleiding van een liaison van Bureau Schietveiligheid het terrein 
in mogen. De genoemde gemeenten hebben hun brandweerorga-
nisatie en middelen moeten aanpassen om te allen tijde steun te 
kunnen leveren op het ASK. Dat hield in het aanschaffen van ter-
reinvaardige voertuigen en het personeel opleiden en trainen voor 
natuurbrandbestrijding. In dit convenant is ook geregeld dat de 
BBW ASK ondersteuning aan de omliggende gemeenten kan leve-
ren. Dit zal alleen gebeuren indien de omstandigheden op het ASK 
het toelaten. Na toestemming van C-ASK zal dan direct assistentie 
verleend worden.

heT VerzorGinGSGeBied
Het verzorgingsgebied van het ASK wordt begrensd door de A28 
autoweg Amersfoort en Zwolle, de Kamperweg, Nieuwe Zuidweg / 
Wolbergweg en Klaterweg. In het gebied zijn 17 blusvijvers gelegen 
van elk 450 m3 water. Het terrein is verdeeld in compartimenten 
gescheiden door brandbanen van diverse breedtes. Verder zijn er 
tientallen brandputten aanwezig zowel in het terrein als op de kazer-
nes. Binnen het verzorgingsgebied zijn er drie permanente helikop-
terlandingsplaatsen en meerdere tijdelijke landingsplaatsen. Op cul-
tuurtechnisch gebied is en wordt er zorg gedragen voor omsingeling 
van dennenhout door loofbomen en vindt er jaarlijks in de periode 
half oktober half maart het zo genaamde “preventief afbranden” 
plaats. Dit laatste is niet alleen preventief om brandoverslag te voor-
komen maar dient er ook voor om een keer in de acht jaar de heide 
af te branden omdat plaggen van de heide niet kan plaatsvinden in 
verband met de mogelijke aanwezigheid van munitie of delen van 
munitie.

kenniScenTrum naTuurBrand-
BeSTrijdinG
De BBW ASK is gespecialiseerd in het bestrijden van natuurbran-
den. Door de vele jaren van ervaring en met gemiddeld 160 uitruk-
ken voor natuurbranden is er veel expertise aanwezig. Zo is de BBW 
ASK vertegenwoordigd in de Landelijke Vakgroep Natuurbrandbe-
heersing (LVN) die sinds de oprichting haar vergaderingen houdt in 
de brandweergarage BBW ASK. Elke veiligheidsregio heeft minimaal 
een afgevaardigde die zitting heeft in de vakgroep. Afgelopen maand 
heeft dit geresulteerd in een handboek "Natuurbrandbeheersing" dat 
landelijk is geïntroduceerd. Eenheid van opvatting en delen van kennis 
is essentieel.

opleidinGen / keurinG
Al het personeel is opgeleid voor hun taak en beschikt over Rijks- >
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Inzet alle vtgn BBW ASK brand A28 assistentie Training vloeistofbrandbestrijding in Manston UK
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diploma's. Om de kennis op peil te houden zijn er maandelijks 
trainingen en diverse bijscholingen conform oefenkaarten. Tevens 
wordt elke brandweerman jaarlijks gekeurd. Alles is conform de 
civiele regelgeving. Het niveau binnen de BBW ASK is hoog en 
komt mede doordat een kwart van het korps ook deel uit maakt van 
civiele korpsen uit de omgeving. Hier doet men veel kennis en erva-
ring op en deze kennis wordt gedeeld met de overige leden van het 
korps. Veel mensen zijn hoger opgeleid dan noodzakelijk voor de 
functie. Dit komt omdat men bij de civiele korpsen vaak een hogere 
brandweerfunctie bekleed.

maTeriaal
De BBW ASK beschikt over specifieke brandweervoertuigen die zijn 
ontworpen voor de opgedragen drie taken. Elke BHTS beschikt over 
5 m3 watervoorraad en 300 liter schuimvormend middel (SVM). Het 
SVM is nodig voor het bestrijden van helikopter- en/of vloeistofbran-
den. Daarvoor beschikt het voertuig over een bumpermonitor welke 
een reikwijdte heeft van ongeveer 40 meter. Verder hebben twee van 
de vier voertuigen eveneens redgereedschap aan boord en kunnen 
ze assisteren bij hulpverlening. Het voertuig beschikt zowel over 
hoge- als lage druk en kan ook fungeren als "normale" TAS. De TAS 
heeft een standaard uitrusting en is terreinvaardig. De watergroep 
is uitgerust met een rode YA 4442 zijnde het trekkend voertuig voor 
de motorspuitaanhanger (MSA). Tevens beschikken zij over een 
slanghaspel aanhangwagen waarmee de blusvijvers gevuld kunnen 
worden. Naast elke blusvijver zit een geboorde put waaruit men door 
middel van de slanghaspel aanhangwagen het water kan oppom-
pen en de vijver (bij)gevuld kan worden. Als laatste maar zeker het 
belangrijkste is de watertransportauto die onlangs op 24 juni in ont-
vangst is genomen en operationeel is gesteld. Dit nieuwe voertuig 

is de opvolger van de oude GINAF 2300. Het oude voertuig had 
een capaciteit van 8 m3 water en was niet meer toereikend om twee 
BHTS'n te bevoorraden. De nieuwe watertransportauto bosbrand-
bestrijding terreinvoertuig (WTBT) heeft een capaciteit van 11 m3 
water en 500 liter SVM. Dat maakt het mogelijk om twee BHTS'n te 
bevoorraden en biedt tevens de mogelijkheid om het voertuig in te 
zetten voor helikopter- en/of vloeistof brandbestrijding. Het voer-
tuig beschikt namelijk eveneens over een bumpermonitor met een 
reikwijdte van ongeveer 60 meter. Alle tankautospuiten beschikken 
over een bodembescherming i.v.m. met aanwezige munitie in het 
terrein. Het commando voertuig van C-BBW ASK / OVD beschikt 
over alle vereiste communicatiemiddelen. Voor de logistieke onder-
steuning staan twee kleine voertuigen ter beschikking. Het korps is 
volledig uitgerust met C-2000 verbindingsmiddelen.

acTuele onTwikkelinGen
De Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland beschikt bijna volledig 
over het Command & Control systeem op de brandweervoertuigen. 
Dit systeem is een soort BMS waarop men kan zien wat de positie 
is van de voertuigen. Ook kan men allerlei overlays oproepen zoals 
positie van blusvijvers, brandkranen en bereikbaarheidswegen. 
Tevens kan de OVD brandweer situaties aanmaken en aanvalplan-
nen intekenen. De BBW ASK zal dit jaar aansluiten op dit systeem. 
Ook Bureau Schietveiligheid krijgt de beschikking over dit het sys-
teem om alle voertuigen goed aan te kunnen sturen en te begelei-
den in het verzorgingsgebied. Dit is erg belangrijk om te voorkomen 
dat men in onveilig gebied terecht komt.

De veiligheid is door het moderne materieel en goed opgeleid per-
soneel gewaarborgd. 

 nieuws van het wapen
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Technologien

Brandschutz im 
GTK Boxer

Feuerlöschanlage für 
den Motorraum

Die Feuerlöschanlage (FA) ist im ge-
schützten Fahrzeug installiert, um im 
Triebwerkraum auftretende Brände zu 
erkennen und automatisch zu löschen. 
Die Anlage ist so ausgelegt, dass sie auch 
bei laufendem Motor bzw. während der 
Fahrt und bei maximaler Motordrehzahl 
einen Brand erkennt und löscht. Damit ist 

der Erhalt der Mobilität des Fahrzeugs, 
vor allem im Einsatz gewährleistet. 
Mobilität bedeutet auch Schutz.

Branderkennung

Zur Branderkennung sind im 
Motorraum Wärmesensoren 
eingebaut, die bei einem Feu-
er bzw. einer Überhitzung ein 
Alarmsignal an das Steuergerät 
geben und damit automatisch 
den Löschvorgang auslösen. 
Sie melden nicht nur ein Feuer, 
sondern auch, wenn das Feuer 
gelöscht ist. Als Wärmesen-
soren werden DTF (DEUGRA 

Temperaturfühler)-Melder einge-
setzt, die im Wesentlichen aus extrem 
schnellreagierenden elektronischen 
Temperaturaufnehmern bestehen.

Ein hohes Schutzniveau stellt sicher, 
dass die Motivation aller Soldaten auf-
rechterhalten, und die Mission zum Er-
folg gebracht wird.

Feuerlösch-/Brandunter-
drückungsanlage

Für das GTK Boxer sind zwei Systeme 
vorgesehen, die das Fahrzeug und sei-
ne Besatzung vor Brandgefahren schüt-
zen: 
•	  die Feuerlöschanlage für 

den Triebwerkraum und 
•	  die Brandunterdrückungs-

anlage für den Mann-
schaftsraum, 

  die nunmehr auf An-
forderung des Nutzers 
ebenfalls eingebaut wird.

Sowohl die Feuerlöschanla-
ge wie auch die Brandun-
terdrückungsanlage beste-
hen aus den drei Hauptbau- 
gruppen Branderkennung, 
Löschsystem und Steuer-
gerät, wobei die Elek-
tronik für beide Systeme 
in einem gemeinsamen 
Steuergerät integriert sein 
kann.

Ein leistungsfähiger Brandschutz ist 
überlebensnotwendig – nicht nur 

für das Fahrzeug, sondern vor allem 
für die Besatzung. Aus Erfahrung und 
Know-how entstehen innovative Kon-
zepte für komplexe Anforderungen wie 
beispielsweise für derartige Systeme in 
gepanzerten Fahrzeugen.

Bedrohungsanalyse

In der heutigen Zeit sind vielfach die 
Einsatzgebiete für geschützte Fahrzeu-
ge in und bei Dörfern und Städten von 
Krisenländern. Frontalschlachten gro-
ßer militärischer Verbände gehören der 
Vergangenheit an. 

Asymmetrische Bedrohung in urba-
nen Gebieten bedeutet unter anderem, 
dass einzelne Einsatzfahrzeuge durch 
terroristische Gruppen aus dem Hinter-
halt bedroht und angegriffen werden. 
Aus diesem Grund ist ein Gesamt-
schutzkonzept für das Fahrzeug und 
damit für die Besatzung unabdingbar. 

Christian Manthey

Menschenleben zu retten hat für uns höchste Priorität. Deshalb bietet die KIDDE-DEUGRA 

Brandschutzsysteme GmbH seit vielen Jahren individuelle Gesamtlösungen für den Brand-

schutz in Militärfahrzeugen, in der Verkehrstechnik und Luftfahrt. 

Autor:
Dipl.-Ing. Christian Manthey, 
Technical Marketing Manager von 
KIDDE-DEUGRA Brandschutz-
systeme GmbH

Die Vorteile des Einbaus beider 
Systeme liegen im Wesentlichen:

•	  in der Verbesserung der Über- 
lebensfähigkeit der Besatzung,

•	  in der Verbesserung der Verfüg-
barkeit des Fahrzeuges,

•	  im zusätzlichen Schutz bei An-
griff mit Molotow-Cocktails 
und

•	  im Schutz des Fahrzeuges bei 
Transport und im Standby.

Perfekt integriert – das 
Standalone-System
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plosionsartige Verbrennung innerhalb 
von circa 150 Millisekunden, das heißt 
rechtzeitig genug, um die Mannschaft 
vor katastrophalen – im schlimmsten Fall 
letalen – Verletzungen zu bewahren.

Branderkennung

Voraussetzung für die optimale Funk-
tion der Anlage ist ein Meldesystem, 
das die typischen Kriterien von Brän-
den und Verpuffungen schnell und si-
cher erkennt. Nur optische Detektoren 
werden diesen Anforderungen gerecht. 
Sie garantieren extrem schnelle Reakti-
onszeiten mit einer hohen Fehlalarmsi-
cherheit gegenüber Störquellen.

Löschsystem

Jeder Löschmittelbehälter hat ein spezi-
elles Ventil, das im Bedarfsfall ebenfalls 
extrem schnell geöffnet wird. Der sehr 
hohe Auslassquerschnitt garantiert eine 
Entleerung des Löschmittelbehälters in 
wenigen Millisekunden. Eine Düse am 
unteren Ende des Ventils sorgt für ei-
ne gleichmäßige Verteilung im Mann-
schaftsraum. 

Das Löschmittel hat nicht nur die 
Aufgabe das Feuer und Verpuffun-
gen zu löschen, darüber hinaus wird 
der geschützte Bereich inertisiert, um 
eine Rückzündung zu vermeiden. Das 
verwendete Löschmittel DeuGen-N ist 
rückstandsfrei und für Menschen ge-
sundheitlich unbedenklich.

Externes Brandschutzsystem

Als Ergänzung zur Feuerlösch- und 
Brandunterdrückungsanlage entwickelt 
KIDDE-DEUGRA zurzeit das externe 
Brandschutzkonzept. Mit Hilfe dieser 
Technik sollen Brände im Radkasten- 
und Unterflurbereich bzw. Dachbrände 
erfolgreich bekämpft werden. Fest instal-
lierte Löschsysteme dienen dem Zweck, 
Molotow-Cocktail- und Napalm-Bom-
ben-Attacken aus dem Hinterhalt und 
aus allen Richtungen abzuwehren. 

So werden sensible Bereiche (wie 
Heckklappen, Dachluken, Räder und 
andere Komponenten der Antriebs-
technik etc.) des Fahrzeugs vor Be-
schädigung durch Feuer so geschützt, 
dass die Besatzung ungehindert ihren 
Auftrag weiter verfolgen kann. L

Löschsystem

Die Löschmittelbehälter der Feuerlösch-
anlage sind im Fahrerbereich installiert. 
Am Ventil ist das Rohrleitungssystem 
angeschlossen. Es leitet das Löschmit-
tel  in den Triebwerksraum und verteilt 
es dort, so dass selbst bei hohem Luft-
durchsatz des Motors ein Feuer sicher 
gelöscht wird.

Steuergerät

Das Steuergerät ist die elektronische 
Auswerteeinheit mit der integrierten 
Selbstüberwachung des gesamten Sys-
tems. Es wertet die Signale der DTF- und 
Infrarot-Melder aus und aktiviert den 
entsprechenden Löschmittelbehälter. 

Das Steuergerät ist mit einer Soft-
ware ausgestattet, die ein individuelles 
Festlegen der Ansprechtemperatur der 
DFT-Melder zulässt. 

Darüber hinaus bietet das Gerät fol-
gende Vorteile:
•	  automatische Speicherung der ein-

gehenden Alarmsignale,
•	  Schnittstellenverbindung zum Fahr-

zeugcomputer und
•	  Fehlerdiagnose/Systemcheck mit 

Hilfe des Bordcomputers.

Brandunterdrückungsanlage für 
den Mannschaftsraum

Die Brandunterdrückungsanlage (BUA) 
ist im Fahrzeug installiert, um im Mann-
schaftsraum (hier im Fahrerbereich und im 
Missionsmodul) auftretende Brände und 
Verpuffungen in ihrer Entstehungsphase 
zu erkennen und entsprechend schnell 
zu löschen. Durch neue Bedrohungssze-
narien wie IEDs, EFPs, FAEs, Molotow-
Cocktails oder „hausgemachte“ Napalm-
Bomben etc., kann es im Fahrzeuginneren 
bei fast jedem Treffer zu einem Brand im 
Mannschaftsraum kommen. 

Insbesondere Angriffe mit Molo-
tow-Cocktails oder Napalm-Bomben 
sind für Mannschaftstransporter mit 
geöffneter Heckklappe oder geöffne-
ten Dachluken höchst gefährlich. Des-
halb ist die Brandunterdrückungsan-
lage ein äußerst wichtiger Bestandteil 
des integralen Sicherheitskonzeptes für 
jedes  militärische Fahrzeug.

Die Brandunterdrückungsanlage 
erkennt und löscht Feuer und eine ex-

Darstellung der Funktionsweise der 
Brandunterdrückungsanlage
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Fire Support Teams
in Kunduz (2)
Op dit moment vindt een uitwerking van een deel van de concept 
Defensie Studie Joint Fires (DSJF) plaats, in de vorm van het con-
cept ‘Fire Support Teams’ (FST). Dit gebeurt, in afwachting van de 
goedkeuring van de studie, om in de specifieke behoefte voor de missie 
in Kunduz te voorzien. In de vorige Sinte Barbara (2011/ No 02) is 
het FST-concept naar voren gebracht en is de koppeling gemaakt 
met vuursteun in Uruzgan (lessons identified) en Kunduz. Inmiddels 
heeft de interim opleiding, specifiek samengesteld voor deze missie, 
plaatsgevonden op het Opleidings- en Trainingscentrum Vuursteun.

Omdat het FST slechts nog in concept bestaat, is er nog 
geen volledig geaccrediteerde opleiding aan verbon-
den. De opleiding voor commandant van een FST is 

in een gevorderd stadium van ontwikkeling, maar in een ‘pilot-
opleiding’ is nog niet voorzien. Dat betekent dat de opleiding 
en training die we kunnen bieden aan de FST’s samengesteld 
is uit een concept handboek en de recente ervaringen van de 
instructeurs. Er is gekozen voor een opzet waarbij de comman-
danten van de FST’s (C-FST), hun plaatsvervangers (FAC) en 
de bataljonsvuursteunofficier een theorieweek krijgen zonder 
de rest van de collega’s van het FST daarbij. Deze opzet biedt 
de mogelijkheid om de nieuwe functionaliteit van C-FST uit te 
diepen en eigen te maken. Gedurende deze week zijn onder 
andere de volgende  zaken aan bod gekomen:
> Concept en taken van het FST. Hierbij is belangrijk aan
 te merken dat de specifieke rolverdeling binnen het FST
 personeel nog aan veranderingen onderhevig is, deels
 door de nog onbekende setting van het optreden in 
 Kunduz;
> De vuursteunketen en de verschillende spelers daarin
 op dit moment in Kunduz. Dit biedt een algemeen
 beeld en zoomt in op de wijze van aanvragen van
 de verschillende vuursteungerelateerde aspecten
 binnen de missie;
> Informatie over de procedures en de mogelijkheden
 van de Duitse PzH, gegeven door een Duitse
 Oberstleutnant;
> Informatie over de mogelijkheden met Unmanned
 Aerial Systems (UAS) op dit moment in het missiegebied;
> Uitdieping van commandovoering en vuurplanning in
 de rol van C-FST;
> Meerdere lessen over deconflictie, zoals Air Space

 Control Measures, Air Space Coordination en Fire Sup-
 port Coordination Measures. Dit geheel ontleent zijn
 basis aan de internationale cursus voor vuursteunofficie-
 ren zoals die gegeven wordt op het OTCVust. Hierbij
 dient opgemerkt te worden dat het niveau waarbij decon-
 flictie en planning samenkomen enigszins verschuift met
 de invulling van de rol van C-FST;
> Cases waarbij deconflictie door zorg van de C-FST
 centraal staat.

Het gehele aanbod in deze theorieweek is specifiek op deze 
manier samengesteld om de inzet van FST voor de missie in 
Kunduz invulling te geven. Dit is dus in zijn totaliteit geen goede 

Door computerondersteunde scenario's te doorlopen in de "Virtual 
Battle Space" wordt de realiteit voor het FST tijdens de opleiding 
beoefend

TeKST ///  MaJOOr MIllOSch VaN Der SaNDeN,
 cOMMaNDaNT INSTrUcTIepelOTON TacTIeK
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afspiegeling voor wat de toekomst brengt aan opleiding voor de 
C-FST of de verschillende leden. De redenen hiervoor zijn; het 
verschil in (huidige) achtergrond van de individuele functionaris-
sen en de sterk wijzigende rol en invulling binnen een grootscha-
lig conflict binnen een normale organisatievorm. Waarbij ook de 
invulling van de vuursteuncoördinatie-centra op verschillende 
niveaus mogelijk nog wijzigt aan de hand van de uitkomsten 
van de concept DSJF. Het vervolg van de opleiding bestaat uit 
twee weken waarbij alle spelers van het FST deelnemen. Hierin 
zitten nog theorielessen, maar ze bestaan voor het grootste deel 
uit praktijkoefeningen. De theorie die nog aangeboden wordt is:
> Een opzet concept FST voor de rest van de teamleden. 
> Optreden en mogelijkheden van Rotary Wing Assets.
 Deze voordracht werd gegeven door een Amerikaanse   
 Apache piloot, zoals die  in Kunduz ook daadwerkelijk
 de steunende eenheid kunnen zijn.
> Optreden en mogelijkheden van Fixed Wing Assets,
 door een ervaren F16 piloot.
> Lessons Learned van een C-FST uit Uruzgan, door een
 C-FST van het Korps Mariniers.

Als basis voor de  praktijkweken hebben we gekozen voor het 
systeem Virtual Battle Space-2 (VBS-2). Hierbij kunnen de FST’s 
als geheel optreden, inclusief het gebruik van hun communi-
catiemiddelen, in een gestuurde situationele setting. Door een 
oplopende moeilijkheid te presenteren in de scenario’s biedt 
dit systeem een uitstekende mogelijkheid om in de specifieke 
opleidingsbehoefte te voorzien. Door het gebruik van ervaren 
instructeurs en één-op-één begeleiding, kunnen alle decon-
flictiescenario’s met vuursteun gesimuleerd worden.Daar-
naast hebben we gekozen voor het daadwerkelijk optreden te 
voet en bereden in verschillende vormen. Het scenario wordt 

geleid door een grondcommandant, echter verder zijn er geen 
eenheden aanwezig. Dit biedt de mogelijkheid om met al het 
materieel van het FST en met de beperkingen die het terrein 
oplegt, een specifieke training te verzorgen waarbij de rol van 
de C-FST het best benaderd wordt in zijn originele vorm. Beide 
praktijkvormen zijn omgeven met zaken als het interpreteren van 
een gegeven opdracht, voorbereiding van het eigen optreden, 
commandovoering binnen het team en een terugkoppeling over 
vuursteun met de VSO.

De afsluiting van de gehele opleidingsperiode bestaat uit deel-
name aan de oefening Purple Windmill. Dit is een bestaande 
oefening die meerdere malen per jaar plaatsvindt met als 
doel de getraindheid van de FAC op niveau te houden. Hierbij 
hebben wij uiteraard invulling gegeven aan een deel van de sce-
nario-opzet en de rol van Observer Trainer ingevuld. Daarnaast 
hebben we meer deconflictiemogelijkheden aangeboden door 
zowel de pantserhouwitser als de mortieren te simuleren in de 
verschillende scenario’s. Door de scenario’s deels bereden uit 
te voeren, kwam het samenwerken binnen het FST wanneer zij 
verdeeld zijn over verschillende voertuigen nog eens extra aan 
bod. Het Korps Mariniers heeft een goede invulling gegeven aan 
het grond tactische scenario, zodat de FST’s het maximale uit 
deze training gehaald hebben.

Eindelijk is het moment gekomen dat de opgeleide, kersverse 
FST-ers naar Kunduz kunnen vertrekken.

Zowel de bataljonsvuursteunofficier als de beide FST’s zijn 
inmiddels aangekomen in Kunduz. Zij zullen de ervaringen op 
vuursteungebied uit blijven wisselen via het OTCVust, zodat wij 
u op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen. 

Vertrek FST

 Nieuws van het Wapen



Op koers én in contact… 

Onze mobiele communicatiediensten kunnen overal ter wereld worden 

geleverd dankzij ons bewezen en extreem flexibele communicatie con-

cept. Dit stelt ons in staat om elke afgelegen locatie snel en effectief in 

contact te brengen met de rest van wereld met een communicatiepakket 

en dienstverlening op maat.  

Naast de aanleg en implementatie van de technische infrastructuur 

leveren we professionele support voor zowel de opdrachtgever, als de 

eindgebruikers, en kan er een individueel betaalsysteem op maat worden 

ingericht.  

Recentelijk hebben we onze dienstverlening op de militaire basis in  

Afghanistan uitgebreid op verzoek van het Amerikaanse leger.

• Telefonie
  • Internet
   • Lokale GSM service (optioneel encrypted)

      • TV en Radio 
         • Skype, Teleconferencing 
                      en Video transmission

      Mercuriusstraat 40 3133 EN Vlaardingen  
      Tel. +31 (0)10 - 462 77 77  
SkyDec B.V.  E info@skydec.nl  www.skydec.com
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SkyDec is al decennialang een gerenommeerd 
leverancier van militaire GPS systemen en diensten 
die er voor zorgen dat elk onderdeel van elke 
militaire organisatie op elke locatie ter wereld kan 
vertrouwen op betrouwbare en nauwkeurige tijds- 
en locatiebepaling. Ook levert de SkyDec group (voor-
namelijk bekend onder de naam SkyXS) natuurlijk al 
jaren communicatiediensten aan militaire opdrachtgevers 
over de hele wereld. Innovatieve techniek en een beproefd 
concept voor mobiele connectiviteit stellen ons in staat om 
militair of civiel personeel in contact te brengen met elkaar en 
met het thuisfront, ongeacht de geografische locatie, aard van de 
communi catie of het aantal gebruikers. De transmissie van geheime infor-
matie, foto’s van de kinderen, belangrijke voetbalwedstrijden of een zakelijke confe-
rence call … Waar de operatie ook plaats vindt, SkyDec houdt iedereen op koers én in contact. 

Wilt u meer weten over onze innovatieve diensten op het gebied 

van mobiele communicatie? Neem dan contact op voor meer  

informatie of een geheel vrijblijvend projectadvies op maat.

SkyDec Navigatie  

• Militaire GPS host systemen

• Complete navigatie pakketten 

• Mijnenveeg systemen

• Militaire GPS antennes

SkyDec Communicatie  

• Internet

• Vaste en mobiele telefonie (optioneel encrypted) 

• TV en Radio

• Skype, Teleconferencing en Video transmission

Innovatie in wereldwijde
       mobiele communicatie 



25 /// Sinte Barbara

 Nieuws van het Wapen

GeeN aFScheID Wel aFSlUITING
Op 9 mei 2011 viel het doek voor 101 Artillerieondersteuningsbatterij (101 Artostbt). De batterij, die na bezuinigin-
gen in de laatste twintig jaar was uitgekleed tot drie doelopsporingspelotons met in totaal zeven wapenlocatie-
radars, houdt op te bestaan. De taken en systemen worden overgedragen aan het Commando Luchtdoelartillerie 
(CoLua). Een einde van ruim 25 jaar stralen met 101 Artostbt: ‘We konden toveren’.

einde voor 101
artillerieondersteuningsbatterij

BezUINIGeN:

TeKST ///  TlNT VaN WIJK
 elNT De VrIeS
 TlNT VaN DUIJVeNBODeN
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Voor de nieuwe beroepsmilitair is het bijna niet meer voor te stel-
len, maar in 1984 hadden we ze nog: drie veldartilleriegroepen. 
Elke groep zou gedurende operationele inzet een doelopsporings-
peloton van 101 Artillerie Meet Afdeling (AMA) onder bevel krijgen. 
Zo’n peloton bestond dan uit een geluidmeetgroep en twee radar-
groepen, die ieder waren uitgerust met de net aangeschafte mor-
tieropsporingsradar AN/TPQ-36 (KL/TPQ-6098), de opvolger van 
de verouderde AN/MPQ-10(A). Taak: Het zo snel mogelijk opspo-
ren van vijandelijke artillerie-eenheden, waardoor onze eigen 
artillerie-eenheden accuraat grondwapensysteembestrijdingsvuur 
konden afgeven.

Op het OTCVust wordt door de instructiegroep radar met veel ple-
zier teruggedacht aan die jaren. De door de Amerikanen ontwik-
kelde radar was in de jaren ’80 het nieuwste van het nieuwste. ‘Niet 
iedereen mocht zomaar in de shelter komen’, zegt adjudant Klein 
Middelink. Sommige bladzijden uit de technische handleiding (TH) 
waren immers ‘confidentieel’. Het was in die jaren moeilijk voor te 
stellen dat je met dit apparaat een granaat in de lucht kon ‘volgen’ 
en dan zo nauwkeurig de bron van het schot kon lokaliseren. ‘We 
konden toveren’, lacht de adjudant.

De AMA bestond in die tijd uit zo’n 400 man, goed gemotiveerd 
personeel. De dienstplichtige kanonniers waren vaak slimme jon-
gens met een technische achtergrond op HTS of MTS niveau. 
Op de Artillerie School in Breda werden ze er speciaal uitgepikt. 
‘Het werk dat ze bij de AMA moesten doen was voor die jongens 
een stuk uitdagender dan granaten sjouwen’, vertelt adjudant 
Thomassen. Hun werk lag vaak in het verlengde van hun studie. 
Wiskundigen en planologen gingen naar de terreinmeetdienst, de 
technische jongens gingen naar de radar- en geluidmeetpelotons. 
Maar werken bij de AMA werd nooit als ‘stoer werk’ gezien. ‘Bij de 
artillerie was het door de modder rossen en met bommen sjou-
wen, terwijl wij met een schietloodje en een jalon op de vierkante 
centimeter zaten te klooien’, vertelt adjudant Mostert, opvolgend 
pelotonscommandant van het huidige derde peloton.

Door de bezuinigingen begin jaren ’90 van de vorige eeuw ver-
kleinde de eenheid van afdelingsgrootte naar batterijgrootte. Ook 
veranderde het personele bestand na de afschaffing van de dienst-

plicht. Soldaten met alleen een lagere school opleiding moesten 
nu met de radar gaan werken. De opleiding werd aangepast en het 
dienstplichtige personeel, dat eerst maar een jaartje bij de eenheid 
bleef, werd nu vervangen door beroepsmilitairen die soms jaren 
met het systeem werkten. En deze militairen kregen het druk. Want 
in het voormalige Joegoslavië brak een burgeroorlog uit.

eerSTe INzeT GrOOT SUcceS
In 1995 werd een mortiercompagnie van het Korps Mariniers 
en drie radargroepen van 101 Artostbt, naar Bosnië gestuurd. 
Zij maakten deel uit van de NAVO Rapid Reaction Force die de 
Serviërs tot vredesonderhandelingen moest dwingen.
‘De eerste maand nadat we aankwamen hadden we het rustig’, 
zegt adjudant Thomassen. Maar na de Servische mortieraanval 
op de Merkale-markt in Sarajevo op 28 augustus 1995 mocht 
de NAVO ingrijpen. De drie radars werden ontplooid op Mount 
Igman bij Sarajevo. Het peloton van Thomassen had soms wel 
300 doelmeldingen per dag. De Serviërs werden vier dagen lang 
gebombardeerd. ‘Als we een Servische stelling doorgaven, werd 
er door de NAVO binnen drie minuten teruggevuurd’. Als het 
mistig was konden alleen de radars van 101 Artostbt de NAVO 
van juiste doelinformatie voorzien. Daarmee zette de eenheid 
zichzelf op de kaart en was zo belangrijk voor het slagen van 
de missie, dat de hoogste commandant in Bosnië toestemming 
moest geven of de radar uit mocht voor onderhoud.

In 1999 liep de spanning in Servië weer op. De NAVO zag 
het belang van de AN/TPQ-36 in en in plaats van de aanvan-
kelijk geplande twee radargroepen werden er plotseling drie 
gevraagd. Adjudant Mostert: ‘Dinsdagavond stond de mare-
chaussee voor mijn deur met de mededeling dat ik me moest 
melden. Op vrijdag waren we geland. De radars werden speci-
aal door een transportvliegtuig van de Amerikanen opgepikt. 
We werden bij EFORCE aangeklikt en konden ons in eerste 
instantie rustig voorbereiden.’ Vlak voordat Servië gebombar-
deerd werd mocht Mostert met zijn radargroep zelfstandig de 
poort uit. ‘Terwijl iedereen op het kamp de bunkers in gingen, 
konden wij naar buiten.’ Hun taak was het opsporen van Servi-
sche artillerie-eenheden als deze op het hoofdkantoor in Mace-
donië zouden schieten. >
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WapeNFeITeN
Bosnië Rapid Reaction Force ’95
 Vanaf Mount Igman (Bosnië) werden met de AN/
 TPQ-36 alle vijandelijke afvuurlocaties in kaart 
 gebracht om deze, indien toegestaan, met vuur-
 steun uit te schakelen. Tijdens deze uitzending
 heeft de radar zich sterk bewezen aangezien de
 tijd tussen het waarnemen van vijandelijke afvuur
 locaties en het daadwerkelijk aangrijpen van deze
 locaties niet langer dan drie minuten duurde.

Bosnië  IFOR / SFOR ’95-’98 
 De rapid reaction force is naadloos overgegaan in
 IFOR en SFOR. Tijdens deze missie met de AN/  
 TPQ-36 werden de activiteiten van de strijdende
 partijen gemonitord en werd er tegelijkertijd
 force protection geleverd voor de eigen troepen.

Macedonië  EForce '99
 Onder Brits commando zijn drie AN/TPQ-36’s voor
 de Extraction Force in Macedonië ingezet om, indien
 nodig, de terugtocht te kunnen beveiligen. Na deze 
 Missie is één radar terug naar Nederland gegaan en met
 twee radars is er doorgegaan met de KFOR missie
 in Kosovo.

Kosovo   KFOR ’99-’00
 Tijdens KFOR was het de taak van de AN/TPQ-
 36’s om het eigen kamp en een aantal Servische
 enclaves te beveiligen tegen indirect vuur. Tevens
 heeft een meteogroep deelgenomen aan deze missie.

Afghanistan ISAF ’03
 Nadat het kamp van de multinational brigade in
 Kabul een aantal keren is bevuurd met 107mm 
 raketten zijn er twee radargroepen ingevlogen om
 vanaf Camp Warehouse eigen troepen in de omge-
 ving van Kabul te kunnen beschermen door tijdig
 informatie door te geven met de AN/TPQ-36.

Irak SFIR ’04-’05
 Force protection voor de Nederlandse battlegroup
 met de AN/TPQ-36 op twee basissen in Irak.

Afghanistan ISAF (ATF 10) ‘09 
 Personeel van 101 Artostbt is onder bevel van
 ATF-10 ingezet ten behoeve van base beveiliging
 van Kandahar Air Field.

Afghanistan ISAF (PRT-09) ‘10
 Personeel van 101 Artostbt is onder bevel van
 PRT-09 ingezet als Militaire Begeleiding om mede-
 werkers van het ministerie van buitenlandse zaken
 te beveiligen indien zij de poort uitgingen. Tevens
 verzorgden zij, indien nodig, de beveiliging van
 andere hoogwaardigheidsbekleders.

GeSchIeDeNIS VaN De 
101 arTIllerIe ONDer-

STeUNING BaTTerIJ
Nederland begon in 1924 met het ontwikkelen van artilleriemeetdien-
sten omdat het steeds belangrijker werd om zonder zicht op doel de 
vijand te kunnen lokaliseren en te bestrijden met eigen artillerievuur.

Deze meetdiensten hadden als functie de artillerie van juiste infor-
matie te voorzien. Om met indirect vuur op grote afstand raak te 
kunnen schieten moest je over nauwkeurige gegevens beschikken. Zo 
moeten de doebestrijdingssystemen precies weten op welke plek zij 
zich bevinden, waar de doellocaties zich bevinden en welke invloed 
het weer uitoefent op de projectielbaan. Rond 1930 bestonden deze 
meetdiensten vooral uit geluid- en lichtmeetapparatuur. Na verschil-
lende verhuizingen, oprichtingen en opheffingen door de jaren heen 
werd na de Tweede Wereldoorlog in 1967 de Artillerie Meet Afdeling 
(AMA) opgericht.  Deze bestond aanvankelijk uit de terreinmeetdienst, 
weermeetdienst (meteo) en de geluidmeetdienst. In 1984 werd de 
mortieropsporingsradar AN/TPQ-36 aan de bewapening toegevoegd. 
Voorheen was dit de radar AN/MPQ-10A die van 1952 tot 1984 dienst 
had gedaan.

In 1988 werd de afdeling weer omgevormd tot batterij, waarna zij in 
1992 officieel tot 101 Artillerie Ondersteuningsbatterij (Artostbt) werd 
omgedoopt en waarbij de nadruk op de inzet van de mortieropspo-
ringsradar kwam te liggen. De eenheid viel in deze periode onder de 
101 Divisieveldartilleriegroep. Op 5 juni 2003 werd 103 ISTAR batal-
jon (ISTARbat) opgericht. ISTAR staat voor: Intelligence, Surveillance, 
Target Acquisition and Reconnaissance. 101 Artostbt werd uit de op 
te heffen 101 Divisieveldartilleriegroep gehaald en onder 103 ISTAR 
bataljon geformeerd. 
In 2005 werd de meteo overgedragen aan de afdelingen artillerie, 
waarna in 2006 de terreinmeetdienst werd overgedragen aan het Mili-
taire Inlichtingen & Stafstafeskadron van 103 ISTARbat. De AN/TPQ 36 
was nu het enige overgebleven ‘wapen’ van de batterij.  In het ISTAR 
bataljon werd het module-systeem geïntroduceerd, wat inhield dat 
constant één peloton toegewezen was aan een zogenaamde ISTAR-
module, een verzameling van intelorganen met onder andere eenhe-
den van 101 Remotely Piloted Vehicle-batterij (RPV), 102 Elektroni-
sche Oorlogvoering Compagnie (EOV), Field Humint Platoons (FHP), 
Grondgebonden Verkenningseskadron (GGV), die per toerbeurt inge-
zet kunnen worden.

In 2009 werd 101 Gevechtssteunbrigade, waar ISTAR onder viel, 
omgedoopt tot het Operationeel Ondersteunings Commando Land 
(OOCL). In 2010 werd besloten dat 101 Artostbt zou worden omge-
doopt tot 101 Doelopsporingsbatterij, om de taakstelling binnen 103 
ISTARbat en het naderende JISTARC (Joint, Intelligence  Surveillance, 
Target Acquisition, Reconnaissance & Commando) beter te bewoor-
den. 

Door de naderende bezuinigingen is het echter nooit zover gekomen. 
Op 8 april 2011 werd bekend dat de eenheid gereorganiseerd zou 
worden. Het materieel zal bij het CoLua worden ondergebracht, het 
personeel zal zoveel mogelijk worden herplaatst binnen ISTAR en het 
OOCL. Op 9 mei 2011 is de eenheid officieel stilgezet, in afwachting 
van de daadwerkelijke reorganisatie. De planning is dat de batterij voor 
1 oktober 2011 de systemen heeft overgedragen en wordt opgeheven. 

27 /// Sinte Barbara

 Nieuws van het Wapen



Windows®. Life without Walls™. Toshiba raadt Windows 7 aan.

UW DIGITALE 
UITRUSTING VOOR 
ELKE MISSIE

www.computers.toshiba.nl

TECRA R850
De nieuwe Tecra R850 serie is voorzien van Intel® Core™ i5-2520M 
Processor (2,50 GHz) en legitieme Windows® 7 Professional.

TOSHIBA EASYGUARD 
voor zorgeloos mobiel computergebruik
•  Secure, voor bescherming van gegevens 
•  Protect & fi x, systeembescherming, eenvoudige 

toegang en vervanging van componenten
•  Connect, voor eenvoudige en 

betrouwbare draadloze verbinding

C
el

er
on

, C
el

er
on

 In
si

de
, C

en
tr

in
o,

 C
en

tr
in

o 
In

si
de

, C
or

e 
In

si
de

, I
nt

el
, I

nt
el

 L
og

o,
 In

te
l A

to
m

, I
nt

el
 A

to
m

 In
si

de
, I

nt
el

 C
or

e,
 In

te
l I

ns
id

e,
 In

te
l I

ns
id

e 
Lo

go
, I

nt
el

 V
iiv

, I
nt

el
 v

P
ro

,
Ita

ni
um

, I
ta

ni
um

 In
si

de
, P

en
tiu

m
, P

en
tiu

m
 In

si
de

, V
iiv

 In
si

de
, v

P
ro

 In
si

de
, X

eo
n 

en
 X

eo
n 

In
si

de
 z

ijn
 h

an
de

ls
m

er
ke

n 
va

n 
In

te
l C

or
po

ra
tio

n 
in

 d
e 

Ve
re

ni
gd

e 
S

ta
te

n 
en

 a
nd

er
e 

la
nd

en
.

110570 TNB EasyGuard defensie 210x297.indd   1 17-3-11   15:37



‘We hebben in eerste instantie 10 dagen op gevechtsrantsoenen 
geleefd. Daarna kwam er een roulatieschema en mochten we af en 
toe terug naar de basis.’

eeN NIeUWe TaaK BINNeN De ISTar
Door de volgende reorganisatie werd 101 Artostbt in 2003 onder-
gebracht bij het net opgerichte 103 ISTAR bataljon. Dit inlich-
tingenbataljon kreeg als taak het informeren en adviseren van 
operationele commandanten. ‘Bij het grootschalige conflict was 
onze taak duidelijk’, legt de huidige commandant van de eenheid, 
majoor Van der Smissen, uit. Waar er vroeger zo snel mogelijk 
grondwapensysteembestrijding moest worden afgegeven moes-
ten er nu inlichtingen over strijdende partijen worden verzameld. 
‘Wie schiet op wie is nu de vraag die beantwoord moet worden’. 
Een andere taak die de radarpelotons erbij kregen is die van Force 
Protection, onder andere in de vorm van base beveiliging. Als je 
weet van waaruit je base wordt beschoten dan kan je er gepaste 
maatregelen tegen nemen.

Maar als inlichtingensensor die alleen artillerie en mortieren kan 
opsporen had 101 Artostbt tijdens bataljonsoefeningen het niet 
gemakkelijk. Door onwetendheid of slordigheden was men vaak 
vergeten vijandelijke artillerie in het oefenscenario te schrijven. 
Zodoende zaten de laatste jaren de kanonniers van de radarpelo-
tons op bataljonsoefeningen meer wacht te draaien dan de radar 
in stelling te brengen, wat de motivatie van het personeel niet ten 
goede kwam. Met het opwerken van de laatste module kwam 
hier een positieve verandering in. De pelotonscommandant van 
het tweede peloton, eerste luitenant De Vries, legt uit: ‘We waren 
goed gemotiveerd om 101 Artostbt weer op de kaart te zetten.  We 
kregen veel positieve reacties van de mensen met wie we moes-
ten samenwerken. Het is jammer dat we onze taak niet hebben 
kunnen afmaken.’

Ook verwaterde het contact met de artillerieafdelingen. ‘Het enige 
wat ons nog bond waren de gezamenlijke schietweken op SOB/
SOMS’, zegt  Van der Smissen. Terwijl in de jaren ‘80 en ‘90 schiet-
oefeningen met slecht weer gewoon doorgingen, immers met 
de AN /TPQ-36 kan je veilig inschieten en uitwerkingsvuur afge-
ven, worden tegenwoordig schietoefeningen met slecht zicht stilgelegd. 
‘Omdat je minder met elkaar omgaat gaat de kennis van iedereen erop 
achteruit’, zegt Van der Smissen. ‘Dat is jammer’.

TOeKOMST
Het radarsysteem verouderde en gaf steeds vaker storingen. Uit-
eindelijk werd de instandhouding van het systeem te duur. In 2008 
werd ervoor gekozen om bij een Belgische firma een upgrade te 
ontwikkelen. ‘Het radarblad blijft hetzelfde, alleen de hardware 
voor de processor wordt vervangen’, legt projectofficier, majoor Te 
Kulve uit. Het voordeel van de upgrade is dat geen signaalverlies 
door de datakabel plaats zal vinden en dat dit systeem sneller kan 
rekenen. ‘Hierdoor kan hij een aantal kilometer verder kijken en zal 
minder fouten geven’.

Ook werd de shelter opgeknapt en is het Battlefield Management 
System (BMS) ingebouwd waardoor informatie over doelaanbod 
digitaal kan worden verwerkt. De laatste testen moeten nog in 
november 2011 plaats gaan vinden. Daarna kan het systeem in de 
vijf overgebleven radars worden ingebouwd. Het CoLua kan dus 
blij zijn met de systemen die ze krijgen.

De 101 Artillerieondersteuningsbatterij zal de invoering van de lang ver-
wachte upgrade niet meer meemaken. De eenheid is nu bezig alles op te 
ruimen en de systemen klaar te maken om over te dragen aan het CoLua. 
101 Artostbt houdt per 1 oktober 2011 op te bestaan, maar de systemen 
blijven in de bewapening van de Koninklijke Landmacht.
Majoor Van der Smissen benadrukt dan ook: ‘Het is een afsluiting, maar 
geen afscheid!’ 
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Vanaf het grondstation lanceerde de Commandant Land-
strijdkrachten, luitenant-generaal Rob Bertholee, met één 
druk op de knop voor de laatste keer de Sperwer. Vanwege 

de hoge exploitatiekosten is het niet langer mogelijk het UAV opera-
tioneel te houden. Om toch in inlichtingen vanuit de lucht te kunnen 
voorzien, is begonnen met de aanschaf van de Scan Eagle. Daar-
naast heeft de landmacht 25 draagbare systemen met elk 3 vlieg-
tuigjes van het type Raven in huis.

Meerwaarde
Het nut van de inzet van UAV’s is onomstreden. Zonder dat er men-
senlevens aan gevaar worden blootgesteld, kunnen de vliegtuigjes 
vanuit de lucht gevechtsinlichtingen en doelopsporingsgegevens 
inwinnen. Een dag- en nachtcamera onder het vliegtuig stuurt ver-
volgens real time videobeelden door naar een grondstation.

Volgens de commandant 101 RPV-batterij, de eenheid die met de 
Sperwer werkte, majoor Koos Willemsen, werd de waarde van de 
Sperwer vooral in Afghanistan bewezen. “Diverse mannen en vrou-
wen op de grond gaven aan dat het uitvoeren van missies zonder de 
ondersteuning van UAV een minder veilig gevoel geeft en ten koste 
gaat van de situational awareness”.

TechniSche MankeMenTen
De Sperwer had een voortrekkersrol op het gebied van onbemande 
systemen binnen Defensie. Nederland was daarnaast het eerste 
land dat met de Sperwer een volledig gecertificeerd proces doorliep 
om een onbemand vliegtuigsysteem luchtwaardig te laten verklaren.

Ondanks de vele technische mankementen in de beginjaren heeft 
het vliegtuig, sinds de eerste vlucht op 15 september 1999 boven 
het Franse Mourmelon, een goede staat van dienst.

101 RPV-batterij heeft met zijn Sperwer Air Vehicles 1151 vlieguren 
gemaakt, verdeeld over 601 vluchten. Hiervan is het merendeel in 
Afghanistan gevlogen: 713 vlieguren in 285 vluchten.

De Sperwer werd afgeleid van de Crécerelle (torenvalk), die sinds 
1995 in gebruik is bij de Franse landmacht. Zweden, Denemarken, 
Griekenland en Canada werken ook met de Sperwer. 

Sperwer

 nieuws van het wapen

Na bijna 12 jaar actieve dienst beleefde de Sperwer woensdag boven ‘t Harde zijn laatste vlucht. Als 
‘oog van de troepen’ bewees het Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in Uruzgan zijn nut. Het op afstand 
bestuurbare vliegtuigje vergaarde in de Afghaanse provincie tussen 2006 en 2009 waardevolle inlich-
tingen voor de grondtroepen. UAV's van het type Scan Eagle dienen de komende jaren als tussenop-
lossing tot de opvolger van de Sperwer binnen is.

De Sperwer is klaar voor de laatste vlucht

Een Sperwer kiest in Uruzgan het luchtruim

Luitenant-generaal Bertholee krijgt een aandenken aan
de laatste vlucht

Laatste vlucht
Bron ///  MiniSTerie van defenSie – nieuwSBerichTen
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2e BaTTerij 11 afdra:
coMpagnie in de weST 
De 2e Batterij van 11 Afdeling Rijdende artillerie (AfdRa) 
is aangewezen voor de missie “Compagnie in de West” 
(CidW), rotatie 8. Deze opdracht was al enige tijd bekend 
maar begon in het najaar van 2010 concreet te worden. Van-
wege de inzetbaarheidsproblemen van de PzH’s (reserve-
delen) werd door de afdeling besloten dat de 1e Batterij de 
vuursteunprioriteit zou krijgen, en dat de 2e Batterij zich zou 
gaan richten op het Optreden Overige Taken (OOT-optreden). 
Dit als voorbereiding op de aankomende missie CidW, die 
gepland staat van november 2011 tot april 2012. De PzH’s 
van de 2e Batterij werden overgedragen aan de 1e Batterij, 
en de Diemaco’s werden omgeruild voor de nieuwe Colts. 
Voor de 2e Batterij betekende dit het begin van een nieuw 
tijdperk, met nieuwe uitdagingen en een nieuwe koers: ver-
plaatsen te voet, heel veel verplaatsen te voet!

Op dit moment is de 2e Batterij druk bezig met het opwerk-
programma voor de missie. In het opwerkprogramma 
zijn er een drietal rode draden die overal terugkomen: de 
BasisGevechtsTraining (BGT) training, grotendeels gericht 
op het optreden als lichte infanterie te voet, de fysieke trai-
ning, waarbij met name het zwemmen bijzondere aandacht 
krijgt, en als laatste het schiettraject, aangezien de groe-
pen allemaal niveau-2  gevechtsschutter worden afgetest. 
Naast het O&T traject betekent deze opdracht ook dat de 
batterij een andere organisatiestructuur moet aannemen, 
namelijk die van een lichte infanteriecompagnie. De groot-
ste veranderingen zijn zichtbaar bij de vuurmondpelotons. 
Deze bestaan nu uit een commandogroep van PC en OPC, 
en uit drie groepen van ieder negen man sterk. Omdat een 
organieke vuurmondbatterij niet de gestelde 101 man kan 
leveren, wordt de 2e batterij aangevuld met een peloton 
van de 14e Afdeling Veldartillerie (Afdva). Ondanks dat 
het formerings-appèl gepland stond voor 12 juli 2011, is 
ook dit peloton al enige tijd bezig met het trainen van het 
OOT-optreden. Bij de batterijgeleide niveau-3 oefening die 
in week 27 heeft plaatsgevonden in Budel, was het pelo-
ton van 14 Afdva ook aanwezig,  om maar zo veel mogelijk 
samen te kunnen trainen en integreren.

Artilleristen van 11 Afdra nemen een gevechtsopstelling in: 
gewoon even het "soldatenwerk" uitvoeren

Over de loop van de mitrailleur Mag wordt nauwlettend het 
voorliggende terrein in de gaten gehouden

compagnie
in de west
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Taken van de cLaS coMpagnie in de weST
De CLAS CidW is geplaatst op Marinebasis PARERA te Cura-
çao, en het inzetgebied van de CLAS CidW betreft de eilanden 
Aruba, Bonaire en Curaçao. De bovenwindse eilanden worden 
afgedekt door een compagnie van het Korps Mariniers, die gele-
gerd zijn op Aruba. De CLAS CidW heeft een viertal hoofdtaken, 
te weten:

> Territoriale verdediging; hierbij is sprake van een zogenaamde  
 drempelfunctie waar invulling aan wordt gegeven door presen- 
 tie door opleiding- en trainingsactiviteiten in het gebied,waarbij  
 wordt opgetreden als lichte infanterie /OOT;
> Verlenen van harde bijstand; de CLAS CidW moet een peloton  
 “Beteugelen van woelingen” leveren en stand-by houden. Ook  
 wel bekend als Crowd and Riot Control (CRC); Verlening van   
 zachte bijstand; deze inzet blijft beperkt tot algemene onder-  
 steuning bij eventuele escalatie. Ondersteuning in het kader   
 van Hurricane Relief Operations is echter een reële inzetoptie;  
 gezien het feit dat het gebied ieder jaar te maken krijgt met het  
 orkaanseizoen;
> Ondersteuning bij de opleiding en training van de Antilliaanse   
 Militie (ANTMIL). Deze ondersteuning beperkt zich tot het   
 leveren van personeel als oefenvijand tijdens oefeningen van 
 de ANTMIL.

Naast deze taken kan de CidW worden ingezet ter onder-
steuning van ceremoniële taken en projecten op het gebied 
van CIMIC op de eilanden. De CLAS CidW zal na inrotatie 
een twee weken durend acclimatisatieprogramma onder-
gaan, en aansluitend starten met een oefenprogramma van 
veertien weken. Hierin is een aantal verplichte onderwerpen 
opgenomen en de rest is door zorg van de eenheid zelf in 
te plannen. We zullen daar dus doorgaan met oefenen, en 
maximaal gebruik maken van de uitdagingen die we daar 
tegen gaan komen; tropische temperaturen in combinatie 
met een geaccidenteerd terrein!

Het is voor een artillerie-eenheid een uitdaging om een 
dergelijke missie, waarbij wordt opgetreden als lichte infan-
terie eenheid, op een goede wijze voor te bereiden en uit 
te voeren. Het is goed om dieper in te gaan op het basis-
infanterie-optreden, waarbij de nadruk ligt op leiderschap, 
tactiek en de kleine, maar belangrijke details op niveau 1 
en 2. Ondanks het feit dat door deze missie de kennis van 
het “vuursteun-optreden” een achterstand oploopt, ben 
ik ervan overtuigd dat de ervaringen en kennis die wordt 
opgedaan op het gebied van infanterie-optreden van grote 
meerwaarde zal zijn als we de vuursteuntaak weer oppak-
ken na CidW. 

 Nieuws van het Wapen

Het "beteugelen van woelingen" in het kader van "Crowd and Riot Control" 
lijkt de artilleristen tijdens de oefening goed af te gaan
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…mijn camera. Tenslotte wil je mooie ervarin-
gen vastleggen op de gevoelige digitale plaat om 
daar later weer van te kunnen genieten, en terug 
te blikken. Wat je met de hedendaagse techniek 
ook de mogelijkheid biedt anderen te laten zien 
wat jij zo bijzonder vindt. Dus als je, zoals ik, voor 
een kleine drie maanden naar Kunduz mag, en 
ik zeker weet dat velen van u daar nooit gaan 
komen, grijp ik de kans u te laten zien wat ik met 
de bewuste camera heb vastgelegd. Uiteraard 
weet ik dat de meesten van u geïnteresseerd zijn 
in zake de vuursteun en betreffende haar tradi-
ties. Ik zal me dus daartoe beperken, maar ik 
begin wel met een korte inleiding met de reden 
van mijn bezoek aan deze Afghaanse provincie.

ik ga op reis
en neem mee…

depLoyMenT eLeMenT
Het Deployment Element, waartoe ik behoor, is uitgezonden naar 
Kunduz, in de gelijknamige provincie in het Noorden van Afghani-

stan, en naar Mazar-e-Sharif, hoofdstad van de westelijk gelegen 
buurprovincie Balkh. Taak van het Deployment Element is het voor-
bereiden van de komst van de Geïntegreerde Politiemissie, die in 
juni zal aanvangen met haar werkzaamheden. Zorg dragen voor de 
harde en de zachte randvoorwaarden is de belangrijkste taak van 
het Deployment Element. Harde randvoorwaarden zoals legering 
en communicatiemiddelen, zachte zoals afspraken met de coalitie-
partners over procedures en werkwijzen.
Het gros van het personeel van het DE, zoals de afkorting luidt, 
wordt geleverd door het Operationeel Ondersteuningscommando 
Land (OOCL). Vooral 101 Geniebataljon, 101 Communicatie- en 
Informatiesystemen (CIS-)bataljon en 100 Bevoorradings-en trans-
portbataljon leveren personeel. De bataljons maken deel uit van het 
OOCL, de eenheid waar ik in het dagelijks leven ook mijn functie 
vervul als Hoofd Communicatie. Het OOCL is de grootste operatio-
nele eenheid van Defensie, met 11 eenheden van bataljonsgrootte, 
6500 militairen en burgers, op 26 locaties door het hele land. De 
staf is ondergebracht op de Frank van Bijnenkazerne te Apeldoorn.
Genoeg over de Deployment. Ik zou het hebben over artilleristische 
onderwerpen. Ik zit hier in een gebied waar stevig is gevochten, 
ook door de Russen, en daar zie je overal de sporen van. Daarvan 
kan ik u niet zoveel laten zien, omdat mijn opdracht dat verhindert. 
Het gebied buiten het kamp is voor mij out of bounds, helaas. Wat 
ik wel kan laten zien is wat ik aantrof op het Duitse kamp, waar we 
zijn ondergebracht. >

ZU-23-2

TekST ///  Maj jan venekaMp
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Twee wapenSySTeMen
In Afghanistan zijn de afgelopen decennia gedurende de opeen-
volgende conflicten de nodige wapensystemen binnengebracht, 
gebruikt, vernietigd of achtergelaten. Af en toe worden nog toon-
bare, niet bruikbare systemen gebruikt als ornament. Dat was 
in Uruzgan zo; hier in Kunduz is het niet anders. Ik trof twee van 
die ornamenten aan, twee stukken geschut. Om alles in balans te 
houden kan ik zowel iets van de luchtdoelartillerie laten zien als van 
de veldartillerie. Als eerste een stuk luchtdoelartillerie, een  ZU-23-
2, van Russische oorsprong. Dubbelloops zoals u ziet, opgesteld 
nagenoeg in het centrum van het kamp. Ontwikkeld eind jaren ’50 
door de Russen, vele malen gekopieerd of in licentie gebouwd met 
allerlei varianten door China, Finland, Tsjechië en Polen. Het is een 
dubbelloops 23 mm kanon, ontworpen om laagvliegende doelen 
aan te grijpen tot een afstand van 2 km, en gepantserde voertuigen 
tot een afstand van 2,5 km. Het werd gebruikt ter verdediging tegen 
air assaults van strategische posities, meestal uitgevoerd door laag-
vliegende vliegtuigen en helikopters.  Het is goedkoop en effectief, 
en daarom nog steeds in gebruik bij meer dan 20 krijgsmachten in 
de wereld, waaronder Rusland en Afghanistan.

Het systeem is gemonteerd op een kleine trailer, die snel kan 
worden aangepast om te dienen als affuit. De wielen worden dan 
opzij geklapt. Van het kanon op de foto zijn ze verwijderd, de beves-
tiging is wel zichtbaar. Het stuk kan uit de verplaatsing binnen dertig 
seconden tot vuren gereed zijn, maar kan in noodgevallen ook op 
de wielen worden ingezet. De beide 23 mm lopen zijn voorzien van 
een mondingsvlamdemper en een handgreep om snel de loop te 
kunnen wisselen. 
De ZU-23-2 wordt manueel bediend, met behulp van de ZAP-23 
optische richtmiddelen, waarin handmatig de doelgegevens moeten 
worden ingevoerd, om het richten iets te automatiseren. Ook 
beschikt het systeem over een directe richtkijker voor inzet tegen 
gronddoelen.

MuniTie
Het wapensysteem gebruikt twee types munitie, armour piercing 
incendiary tracer en high explosive incendiary tracer. De gescha-
kelde munitie wordt aangevoerd vanuit twee munitiecontainers opzij 
van de loop. Elke container bevat 50 patronen. Rookafvoer vindt 
gedeeltelijk plaats door gaten aan de zijkant van de loop.

Type 81
Als tweede een multiple rocket launcher, de twaalfloops Type 
81, herkomst: China. Type 81 is een verbeterde versie van Type 
63, gebouwd voor gebruik vanaf een vrachtwagen.  Type 63, het 
basissysteem, is in gebruik vanaf 1963, getrokken op een twee-
wiel onderstel. Het is een 107 mm wapensysteem, dat ballisti-
sche raketten afvuurt. Het wapen werd gebruikt als standaard 
artilleriegeschut in de infanterieregimenten van China’s  People’s 
Liberation Army (PLA), bedoeld om te voorzien in nabijsteun. 
Het systeem wordt niet veel meer gebruikt, behalve bij luchtmo-
biele eenheden en special forces. Tot kort voor het jaar 2000 had 
elk infanterieregiment een 107 mm batterij in de afdeling artil-
lerie. Het systeem is gedurende vele conflicten ingezet, zoals in 
Afghanistan.

Het systeem wordt in het algemeen beschouwd als een all-
round, robuust wapensysteem, in staat om intensieve vuursteun 
te leveren. Het is goedkoop te produceren, ook in grote aan-
tallen, en vergt slechts een korte opleiding. Het kan niet alleen 
gemotoriseerd worden ingezet, maar is in hoofdgroepen uit-
eengenomen ook draagbaar, zoals in het Afghaanse conflict is 
gedemonstreerd. Het grootste minpunt van het systeem is de 
onnauwkeurigheid.

LanceerinrichTing
De lanceerinrichting heeft twaalf schietbuizen, drie rijen van vier 
buizen, parallel aan elkaar. Hij is handbediend voor breedte en 
elevatie en voorzien van optische richtmiddelen. The nozzles 
(uitlaatopeningen van de raket) zijn schuin geplaatst om de raket 
te laten roteren voor stabilisatie gedurende de vlucht.

MuniTie
Het systeem vuurt 107 mm raketten af die elektrisch worden 
ontstoken. Ze zijn voorzien van een High Explosive fragmentatie 
granaatlichaam. Het laatste type munitie werd geïntroduceerd 
in 1975 en bevat 8,3 kg TNT, met een effectieve radius van 12,5 
m. Maximale dracht is 8,5 km. Deze raketten worden in Agha-
nistan nog steeds in grote aantallen aangetroffen, en door de 
insurgents, waaronder de Taliban, ook zonder lanceerinrichting 
gebruikt. Deze wordt dan met andere middelen, zoals stenen, 
geïmproviseerd. Ze hebben dit in de loop der jaren tot ware 
kunst verheven. 

SinTe BarBara
Onze patroonheilige, Sinte Barbara is ook hier nadrukkelijk aan-
wezig. Onze Duitse artilleriecollega’s, hier aanwezig met de Pan-
zerhaubitze, hebben een heuse Barbarapoort, in hun local lan-
guage Barbara Tor, met daarnaast een bronzen plaquette met de 
beeltenis van de heilige Barbara, zonder de toren. Eronder een 
heus wijwaterbakje, ik heb echter niet kunnen achterhalen of het 
water dat ik daar aantrof ook daadwerkelijk gewijd was. Dat zij 
aanwezig zijn hebben we al een aantal malen gehoord; gezien 
heb ik ze niet, omdat ze buiten de muren opereren. >

TechniSche gegevenS
Type: Dubbelloops automatisch luchtafweergeschut
Kaliber: 23 mm
Bemanning: 5
Gewicht: 950 kg
Effectieve dracht: 2.000 – 2.500 m tegen gronddoelen
 1.500 – 2.000 m tegen luchtdoelen
Maximale dracht: 7.000 m 
Elevatie: +90° / -10°
Breedterichting: 360°
Afmetingen: lengte  4,57 m; breedte 2,88 m; hoogte 1,22 m
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Een afbeelding van Barbara is in één van de kapellen geplaatst. De bij ons gebruikelijke toren is niet afge-
beeld; wel het zwaard en kelk. Naspeuringen op internet geven aan dat onze patrones vaak wordt afgebeeld 
met kelk en zwaard, zoals op deze afbeelding. De afbeelding is voorzien van de logo’s  van de Duitse EOD. 

De kapel is gebouwd door Armeense militairen in 2010, en is dus Orthodox ingericht. 
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Op donderdag 28 april jl. kreeg Owi Simon Bekkema uit handen 
van de afdelingscommandant het gevechtsinsigne uitgereikt voor 
het uitstekend functioneren onder gevechtsomstandigheden.
De Owi is van maart t/m augustus 2007 (TFU-3) uitgezonden 
geweest naar Afghanistan als commandant mortiergroep 81 mm 
van 42 BLJ te Deh Rawod. In deze functie heeft hij deelgenomen 
aan meerdere operaties en is hij meerdere malen in gevechts-
contact geweest. Het gevechtsinsigne heeft hij ontvangen voor 
zijn optreden tijdens een operatie diep in de Tanghi Vallei. Hierbij 
ondersteunde zijn eenheid het optreden van TF VIPER, waarbij 
de eenheid in een zware TIC (Troops In Contact) terecht kwam. 
De toen nog Wmr1 Bekkema wist met de mitrailleur MAG de 
vijand te onderdrukken en zijn mortiergroep aan te sturen bij 
het effectief uitbrengen van mortiervuur op de tot op 50 meter 
genaderde vijand. In 2009 is de Owi Bekkema onder rustigere 
omstandigheden nog een keer teruggegaan naar Afghanistan, 
ditmaal als commandant van het Pantserhouwitser detachement 
te Deh Rawod. 

owi Simon Bekkema krijgt 
gevechtsinsigne uitgereikt
voor optreden in afghanistan

gele rijders 
even terug in 
koSovo
In 1999 namen de vrouwen en mannen van 11 Afdeling Rij-

dende Artillerie uit ’t Harde deel aan de uitvoering van VN 
resolutie 1244 in Kosovo. Onder de naam 1 (NL) ArtyBn RA 

KFOR 1, Task Force Orahovac, verbleven zij tijdens Operation Joint 
Guardian zes maanden in hun inzetgebied in het zuidwesten van 
Kosovo, als deel van Multinational Brigade South.

De commandopost was gesitueerd in de buurt van de stad Ora-
hovac. Met name het Albanese deel van de bevolking begroette 
de aankomst van de Nederlandse militairen in de stad met grote 
blijdschap. De Servische stadgenoten waren om verschillende 
redenen minder ingenomen met de intocht van de NATO troepen 

en zij volgden met veel scepsis en wantrouwen de maatregelen die 
werden genomen om beide etnische groeperingen zowel uit elkaar 
te houden als op den duur, onder toezicht van UNMIK, vreedzaam 
te laten samenwerken.

Zes maanden later kwam er een einde aan de uitzending van de 
artilleristen en de aan hen toegevoegde eenheden. De meningen 
over het bereikte resultaat waren verdeeld. De militairen zelf en de 
Albanezen waren er van overtuigd dat er wel degelijk vooruitgang 
geboekt was. Het Servische deel, dat teruggetrokken leefde in de 
bovenstad, bleef voor een groot gedeelte hardnekkig weigeren de 
samenwerking met de Albanezen en de NATO troepen aan te gaan.
Het commando werd op 6 december overgedragen aan 41 Afde-
ling Veldartillerie. Het afscheid van de bevolking viel de meeste 
Nederlanders niet zo moeilijk. Het gros had nauwelijks directe 
contacten met de Albanezen en Serviërs en daar waar dat wel zo 
was bleven die contacten beperkt tot militaire handelingen. Voor 
degenen die nauwer in aanraking kwamen met de inwoners van 
de stad en de omgeving was het afscheid wat minder gemakkelijk. 
Niet alle contacten werden met het vertrek van KFOR 1 verbroken. 
Tijdens een eerste reünie bleek dat de belangstelling voor Oraho-
vac bij sommige mensen was gebleven. Het internet maakte het 
ook mogelijk om met elkaar in verbinding te blijven en dus werd de 
draad tussen Kosovo en Nederland nooit helemaal doorgeknipt. >

TekST ///  kap B.d. wiM SpeTh
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Ondergetekende zelf ging na zes maanden alweer terug om samen 
met een delegatie uit Eindhoven een bezoek te brengen aan de stad. 
Door mijn functie als CIMIC officier toegevoegd had ik samen met mijn 
chauffeur Larry Sopamena veel contacten kunnen leggen met zowel 
de Albanezen als de Serviërs. Aangezien de mensen uit Eindhoven 
enkele projecten in Orahovac wilden ondersteunen, werden zij uiter-
aard met open armen ontvangen. En dat overkwam mij, als hun bege-
leider, letterlijk ook. Het weerzien was ontroerend en het bleek dat men 
ons niet vergeten was. Het contact werd aangehouden, voormalige 
Albanese medewerkers kwamen zelfs op bezoek in Nederland en met 
name e-mailverkeer zorgde ervoor dat de band bleef bestaan. 
Op de laatste reünie van de veteranen van de uitzending naar 
Kosovo, ter gelegenheid van het 10-jarig ‘jubileum’ bleek dat 
diverse mensen al als toerist een bezoek aan Kosovo hadden 
gebracht. De bedoeling was dat de Stichting die de reünie orga-
niseerde na afloop van de festiviteiten zou worden opgeheven. 
Het restant van de gelden van de veteranen zou worden besteed 
aan een goed doel. Toen mij werd gevraagd eventuele ideeën 
naar voren te brengen hoefde ik niet al te lang na te denken. Door 
mijn contacten wist ik dat onze toenmalige wens en opdracht 
om de etnische groeperingen te laten samenwerken in Oraho-
vac goed was uitgekomen. Over en weer waren en zijn er uit-
wisselingen, Serviërs en Albanezen bezoeken samen cursussen 
en congressen. Er zijn scholen geopend voor getraumatiseerde 
vrouwen en kinderen van zowel Albanese als Servische zijde. 
Kinderen van beide groepen gaan, samen met Roma kinderen, 
op vakantie naar Montenegro. In de gemeenteraad zijn ook deze 
groeperingen vertegenwoordigd. Kortom, ondanks alle proble-
men in de rest van Kosovo lijkt het in Orahovac wel te lukken.

Het bestuur van de Stichting Reünie KFOR 1 was het over de 
eisen die aan een eventueel project werden gesteld eens: het 
moest iets van duurzame aard zijn, voor kinderen van alle etni-
sche groepringen toegankelijk en vervaardigd of gebouwd door 
een lokaal bedrijf. Er werd contact gezocht met de Oostenrijkse 
KFOR, een poging die later een gouden greep bleek te zijn. Uit-
eindelijk werd gekozen voor een speelmogelijkheid voor klei-
nere en grotere kinderen op een nieuwe school in het Servische 
gedeelte van de stad. Op deze school, met de naam ‘Ardhmeria’ 
(Toekomst) zijn kinderen van alle etnische groeperingen welkom. 
Met de hulp van de Oostenrijkse CIMIC officieren werden de 
plannen gesmeed en uitgevoerd. Opeenvolgende CIMIC officie-
ren  hielden voortdurend de vinger aan de pols en met name 
Hauptmann Christian Zwickler hield de voortgang nauwlettend 
in de gaten.

Toen de teerling eenmaal was geworpen ging de afwikkeling 
voortvarend en kon de dag worden vastgesteld waarop een 
delegatie van de Reünie commissie onder leiding van de afde-
lingcommandant zou afreizen naar Kosovo. Ons contact ter 
plaatse, tolk Adelina Shabani, regelde de uitnodigingen naar 
de diverse lokale autoriteiten. Hauptmann Zwickler benaderde 
zijn militaire commandanten en de NL vertegenwoordigers in 
Pristina, kolonel Kuklinski en luitenant-kolonel Bulsing, bogen 
zich over de problemen van huisvesting en voeding voor de 
Nederlandse delegatie. Ook de ambassadeur van Nederland in 
Kosovo, de heer Robert Bosch, werd op de hoogte gebracht 
net als de Militaire Attaché in Skopje, luitenant-kolonel Koedam. 
De groep die op 21 maart het luchtruim koos bestond uit com-
mandant 11 Afdeling Rijdende Artillerie, luitenant-kolonel Paul 

Hoefsloot, adjudant Marcel Brockötter, adjudant Ton Iliohan en 
kapitein b.d. Wim Speth. De overige leden van de Reünie com-
missie, voorzitter luitenant-kolonel Roy Abels en kapitein Tjip 
Prins moesten vanwege dienstredenen helaas van grote afstand 
met lede ogen de ‘missie’ volgen.

In Pristina werden de bezoekers opgevangen door de collega’s 
van AUCON KFOR 22 Hauptmann Christian Zwickler en zijn 
metgezel Sergeant Bernd Radl waren vanaf dat moment prak-
tisch voortdurend aan de zijde van de Nederlanders. Niets was 
teveel om het verblijf in Kosovo ‘reibungslos’ te laten verlopen. 
De heren toonden zich uitstekende gidsen en wisten hun gasten 
bekwaam door, over en langs allerlei verkeers- en andere hinder-
nissen te loodsen. Luitenant-kolonel John Bulsing had voor een 
uitstekend onderkomen gezorgd en overwon met flair de hoge 
drempels die terecht voor bezoekers van buitenaf bij de ingang 
van zwaar beveiligde militaire complexen worden opgeworpen. 
Omdat een aangekondigde demonstratie op woensdag, de 
dag van de overgave van het project, roet in het eten dreigde 
te gooien, werd de dinsdag benut om alvast een kijkje in Raho-
vec, zoals de stad sinds het uitroepen van de onafhankelijkheid 
genoemd wordt te nemen. Een soort generale repetitie.

Na een bezoek aan ‘Hareja’, een organisatie die zich inzet voor 
getraumatiseerde vrouwen en kinderen van alle etnische groe-
peringen, waar onze tolk Adelina Shabani de scepter zwaait, 
werd in de ‘Servische wijk’, zoals deze buurt in 1999 werd aan-
geduid, de school ‘Ardhmeria’ bezocht. De directeur toonde zich 
zeer verheugd over het bezoek en nam de gelegenheid te baat 
zijn gasten een rondleiding door de lokalen te geven. De speel-
accommodatie viel zeer in de smaak bij de bezoekers die zich er 
met eigen ogen van konden overtuigen dat hun fondsen onder 
het toezicht van de Oostenrijkse collega’s goed waren besteed. 
Naast een plaats met speeltoestellen was een afgerasterd bas-
ketbalveld gerealiseerd. Dit alles omzoomd met zitbanken en 
fraaie, door de kinderen zelf gemaakte schilderingen. Na wat 
bezoeken aan vrienden en bekenden in de stad en een rond-
leiding in een fraai kerkje in Velika Hoca, voerde de weg naar de 
gewezen commandopost op de heuvel bij de vliegstrip van de 
wijnfabriek. Een groot bord met het opschrift KFOR en wat prik-
keldraad herinnerden aan de dagen van weleer. De gebouwen 
zijn zwaar in verval geraakt en het is moeilijk voorstelbaar dat 
hier eens het zenuwcentrum van de operatie heeft gestaan.

Ambassadeur Robert Bosch en de gasten temidden van het bas-
ketbalteam van de school
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Op woensdag bleek dat de weergoden ons gunstig gezind 
waren. Na een paar gure dagen kwam eindelijk de zon tevoor-
schijn. De aangekondigde demonstraties liepen met een sisser 
af en konden de blijde gemoederen niet vertroebelen. Terwijl de 
genodigden zich buiten opstelden in afwachting van de komst 
van de ambassadeur werden de kinderen gedisciplineerd in 
de aula gegroepeerd. Nadat de Nederlandse ambassadeur in 
Kosovo iedereen had begroet, met inbegrip van het jonge volkje, 
kon de ceremonie een aanvang nemen. Prachtige volksdansen, 
toneelstukjes, muziek en voordrachten, waarvan één zelfs in 
het Nederlands, afgewisseld met de onvermijdelijke toespraken 
door de burgemeester en afgevaardigden van het Ministerie van 
Onderwijs in verschillende talen kwamen over het voetlicht van 
het podium. De tolken kweten zich goed van hun taak. De spre-
kers herinnerden aan het moment waarop de eerste NATO een-
heden, waaronder 11 Afdra, Kosovo binnenreden en een einde 
maakten aan de onderdrukking. ‘Vanaf dat moment konden wij 
beginnen met de opbouw van ons nieuwe leven, vrij van angst 
en onderdrukking.’ Nadat ambassadeur Robert Bosch op aima-
bele wijze iedereen had gecomplimenteerd droeg luitenant-
kolonel Paul Hoefsloot met de overhandiging van een plaquette 
de speelaccommodatie officieel over aan directeur Shani Haxhi-
mustafa. Ook hij herinnerde aan de dagen van weleer: ‘Gastvrij-
heid is een belangrijke eigenschap van de inwoners van deze 
stad. Wij zijn verscheidene keren hartelijk ontvangen door zowel 
Servische als Albanese families die wij in de stad en in de omge-
ving ontmoet hebben.’ Ondergetekende moest nog even om 
onduidelijke redenen het podium betreden en daarna was het de 
beurt aan de jeugd om de speeltuin en het basketbalveld over 
te nemen. De ambassadeur deed een manmoedige poging om 
via een worp in de basket het veld vrij te geven voor de eerste 
wedstrijd. Nadat de afdelingscommandant, naar eigen zeggen in 
het verleden een gerenommeerd basketbalspeler, het één keer 
had voorgedaan was de ingebruikname een feit.

Na dit officiële gedeelte volgde een uitstekend diner aange-
boden door de burgemeester van Rahovec. Uiteraard werden 
de daarbij uitgesproken heilwensen vergezeld van een stevige 
slok rakija. De gelegenheid werd benut om nadere afspraken te 
maken over het leggen en onderhouden van contacten tussen 

scholen in beide landen en het zoeken naar bedrijven die in 
de regio willen investeren. Het afscheid nemen duurde lang, 
de omarmingen waren innig en de uitnodigingen om te blijven 
verlokkend maar toch spoedde ons gezelschap zich onder de 
bekwame leiding van chauffeur Bernd Radl richting Pristina, 
waar na een korte maar hevige evaluatie vermoeid maar voldaan 
de legerstede werd opgezocht.

Het project werd de volgende dag afgerond met een bezoek aan 
het Merelveld waar in 1389 het Servische leger een verplette-
rende nederlaag leed. Een feit dat desondanks herdacht wordt 
met een groots monument op de plek waar de slag heeft plaats 
gevonden. Onze Oostenrijkse gastheren werden overladen met 
complimenten en presentjes als dank voor de uitstekende wijze 
waarop zijn zich van hun taak gekweten hebben. Chapeau! 
Het was een bij uitstek geslaagde missie! Vermoeiend, door de 
slechte wegen en de lange afstanden die moesten worden over-
brugd, en bij vlagen zeer emotioneel. De ontvangst in Rahovec, 
de hartelijkheid die wij weer hebben ondervonden van de zijde 
van de bevolking en onze collega’s, en vooral de blije gezichten 
van het jonge volkje tijdens ons bezoek hebben hoop gegeven 
dat de naam van de school, ‘Ardhemeria’ inderdaad borg staat 
voor de goede toekomst die deze stad tegemoet gaat. 

Kinderen nemen de speelplaats in gebruik

Luitenant-kolonel Paul Hoefsloot overhandigt de plaquette aan 
de directeur van 'Ardhmeria'
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Innovative Solutions
START WITH THALES

Op het gebied van veiligheid is Thales één van de meest innovatieve 
bedrijven ter wereld. We bieden alle krijgsmachtonderdelen en civiele 
hulpdiensten de middelen om hun taken optimaal te kunnen uitvoeren. 
Onze producten kunnen overal ter wereld worden ingezet op vrijwel ieder 
type platform: ter land, ter zee en in de lucht.
www.thalesgroup.com/nl
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De voortschrijdende digitalisering zette in, onder 
andere gestalte gegeven in de stapsgewijze ont-
wikkeling van VERDAC, VUVA-PC, de tussenop-

lossingen van Hewlett Packard, VUIST-1 en het heden-
daagse AFSIS. Dit alles afgezet tegen de stevige reducties 
in opleidingstijd heeft er toe geleid, dat de inhoudelijke 
kennis van vuurregeling tot een minimum is geslonken. 
Ook de reorganisatie van de kennisontwikkeling (initieel 
het Kenniscentrum als voortzetting van de Sectie Plannen, 
waar later ook de instructiecapaciteit van de Vuursteun-
school als kennisontwikkelaar aan werd toegevoegd) zag 
de bureaus Techniek en Meetdiensten, waar absolute spe-
cialisten met klinkende namen vele jaren van hun dienst-
tijd de kennis verfijnden, verdwijnen. Technische kennis-
ontwikkeling wordt heden ten dage op tijdelijke (project-)
basis behandeld, waarmee onze vuursteun meer en meer 
afhankelijk wordt van kennisdomeinen als TNO, C2 Sup-
port Center en de Afdeling Beproevingen van DMO. >

TekST ///  LkoL H. MoLMan
 oTCVuST
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Als SMO-leerling, eind zeventiger jaren van alweer de vorige eeuw, had mijn cursus 
een primeur. Doordat halverwege het jaar het rekentoestel Monroe zijn intrede deed, 
konden de logaritmentabellen aan de kant (overigens, de zak-jap had al eerder zijn 
intrede gedaan). Zo werden de lessen vuurregelen en terreinmeten een klein beetje 
draaglijker. Hoe fraai waren niet de eerste TMD-formulieren waar, naast de ruimte voor 
het invullen van de gemeten waarden, alleen nog maar de mogelijkheid werd gelaten 
tot het in volgorde intikken van op het formulier aangegeven knoppen. Toen in dat jaar 
ook nog een uitleg werd gegeven over de toekomst van de gedigitaliseerde vuurrege-
ling, in de vorm van die brommende FADAC, was het al klaar als een klontje: het verval 
van kennis zou intreden. Al snel zou “Ars Tirare”, de kunst van het schieten, verworden 
zijn tot het intoetsen van knoppen zonder daar verder de achterliggende kennis van te 
hebben.

Snelheid

Kennis

 Tacktiek & Techniek
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 Tacktiek & Techniek

De inVLoeD Van TaCTiSCH BeLang 
op De kenniS
Een sterke technische en procedurele verbetering van de vuur-
steuncoördinatie- en waarnemingscapaciteiten is gaande. Door 
ontwikkeling en invoering van hoogwaardige technologie als het 
vuursteuninformatiesysteem AFSIS (als onderdeel van het Bat-
tlefield Management System) en de technisch zeer hoogwaardige 
vuurmond PzH 2000 NL is de vuursteunketen op weg naar pure 
volmaaktheid. 

Maar snelheid en nauwkeurigheid moeten wel optimaal gegaran-
deerd zijn. En of dat zo is, daar zullen we met al die technologische 
subsystemen op moeten vertrouwen. Maar bij een vereiste nauw-
keurigheid blijft een coördinaat een coördinaat en een richting een 
richting. Daarnaast blijft de vuurmond naast een technologisch 
hoogstandje nog steeds bestaan uit mechanische delen en blijven 
atmosfeer en weer nog steeds zo onvoorspelbaar als ooit tevoren. 

Er wordt over steeds grotere afstanden vuur uitgebracht. De vari-
abelen blijven, ondanks de technologische ondersteuning, de pro-
jectielbaan beïnvloeden. En als dan plotseling iets gebeurt dat niet 
te verklaren valt, kan ons vuursteuninformatiesysteem daar ook 
het antwoord helaas niet op geven. En wie is er nog bekwaam 
bepaalde afwijkingen in een deel van de vuursteunketen te onder-
kennen om zodoende voorkomende afwijkingen te verklaren?

Waar in HeT VuurSTeunSySTeeM 
ziTTen De fouTen?
Ook bij  de inzet in exotischer delen van de wereld blijkt dat de 
afwijkingen van de standaard schootstafel, zoals ontworpen voor 
het (West-)Europees gebied, ingrijpend kunnen zijn en soms ook 
niet verklaard kunnen worden. Voor het hoger gelegen Afghani-
stan, met een gemiddeld nulvlak van 1500 meter, dienden de 
schootstafels aangepast te worden op basis van een standaard 
rekenmodel. Bij het schieten in bergachtig terrein moest vaak 
“op ervaring” geschoten worden, terwijl de terreinaccidentatie 
van grote invloed was. Bij gebruik van langedracht munitie bleek 
na 30 km een afwijking van 600 meter voor te komen. Dit laatste 
overigens als tekortkoming in de granaat, maar toch……………
ergens in het proces moest die fout wel gevonden worden.

Was het vroeger zo dat men als artillerist een stevige wis- en 
natuurkundige ondergrond diende te hebben, heden ten dage is 
dit vanwege de oppervlakkige inhoudelijkheid versus de nood-
zakelijke werving en selectie voor de te vullen functies niet meer 
noodzakelijk. De paar uren oriëntatie, die de vuurregelaars in 
hun opleiding als kennisondergrond aangeboden wordt, zijn dan 
ook niet voldoende om hier invulling aan te geven. Tenzij men van 
origine technischer onderlegd is en interesse heeft in deze mate-
rie, zal het voor het merendeel taaie en stroeve lesstof zijn, die 
moeilijk gevisualiseerd kan worden. Zodoende blijft men veelal 
op het niveau “knoppen bonken” steken.

Waar in het systeem kan een fout voorkomen?
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Er is brede behoefte onderkend aan een ondersteunend hand-
boek, dat in aanvulling en naslag van kennis kan voorzien. Het 
Handboek Ballistiek (zoals het initieel werd genoemd) zou in een 
groot aantal facetten moeten voorzien. Een aantal facetten zou 
ook de tactische vuurleiding en de uitvoering van de vuurrege-
ling moeten omschrijven. Dit maakte het, al schrijvende, dat het 
geheel dusdanig complex zou worden dat het de leesbaarheid 
zou benadelen. Zodoende werd gekozen om het in twee delen 
op te splitsen, te weten:

> HB 6-40/1 (Vuurleiding en vuurregeling), 
> HB 6-40/2 (Grondbeginselen van ballistiek en vuurregeling)

Omdat het OTC verantwoordelijk is voor het gehele vuur-
steunsysteem, is het een fenomeen dat deze handboeken ook 
bestemd zullen zijn voor de mortiereenheden. Ondanks dat het 
schieten met mortieren ogenschijnlijker eenvoudiger zou zijn, 
wordt gebruik gemaakt van dezelfde ballistische en vuurregel-
technische procedures.  Er is bij de eenheden, die deel uitma-
ken van het brigadevuursteunsysteem, zeer zeker een behoefte 
aan richtlijnen voor vuurleiding. Hierdoor zullen de voorgestelde 
handboeken dus meer integraal aangelopen gaan worden. Daar 
waar ballistiek en vuurregelen voor mortieren afwijkend zal zijn, 
zal dit specifiek beschreven gaan worden. Overigens zal een en 
ander makkelijker geïntegreerd kunnen worden als artillerie en 
mortieren gezamenlijk en double hatted bediend, in een nieuw 
te formeren afdeling zullen worden ondergebracht. Overigens 
zullen de ervaringen van onze luchtmobiele collega’s, maar zeer 
zeker ook die van het Korps Mariniers, een welkome bijdrage zijn 
en deze handboeken nog meer kunnen verfijnen.

HanDBoek 6-40/1 VuurLeiDen en 
VuurregeLen
Gedurende vele jaren was vuurleiding gebaseerd op het kijken 
naar de vrw en de coördinatielijnen op de stafkaart, onder toe-
passing van de IK 6-40 (Doelanalysetabel). Door de toegenomen 
noodzaak tot vuursteuncoördinatie en in het bijzonder de decon-
flictie, zal ook van de vuurleider, als één van de belangrijkste spe-
lers in het geheel van Joint Fires, het nodige verlangd worden. 
Daarom zal het HB 6-40/1 inspelen op de inzichtelijke kennis 
van voornoemde processen. Belangrijk uitgangspunt is dat de 
vuurleider zich bewust wordt welke essentiële rol hij speelt en 
welk effect zijn beslissingen hebben in het geheel van doelbe-
strijding. Door de modulaire benadering met de overige relevante 
vuursteun-handboeken, zal een integraal beeld van de complete 
vuursteunketen gecreëerd worden in een eigen handboek.

Om vanaf het begin inzicht te krijgen in de totstandkoming van 
het doelbestrijdingsproces, zal het Tactisch Besluitvormingsmo-
del (TBM) meer indringend gerelateerd aan het optreden van de 
afdeling veldartillerie worden beschreven. De besluitvorming van 
de brigade zal voor de vuurleider slechts informatie zijn, maar de 
procesgang van het plan voor de vuursteun op brigade- en batal-
jonsniveau (met alle bijlagen en bijvoegsels) is voor hem noodza-
kelijke kennis. Daarnaast kan hij wel zijn invloed laten gelden op 
het TBM van de afdeling. In samenwerking met de S’n-3 van de 
afdelingen is hier in de diverse staftrainingen tot een nadere uit-
werking gekomen, waar per stap van het besluitvormingsproces 

duidelijk wordt wat er aan informatie kan worden aangeleverd 
dan wel welke informatie er uit gehaald kan worden. Hiermee 
wordt zo goed mogelijk voorbereid op de uitvoering van het 
bevel. Dat het hier behoorlijk tot in detail inzoomt, mag evident 
zijn. Immers, dit HB zal de informatiebron voor de vuurleider 
moeten worden.
Voor de technische doelanalyse en de aansturing van de vuureen-
heden, zal uitvoeriger ingegaan worden op de doelanalysetabel. 
Niet slechts het aflopen van de diverse kolommen in de tabel, 
maar met het doel om in relatie met de kennis van Eindballistiek 
meer kennis te creëren als het gaat om  de effectiviteit van de 
doelbestrijding en zodoende ook het besluitvormingsgedrag van 
AFSIS te kunnen “controleren”.

In het deel Vuurregeling van dit handboek zal getracht worden, 
naast de procedurele beschrijving van de diverse vuren, ook de 
praktische ervaringen te verwerken. Zoals hiervoor al genoemd, 
is in voorgaande missies bijvoorbeeld met nuchter verstand en 
inzicht het vuur aangepast om tot een optimale effectiviteit te 
komen in een voor ons afwijkende omgeving. Deze kennis en 
ervaring kan op deze manier niet verloren gaan. Doel is dat er 
wellicht door de vuurregelaars met meer inzicht en mogelijk flexi-
beler met AFSIS gewerkt kan gaan worden.

HanDBoek 6-40/2 gronDBeginSeLen 
Van BaLLiSTiek en VuurregeLen
Als gewezen geschiedschrijver van ons Wapen kon ik het natuur-
lijk niet laten om HB 6-40/2 aan te laten vangen met een (wel-
iswaar) gecomprimeerde beschrijving van de ontwikkeling van 
geschut en munitie. Immers, veel hedendaagse technieken zijn 
door de eeuwen heen in feite verder ontwikkelde oude technie-
ken. Wat jammer is, is om te onderkennen dat er bij de huidige 
generatie artilleristen enige weerstand wordt onderkend tegen 
dit deel van de, laten we zeggen, nuttige kennisopbouw. Dit 
gelegen in de perceptie dat men historie niet vindt bijdragen tot 
verdere kennisontwikkeling in het bijzonder of omdat men al zo 
krap in de opleidingstijd zit. Waarbij ik mij bij deze laatste mening 
zeker wil aansluiten. Edoch, een georganiseerde rondgang in ons 
Artilleriemuseum, met een verduidelijkende uitleg bij een aantal 
geëxposeerde items, kan in een kleine twee uur de artillerie-
technische ontwikkelingen door de eeuwen heen bij de leerling 
perfect tussen de oren zetten. Het viel mij op, mocht men zich 
in deze materie (en natuurlijk ook andere aandachtsgebieden) 
verder willen verdiepen, dat jonge officieren en onderofficieren 
veelal geen besef hebben van het bestaan van het Documenta-
tiecentrum van de Artillerieverzameling. De Artillerieverzameling 
kan dus, naast het bijbrengen van historisch besef, een bijdrage 
leveren aan de verdere opleiding / inzichten van onze jonge col-
lega’s. Laat het technische aspect van de VL/VR-opleiding daar 
aanleiding toe zijn.

Naast een historische inleiding zal het tweede deel van dit HB 
worden onderverdeeld in een deel Grondbeginselen van de 
vuurregeling, onderverdeeld in hoofdstukken betreffende inwen-
dige ballistiek, uitwendige ballistiek en eindballistiek. Ballistiek is 
een zich meer en meer ontwikkelend wetenschappelijk kennis-
gebied. De basisbeginselen zijn nog steeds hetzelfde en redelijk 
eenvoudig te doorgronden. >

 Tacktiek & Techniek



With a design approach 100 per cent focused on digital simulation, power 
is key. As technology partner, CSC has doubled the computing power 
of Marussia Virgin Racing’s all-digital racing car development facility. 
It means Marussia Virgin Racing can make more changes, more quickly 
at less cost than any other team. 
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De aangeboden materie kan er toe bijdragen inzicht te krijgen in 
het ballistische proces dat zich afspeelt tijdens en na het afvuren 
van het schot (inwendige en uitwendige ballistiek) en dus inhou-
delijk meer inzicht geeft waarom men bepaalde handelingen 
moet doen of juist nalaten.

Het hoofdstuk betreffende de eindballistiek zal voornamelijk 
voor vuurleiders en voorwaartse waarnemers van belang zijn om 
breder inzicht te krijgen in de uitvoering van de tactische en tech-
nische doelanalyse en het optimaliseren van het doeleffect.  De 
(achterhaalde?) doeltyperingen uit de doelanalysetabel IK 6-40 
zijn verwerkt in de ballistische module van AFSIS, in afwachting 
van een op de huidige vuurmond en munitie afgestemd meta-
model. Ook hier, net als in de ballistische module van AFSIS, 
kan aan “product”-kennis worden gewerkt. Naar aanleiding van 
de ervaringen in Uruzgan zou nagedacht kunnen worden in hoe-
verre de doeltyperingen nog afdoende zijn en doelbedekkingen 
op het huidige gevechtsveld minder of meer effectief zullen zijn. 
Te denken valt aan fenomenen als quala’s, met hun bikkelharde 
lemen ommuring of de enkele spotter in de bergen.

Het derde en laatste deel van dit handboek betreft de Grondbe-
ginselen van de vuurregeling. Mijn aanname, dat hier grotendeels 
ongewijzigd de voormalige vuurregel-bijbel VS 6-40/2 uitgewerkt 
kon worden, is een illusie gebleken. Door de toename van tech-
nologische ontwikkelingen zijn een aantal deelprocessen voor 
artillerie niet meer in een manuele benadering te beschrijven. 
Het omrekenen naar hoekmeterstanden is niet meer noodzake-
lijk, doordat de PzH door zijn autonome plaats- en richtingbe-
palende apparatuur in kaarthoeken schiet. V0-meting geschiedt  
tegenwoordig geintegreerd, zodat het computersysteem van de 
vuurmond altijd met zijn eigen, meest up-to-date V0 schiet.

Er wordt overgegaan op een nieuw meteo-informatiesys-
teem, het z.g. Hemisferisch of Global Meteo System (afgekort 
METGM). Dit model berekent de weersinvloeden over de gehele 
projectielbaan en niet alleen meer op hoogte culminatiepunt. 
Deze informatie zal digitaal in de meteomodule van AFSIS inge-
voerd worden, waardoor het in de nabije toekomst niet meer 
mogelijk is deze specifieke informatie te interpreteren op de 
projectielbaan. Algemene achtergrondkennis van de invloed van 
atmosfeer en weer op de projectielbaan kan er toe leiden dat een 
bepaald gedrag toch kan worden verklaard. Dit overigens onder 
verwijzing naar de betreffende paragrafen in het deel “Uitwen-
dige ballistiek”.

Toch blijft deze manuele kennis noodzakelijk, omdat de mortier 
120mm nog dapper schiet met hoekmeterstanden en nog met 
METCM werkt. 

arS Tirare – Weer op Weg naar 
VakManSCHap?
Kortom, het is een nieuwe benadering van een heleboel tac-
tische en technische informatie, waar enerzijds de indruk is 
ontstaan dat kennis daarover niet meer noodzakelijk zou zijn. 
Anderzijds is gebleken dat, zij het met enige inspanning, nog een 
groot aantal deelaspecten wel degelijk zijn te beschrijven. Het 
zal zeker een inspanning kosten deze informatie tot één geheel 
te vormen, de ruwe vorm fijn te slijpen tot een hanteerbare en 
leesbare vorm en door praktisch gebruik te polijsten. Maar als 
het zover is, denk ik, dat er een buitengewoon interessante set 
handboeken zal liggen, die voor de vakman de leidraad zal zijn 
om zich Ars Tirare, de kennis en kunde van het schieten, weer 
eigen te maken. 

 Tacktiek & Techniek

Berekening meteo invloeden projectielbaan middels METGM
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In de vorige editie van de Sinte Barbara zijn 
de C2-elementen en sensoren van het Army 
Ground Based Air Defence System (Army 
GBADS) beschreven. 

In dit artikel zal het luchtverdedigingspeloton 
met AMRAAM (Advanced Medium Range Air-
to-Air missile) worden uitgelicht. Alvorens hier 
dieper op in te gaan zal eerst vermeld moeten 
worden dat er aanzienlijke veranderingen 
plaats hebben gevonden in de vredesorgani-
satie van luchtverdediging. Als gevolg van de 
bezuinigingen is besloten de Stingercapaciteit 
op Mercedes-Benz op te heffen, evenals een 
batterijstaf en logistieke capaciteit. Tegelij-
kertijd zal daarmee 11 Luchtverdedigingsbat-

terij ‘Kaimana’ worden opgeheven. De over-
gebleven luchtverdedigingscapaciteit van het 
CoLua (onder andere twee luchtverdediging-
spelotons AMRAAM en drie luchtverdediging-
spelotons Stinger Fennek) wordt vervolgens 
ondergebracht bij 13 Luchtverdedigingsbat-
terij ‘ Ypenburg’.  Bovendien loopt nog steeds 
het reorganisatietraject luchtverdediging 
waarbij de Groep Geleide Wapens (GGW) met 
Patriot en de staf en de eenheden van het 
CoLua geintegreerd worden onder een com-
mando, het Defensie Grondgebonden Lucht-
verdedigings Commando (DGLC), ressorte-
rend onder CLAS. Het is de bedoeling dat per 
1 januari 2012 het DGLC zal worden opgericht.

Tactiek & Techniek

ARMy
gBaDS
Luchtverdedigingspeleton aMraaM
TekST  ///  Majoor BaS Van MuLLekoM
     HoofD Bureau TaCTiek CoLua
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aMraaM
De AMRAAM capaciteit van het luchtverdedigingspeloton 
(luverdpel) AMRAAM levert een grote bijdrage aan de slag-
kracht van een luchtverdedigingsbatterij. De wijze waarop het 
peloton is verbonden met het hogere niveau, maar ook andere 
eenheden waarnaast of waarmee het peloton optreedt, zijn 
van invloed. De belangrijkste factor van invloed op de wijze 
waarop het luverdpel AMRAAM wordt ingezet is de lucht-
dreiging zoals die zich (naar verwachting) profileert. Hierop 
worden de taken, de rollen en de inzetwijze van het peloton 
aangepast in het grote geheel: de luchtverdedigingsopdracht 
van de batterij. In de vredesstructuur van de batterij zijn ook 
de voorwaardelijke elementen voor het optreden van de lucht-
verdedigingspelotons terug te zien: de radarsystemen in de 
batterijstaf, het Operating Centre in de batterijstaf en het logis-
tieke peloton. Het luverdpel AMRAAM is tijdens operationele 
inzet hetzelfde georganiseerd als in de vredesstructuur, waar-
bij het aantal launcher-ploegen kan variëren afhankelijk van de 
opdracht. De relatie die het peloton tijdens inzet heeft met de 
batterij is bepalend voor de mate van vrijheid van handelen 
die de c-luverdpel AMRAAM heeft tijdens de voorbereiding 
en uitvoering van de opdracht. Het peloton is voor de plan-
ning en uitvoering van de opdracht afhankelijk van een aantal 
elementen dat zich op batterijniveau bevindt. Dat is een van 
de redenen dat er altijd sprake is van centrale planning en 
aansturing van het peloton door het batterijniveau. Op bat-
terijniveau wordt immers de planning van voorwaardelijke 
elementen voor de uitvoering van de luverdpels AMRAAM 

gedaan. Het luchtverdedigingssysteem is gebaseerd op een 
draadloos datanetwerk, waarin belangrijke informatie, zoals 
luchtbeeldinformatie, wordt rondgestuurd tot op het laagste 
niveau. Het peloton treedt meestal op in een omgeving waar 
zich ook andere eenheden in het kader van het landoptreden 
bevinden. Coördinatie met een gebiedscommandant over 
ruimtelijke ordening is daarbij van belang.

Afgeleid van het totale spectrum aan luchtdreiging waarte-
gen een samengestelde batterij ingezet kan worden, is er een 
specifieke luchtdreiging waartegen het luverdpel AMRAAM 
effectief kan optreden. Deze luchtdreiging omvat de volgende 
elementen:

> Bemande vliegtuigen (fixed wing aircraft – FW A/C)
> Bemande helikopters (rotary wing aircraft – RW A/C)
> Onbemande (bewapende) vliegtuigen en helikopters 
 (unmanned (Combat) Aerial Vehicles – U( C)AV’s
> Kruisvluchtwapens (cruise missiles – CM)

organiSaTieSTruCTuur
De pelotonscommandogroep bestaat uit een commando-
voeringshelter, een viertonner algemene dienst en meerdere 
voertuigen Mercedes Benz voor verplaatsingen van de com-
mandant, het kunnen uitvoeren van verkenningen en overige 
ondersteunende taken ten behoeve van het peloton. De perso-
nele samenstelling van de pelotonscommandogroep bestaat 
uit een commandant, een plaatsvervangend commandant, 
een wachtmeester Operatiën, een wachtmeester Opleiden & 
Trainen / Operatiën en vijf chauffeurs.

De taken van de cogp zijn primair gericht op het scheppen 
van voorwaarden voor en het ondersteunen van een effectieve 
en efficiënte uitvoering van de hoofdtaak. Door een correcte 
toepassing van de commandovoeringsprocessen creëert zij 
de optimale condities voor de uitvoering van de ontvangen 
opdracht (Force Operations future). Het tweede gedeelte 
van de primaire taak behelst de aan- en bijsturing tijdens de 
daadwerkelijke uitvoering (Force Operations current). Hiertoe 
beschikt de pelcogp over een FO commandovoertuig met ver-
bindingsapparatuur die deel uitmaakt van het W-WAN mbv de 
Wideband Network Radio (WNR). De FM 9000 (voice) > 

Tactiek & Techniek

Veranderingen in het CoLua als gevolg van bezuinigingsmaatregelen
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radio’s (2x) worden gebruikt voor het batterij commandonet en 
het pelotonscommandonet. Daarnaast beschikt de cogp over een 
drietal MB’s met FM-9000 radio’s (voice) waarvan twee met WNR 
en een 4-tonner voor algemeen gebruik.

De groepering van het luverdpel AMRAAM met cogp, SFC/rdr groep en drie 
launcherploegen

Het commandovoeringvoertuig yAS-4442 is uitgerust met de 
noodzakelijke middelen om besluitvorming en bevelvoering 
te kunnen doen vanuit hetzelfde voertuig. De shelter is voor de 
luchtverdediging aangepast en wijkt af van standaard comman-
dovoeringshelters binnen de Koninklijke Landmacht. Het voertuig 
beschikt over geavanceerde communicatie apparatuur.

Het voertuig stelt de commandant in staat de subeenheden op 
het gebied van command en (beperkt) control met Non Real Time 
informatie aan te sturen. Het hiervoor aanwezige Non Real Time 
Work Station (NRTWS) wordt hiervoor gebruikt met daarop de 
Integrated Staff Information System (ISIS) software applicatie met 
een aparte FGBADS-plug-in ten behoeve van luchtverdedigings-
aspecten en de weergave van luchtbeeld. In elk voertuig wordt 
specifiek gekozen voor een logische applicatie relevant voor

Een dwarsdoorsnede van het commandovoeringsvoertuig
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de werkzaamheden binnen dat voertuig. Op het NRTWS van de 
pelotonscommandovoeringsshelter worden de volgende taken uit-
gevoerd:
 
> Het bewaken van een lopende operatie (current operations)
 door het Local Air Picture (LAP) en de Emergency Hold Fire 
 (EHF) status weer te geven in het belang van situational 
 awareness (SA);
> Ontvangen, opstellen en verzenden van Air Defense Reports 
 (ADR) ten behoeve van de batterijcommandopost of het SFC;
> Ontvangen, opstellen en verzenden van berichten in het 
 kader van Airspace Control (ASC), zoals informatie uit een 
 Airspace Control Order (ACO) of Rules of Engagement 
 (ROE), Weapon Control Status (WCS), etc beperkt tot het 
 operatiegebied van het peloton.

De VuureenHeiD
De vuureenheid van het luverdpel AMRAAM bestaat uit een SFC, 
een MPQ-64M2 Sentinel radar en (standaard) drie launcher-ploegen 
AMRAAM. Uiteraard behoren de af te vuren raketten AMRAAM 
eveneens tot de vuureenheid. De SFC / Radar groep bestaat uit een 
aantal elementen, dat ter wille van hun samenhang is geclusterd in 
een groep. Het SFC is het Engagement Operations (EO) element van 
het luverdpel AMRAAM en stuurt daarvandaan direct de radar en 
launchers aan. De bediening bestaat uit een Tactical Control Officer 
(TCO) en een Tactical Control Assistent (TCA). Er zijn drie van deze 
bedieningen, die naast hun rol in het SFC tevens een rol vervullen in 
de Force Ops (future en/of current). Vanuit het SFC wordt de Sentinel 
radar bediend die fysiek met het SFC verbonden is dmv een dataka-
bel. De radar is beschreven in de vorige editie van de Sinte Barbara.

De SFC functionaliteit is ondergebracht in een yAS-4442 die hiertoe 
is uitgerust met twee speciale Real Time consoles (Air Defense Con-
soles - ADC, NASAMS II consoles die geschikt zijn gemaakt voor 
deelname aan het W-WAN). Op deze ADCs zien de operators het 
samengestelde luchtbeeld van alle sensoren dat ze ontvangen uit 
het W-WAN. Tevens krijgen ze op deze consoles de FCOs binnen. 
Ook statusmeldingen van de onderhangende systemen (launchers 
en Sentinel) worden op deze consoles gemonitoord. Instellingen 
en daadwerkelijk aan/uit zetten van de Sentinel wordt hierop ook 
bediend. Als laatste belangrijke functie zit op de console de vuur-
knop, waarmee de raket vanuit de launcher wordt verschoten. De 
SFC heeft de capaciteit om vier launchers met behulp van de twee 
FM9000 (data) radio’s aan te sturen. Daarnaast kunnen er tevens 
nog vier launchers direct met een datakabel worden verbonden 
aan het SFC. De twee andere FM9000 (voice) radio’s worden 
gebruikt voor het surveillance net >

De personele en materiële samenstelling van de SFC/rdr groep van een 
luverdpel AMRAAM
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met het Operating Centre (OC) en de overige sensoren en voor 
het AMRAAM pelconet.

Daarnaast heeft de SFC ploeg nog de beschikking over twee 
MB 7,5 KN voor algemene diensten. Hiermee verplaatsen de drie 
bedieningen zich van en naar het stellinggebied(en).

De radarploeg bestaat uit de MPQ-64 M2 Sentinel radar met als 
trekkend voertuig een yAK-4442 met een HIAB kraan daarop. 
Dit voertuig dient er tevens voor om het aggregaat (Panda 
AGT12000-PSC) tbv de Sentinel te verplaatsen naar de stelling. 
Omdat de kabel van het aggregaat naar de Sentinel slechts 50 
meter lang is, is er voor gekozen het aggregaat standaard met de 
kraan af te takelen in de nabijheid van de Sentinel en het trekkend 
voertuig daarna verdekt weg te zetten. De radarbediening aan-
gevuld met een operator uit het SFC zet de radar in stelling, en 
sluit hem vervolgens aan op het SFC, die de controle overneemt. 

De launcherploegen bestaan uit elk vier personen, die de laun-
cher op de verkende locatie in stelling zetten en vervolgens aan-
sluiten op het AMRAAM Launcher Monitoring voertuig, van waar-
uit de verbinding gemaakt wordt met het SFC, zodat Fire Control 
Orders (Engage en Hold Fire-HF) direct aan de launcher kunnen 
worden gegeven vanuit het SFC. Dit kan zowel draadloos mbv de 
FM 9000 (data) VHF radio, of mbv een WD1TT datakabel.

Het element dat daadwerkelijk de raketten afvuurt binnen de 
launcherploeg wordt de launcher genoemd. Deze bestaat uit een 
platform met daarop zes ‘canisters’ die elk een AMRAAM raket 
kunnen bevatten. Doordat deze canisters geheel gesloten zijn, 
en voorzien van verwarmde uitgangskleppen zijn ze ook onder 
zware klimatologische omstandigheden inzetbaar (poolgebie-
den en woestijngebieden). Het platform is in staat 350 graden 
linksom en rechtsom te draaien, en kan in totaal geheel rondom 

(360graden) afvuren. Voor een raket wordt gelanceerd draait het 
platform eerst in de richting van het doel, voordat de raket eruit 
gaat. Hiertoe wordt het platform gevoed door een eigen aggre-
gaat. Het platform staat onder een vaste elevatie van 30 graden, 
en zal de raketten dan ook onder die hoek wegschieten. Als stel-
lingeis wordt een voorgelegen dekking van 20 graden binnen een 
kilometer aan maximum aangehouden aangezien de raket een 
lichte val kan doormaken na verlaten van de canister. De laun-
cher is in staat elke 2 sec een raket te verschieten. De doelinfor-
matie ontvangt de AMRAAM raket in de canister voor vertrek. 
Deze informatie wordt tijdens de vlucht nog enige tijd ververst 
doordat er een data uplink plaatsvindt vanaf de launcher. Als de 
raket het doel met de eigen antenne heeft gevonden zal die geen 
uplinks meer accepteren, en sluit daarvoor zijn ontvanger.

Als ‘commando’ voertuig beschikt de launcherploeg over een 
aangepaste 10Kn MB met shelter, het zogenaamde launcher 
monitoring voertuig. Van hieruit worden de verbindingen met 
het SFC en pelcp onderhouden. Hiertoe beschikt het voertuig 
over een FM 9000 voice radio die onderdeel uitmaakt van het 
pelconet. Over dit net gaan ook de opdrachten en aanwijzin-
gen aan de launcherploeg die door het SFC worden verstrekt. 
De tweede radio in het launcher monitoring voertuig is ook een 
FM 9000, maar deze wordt als dataradio gebruikt. Hierover 
zendt het SFC de (data) opdrachten direct aan de launcher, 
zonder tussenkomst van de launcher bediening. Ook de Laun-
cher Control Terminal (LCT) bevindt zich in dit voertuig. Hierop 
kan de status van de launcher worden afgelezen en op afstand 
bepaalde handelingen aan de launcher worden uitgevoerd. De 
veilige afstanden voor de launcher zijn:

Rocket Motor blast – veilige afstand 60 meter
Hang fire/lock shut fire – veilige afstand 160 meter
Fire surrounding the canisters - veilige afstand 1220 meter

De Advanced Medium Range Air-to-Air Missile AIM 120-B 
(AMRAAM) behoort tot de Surface to Air Missile systemen 
(SAM) met zijn bereik van over de 20 km. De missile heeft een 
eigen radar in de punt ingebouwd, waarmee hij zijn doelen kan 
opsporen. De raket kan het doel uitschakelen door een directe 
treffer, of door een ontploffing in de nabijheid van het doel. 
Voorts beschikt de raket over een breed scala aan ECCM en 
is moeilijk te storen. De raket wapent zich kort na verlaten van 
de canister,
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te storen. De raket wapent zich kort na verlaten van de canister, 
en zal automatisch dis-armen indien het doel gemist wordt. De 
doelinformatie ontvangt de raket initieel in de canister net voor 
vertrek richting doel. Eenmaal in vlucht kan de raket 2 maal per 
sec worden voorzien van nieuwe doelinformatie, net zolang tot 
de eigen ingebouwde radar het doel heeft opgespoord. Enkele 
nadere details van de AMRAAM raket zijn gezien de classificatie 
niet verder in dit artikel opgenomen.

TAKEN EN ROL
Afgeleid van de rol in het optreden van de tailor-made batterij 
luidt de hoofdtaak van het Luverdpel AMRAAM als volgt:

“beschermen van eenheden, objecten en gebieden tegen de 
dreiging van op zeer lage tot medium hoogte vliegende (on)

bemande vliegtuigen, helikopters en kruisvluchtwapens door het 
vroegtijdig bestrijden van het daarvoor aangemerkte (meervou-
dige) doelaanbod”

De manier waarop het luverdpel AMRAAM deze hoofdtaak uit-
voert, wordt al bepaald tijdens het batterij besluitvormingspro-
ces. Daar vindt de locatiekeuze van de MPQ-64 M2 Sentinel 
radar plaats die een rol vervult in de bedekking van de (bat-
terij) Air Surveillance Area (ASA). Ook de locaties van de laun-
chers worden op dat niveau globaal (bv mbv 4-cijfercoordinaat) 
bepaald. Om de hoofdtaak goed te kunnen uitvoeren, is daar-
naast het uitvoeren van een aantal ondersteunende taken door 
het luverdpel AMRAAM voorwaardelijk. Het uitvoeren van ver-
kenningen en verplaatsingen, het verblijven in een verzamelge-
bied, de logistieke ondersteuning en force protection zijn de hier 
specifiek bedoelde ondersteunende taken. Daartoe behoren ook 
het betrekken, in bedrijf houden en het verlaten van de pelotons-
opstelling.

TOT SLOT
In de volgende editie van Sinte Barbara zal aandacht worden 
besteed aan de Stingercapaciteit van Army GBADS. 
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De discussie op pagina 48 en 49 van Sinte Barbara 02 is 
wel aardig, maar ik ben blij dat er nog kenners zijn zoals 
dhr Tresling met dien verstande dat toch echt op elk span 
een ruiter zit. Alleen het vierspan kent een ruiter op het 
voorste bijdehandse paard. En..... figuren die niets zitten 
te doen op de voorwagen kennen we bij de rijders niet.
Het manoeuvreren met een zesspan vereiste veel kunde 

en kennis. Er werd dan ook bijzonder veel met het kanon 
"7-veld" geoefend. Overigens keek men er over het alge-
meen wel voor uit om al te zwaar terrein in te gaan. En als 
het al een keer heel erg moeilijk was werd het hele spul 
uitgespannen en ontkoppeld om met mankracht in stelling 
te worden gebracht. 

Reactie en RijdeRsvisie

dooR LkoL (tit) 
M. van PeLt
oP 6 sPan of 8 sPan
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Een aardige foto ter illustratie, waarbij een batterij na een oefening 
ASK terugkeert naar Arnhem en het spoor bij het station 
Apeldoorn oversteekt heb ik vanuit ons archief bijgevoegd
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NEdERLANdS
ARTiLLERiE MuSEuM

www.nederlandsartilleriemuseum.nl

artillerie

N  E  D  E  R  L  A N  D  S

M   U   S   E   U   M

AdRES & OPENiNGSTiJdEN

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

0525-657310 /// fax 0525-657311

Website: www.nederlandsartilleriemuseum.nl

Email: NAM.artillerie.museum@mindef.nl

Bezoektijden:

 dinsdag t/m vrijdag 13.30 tot

 17.00 uur en op afspraak.
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MANAGER NAM
Op maandag 16 mei is Gerald Wilmink na een ziekte overleden. 
Hij is slechts 46 jaar geworden. Hij was ruim 9 jaar directeur van 
Museum De Cruquius, het museale stoomgemaal aan de rand van 
de Haarlemmermeer. Hij werd geboren in Rijssen en kwam via Veen-
dam naar Zandvoort. Aanvankelijk studeerde hij psychologie in Gro-
ningen, maar stapte over naar archeologie. Hij werkte bij het toen-
malige Volkenkundig Museum in Groningen en kwam via het Ned. 
Politiemuseum en het Artilleriemuseum in 2000 bij het Museum De 
Cruquius terecht. Gerald werd in 1998 als één van de vier museum-
managers voor de A-musea van de KL (infanterie, cavalerie, artillerie 
en genie) aangesteld bij het Artilleriemuseum in ’t Harde en belast 
met de dagelijkse leiding. In de periode tot zijn vertrek in 2000 heeft 
hij zijn stempel gedrukt op het streven naar professionalisering 
van de Artillerieverzameling Oldebroek. Mede door zijn initiatieven 
zijn vele vrijwilligers aangetrokken; een actie waar het NAM tot op 
heden hem dankbaar voor is en niet meer zonder kan opereren. Hij 
was een bindende factor voor het bestuur en vele vrijwilligers. Zij 
zullen zich Gerald vooral herinneren als een deskundig en betrok-
ken manager, die op zijn unieke manier heeft bijgedragen aan de 
instandhouding en uitbreiding van het artilleristisch erfgoed. Voor de 
Museumvereniging gold Gerard als een enthousiast en constructief-
kritisch lid met liefde voor het vak. Hij was een warm pleitbezorger 
voor behoeften van de kleinere musea en schreef af en toe bevlogen 
stukken voor ons vakblad Museumvisie. Met een glimlach herinne-
ren wij ons zijn nauwe betrokkenheid bij de 1 aprilgrap van een paar 
jaar geleden, waarbij in een Zandvoortse bunker entartete kunst zou 
zijn gevonden. Gerald was daarnaast vooral een heel aardige man. 
De museumwereld zal hem missen.

- Mw. M. Hoksbergen (USA): 100 magneet-
stickers 'Support our Troops' (een deel is ter 
beschikking gesteld aan het Museum KRA 
en de HVGLVD.) 

- Lkol art H. Molman: een oranje anten-
nevaantje Ssvbt 19 Afdva 

- Dhr. H. Schoumans: DVD: 'De Ondergang 
van de B-Cie' 

- DMO afd M&OL: een Alladin mini UAV 
(Unmanned Air Vehicle) 

- Maj art W.G.A. van Rijn: een borstzakem-
bleem 8 KLdet; diverse tegels 8 KLdet, 
diverse foto’s en 2x album met krantenknip-
sels van demonstraties bij Site Darp 
Anoniem: diverse boeken en documenten uit 

de periode WO2 in Nederland en een cer-
tificaat van goed gedrag (anno 1869) en 2x 
bewijs van ontslag (anno 1877 en anno 1911) 

- Maj (R) cav P. Haitsma Mulier: een Cd-rom 
met foto's van zijn vader art Haitsma Mulier 
(periode 1945-1952 Nederland en NOI) 

- Maj art b.d. W.F. Rog: diverse tijdschriften 
‘Nederland en de WO2’ en een tijdschrift 
‘Nederland-USSR’ (no 5, mei 1980) 

- Dhr. P. Dikkerboom: een ijzeren kanons-
kogel (opgebaggerd in de NOP) en loden 
kogels (opgebaggerd in het IJ, Amsterdam) 

- Mw. C. Reukers: een GT met mantel en 
accessoires; een kaartentas, een militair 
gebedenboek en een liturgieboek;

een officiersstok, een stofbril 

- Mw. Suykerbuyk: een vijzel ‘Legerplaats bij 
Oldebroek’ en diverse certificaten en formu-
lieren uit Nederlands-Indië (periode 1945-50) 

- Dhr. J.S. Verhagen: diverse geografische 
kaarten; diverse jubileumartikelen (107 
Afdva, 325 jaar KVA en 300 jaar Artillerie); 
een foto M107, een organogram artillerie-
eenheden (anno 1991), drie boeken, diverse 
weermeetlijsten; een bekap piket AMA, 
'Legerkoeriers' (1962), 2x kaarthoekmeter, 
een sleutel waarnemingstoren Duitsland, 
een knopenschaar; diverse PSU-artikelen 
waarbij 2x halsdoek 101 AMA en PSU slot 
met sleutel (1958) 

- Dhr. G. Boenders: een verrekijker

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

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

INFORMATIE 
GEZOCHT 
& GEVONDEN
TESTiNSTRuMENT

Na de oproep in de laatste Sinte Barbara 63.2 is via kol art b.d. 
J. van Ballegooij een reactie ontvangen over het testinstrument 
dat in gebruik zou zijn geweest bij de Artillerie of de Cavalerie. 
De e-mail had de volgende inhoud: Kijk, wij TD-ers weten veel 
en zijn altijd bereid te helpen. Het getoonde object is een test-
huls die gebruikt werd om een elektrisch afvuursysteem te testen 
o.a. gebruikt bij de Centuriontank. Niets te maken met een M107 
omdat deze werd afgevuurd met een percussie ontsteking. (Trek-
ken aan een afvuurkoord waardoor een ontstekingspatroon ont-
stak en deze daarna de lading.)

Het NAM zal het object dan ook gaan overdragen aan het Museum 
Nederlandse Cavalerie op de Bernhardkazerne in Amersfoort. >
Aoo td b.d. Hans Schoumans

Geschiedenis & Traditie
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SiTEWACHT dARP
Dank aan maj art W. van Rijn voor zijn objecten en documentatie 
over de Site in Darp. Ze zijn inmiddels verwerkt in de opstelling. 
Tot op heden ontbreekt daar nog een schildje en borstzakem-
bleem van 434 IBC 'Van Heutz'.

ONBEKENdE KuST(?)ARTiLLERiE 
Er is helaas nog geen blijk van her-
kenning bekend over de veronder-
stelde groep kustartilleristen. Van 
dhr. H.J. van Welsen van het Docu-
mentatiecentrum van de Stichting 
Menno van Coehoorn werd de vol-
gende reactie ontvangen:

Tot onze spijt zijn we er niet in geslaagd de gevraagde informatie 
betreffende de foto van een kanon 12 cm Lang Staal te vinden. 
Wij hebben meerdere kenners geraadpleegd, doch zonder posi-
tief resultaat. Afgaande op de uniformen, dateert de foto uit de 
periode 1898 – eerste wereldoorlog (Bij de invoering van het 
geweer M95 zijn de tunieken met twee rijden knopen vervangen 
door enkele rijensluiting, met borstzakken. Het gebouw op de 
achtergrond kan deel zijn van een station (goederenloods), de 
letters MS kunnen de laatste letters zijn van een plaatsnaam (Arn-
hems, Haarlems, Amsterdams enz.) Op de achtergrond lijkt een 
rivier- of zeedijk te lopen, met een fabrieksschoorsteen. De stel-
ling van het kanon is merkwaardig: geen schoots- of zichtveld, 
wellicht een oefenopstelling bij een kazerne? Mogelijk betreft het 
kustartillerie, maar het is ook mogelijk dat het om vestingartillerie 
gaat. Wij hopen dat u er in slaagt elders meer te weten te komen.

Inmiddels is de foto en het verzoek gezonden aan het Kustver-
dedigingsmuseum Fort aan den Hoek van Holland.

NIEUWE INFORMATIE
GEZOCHT
WiE HERKENT dEZE FOTO VAN
EEN SCHiETSERiE?

Bij deze foto’s is alleen aangegeven dat ze gemaakt zijn tijdens 
de Schietserie 1989-2. Kunt U nadere aanvullingen geven op de 
foto en bovenstaande informatie?

ARTiLLERiE ATTENTiES
Via het Artilleriemuseum in ‘t Harde worden diverse artilleristische 
artikelen aangeboden. Een batig saldo komt ten goede aan de 
exploitatie van de exposities. Bestellingen kunnen worden gedaan 
via nam.artillerie.museum@mindef.nl in ’t Harde.

FOTOBOEK ‘HOLLANd PARAAT’
Een nieuw boek dat onlangs is verschenen: “HOLLAND PARAAT”, 
is een fotoboek over materieel van het Nederlandse Leger uit de 
periode 1939-1940. Door het artilleriedocumentatiecentrum zijn 
ook een aantal foto’s van artilleriematerieel ter beschikking gesteld. 
Voor de liefhebbers een aanrader. Nu verkrijgbaar in de museum-
winkel van het NAM. 

Informatie die bekend is: Schietserie 89-2

Geschiedenis & Traditie



56 /// Sinte Barbara

Alle actief dienende artillerieofficieren, actief dienende reserve-
artillerieofficieren en artillerieofficieren die in 2011 door ontslag 
afscheid hebben genomen van het het Wapen der Artillerie 
worden zoals gebruikelijk uitgenodigd door (de secretaris van) 
de Wapenoudste tot het bijwonen van de jaarlijkse bijeen-
komst ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van 
het Wapen der Artillerie. 
Reserveofficieren die in 2011 met ontslag zijn gegaan dienen, 
indien zij gebruik willen maken van de afscheidbijeenkomst 
met de Wapenoudste, zich hiervoor uiterlijk 14 oktober 2011 
aan te melden bij hun VOA-afdeling. Voor 2012 vindt de VOA 
bijeenkomst plaats op donderdag 12 januari. 

Voor hen is het onderstaand bericht niet van toepassing.

Een delegatie van VOA-leden (bestaande uit alleen artillerie-
officieren b.d. en reserve-artillerieofficieren b.d., in totaal ca. 
30 leden) is ook dit keer van harte welkom op deze 2012 VOA 
bijeenkomst.

PROCEduRE VAN AANMELdiNG:
Leden van de Vereniging Officieren Artillerie, die beroeps-
officer b.d. óf reserveofficier b.d. zijn, die willen deelnemen aan 
de Jaardag op donderdag 12 januari 2012 (17.00-20.00 uur) op 
de Legerplaats bij Oldebroek dienen zich op te geven bij het 
bestuur van de VOA-afdeling waartoe zij behoren (voor adres-
sen zie de rubriek ‘Afdelingsbesturen’ in dit blad), tot uiterlijk 
14 oktober 2011. Na die datum geven de VOA-afdelingsbestu-
ren de namen met rang en adresgegevens zo snel mogelijk per 
e-mail door aan de secretaris van het landelijk bestuur. 
Het landelijk bestuur stelt vervolgens de delegatie van de VOA-
leden samen, met inachtneming, indien nodig, van de volgorde 
van aanmelding. Uitgangspunt is dat elke VOA-afdeling deel 
uitmaakt van de delegatie. De VOA-afdelingsbesturen worden 
daarom verzocht bij aanmelding de datum van aanmelding te 
noteren. 
Het landelijk bestuur geeft de namen van de uitverkorenen 
door aan de secretaris van de Wapenoudste, die zorg draagt 
voor de verzending van de uitnodiging naar het adres van 
betrokkenen met alle verder benodigde gegevens. De eigen 
bijdrage bedraagt €5. Het landelijk bestuur geeft de namen 
van de eventuele afvallers door aan de afdelingsbesturen met 
het verzoek hen te informeren. 

Het Bestuur van de VOA

Fotoimpressie van de Jaardag
Artillerie 2011 met het symposium
"AANMELdEN VOOR dE JAARdAG 2012"

 Verenigingsnieuws 
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Op deze mooie donderdagmor-
gen vertrokken we tezamen met 
de voorzitter en met als chauf-
feur de administrateur naar 
Gilze-Rijen voor de ALV 2011. 
Behalve een kleine file bij Amers-
foort verliep de reis vlekkeloos 
en waren we ruim op tijd voor de 
opvang door het ontvangstco-
mité van de Afdeling Zuid-West 
op de vliegbasis Gilze-Rijen. 

Tijdens de ontvangst waren we in de gelegenheid de zaal te 
bekijken en de presentaties te controleren, alle ICT werk werd 
verzorgd door de lkol b.d. Dick van de Most. Wat we niet getest 
hadden was de geluidsinstallatie wat ons verder in de vergade-
ring toch wel parten ging spelen. Tijdens de ontvangst konden 
we verder kennismaken en gezellig koffiedrinken met de reeds 
aanwezige gasten. Er is altijd wel een vaste kern die deze VOA 
vergaderingen bezoekt, maar afhankelijk van de locatie waar de 
vergadering wordt gehouden, in dit geval het Zuidwesten van 
Nederland levert dat altijd wat extra gasten op uit de regio. Zo 
was voor mij bijzonder dat ik de kap b.d. Wil Kerseboom weer 
ontmoette, die ik jaren na Grave en Breda niet meer had gezien. 

Na de ontvangst startte het officiële deel van het programma, aan-
geblazen door Ben Mooren, en werd het geheel geopend door, nog 
in functie zijnde voorzitter van de Afdeling Zuid-West de Genm b.d. 
Ton Kolsteren. In totaal waren er zo’n 95 leden opgekomen voor 
deze jaarvergadering.

Daarna nam de Voorzitter van de VOA zijn voorzittershamer ter 
hand en kon de vergadering beginnen. Het vwas een volle verga-
deragenda, zeker omdat naast de vaste rubrieken zoals: het memo-
reren van de ons ontvallenen, het jaarverslag van de secretaris, het 
jaarverslag van de penningmeester, de kascontrolecommissie en 
natuurlijk de discussie over de vernieuwde Sinte Barbara. Verder 
moesten er nog de wijzigingen op het huishoudelijk reglement 
worden behandeld en goedgekeurd, hetgeen er toe leidde dat de 
vergadering enigszins uit de tijd liep. Tot slot van de vergadering 
reikte de voorzitter nog twee legpenningen uit aan leden die zich 
buitengewoon verdienstelijke hadden gemaakt voor de VOA, te 
weten de maj b.d. Rein Krale en de maj b.d. Jan van Alphen.

Na het sluiten van de vergadering spoedde zich eenieder naar 
buiten om eerst de obligate groepsfoto te laten maken, deze keer 
bij een vuurmond van de Bergsche Batterij. Deze foto zou vervol-
gens ’s avonds aan eenieder worden aangeboden als aandenken 
aan deze dag. Hierna verplaatste iedereen zich naar het zonovergo-
ten terras om het open air concert van het Fanfare Korps Koninklijke 
Landmacht Bereden Wapenen bij te wonen. Het FKKLBW had deze 
keer voor een gevarieerd en licht programma gekozen. >

Verslag Algemene Leden Vergadering 

11 Mei 2011 te Gilze-Rijen
TEKST  ///   Lkol b.d. Henk van Rijssen

Ontvangst

De Boni van Afd ZW

Uitreiking VOA-legpenning aan maj b.d. Rein Krale

Uitreiking VOA-legpenning aan maj b.d. Jan van Alphen

Vergadering

Dagvoorzitter

Vergadering

 Verenigingsnieuws 
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Na de prachtige openingsouverture, het statige Hymne to the Fallen en 
natuurlijk de Artilleriemars werd het een echt licht programma met lied-
jes van Willeke Alberti gezongen door de zangeres/saxofoniste Yvonne 
van Wegberg en werd het concert beëindigd met het lied over ‘het 
Dorp’, dat met name door Wim Sonneveld bekend is geworden

Omdat dit concert ook nog iets uit de tijd liep moesten de lunch en 
het alcohol vrije aperitief dan ook versneld worden afgewerkt om 
vervolgens weer op tijd gezeten te zijn voor het middagprogramma. 
Hierbij hadden de organisatoren wel een uitdaging, omdat wat het 
hoogtepunt van de middag had moeten zijn nl. een bezoek aan het 
298 Squadron, dat vliegt met Cougar-helikopters, vanwege de vrij 
rigide bezuinigingen geen doorgang kon vinden, op te vangen. De 
laatste Cougars vlogen tijdens het bevrijdingsfestival van 5 mei en 
op 9 mei werd de eenheid compleet stilgezet en bleven de hangar-
deuren dus gesloten. 

Alternatieven werden gelukkig gevonden door om te beginnen een 
presentatie van de Commandant van het Defensie Helicopte Com-
mando, Commodore-vlieger Ten Haaf over dit Defensie Helikopter 
Commando, de bezuinigingen en de operationele ervaringen opge-
daan in met name Afghanistan. Wat mij daarbij opviel is dat met 
de sensoren van de Apache-helikopter buitengewoon nauwkeurige 
beelden kunnen worden gemaakt en informatie worden verzameld, 
zodat de grondtroepen optimaal geïnformeerd kunnen worden. 
Twee voorbeelden: m.b.v. deze beelden was het mogelijk om te 
onderkennen dat er mannen (!) verkleed in een Boerka liepen (o.a. 
door de pasgrootte en de manshoogte) en als tweede voorbeeld 
dat tijdens een beschieting door grondtroepen werd geconstateerd 
dat er vrouwen en kinderen tussen de Taliban liepen (!) en dat het 
vuur dus tijdig kon worden stilgelegd zodat er geen verdere burger-
slachtoffers vielen.

Na de lezing werd het gezelschap opgedeeld in twee groepen waarbij 
beurtelings de Stichting KLu Historische Vlucht kon worden bezocht en 
een rondleiding/rondrit over de vliegbasis plaatsvond. Bij het bezoek 
aan de Stichting Historische Vlucht werd na een introductielezing 
een bezoek gebracht aan deze historische (WOII) vliegtuigen waarbij 
de Pipercup (Luchtwaarnemers) en met name de Spitfire de meeste 
aandacht trokken. Deze Spifire vliegt nog steeds en heeft o.a. meege-
daan aan de ‘Missing Man Formation’ tijdens de begrafenis van Prins 
Bernhard. Interessant is dat dit vliegtuig, gemaakt om zestig dagen te 
kunnen vliegen, nu naar meer dan zestig jaar nog steeds vliegt, hetgeen 
natuurlijk een geweldige (technische) inspanning vereist.

Voor de andere groep was er dus een rondrit over de vliegbasis met 
een gids die uitgebreid verhaalde over de Flora en Fauna die op een 
vliegbasis te vinden is. Hierbij kwamen ook de verschillende fortificaties 
aanbod zoals; de bunkers, de wallen en de lunetten (brekebenen voor 
insiders).

 Verenigingsnieuws 

Veel belangstelling voor de Pipercup

De nog vliegende Spitfire in volle glorie
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Bij terugkomst in ‘de Molenwiek’ konden we dan echt aan de borrel en 
werden we vergast op een optreden van de Bergsche Batterij, die de 
demonstratie afsloot met een kanonschot. Na een zeer gemoedelijke en 
gezellige borrel, wederom op het zonovergoten terras, konden we aan 
het laatste agendapunt gaan beginnen nl. het diner. Na de opening door 
de dagvoorzitter, de toast op Hare Majesteit en het zingen van het eerste 
couplet konden we aan het voorgerecht beginnen. Tijdens de maaltijd 
stond het Erelid B. Bouman op om het vierde couplet te gaan zingen 
(hij wilde eigenlijk het derde couplet). Na dit intermezzo kon het diner 
worden vervolgd en droeg de dagvoorzitter, Genm b.d. Ton Kolsteren 
het voorzitterschap over aan de nieuwe voorzitter van Zuid-West, de 
kap (R) b.d. Ben Mooren. Tijdens het verloop van het diner bleek dat 
de keuken toch niet de capaciteit goed afgestemd te hebben op het 
aantal deelnemers en liep ook hierbij de tijd uit de hand. Dit was vooral 
vervelend voor de leden die met de bus terug moesten en daardoor het 
nagerecht hebben gemist. Gelukkig heeft Paresto haar fout erkend en 
konden deze leden een teruggave van een deel van de gemaakte kosten 
tegemoet zien. Voor de overige deelnemers was er dus ruimschoots de 
gelegenheid de verschillende verhalen te vertellen en ervaringen uit te 
wisselen en ik moet zeggen er ook voor mij een aantal nieuwe en dus 
onbekende verhalen bij waren. Alles werd besloten met het zingen van 
het vijfde couplet, op commando van de oudst aanwezige Artillerist 
opgestegen, zie ook de bijdrage van Jan Brethouwer, en vanwege het 
late tijdstip was dit ook zo’n beetje het einde van de dag.

Het organisatiecomité kon, ondanks de kleine onvolkomenheden, 
terugkijken op een zeer geslaagde dag, waarbij de vergadering, de 
ontmoeting en de uitwisseling van verhalen en ervaringen zeer tot hun 
recht waren gekomen.

 Verenigingsnieuws 

OPSTiJGEN

Traditiegetrouw werd tijdens het diner van de afgelopen Alge-
mene Jaarvergadering, voorafgaande aan het zingen van het 5e 
couplet van het Artillerielied, het bevel tot opstijgen gegeven. 
Waarschijnlijk had men op de vliegbasis verwacht dat het gezel-
schap nu op een of andere wijze het luchtruim zou kiezen. Of 
heet dat bij de KLu “TAKE OFF”? Echter tot grote verbazing van 
de aanwezige luchtmachtofficieren en het bedienend personeel 
werd door de niet meer zo jonge aanzitters, al of niet met steun 
van tafelgenoten, de tafel beklommen. Voordien had men uit-
voerig de kelen gesmeerd maar de vloeistoffen hadden kennelijk 
de gewrichten niet bereikt want het kraakte hier en daar. Nu zou 
men verwachten dat na het zingen het bevel tot afstijgen zou 
klinken, maar dat wordt kennelijk steeds aan het eigen initiatief 
overgelaten. Ook nu weer met succes want een ieder heeft tijdig, 
hoewel niet altijd even elegant, de begane grond bereikt. 

Een van de doelstellingen van de VOA luidt ‘zinvolle handha-
ving van de tradities van dat wapen’. De traditie van het staande 
zingen van de eerste coupletten van het Artillerielied en het tijdens 
een bijeenkomst, waarbij men aan tafels is gezeten, beklimmen 
van een denkbeeldig ros voorafgaande aan het zingen van het 
5e couplet, zullen daar ongetwijfeld toe behoren. Of “JE MAIN-
TIENDRAI” hier ook op slaat waag ik te betwijfelen. 
Wanneer een gewoonte maar lang genoeg wordt herhaald is 
een nieuwe traditie geboren. Nu hebben tradities geen eeuwig-
heidswaarde; nieuwe ontstaan en oude verdwijnen of worden 
aangepast aan veranderde omstandigheden. Ook moet worden 
vastgesteld dat een traditie niet van boven kan worden opgelegd 
maar spontaan binnen een eenheid ontstaat, die vervolgens door 
het volledige WAPEN kan worden overgenomen en daarna wordt 
gevolgd door de aan het wapen gerelateerde verenigingen. 

Dienen de tradities onverkort op alle niveaus en door alle wapen-
genoten te worden gevolgd? Mijn inziens niet. Zodra het hand-
haven van een bepaalde traditie niet meer zinvol is, maar tot 
gevaarlijke situaties leidt moet worden overwogen om tot aan-
passing over te gaan. Wanneer “OPSTIJGEN” c.q. het afstijgen 
het gevaar met zich meebrengt dat de ruiter tot zandruiter of in 
dit geval tot vloerruiter wordt gedegradeerd met alle mogelijke 
gevolgen van dien, is modificatie van de traditie een vereiste.In 
tegenspraak met het uitgangspunt dat tradities van onder af ont-
staan zou bij bijeenkomsten waar veel, wat minder jonge bd’ers 
aanwezig zijn, het opstijgen beperkt moeten worden tot slechts 
één niveau: één voet op de grond en de andere op de stoel. 
Aan de bedoeling en betekenis wordt m.i. geen afbreuk gedaan. 
Een bevel hiertoe zou kunnen luiden: “GEREEDMAKEN VOOR 
OPSTIJGEN” en, afhankelijk van de physieke bekwaamheden 
van de aanwezigen, gevolgd door “OPSTIJGEN”. Dat niet een 
ieder uit het het oogpunt van waardigheid zich zal beperken tot 
de voorbereiding zal duidelijk zijn. Hierbij is een duidelijke taak 
weggelegd voor de oudste artillerist. Ik ben mij ervan bewust dat 
ik met het bovenstaande de nodige reacties zal losmaken en er 
wellicht een discussie zal losbarsten. Het zij zo. 

Jan Brethouwer
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Cadetten Wapenvereniging ‘De Artillerist’
Vz: CS K. Voogd
Secr: CS K. Cuijpers
Penm: CS M.F.H. van den Reek
1e lid: CS R. Quivooi
Lid kort model: Csld L.M.P. Meijer
Adviseur: maj T. Bijlsma
Cadet-sergeant K. (Koen) Voogd
E-mail: k.voogd@nlda.nl

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

Fryslân
Vz: ir G.J. van Leeuwen, elnt (R) b.d.
Secr: als boven
Penm: als boven
Lid: H.J. van Ek, maj b.d., lid ledenraad
Lid: J.R. Bijkersma, lkol b.d.
Secr: Hartastate 41
8926 LG Leeuwarden
Tel: 058 – 267 24 20
Giro 4786419 t.n.v. VOAFRYSLAN te Leeuwarden
E-mail: voafryslan@cs.com

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

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

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

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

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

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

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

Zuid-Oost
Vz: P. Goosen, elnt (R) b.d., lid ledenraad
Secr: ing. R.A.M.M. van Santvoord, lkol (R) b.d.
Penm: mr. M.L. Rauwé, maj (R) b.d.
Secr: Eerste Morgen 43
5233 NA ‘s-Hertogenbosch
Tel: 0619 - 644 555
E-mail: roelandvs@hotmail.com

Zuid-West
Vz: B.H.Th. Mooren, kap (R) b.d., lid ledenraad
Secr: J. Brethouwer, maj b.d.
Penm: drs T.P.M. van Mechelen, lkol (R) b.d. 
Lid tvs vice vz: R.J. Krale, maj b.d.
Secr: Kruisberg 69
4871 BK Etten-Leur
Tel: 076 - 503 37 99
E-mail: joh.brethouwer@planet.nl
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  Afdelingsbesturen
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SeptemBer 2011

Gelderland 11 november 536e Bijeenkomst  Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem 

Oldebroek  3 november vanaf 15:00 uur  Afdelingsbijeenkomst + VOC met dames Lezing 

Rotterdam   Locatie en programma nader te bepalen

Zuid-Oost  28 november aanvang 18:00 uur  De Chinese Muur, Prins Mauritslaan 191, Neerbeek 

NovemBer  2011

Gelderland 12 oktober vanaf 18.00 uur  Diner met dames in hotel Dreyeroord te Oosterbeek 

Gelderland  14 oktober 535e Bijeenkomst  Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem 

’s-Gravenhage  20 oktober vanaf 17:00 uur  Gewone bijeenkomst, gebouw 211 Prins Alexanderkazerne 

Oldebroek 6 oktober vanaf 14:00 uur  Excursie te Zwolle. Molen en Grote Sociëteit 

Rotterdam  Volgt Locatie en programma nader te bepalen 

Zuid-Oost  13 oktober aanvang 17:30 uur  De Blauwe Lotus, Limburglaan 20, Eindhoven 

Zuid-Oost  24 oktober aanvang 18:00 uur   De Chinese Muur, Prins Mauritslaan 191, Neerbeek 

Zuid-West  13 oktober  Bijeenkomst met lezing en diner. Locatie: 
  Uitspanning “De Fazanterie” te Ulvenhout 

Gelderland 9 september 534e Bijeenkomst  Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem 

’s-Gravenhage 8 september vanaf 12:00 uur  lunchbijeenkomst gebouw Pulchristudio met VOC regio, 
  info bij Cas Robbe 

’s-Gravenhage  15 september  Gewone bijeenkomst, gebouw 211 Prins Alexanderkazerne 

’s-Gravenhage  20 september  Bijeenkomst bij saluutbatterij, Malieveld / 
  Koekamp t.g.v. Prinsjesdag 

Noord 24 September  Afdelingsbijeenkomst, Officierskantine LbO

Oldebroek  1 september vanaf 16:00 uur  De Blauwe Lotus,Limburglaan 20, Eindhoven

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

Twente  22 september vanaf 17.00 uur Rest. Langenbaaergh in Laren (Gld) 
  “De Fazanterie” te Ulvenhout

Zuid-Oost  26 september aanvang 18:00 uur De Chinese Muur, Prins Mauritslaan 191, Neerbeek

oktoBer 2011

overzicht Afdelingsbijeenkomsten
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AprIL-BIJeeNkomSt
Van Piet Winckelmolen weet ik dat hij zal komen, hij heeft keurig belet 
gevraagd. Even terzijde: elke artillerieofficier is altijd op de tweede 
vrijdag in de Bodega welkom. En ook op alle andere dagen van de 
week, zal de uitbater hier zeker aan toevoegen. Verder heb ik nogal 
wat afzeggingen. Toch groeit het clubje tot 15 personen. Op initiatief 
van Hans Schumacher is ook Marius van Pelt aanwezig, een zeer 
gewaardeerd doch obscuur lid. Bij zijn vertrek meldt hij zich meteen 
af voor de volgende keer. Het onderwerp van gesprek is natuurlijk de 
bezuinigingen op onze defensie. Veel begrip maar ook mededogen 
vooral met onze bereden broeders van de Cavalerie, die alleen nog 
wat paarden overhouden. Koos Bijleveld is enige maanden geleden 
jarig geweest (20 november) en onthaalt ons op een borrel. 

Van de rust die ontstaat, je kunt niet drinken, knabbelen, hete ballen 
eetbaar blazen en ook nog praten, maakt de voorzitter gebruik enige 
mededelingen te doen: Bob Rijsdijk doet iedereen de hartelijke groe-
ten, de andere afgemelden doen dat eveneens. Marius zal ons iets 
vertellen over een museum, het Airborne denkt de voorzitter en lan-
ceert een aardige inleiding. Verbazing bij Hans en Marius. Het ver-
haal zou gaan over het Gele Rijders Museum in Oldebroek. Marius, 
van beide musea zeer goed op de hoogte, werkt ze in genoemde 
volgorde af. Beide musea zijn zeer interessant, wij zullen ze beide 
gaan bezoeken. Het KRA-museum dateert van 1879 gehuisvest in de 
officierswachtkamer in de Willemskazerne te Arnhem. In 1993, tijden 
het 200-jarig bestaan van het KRA, opent Prins Bernhard het geheel 
vernieuwde en uitgebreide museum in de voormalige sportzaal van 
de Saksen Weimarkazerne. Aardig is het verhaal over het demonte-
ren van de lambrisering uit de Chassé kazerne in Breda, die zowel 
door Hans Schumacher en Willem Groenendaal werd meegemaakt 
Nico Greter, die bij de inrichting van het museum een zeer grote rol 
speelde, wordt bij die gelegenheid door de Prins bevorderd tot kolo-
nel titulair. Een letterlijk ontroerend moment, waarbij ook Cees Vene-
mans en ondergetekende aanwezig waren. Bij het vertrek van het 
KRA naar Oldebroek verhuist het museum mee en vindt zijn huidige 
plaats in een uit 1891 daterend kerkgebouwtje. Het museum is op 
dinsdag te bezoeken. Wij zullen en zeker dit jaar nog naar toe gaan, 
de fraaie folder wijst ons de weg. 

De uitbater hangt hem zichtbaar in het café. Steven Velds, jarig 24 
maart, kiest 8 april om een borrel te schenken, “het ligt er zo lekker 
dicht bij”. Proost Steven. Na verloop van tijd maakt een groepje van 
zeven man zich op voor de gereserveerde tafel in restaurant B. Het 
eten gaat, de wijn is zeer goed en het lawaai overtreft alles. Toch 
voorlopig maar naar iets anders uitzien. 

Jos Hekking

JUNI-BIJeeNkomSt
De zeer snelle tocht die ik naar Arnhem maak, loochent alle berichten 
over Pinksterdrukte en files. Echter: de Markt in Arnhem is in gebruik 
door kermis, zodat ik nogal wat tijd moet zoeken naar een andere 
parkeerplaats; weg tijdwinst. Juni-bijeenkomst in de Bodega bete-
kent haring en in afwachting daarvan bestel ik vast een glaasje koren-
wijn en ben daarin niet de enige. Op het moment dat Jaap Brüning wil 
zeggen “heren op mijn gezondheid”, snoert Thecla, de echtgenote 
van de uitbater, zijn mond: “mijnheer Richert is aan de beurt”, om zijn 
verjaardag te melden. Rien de Jong heeft kopieën gemaakt van een 
krantenartikel over het boek van Jan Wynekes, de laatst levende artil-
lerieofficier die vocht in de Grebbelinie. De titel is ‘Officier van Oranje, 
het bewogen leven van Jan Wyneke’. Een aanrader! 

Het gesprek gaat over ons bezoek aan het Gele Rijders Museum in 
Oldebroek. Tot nu toe heb ik 10 aanmeldingen, die ik morgen aan 
Marius van Pelt zal doorgeven. Een overvloedige schaal haring - waar 
onze goede Barbara goedmoedig op neerziet - komt binnen. Elk van 
ons neemt de moeite er een keer mee rond te gaan. Naast de overige 
hapjes, de bitterballen blijven terecht weg, bijna een complete maal-
tijd. Joop Jacobs heeft goed nieuws. Hij is jarig geweest en biedt 
ons een rondje aan. Het is ook vandaag een van de laatste keren dat 
hij aanwezig is – wij betuigen nogmaals onze spijt – en daarom wil 
hij ons graag vanavond een etentje aanbieden, waar de vaste eet-
ploeg enthousiast op reageert, spijtoptanten zijn ook welkom, maar 
het aantal blijft op de oorspronkelijke 6 + Joop steken. Peter Siebe-
link probeert ons zijn behaalde leeftijd duidelijk te maken door deze 
voor te stellen als het geluksgetal maal het gekkengetal. De schattin-
gen lopen sterk uiteen, maar met 77, de laagste schatting, neemt hij 
genoegen. Proost Peter. De borrel van Jaap komt op de reservebank. 

De zeven eters vertrekken naar de Zwanenstraat. Joop heeft ons ooit 
naar een etablissement gevoerd, waar wij meer dan een uur op onze 
schotel moesten wachten. “Ik revancheer mij nu”, zei hij, terwijl de 
kreeftensalade meteen bij binnenkomst op tafel werd gebracht. Een 
voortreffelijke lamsbiefstuk en dessert maken het diner compleet. We 
blijven nog lang napraten. We zullen je missen Joop: je hebt door je 
hartelijkheid, interesse, humor en je wijsheid veel aan de gezelligheid 
van onze club bijgedragen. Denk eraan dat je in december van harte 
welkom bent bij onze Barbaraviering. Heel graag tot ziens. 

Jos Hekking

mAArt-BIJeeNkomSt
De mess in gebouw 211 kent altijd sfeervolle verlichting, dus had 
verslaggever/fotograaf zich daarop ingesteld en was gewapend met 
extra flitsapparaat naar de bijeenkomst getogen. Hij moest echter 
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onmiddellijk terug naar zijn auto om zijn agenda te halen want de 
voorzitter had het voornemen om een bestuursvergadering uit te 
schrijven want “er zijn veel belangrijke dingen te bespreken” was zijn 
argument. En zeg nou niet dat gepensioneerden in grote zwarte gaten 
schuilen want bladerend door de agenda’s klonk het steeds: “Dan 
kan ik niet.” Uiteindelijk lukte het om bijna aan de vooravond van de 
ALV toch nog tot die bespreking te komen. Die gevulde agenda’s 
kwamen weer aan de orde toen de voorzitter in zijn openingswoord 
de afwezigen meldde. Gelukkig waren er ook wat extra aanwezigen 
want de spreker van de avond generaal Neijsingh had ook enkele 
belangstellenden meegebracht; geen artilleristen want ze meldden 
zich met: “Present”. De voorzitter had ook een droevige mededeling 
want hij moest het overlijden aankondigen van Rietje Vrolijk, de echt-
genote van ons gewaardeerde en trouwe lid Jaap. Jaap had in deze 
moeilijke dagen het gezelschap gezocht van zijn trouwe vrienden en 
samen met hem namen wij een minuut stilte in acht. 

Het in ontvangst nemen van het eerste drankje vergde heel wat her-
sengymnastiek vooraf. Eef ten Berge vierde zijn 80e jaarwisseling 
omdat hij, hoewel in november 79 geworden nu pas in maart aan de 
beurt kwam en derhalve de jaarwisseling 2010/2011 wilde meereke-
nen. Het drankje smaakte er des te beter om. 

Het gezelschap viel vervolgens uiteen in kleinere gespreksgroepen 
en zelfs enkele discussiegroepen met diverse onderwerpen, terwijl 
de huidige secretaris zijn voorganger Hans van de Vrugt – terug van 
17 jaar weggeweest – bijpraatte met als gezamenlijk eindconclusie 
dat de afdeling Den Haag nog onveranderd levend en levendig is. 

Het tweede fluitsignaal van de voorzitter was het teken voor enige 
zelfwerkzaamheid en wel voor de gang allereerst langs de soep en 
daarna langs de hoofdmaaltijd. Er werden glazen rode wijn rondge-
deeld en de bekende vraag aan wie we dat te danken hadden werd 
opgelost toen de voorzitter uitnodigde tot een toost voor de 69e 
verjaardag van Hans Mulder. En – u weet het langzamerhand wel – 
het eerste couplet was zijn beloning.

Overigens, die hoofdmaaltijd leidde tot parafraseren. Een deelne-
mer met Rotterdamse wortels – voor ingewijden bekend als Rob 
Peters – meende dat die enig Chinees karakter had, hoewel hij ons 
duidelijk Italiaans voor kwam, maar het bleek alleen bedoeld om uit 
te weiden over het begrip “chinezen”* op Katendrecht” wat vroeger 
betekende opium schuiven maar nu – in althans wat van Katend-
recht over is – meer schietpartijen. Dezelfde spreker stelde ook nog 
dat de R.V.V. Xerxes de leverancier was van een aantal topvoetbal-
lers aan ‘die club in Zuid’ voornamelijk omdat ze zelf puur amateur 
wilde blijven en daar was hij dichter bij de door ons controleerbare 
waarheid en brenger van een passend sluitingswoord. 

N.B. *chinezen met kleine letter betekent chinees eten, Chinezen met 
hoofdletter betekent gewoon Chinezen en die zijn niet om op te eten. 

Piet Antonissen >

Nieuws uit de Afdelingen /// verslagen

Eef ten Berge, de 79e of 80e jaarwisseling maar proosten zullen we
[Foto Piet Antonissen]

Hans Mulder; wijnschenker t.g.v. zijn verjaardag 
[Foto Piet Antonissen]

De spreker van deze avond, genm KMar b.d. C. Neijsingh 
[Foto Piet Antonissen]

Hans van de Vrugt; er is niets veranderd in Den Haag  
[Foto Piet Antonissen]
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Na de koffie volgde een verplaatsing binnenshuis voor de voordracht 
van Genm KMar b.d C. Neijsingh een lezing, getiteld: ‘DRAMA BIJ 
WASSENAARSE SLAG’.

Op boeiende wijze vertelde hij het verhaal van een mislukte actie 
op het Wassenaarse strand, in de nacht van 27 op 28 februari 
1944,waarbij zes Franse commando’s het leven lieten. Na de bouw 
van de Atlantic-wall was het Nederlandse strand met zijn bunkers, 
prikkeldraadversprerringen en mijnenvelden verboden gebied. 
Duitse wachtposten stonden permanent opgesteld. In Engeland 
zaten de geallieerden niet met hun handen over elkaar. Uit de nach-
telijke duisternis doken soms plotseling marineschepen op om 
geheime agenten af te zetten of om vertegenwoordigers van het 
verzet op te pikken ( denk aan Erik Hazelhoff Roelfzema, soldaat 
van Oranje!). Niet altijd lukte dit en het lot van hen, die hierbij in 
handen van de bezetter vielen, was afgrijselijk. 

Geen wonder, dat de geallieerden voortdurend naar wegen zoch-
ten om de veiligheid van de agenten te vergroten. In de zomer van 
1943 trokken de Wassenaarse duinen de aandacht van de inlich-
tingendiensten in Londen. Wat zouden de mogelijkheden zijn voor 
een Nederlandse geheime agent om daar veilig landinwaarts te 
trekken? Commando’s ontvingen de opdracht om dit ter plekke na 
te gaan. Nadat 2 eerdere pogingen mislukt waren, landden in de 
nacht van 27 op 28 februari 1944 zes Franse commando’s onder 
bevel van kapitein Charles Trépel op het Wassenaarse strand bij 
paal 91, ten noorden van de Wassenaarse slag. De groene baret-
ten moesten de zogenaamd Operation Premium uitvoeren. Bij 
paal 91 was namelijk de verdediging van de Duitsers erg zwak. 
Het was de bedoeling, dat aan het einde van de nacht de com-
mando’s weer zouden inschepen op het Engelse schip, dat hen 
aangevoerd had.. Het liept echter heel anders. Kennelijk had de 
Duitse kustbewaking lucht gekregen van de actie. Het op zee 
wachtende Britse marinepersoneel ziag hoe vanuit de Katwijkse 
kant rode en vervolgens groene vuurpijlen in de lucht geschoten 
werden, later gevolgd door witte vuurpijlen van de locatie Wasse-
naarse slag. Waren  de Fransen in de val gelopen en probeerden 
ze zich in veiligheid te stellen? Had een wachtpost iets gehoord 
of gezien en daarna alarm geslagen. 

Vanuit zee werd niet gereageerd en slechts toegekeken. Men zag 
een Duitse patrouille met zaklantaarns naar de landingsplaats gaan. 
Enkele uren later werd het stil. Aan het einde van de nacht, toen 
de commando’s niet waren komen opdagen, vertrok de motortor-
pedoboot weer naar Engeland. Aan Engelse kant is het gissen wat 
er is gebeurd. In de ochtend van 29 februari klinkt er geroep vanuit 
zee. Enige tijd later ontdekken de Duitse militairen een omgeslagen 
rubberboot, met 3 ontzielde lichamen, die naar het strand toe drijft. 
Kennelijk is de dood nog maar net ingetreden. Een vierde lichaam 
spoelt een dag later aan en de volgende dagen spoelen nog 2 licha-
men aan. Wat is er gebeurd? Het zal altijd een raadsel blijven. De 
Engelse lezing is, dat de commando’s na het mislukken van de actie 
hebben geprobeerd met de rubberboot , die ze bij aankomst aan 
het strand hadden verstopt, te vluchten. De Duitse lezing is, dat 
de commando’s op een heel andere plaats aan het strand hadden 
geprobeerd te landen en toevalligerwijs bij het Wassenaars strand 
vanuit zee aanspoelden. Hoe het ook zij, de actie kostte 6 Franse 
commando’s het leven.

Na afloop was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het verhaal 
was kennelijk zo duidelijk, dat niemand een vraag had. Vervolgens 
bedankt voorzitter Wim Loos de heer Neisingh en bood hem een 
fles Barbarabitter aan. 

Tony Viskil

AprIL-BIJeeNkomSt
De aprilbijeenkomst kenmerkte zich door een bijzondere ontmoe-
ting. Henk Beem was er in geslaagd om zijn jaargenoot van het 
eerste jaar van de KMA Bandoeng Han Forbes mee te tronen naar 
de VOA om daar in allereerste aanleg de kennismaking te hernieu-
wen met zijn medecursist van de (enige) opleiding vlieger/waarne-
mer lichte vliegtuigen voor een aantal artilleristen in Indonesië, onze 
eigen Jaap Vrolijk. Dat hij tegelijkertijd ook een aantal oud Shell 
collega’s ontmoette mag nauwelijks een bijzonderheid worden 
genoemd want Shell lui kom je nu eenmaal overal tegen. Henk was 
zo in zijn nopjes over dit geslaagde initiatief dat hij spontaan een 
rondje aanbood. Pas daarna kon de voorzitter aan zijn officiële ope-
ningswoord beginnen en daarbij nog enkele bijzonderheden over 
onze nieuwe collega – want Han Forbes was inmiddels al VOA lid 
geworden – bekend maken. Het artillerieleven van Han heeft niet 
lang geduurd want in 1949 is hij overgegaan naar de luchtmacht en 
daar heeft hij Gloster Meteor gevlogen. Nou, wie dat heeft overleefd 
moet meer dan één engelbewaarder hebben gehad. 

In zijn openingswoord moest de voorzitter ook een droevige mede-
deling doen. Ons lid André Kok is op de terugweg naar huis van onze 
maartbijeenkomst onwel geworden en nog dezelfde nacht overle-
den. Op 28 maart heeft de crematieplechtigheid plaats gevonden in 
een door André ongetwijfeld zo gewenste militaire sfeer en dat niet 
in het minst door de inspanningen van Willem Verheijen. Ook wij 
herdachten nu André met een minuut stilte. 

Even daarna dachten we dat het internationale strafhof zijn intrek in 
de Alexanderkazerne al aan het nemen was want een sterk op een 
motoragent lijkend persoon trad binnen. Toen hij zich had uitgepeld 
bleek het Cees Engelhard te zijn die eerst in de Frederikkazerne 
was geweest maar na wat telefoontjes ons toch had gevonden. De 
voorzitter kon Cees mededelen dat wij tot nader order in de Alexan-
derkazerne bijeen komen, wellicht tot die definitief plat gaat. Dat wij 
– en toch zeker verslaggever – dat plat gaan een schande vinden is 
inmiddels bekend maar tegen het streven van Den Haag om steeds 
meer internationale stad te worden is geen kruid gewassen. 
Gelukkig kregen we aan tafel nog een steuntje in de rug middels 
het door Ed van Gilst wegens zijn verjaardag aangeboden glas wijn. 
En… jawel… we zongen hem toe.

Piet Antonissen

meI-BIJeeNkomSt
Lid zijn van de M.S.V. De Kanonnier verrijkt ook het culturele leven 
maar met iemand als Boni Rietveld als lid kan dat eigenlijk geen 
verrassing zijn. Boni had ons bij de M.S.V. De Kanonnier al verrast 
met het voorspelen van een voorexemplaar van zijn cd waarop hij 
trompet speelt met orgelbegeleiding. Jammer genoeg ontging deze 
mogelijkheid de overige VOA-leden-niet schutters want de cd-speler 
in de mess weigerde dienst. Een troost voor allen is dat deze cd in 
september officieel uit komt zodat iedereen zijn eigen exemplaar kan 
aanschaffen. En als we u een goede raad mogen geven; aarzel niet. 
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Nu werd de voorzitter met de bekende Taschen Jagdhorn en het 
signaal “Der Kommandeur ruft” aangekondigd voor zijn welkomst-
woord waarin hij begon met één afmelding maar, gesouffleerd door 
zijn bestuursleden, toch nog tot een klein lijstje kwam. Zijn lijstje met 
vermeldenswaardige punten was ook vrij klein zodat hij al snel tot 
de ook al niet zo lange ‘wachtlijst borrels’ kwam. 

De gelukkige bleek Arjaan Boes die, net genezen van een longont-
steking en daarom nog wat zwak van stem, werd toegedronken na 
acht lange en vijf heel korte toontjes. De daarop volgende periode 
werd doorgebracht met genoeglijke kout zoals dat in Haagse krin-
gen wordt genoemd, tot het signaal “Het is voor de kok…..” klonk. 
De dorstigen onder ons hadden inmiddels maar alleen of in kleine 
kring en op eigen rekening drankjes gehaald. Aan tafel bleek het 
glas wijn een gulle gave van Kees Heidt die daarmee zijn verjaardag 
van maart gevierd wilde zien. Het eerste couplet werd zijn deel.

De tijdspanne tussen 
maart en mei bleek 
voor een van de aan-
wezigen reden om zich 
alvast voor augustus 
aan te melden. Hij deed 
die aanmelding bij een 
voorzitter die deze keer 
met zijn rug naar de 
zaal maar met de blik 
gericht op Barbara was 
gezeten.

Zo kon hij ontdekken dat aan Barbara’s voeten een kaarsje 
brandde terwijl hij over de belangrijkste gebeurtenissen in de zaal 
op de hoogte werd gehouden door twee tegenover hem gezeten 
bestuursleden. Ja, als u het nog niet wist, het Haagse bestuur is 
een voortreffelijk ingespeeld team. 

Piet Antonissen

Wo 25 meI – eXCUrSIe voA DeN HAAG
Het is terecht dat de Vereniging Vrienden van Den Haag in haar 
orgaan het pand ‘Schuylenburch’ heeft gekozen tot het mooi-
ste huis van Den Haag. Huis Schuylenburch werd omstreeks 
1650 gebouwd door de familie Van Schuylenburch, aanhangers 
van Koning– Stadhouder Willem de Derde en Mary Stuart. Het 
woonhuis werd in 1888 gekocht door het Duitse Rijk en met een 

onderbreking van 1945-1964, toen het pand het Ministerie van 
Marine huisvestte, werd het pand na een grondige restauratie in 
1986, de residentie van de Bondsrepubliek Duitsland. 

Slechts 29 VOA deelnemers vergezeld van hun partners hebben 
van de schoonheid van dit gebouw kunnen genieten. Een rondlei-
ding door de heer Walter, medewerker Gebouwen/Evenementen 
vergezeld door Mevr. Behr, echtgenote van de ambassadeur en 
door de militair attache lkol Stellmann, voerde ons door de barok-
zalen van het pand. De rondleiding werd beëindigd in de Gele 
Salon met een ‘Kaffee und Kuchen’ tafel, in mijn ogen meer een 
uitgebreid High Tea buffet. Na de aanbieding van een kruik Bar-
bara Bitter en enkele exemplaren van ons blad Sinte Barbara ver-
trokken wij per bus naar de Prinses Julianakazerne. Het weer was 
zodanig dat wij op het terras van de borrel hebben kunnen genie-
ten. Het diner in de Prins Bernardzaal was een Paresto-waardig 
gebeuren, slechts éénmaal onderbroken door het eerste couplet 
van het Artillerielied, ingeleid door de snel benoemde procanter 
Kees van Harmelen. >

Jarige Arjaan Boes 
[Foto Rob Peters]

Zo mooi is Huis Schuylenburgh [Foto Rosemarie Postma]

Zo lekker smaakt het bij Paresto in de PJK  [Foto Rosemarie Postma]

De voorzitter met zijn rug naar de meute maar 
met het gezicht naar Barbara [Foto Rob Peters]

Ooit eens jarige Kees Heidt 
[Foto Rob Peters]
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Kortom een zeer geslaagde en geanimeerde excursie met toch 
een opmerking. Immers onze toenemende vergrijzing, afnemende 
mobiliteit en mindere animo (slechts 29 van de 43 oorspronkelijke 
deelnemers) maken een verzorgde excursie uiterst moeilijk.

Cas Robbe

JUNI-BIJeeNkomSt
Ja, we komen nog steeds bij elkaar in gebouw 211 van de Alexander-
kazerne, naar het schijnt dankzij verhuizingsproblemen van een chip-
automaat. Eigenlijk vinden we dat niet eens zo erg want gebouw 211 
met zijn karakteristieke bouwstijl is best gezellig. Met angst en beven 
zien we dus de slopershamer naderen en we zullen u regelmatig infor-
meren over deszelver vorderingen op het complex Alexanderkazerne. 

Die gezelligheid was voor voorzitter Willem Loos aanleiding om in 
zijn openingswoord aan te geven dat leden toch wel een heel goede 
reden moeten hebben om zich af te melden. En dan nog behoudt 
hij zich het recht voor om die reden ten overstaan van de aanwezige 
leden aan een kritische beschouwing te onderwerpen. Hij keek ook 
nog even terug op de excursie naar het Huis Schuylenburgh met 
aansluitend diner in de PJK maar ging toen snel over op de orde 
van de dag; het aankondigen van een rondje ter gelegenheid van de 
verjaardag van Jan van der Beek.

Opvallend was dat de daarop volgende onderlinge gesprekken 
voornamelijk in triootjes en duootjes gingen en dat gezondheid 
daarbij een belangrijk onderwerp was. Zouden de jaren zich dan 
toch gaan laten gelden in onze Haagse afdeling? Gelukkig deed het 
Shell effect nog eenmaal zijn werk toen de terugkomst van Max van 
Leeuwen na zijn heupoperatie herinneringen opriep aan onze dub-
belcollega Rob Ingenluyff.

Mag dan als geruststelling weten dat Willem Loos constateerde dat 
Fons Stomp nog hetzelfde kuchje als destijds op de KMA had. 

Boni was net op tijd binnen om mee te eten maar te laat om het 
signaal daartoe te blazen maar gelukkig was er nog de tirailleurfluit. 
Nadat de bordjes in zelfwerkzaamheid waren gevuld werd gecon-
stateerd dat het suddervlees toch runderlappen waren en geen var-
kenslappen zodat iedereen kon blijven.

De wijn aan tafel was voor de 75e verjaardag van Cas Robbe die de 
bijbehorende gezongen felicitatie kreeg. Boni kon wel het slotsig-
naal eten resp. beginsignaal koffie afgeven. En dat was het!

Piet Antonissen

4 meI-BIJeeNkomSt 
Sinds 1953 wordt er ieder jaar bij het monument in het ASK een bij-
eenkomst gehouden ter nagedachtenis aan alle gevallen artilleristen. 

Om 11.30 uur stonden zowel militairen als burgers aangetreden. Na de 
ereroffel voor en de kranslegging door de hoogwaardigheidsbekleders 
hield luitenant-generaal Van Loon zijn toespraak, daarbij vermeldend 
het thema van dit jaar: ‘Vrijheid op straat’. 

Daarom voelen wij ons hier thuis 
[Foto Piet Antonissen]

Twee jarigen in een shot gevangen: 
Cas en Jan
[Foto Piet Antonissen]

Duootje Henk en Hans [Foto Pet Antonissen]

Triootje Jaap, Fons en Kees 
[Foto Piet Antonissen]

Haags lid op afstand Rob Ingen-
luyff bij een Colombiaans kanon 
[Foto via  Rob Ingenluyff]

oLDeBroek
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De generaal memoreerde o.a. dat: 
> oorlog nog steeds een groot mondiaal probleem is 
> het aantal conflicten nog steeds toeneemt 
> we gelukkig in Nederland, als democratie, ons vrij kunnen   
 gedragen 
> leven vrij van angst niet vanzelfsprekend is 
> vrijheid niet zomaar vanzelf tot stand komt 
> ook Nederlandse soldaten, samen met vele soldaten uit vele   
 landen streven naar vrede 
> dit soms slachtoffers kost 
> iedere gevallen soldaat wordt geëerd door een eerbetoon:   
 vlag halfstok 
> het draagvlak voor deze gedenkingen rond de 90% ligt 

Artikel 97 van onze Grondwet luidt: Ten behoeve van de verdediging 
en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten 
behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale 
rechtsorde, is er een krijgsmacht. 
We will remember!! 

Gijs de Jong

JUNI-BIJeeNkomSt
Donderdag 9 juni vierde onze afdeling het hoogtepunt van het jaar: het 
klootschieten. Al gedurende een aantal weken woei er over de Knobbel 
een zenuwachtig windje waarin, bij enig goed verkenningswerk som-
mige leden met hun partner al stiekem aan het inwerpen waren. Dit 
even voor de leken: klootschieten is het werpen met een balletje van 
vuistgrootte, verzwaard met wat lood zodat dit balletje, weggegooid 
met veel vaart, toch redelijk stabiel zich door het zwerk kan bewegen 
en over de grond die richting kan nemen die je juist niet wilt. Kortom 
klootschieten is: het met lood verzwaard buiten ballen werpen; in goed 
militair jargon: lvbbw. 

Hoewel de bijeenkomst pas om 15.00 uur aanving, werden de eerste 
werplustigen reeds ruim een uur tevoren op het definitief vastgestelde 
traject gesignaleerd. 
Na het lvbbw-appél werden de deelnemers ingedeeld in drie catego-
rieën, te weten: 
> werpers en eters
> alleen werpers
> alleen eters

De grote organisator Halbo, die vanwege zijn door enthousiasme 
veroorzaakte blessure, werd geassisteerd door zijn Marianne, legde 
tevoren, geheel overbodig natuurlijk, want de meeste onzer zijn 
sinds jaren gewend hun eigen regels vast te stellen, de spelregels 
uit. Het meeste effect had zijn enthousiasme waardoor de deelne-
mers die reeds op scherp stonden nog meer gebrand waren op de 
eindoverwinning. Zelfs Arnold liet de bandenspanning van zijn rolla-
tor nog even controleren waarbij de voorbanden werden aangepast 
aan het zachte terrein en de achterbanden aan een betonnen en 
bitumen ondergrond. 

Otto, de absolute kampioen van vorig jaar en derhalve nog steeds 
onder de druk van de vorig jaar zwaar bevochten ‘grote kloot’ én 
nog wat witjes om de neus vanwege een onlangs verholpen kaak-
ontsteking, controleerde of zijn nieuwe implantaat wel bestand was 
tegen de terreinomstandigheden gecombineerd met de weersitua-
tie: nu en dan zon, soms stevige zijwind dan weer wind van voren of 
tegenwind. Of zoals hij tactisch en toch enigszins cryptisch samen-
vatte: dit wordt situationeel lvbbw! 

Bij het versnaperingspunt halverwege het toch nog redelijk zware 
traject, werden, onder het genot van een drankje en een hapje, 
anders zouden de meesten dit helemaal niet vol houden, vele 
gezichten waren reeds getekend door de spanning en inspanning, 
de eerste ervaringen uitgewisseld.

In ieder geval bleek dat Arnold nog te weinig had getraind met de 
rollator. Vooral het zijwaards zwenken en een plotselinge overstap, 
vooral van links naar rechts bleef duidelijk onder het peil van de 
geoefende artillerist. Hierover merkte onze vaste filosoof op dat >
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Arnold met zijn been trok omdat hij in de velden liep! Bart miste 
node een goed lvbbw-meteo zodat hij wat beter een efficiënt 
culminatiepunt zou kunnen inschatten. Over de czb maakte hij 
zich geen zorgen: “Dat doe ik gewoon uit de losse pols!”. Na 
deze recuperatiestop trok de gehele groep wederom verder, een 
breed ballenspoor achterlatend. Hierbij ook ondersteund door 
mitrailleurvuur en voor de terreinverkenning ondersteund door 
een drone.
Zonder al te zware lichamelijke letsels maar sommigen toch dui-
delijk getekend door grote psychosomatische spanningen waar-
van de symptomen te herkennen zijn aan de gebaren die ver-
dacht veel lijken op een hand maar dan zonder bierglas, bereikte 
de totale groep, zonder uitvallers de meet. 
Bezweet, moe, dorstig en hongerend naar de uitslag werd het 
terras ingenomen. Tijdens het eerste drankje werd een enkel 
minder betrouwbare lid, voorzien van enig geld, in de buurt van 
de jury gesignaleerd. Toen hij hierop, terecht, werd geattrap-
peerd, suggereerde hij dat dit toeval was. Halbo vertelde echte 
dat hij, zeker na de nieuwe haring, beslist zuiver op de graad 
was. Met veel enthousiasme, bij regelmaat onderbroken door de 
lolligsten onder de lvbbw-ers, presenteerde hij de uitslag. Bleek 
dat De Snuffers veruit de minste lvbbw-punten had en dus had 
gewonnen, want bleek nu, dat het niet ging om het meeste, zoals 
dat is bij de meeste spellen, maar om de minste lvbbw. 
In het individuele klassement bleek bij de heren toch Otto in staat 
geweest te zijn zijn kampioenschap te verlengen, of zoals hij zelf 
in zijn toespraak memoreerde: “Het is een kwestie van kiezen min 
één op elkaar en dan lvbbw.” Bij de dames werd, met stip, Lies 
de kampioen die trots met het ronde kleinood werd omhangen.

Tijdens het buffet daarna kon men beluisteren waarom deze of 
gene net geen kampioen was geworden. Redenen waren o.a.: “Ja, 
ik ben net met vakantie geweest en nu was ik met mijn gedachte 
bij de volgende vakantie en bovendien heb ik ook problemen met 
al die bezuinigingen.” Ja, ja!

Gijs de Jong

HerDeNkINGSBIJeeNkomSt op 14 meI 
BIJ Het moNUmeNt IN DUBBeLDAm 
Op zaterdag 14 mei 2011 vond te Dubbeldam bij het Artilleriemo-

nument op het Damplein voor de 71e maal de jaarlijkse herden-
kingsplechtigheid plaats van III-14-RA. Daarbij werden de geval-
lenen herdacht die in de meidagen van 1940 hun leven lieten voor 
het vaderland. Het Artilleriemonument te Dubbeldam is een van de 
weinige artilleriemonumenten in Zuid-Holland. Op het Damplein 
stonden twee 25-ponders opgesteld van de 14e Afdeling Veld-
artillerie, met stuksbediening in ceremonieel tenue. De vuurmon-
den stonden op het marktplein opgesteld, met de stuksbediening 
ervoor. Deze stuksbediening offert elk jaar weer met veel enthou-
siasme een vrije zaterdag op voor deze herdenking. Hoera dus 
voor ons Wapen!

De organisatie was zoals gebruikelijk in handen van de Vereniging 
Officieren Artillerie, afdeling Rotterdam. De muziek en de trompet-
signalen bij de vlag werden dit jaar op uitstekende wijze verzorgd 
door het Koperensemble van de RF Garde Grenadiers en Jagers. 
In de ontvangstzaal van “De Gravenhorst” was een groot aantal 
veteranen en belangstellenden bijeen. Onder de eregasten bevon-
den zich o.a. de heer H.A. Robbé Groskamp, zoon van elnt (R) b.d. 
A.H.H. Robbé Groskamp van III-14-RA, die ons helaas drie jaar 
geleden is ontvallen. Voorts waren aanwezig lgen der Cavalerie 
b.d. R. Reitsma, die de jaarlijkse toespraak hield, onze voorzitter 
genm b.d. A.M. Rosengarten, lgen W. Loos b.d., de heer A.A.M. 
Brok, Burgemeester van de Gemeente Dordrecht, lkol P. Nieu-
wenhuis, C-14 Afdva, en lkol (R) b.d. C.J. van Harmelen
Lkol (R) b.d. ir. R.P. Peters, die optrad als voorzitter van het Her-
denkingscomité Dubbeldam, sprak een welkomstwoord. Voorge-
gaan door een delegatie van de Bond van Wapenbroeders en de 
stuksbedieningen van 14 Afdva in ceremonieel tenue begaf het 
gezelschap zich naar het Damplein, de plaats van handeling. Het 
was wederom een ingetogen en indrukwekkende herdenking. Het 
jaarlijks dodenappél, waarbij artilleristen van de VOA Rotterdam 
het ‘hier’ lieten horen bij het noemen van de namen van hen die 
hier hun leven lieten, vond in alle stilte plaats. Het was een plechtig 
moment. De trompetsignalen ‘Taptoe’ en ‘Reveille’, onderbroken 
door een minuut stilte, gaven daaraan een extra dimensie. 
De uitleg door kap (R) b.d. R. Kamp van de diepere betekenis van 
deze herdenking werd door alle aanwezigen met grote belangstel-
ling gevolgd. Het geheel stond onder leiding van maj (R) R.G. Bois-
sevain, die de militaire handelingen verrichtte. Er werden 12 kran-
sen gelegd door zowel oudgedienden, burgers als militairen. De 
heer H.A. Robbé Groskamp, zoon van elnt (R) b.d. A.H.H. Robbé 
Groskamp, legde de krans namens III-14-RA, bgen b.d. A.M. 
Rosengarten namens de VOA, lkol P. Nieuwenhuis namens de 
Wapenoudste der Artillerie en Burgemeester A.A.M. Kok namens 
de Gemeente Dordrecht. Na terugkomst in de ontvangstzaal hield 
lgen der Cavalerie b.d. Ruurd Reitsma de traditionele jaarlijkse 
toespraak, die hieronder integraal is weergegeven.

rotterDAm
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toeSprAAk Door LGeN Der
CAvALerIe B.D. r. reItSmA
Vandaag ben ik voor de eerste maal bij uw indrukwekkend artillerie-
monument in Dubbeldam. Vlakbij de plaatsen waar III-14-RA indertijd 
- en met name de eerste batterij - zo indrukwekkend heeft opgetre-
den. Maar laat ik mij eerst aan u voorstellen. Ik ben Ruurd Reitsma, 
luitenant-generaal b.d., geen artillerist, maar cavalerist, en heb eind 
1997 de Koninklijke Landmacht verlaten als eerste commandant van 
het Duits/Nederlandse Legerkorps in Münster, Duitsland. 

Vandaag zijn we hier bijeen vooral om te herdenken. Onze gedach-
ten gaan daarbij als eerste uit naar hen van III-14-RA, die hier in de 
meidagen 1940 hun leven hebben gelaten. Ik roep hun namen terug 
in uw herinnering:

Reserve-kapitein W.J. Dethmers, bij de gevechten op 10 mei zwaar 
gewond geraakt en op 25 mei 1940 aan zijn verwondingen bezwe-
ken. Hij was boer, getrouwd met Aaltje Brouwers en vader van 3 kin-
deren Anneke, Wineke en Jaap. Dienstplichtig soldaat Henri van den 
Akker, een jongeman, die na de gevechten in Dubbeldam op eigen 
initiatief zich aansloot bij de bezetting van de Vriesestraat in Dord-
recht en daar werd ingedeeld bij de bediening van het Stuk 7 veld 
van Wachtmeester Otto Kruithof. Bij deze vuurmond is hij op 13 mei 
gesneuveld. Dienstplichtig soldaat J.H. van Elten, vlak bij de stel-
ling van de 1e batterij op 10 mei gevallen tijdens een aanval onder 
leiding van zijn luitenant Robbé-Groskamp vlakbij de Zeedijk Dienst-
plichtig soldaat L.J. Pennings ook op 10 mei omgekomen tijdens 
een actie om met enkele anderen met de bajonet op het geweer 
een vijandelijke mitrailleur tot zwijgen te brengen die hen tot op 50 
meter had laten naderen.Dienstplichtig soldaat Jan ter Steege in de 
vroege ochtend onder hevig mitrailleurvuur omgekomen op 13 mei 
bij de gevechten noord van de Zeedijk, toen de afdeling opnieuw 
werd ingezet. Ook hij was boer en getrouwd met Jantje Nijboer.
Dienstplichtig soldaat G. Westerdijk gevallen op 10 mei, vlakbij de 
kruising Schenkeldijk en Zeedijk, toen hij probeerde de gewonde 
commandant van de 2e batterij de Reserve Kapitein J. Barkemeijer 
uit de vuurlinie te halen. 
Wij gedenken hen met ere. 

Dames en Heren, ik denk dat het u net zo vergaat als ik dit ervaar. 
Hier wordt je stil van. Hele kleine stukjes uit de laatste momenten 
van het leven van deze heel gewone Nederlanders. Nederlanders, 
die bij elkaar waren gebracht in het veldleger en waren ingedeeld bij 
III-14-RA in een tijd dat de vrijheid van ons volk op het spel stond. 
Zij hadden toen nog geen idee hoezeer ze op elkaar zouden zijn 
aangewezen. Natuurlijk, bij hun mobilisatie hebben zij ook begrepen 
waarom ze uit de routine van hun eigen leven zijn gehaald - enkelen 
letterlijk van hun eigen land - om te dienen voor het Vaderland. Een 
begrip, dat overigens alleen onder bedreiging pas echt inhoud krijgt. 
In die tijd zullen er best twijfels zijn geweest over wat je met ons 
leger van toen kon uitrichten. Maar tegelijkertijd was er ook geen 
concreet beeld van de vijand, wel verhalen en geruchten. Zij onder-
gingen hun dienst en deden de dingen die moesten worden gedaan. 
Als je de 10 patronen van je karabijn telkens weer moest inleveren 
voor een centrale opslag, zoals zich daags voor de inval nog heeft 
voorgedaan, en ze later weer kreeg uitgereikt, was dat nu eenmaal 
zo, zo waren kennelijk de regels. Het besef wat dit echt betekende 
kwam pas later, toen je die 10 patronen, en liefst nog veel meer, 

echt nodig had om je te kunnen verdedigen. Want dat de afdeling 
er belabberd voor stond, staat buiten kijf. Sterk verouderde kanon-
nen, die eigenlijk niet berekend waren voor de opgedragen taak. Een 
taak die overigens paste in een onbegrijpelijk strategisch concept, 
dat meer politiek dan militair was ingegeven. De stellingen moesten 
deels worden ingegraven, waarbij de stukken op beddingen werden 
geplaatst. Daarenboven lagen deze stellingen te ver van de legering, 
terwijl ook de paarden op diverse omliggende boerderijen waren 
gestald. Geen condities voor een snelle en effectieve inzet. Het ove-
rige materieel was kort tevoren enigszins bijeengebracht, deels door 
vordering verkregen, waaronder de paarden. Naast de totaal ontoe-
reikende persoonlijke bewapening waren ook de paar mitrailleurs 
die er waren maar van zo’n 90 schoten per mitrailleur voorzien. Erger 
nog was de slechte geoefendheid. Dat is geen verwijt aan de afde-
ling, maar aan de politiek en de legerleiding, die hadden nagelaten 
hiervoor de goede condities te creëren in termen van opleidings-
tijd, oefeningen en middelen. De communicatie bleef beperkt tot 
enkele gebrekkig functionerende telefoonlijnen. De meeste berich-
ten werden mondeling doorgegeven of per ordonnans afgeleverd. 
Daarenboven was er een voortdurende niet te controleren geruch-
tenstroom. 

Veel van mijn voorgangers hebben in hun voordrachten de zojuist 
door mij aangegeven elementen in detail voor u uitgediept, waar-
door het totaal beeld nog rampzaliger was. Natuurlijk was er vooral 
bij de leidinggevenden sprake van een grote frustratie, vooral omdat 
dit het kunnen motiveren van de afdeling ernstig onder druk zette. 
Des te opmerkelijker is het dat, toen hun plotselinge inzet werd 
gevraagd, de afdeling dat met volle overtuiging deed, in welke rol 
ze ook werd ingezet. Bovendien gebeurde het in een tijd, die we 
ons nu nog maar met moeite voor de geest kunnen halen. De nei-
ging bestaat om vanuit onze hedendaagse werkelijkheid naar de 
plaatjes en verhalen van toen te kijken. Zo zag ik laatst een film-
pje uit mijn geboortejaar 1942. Natuurlijk een oorlogsjaar, waarbij 
veel van het publieke leven al anders was geworden, maar toch zie 
je opmerkelijke dingen. Opvallend is het tempoverschil met nu. De 
straten met een paar langzaam rijdende auto’s, veel paardentractie 
en vooral veel mensen op straat. Het had toen zwaar gesneeuwd en 
dus was men massaal aan het sneeuwruimen. Niet wachtend op de 
gemeentelijke sneeuwschuiver, maar met elkaar, in onze straat en 
in ons dorp of onze stad. Dat alles straalt gemeenschapszin uit. We 
hoorden toen vooral bij elkaar en wisten ook waarom en waardoor. 
Buren, familie, kerkgemeenschap, vereniging, politieke partij, etc. 
Zo kwamen ook de officieren, onderofficieren, korporaals en sol-
daten van III-14-RA bijeen en hoorden vanaf dat moment bij elkaar. 
Samen onder dezelfde omstandigheden en onder dreiging van een 
nauwelijks te concretiseren vijand. 

Probeert u zich eens voor te stellen wat er dan allemaal plotseling 
gebeurt. In de vroege ochtend van 10 mei, zo rond 04.00 uur hoor je 
in de legering een oorverdovend lawaai van laag vliegende vliegtui-
gen. Toen waren er ook al berichten over parachutisten. Alarm! De 
routine schrijft voor om zo snel mogelijk de stellingen te gaan bezet-
ten, maar de afstand was ver, de onduidelijkheid was groot; schild-
wachten werden ineens geconfronteerd met parachutisten. De 
stellingen werden door parachutisten bezet en de wachten over-
meesterd. Er wordt van alle kanten geschoten en je wist nog niet 
waar vandaan. Besloten werd de batterijen te bezetten en aan te > 
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vallen, teneinde de Duitsers te verdrijven. Dit bleek echter onmo-
gelijk. En dan ontstaat er iets heel bijzonders. Het besef is daar van 
dit mag niet gebeuren, hier moeten we iets tegen doen, en ineens 
neemt een ieder zijn rol. Officieren nemen de leiding, delen sec-
toren in, geven orders, verdelen zo goed als mogelijk middelen en 
munitie en zetten de afdeling of hun batterij in als infanterie. Slecht 
bewapend, maar met de vaste wil om zich tot elke prijs te weer te 
stellen. Omdat niet duidelijk was waar de vijand precies zat, werd 
besloten terug te trekken op de Zuidendijk om daar een verdedi-
gende stelling in te richten om op die manier een doorstoot van de 
Duitsers naar Dubbeldam en Dordrecht te verhinderen. Die dag en 
de dagen erna werden vooral acties gevoerd tussen de Zuidendijk 
en de Zeedijk. Toen kwamen de vijandelijke versterkingen en ten-
slotte de inzet van pantserwagens, die leidden tot de terugtocht op 
uiteindelijk Den Haag. 

Bij al die afzonderlijke acties raakten mensen gewond of sneu-
velden, zoals al door ons herdacht. Het is niet zo van betekenis 
hoe de terugtocht verder verliep en in Den Haag eindigde met 
de capitulatie. Het belang zit in de getoonde wil om hoe dan ook 
het Vaderland te willen verdedigen, zelfs met inzet van het eigen 
leven. Het diep gevoelde besef van vrijheid, het bij elkaar horen, 
het bewaren wat ons dierbaar is en dat alles behoeden, bracht hen 
en nu ook ons samen. Dat gevoel, dat wij hier met elkaar proberen 
te delen en ikzelf ook ieder jaar weer beleef bij de herdenking bij 
ons Cavaleriemonument als de Cavaleriemars wordt gespeeld en 
wij samen zingen: ‘En is het Vaderland in nood, wij blijven trouw tot 
in den dood’. In die strofe zit een hoge noot, die mannen moeilijk 
kunnen halen en daarom eens te meer van betekenis is. Daarom 
is herdenken zo uitzonderlijk belangrijk. In de eerste plaats voor 
de nabestaanden van de gevallenen. Maar ook in deze families 
volgen de generaties elkaar op en gaat de herinnering aan een 
persoonlijk gekend en geliefd persoon over in het spreken over 
een niet meer gekend gesneuveld familielid, maar het doorvertel-
len en steeds maar herhalen van het gebeurde blijft. In de tweede 
plaats is herdenken van belang voor hen die er bij waren of later 
voor hen die aan de tradities van hun eenheid zijn verbonden en 
moed en sterkte putten uit de daden van hun voorgangers. Tot slot 
voor hen die deze persoonlijke betrokkenheid niet kennen, maar 
kennis nemen van het gebeurde, er over nadenken, het gebeurde 
analyseren en hun oordeel vormen. 

Vele jaren later ontstaan dan ook kritische vragen. Had dit wel 
mogen gebeuren? Waarom? En er ontstaan waardeoordelen. Er 
wordt uiteindelijk een geschiedenis beschreven, die zonder veel 
emoties en hoofdzakelijk gebaseerd op feiten in een context 
wordt geplaatst. Hier dreigt dan vervreemding met degenen die 
de persoonlijke relatie nog steeds hebben. Daarom blijft bij her-
denken voorzichtigheid en het behoedzaam omgaan met emoties 
een eerste vereiste. Kunt u zich voorstellen, wat er gebeurde in 
1995. Toen kreeg het beeld van ‘de Duitsers’ als de vijand van 
toen ineens een totaal andere dimensie. Het was mijn opdracht om 
de totale Nederlandse operationele landmachtcapaciteit te fuseren 
met een bestaand Duits legerkorps en deze eenheid om te vormen 
tot een binationale eenheid, die voor dezelfde waarden en normen 
staat als de beide landen afzonderlijk. Ik ben er trots op dat toen, 
50 jaar na de tweede Wereldoorlog, meer dan 60% van de genera-
tie die heeft meegemaakt wat we vandaag herdenken hier positief 

tegenover stond. Over verwerking gesproken! Betekent dat dan nu 
vergeten en vergeven? Nee, natuurlijk niet. De huidige generaties 
van beide landen doen er goed aan juist te blijven herdenken. Te 
herdenken wat waard is om zelfs met je eigen leven te verdedigen 
en met diep respect te blijven leren van hen die deze bereidheid 
hebben betoond, ook onder vaak deplorabele omstandigheden. 
Wij blijven trots op en dankbaar voor hen die door hun voorbeeld 
ons behoedzaam laten omgaan met onze toekomst.

Ik dank u voor uw aandacht.

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

Giel Massy

AprIL-BIJeeNkomSt 
Bezoek aan de Artillerie Musea: een gemêleerd gezelschap werd 
door organisator Hans ten Cate in het Rijders Museum ontvangen. 
Na de koffie hield Lkol (Paul) Hoefsloot een inleiding over het werk 
van de Gele Rijders in de voorbije jaren (uitzendingen waarbij de 
Pantserhouwitser soms een hoofdrol speelde) en de toekomst een 
uitzending naar de overzeese gebiedsdelen. 

Hierbij viel de sterk gewijzigde manier van optreden op. o.a. de 
mogelijkheid één stuk autonoom te laten werken. Marius van Pelt 
was daarna onze gids door het museum. Een bekende kamer uit de 
Chassé kazerne was geheel verplaatst naar het museum inclusief 
de stoel van de Korpscommandant. Vele details werden benoemd 
en uitgebreid besproken.

Na deze rondgang werden we door Hans naar de Officiersmess 
gebracht, waarbij onderweg nog op een CV 90 werd gewezen. (het 
nieuwe Infanterie voertuig). Na een drankje en voortreffelijke lunch 
werden we door Karel Enters ontvangen in het Artillerie Museum. 
Die was zeer goed op dreef, want het is niet eenvoudig om oude 
Artilleristen tevreden te stellen (zeker niet als het over voorladers 
ging waar ze zelf nog mee geschoten hadden ??? Of ???). Gelukkig 
weten we nu van de hoed en de rand wat de waterput betreft. Na 
nog een kop thee werd een leerzame dag afgesloten.

H. Voorbij

NoorD
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meI-eveNemeNt 26 eN 27 meI 
De heren Boele en van Malkenhorst hadden een bewerkelijk en vol-
gestouwd programma afgeleverd. Een voor al dit verrichte werk wat 
te kleine groep enthousiaste deelnemers melden zich om ongeveer 
10.30 uur te Eenrum bij de (zeer bemerkelijk, al aanwezige) organisa-
tor Chris van Malkenhorst. Hij ontving ons met koffie en Grunneger 
Kouke. Waarna we met gezwinde spoed Abraham’s Mosterdmake-
rij in werden geloodst. Volgens ons werden we door Abraham per-
soonlijk rondgeleid. Doordat er geen mosterd kan zijn zonder azijn 
werden deze 2 ingrediënten meestal samen vervaardigd. Helaas 
was het in Eenrum niet het geval omdat Abraham bevreesd was 
voor het dak. (De zuren tasten het dak teveel aan.). Maar Mosterd 
dat kon hij wel maken. De uitdrukking op zwart zaad zitten komt ook 
uit het metier. Boeren waarvan de oogst mislukt was moesten vroe-
ger vanwege de sociale voorzieningen moesten wel mosterdzaad 
verbouwen, want daar kon weinig mee mis gaan. Dit zaad is zwart. 
Heden ten dage wordt dit zaad uit Canada gehaald, want de boeren 
in Nederland zijn er niet zo happig op, want het dijt ongelooflijk uit. 
De omliggende stukken land hebben het volgend jaar ook allemaal 
mosterdzaad. Mosterd maken kan gezien de omvang van Abraham 
niet al te zwaar werk zijn. Nederlandse/Brusselse regeltjes zitten 
ook hier een hardwerkende ondernemer dwars want hij moet ook 
de houdbaarheidsdatum van de mosterd aangeven op de potjes. 
Bij hem is het mogelijk dezelfde mosterd te krijgen met een half 
jaar tot wel 5 jaar houdbaarheid (dikke duim). Na het vermakelijke 
mosterd verhaal werden we onthaald op een lunch waarbij uiteraard 
mosterdsoep als voorgerecht werd geserveerd. 

Hierna werd een kaarsenmakerij bezocht met als tegenvaller dat je 
geacht werd zelf zo’n kaars te maken. Gekleed in een persoonlijk 
schortje (het is veelal een kinder attractie) werd begonnen met de 
vermoeiende bezigheid dompelen in kaarsvet met Hans ten Cate 
als strenge tijdwaarnemer 20 x met 1 minuut wachttijd. Daarna 
begon het afkoeldompelen nooit geweten dat dompelen zolang kan 
duren. Met een mooie zelfgemaakte kaars vertrokken we naar de 
Molen `de Lelie´ uit 1862.

Hier werd door een vrijwilliger een rondleiding verzorgd, waarbij 
de vele verschillende manieren van malen en producten van dat 
malen werden uitgelegd. Zoals het gebruik van de pel- en maalste-
nen. Molen `de Lelie´is in 1954 getroffen door nogal wat rampspoed 
de molen sloeg op hol, waarschijnlijk vond de molenaar dat hij wat 
slecht werd behandeld en had dus de juiste handelingen achterste-
voren uitgevoerd, waarbij de zware pelstenen door de muur naar 
buiten vlogen. Bij het bouwen van een molen komt heel wat kijken 

en dat zonder kraan. Meestal werd hij bij de molenbouwer thuis 
gemaakt en daarna als een bouwpakket vervoert en opgebouwd. 
Slechts een enkeling waagde zich vanwege de wind op de stelling. 
Al met al toch wat wijzer geworden. 

Op naar Pieterburen voor een bezoek aan de theetuin, waar na het 
vullen van het potje thee van Chris de apparatuur het ogenblikkelijk 
begaf. Voortreffelijke thee overigens. Overgestoken naar het Gro-
ninger Landschap voor een film over het ontstaan van de wadden, 
waarbij het idee terug naar toen ‘Natuurorganisaties’ (er waren 
helemaal geen Wadden) toch niet zo geslaagd lijkt. Maar een juiste 
afvalverwerking ook Natuurorganisaties in het gebied kan veel goed 
doen. Een bezoek aan de kerk met een lange geschiedenis en de 
Domies Toen, vroeger de tuin van de dominee. (Nu een botanische 
tuin) sloten de middag af. 

De kamers in hotel Waddenweelde werden betrokken en voor een 
welkomst drankje (Wadwater) werd in het hotel verzameld. Na het 
nummeren werd het Wadwater soldaat gemaakt. 

In restaurant Waddengenot (overkant) werd een smaakvol diner 
opgediend gelardeerd met een enkel drankje, waarna weer werd 
overgestoken en wij werden vergast op de verhalen over Noord 
Groningen door verteller Wigbold, die nog enig vuur aan de sche-
nen werd gelegd Hans te Cate en Jitze Noorman. Dezen waren erg 
goed op de hoogte en konden zelfs liederen mee brullen. 

De nacht werd gebruikt om te slapen. Na het ontbijt kwam het laat-
ste deel van het programma een bezoek aan de zeehonden crèche 
Pieterburen. We werden rondgeleid en kregen toch een ietwat 
andere kijk op het goede werk ten gunste van de zeedieren. Door 
het vele afval zoals plastic , netten, bandjes, kortom troep is het 
leven van een zeehond niet al te makkelijk. Een dergelijk net snijdt 
in je body en veroorzaakt enorme wonden. Door al dat afval zijn ook 
de vissen niet in goede conditie, waardoor long- en hartworm infec-
ties bij de zeehonden fatale gevolgen hebben. Gelukkig worden ze 
in de crèche weer op sterkte gebracht en daarna losgelaten.

Hierna werd afscheid genomen en werden Chris en Hennie nog-
maals bedankt voor het vele werk dat aan dit evenement vooraf-
ging. Een ieder keerde huiswaarts met een zeer voldaan gevoel. 
Maar of het vele werk voor de toch wat schaarse deelname voort-
gang moet vinden wordt nog onderwerp van gesprek. >

H. Voorbij
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JUNI-BIJeeNkomSt met DAmeS op 
LANDGoeD ’t kreYL IN mISte(GLD) 
Al 15 jaar is het een goede traditie in juni met dames de afdelingsbij-
eenkomst van de afdeling Twente in Miste bij Winterswijk te houden 
en dan te gaan klootschieten. Dat laatste werd door de vergrijzing 
steeds moeilijker, vandaar dat dit jaar een huifkartocht door de 
prachtige natuur tegen de Duitse grens aan rondom het landgoed 
gehouden werd. Eerst gezellig rondom de open haard met koffie en 
iets erbij van onze gastvrouw Nomke Esselink, (weduwe van ons 
overleden lid Geert Esselink) dan de tocht en afgesloten met een 
heerlijk diner.

Hier was ook onze secretaris Frans Peerdeman present, die over-
dag nog betaald moest werken, kunt u nagaan hoe jong hij nog is. 
Wie ook aanwezig waren, en niet voor het eerst  in de Achterhoek, 
was Roel Hoksbergen en zijn vrouw Marlies van de afdeling Utrecht 
en Noord-Holland, die ter verhoging van de feestvreugde  Barbara-
bitter meebracht. 

Ook Gerard van Wolfswinkel en zijn vrouw Geke, Cees de Voogd 
van der Straten (die heel vroeger op ditzelfde landgoed al vakantie 
gevierd heeft) Gerrit Gleis met ega Ina en Alice de Boer, de weduwe 
van ons overleden lid Joop, genoten erg van de prachtige tocht door 
het vele natuurschoon, samen met de vele verhalen en anekdotes. 
Deze nieuwe vorm, niet meer zo fysiek, maar lekker ontspannen 

genieten in deze prachtige omgeving, lijkt weer het begin te worden 
van hopelijk een nieuwe traditie. Nomke, nogmaals hartelijk dank 
voor deze nieuwe mogelijkheid om van jouw gastvrijheid te kunnen 
blijven genieten. Het was jammer dat enkele leden door ziekte niet 
mee konden doen.

Gerrit B.Gleis

AprIL-BIJeeNkomSt
De familie Hoksbergen vertoefde in Amerika en dus moesten de ove-
rige bestuursleden het spel 1 april jl. op de wagen brengen, hetgeen 
probleemloos gebeurde. Omdat het aantal jaarlijks te verspreiden 
SB’s noodzakelijkerwijze tot vier edities is teruggebracht is de atten-
tiewaarde van de aankondigingen voor de bijeenkomsten ook ver-
minderd. Niet alle heren hebben de beschikking over een pc, waarop 
zij op www.verenigingofficierenartillerie.nl de data zouden kunnen 
terugvinden of ze hebben er wél een, maar houden zich te weinig met 
internetten bezig…. Het effect van internet zou in de bezoekersaan-
tallen bewezen kunnen worden. Hopelijk nodigt deze “aanwijzing” uit 
om eens wat vaker het afdelingsnieuws op internet te raadplegen. 

Gezelligheid alom in de kelderbar van de plaats van samenkomst 
het Van der Valkhotel in De Bilt. Omdat ik daags daarvoor een staar-
operatie had ondergaan, trad mijn zoon Martin op als onze chauf-
feur. Ik wilde met name gaarne aanwezig zijn om de betoog van 
bgen b.d. Dr. Ben Bouman te volgen. Hij was immers geëngageerd 
om de aanwezigen deelgenoot te maken van zijn spannende erva
ringen omstreeks december 1944 in de buurt van de Waalbruggen. 
Er was besloten de met filmbeelden toe te lichten ervaringen vóór 
het hoofdgerecht (vis of vlees) te presenteren. In afwachting van het 
dessert konden opkomende vragen worden beantwoord. 

tWeNte

UtreCHt eN NoorD-HoLLAND

Gezellig bij de open haard

Barbarabitter hoort erbij

Bgen b.d. dr. Ben Bouman licht de 
overtocht over de Waal in 1944 toe

Zaaloverzicht

Genieten van elkaar en de natuur
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Spreker was in 1944 21 jaar, beheerste de Duitse en Engelse taal. 
Bovendien was hij al bekend met Truus die de liefde van zijn leven 
zou orden. Van een geprojecteerde foto uit die dagen werd door de 
aanwezigen met vertedering kennis genomen. Ook de op cd-rom 
vastgelegde beelden van de locatie waar de Waal werd overgesto-
ken en waarin Ben als verteller optrad vermochten én te ontroeren 
én veranderden gaandeweg in respect voor de moed van de jonge-
man die zich aan de zijde van Engelsen, Amerikanen en Canadezen 
inzette voor recht en vrijheid. Spreker kon daarbij zelfs geschre-
ven toestemmingen overleggen. Ter gelegenheid van zijn 27 maart 
gevierde verjaardag offreerde hij het gezelschap een drankje bij 
de maaltijd. Voordat de met room gekroonde chocoladebavarois 
werd opgediend werden enkele vragen beantwoord en werd het 
VOA-erelid een fles wijn aangeboden. Als erkentelijkheid voor het 
verzorgen van de spreekbeurt zette procantor Jan van Alphen het 
eerste couplet in van het “Wat dreunt daar op de heide” dat door de 
aanwezigen spontaan werd meegezongen. Soortgelijke spreektijd 
tijdens de a.s. 3 juni-bijeenkomst is voor genm b.d. Jan Bruurmijn 
die over zijn wederwaardigheden en betrokkenheid met oorlogsge-
wonden aan het woord komt. De nu aangeboden technische steun 
van onze gastheer en bijstand door secretaris Marten Hilbrands kan 
dan achterwege blijven omdat spreker te kennen heeft gegeven 
uitsluitend van het woord gebruik te zullen maken. De door pen-
ningmeester Pim Hallensleben gelezen ambtsberichten en data van 
bijeenkomsten betreffen vaak samenkomsten die al achter de rug 
zijn voordat SB uitkomt. Wel herinner ik graag aan de ALV d.d. 11 
mei a.s. in Gilze-Rijen waarvan ik hoop dat een groot aantal afde-
lingsleden acte de presence zullen geven. SB en de meergenoemde 
website geven er de nodige informatie over. 

De ‘koffie toe’ zorgde voor een waardige afronding van een plezierig 
samenzijn die met een “goeie reis” het gezelschap weer op weg 
richting huis bracht. 

Jan van Alphen

JUNI-BIJeeNkomSt
Blijkbaar heeft de aanwijzing in het verslag van de aprilbijeenkomst 
gewerkt. Het “Niet alle heren hebben de beschikking over een pc, 
waarop zij op www.verenigingofficierenartillerie.nl nieuws en de 
vergaderdata zouden kunnen terugvinden of ze hebben er wél een, 
maar houden zich te weinig met internetten bezig…. Het effect van 
internet zou in de bezoekersaantallen bewezen kunnen worden”, 
heeft blijkbaar toch iets losgemaakt en dus mocht het voltallige 
afdelingsbestuurbestuur 3 juni jl. ruim twintig gasten verwelkomen. 
De temperaturen waren zomers dus werd de Van der Valkbrigade 
aangemoedigd op het terras de 
koelers met ijs en wijn te vullen 
en het roggebrood met smelt-
klare haring te beleggen. Nee, 
geen versgevangen zeeban-
ket, want dat laat nog een paar 
dagen op zich wachten. Maar 
als geste werd de hap zeer 
gewaardeerd. De suggestie om 
bij een volgende gelegenheid de 
haring mét ui en zonder graat 
inclusief “sgb” (staartgrijpbaar) 
te serveren werd overgenomen. 

Uw scribent tekende nogal wat dispuut op over de augurkenramp, 
het mooie weer, naderende vakantietrips, het verloop van de ALV 
2011 alsook over de inschietoefeningen voor de ALV 2012, waar-
voor het bestuur binnenkort bijeen komt en over het onheil dat het 
echtpaar Lia en Jacques Res was overkomen. Gelukkig leven ze 
nog, maar het herstel van een verkeersongeval tijdens hun training 
voor de Vierdaagse zal enige tijd vergen. welgemeend “beterschap”, 
ook voor andere door kwalen getroffen VOA-leden is hier dan ook 
op zijn plaats. Ellen Hoksbergen trad desgevraagd wederom op als 
fotograaf en legde beelden vast die nog dezelfde avond bij schrijver 
dezes arriveerden. Bravo! Voor de Afdeling UNH geldt: als er haring 
is, zijn er ook asperges en de samenstelling van de maaltijd was 
dan ook dienovereenkomstig. De drank aan tafel werd aangebo-
den door de echtparen Bruurmijn en Tanamal. De redenen voor de 
aanbieding werden met een uitgebrachte toast bezegeld. De keuze 
met ham of vis kon ter plekke worden gemaakt en werd warm en 
snel geserveerd.

Voordat de welgevulde aardbeienbavarois met slagroom werd opge-
diend was er aandacht voor genm. b.d. Jan Bruurmijn die daarom 
verzocht, de voorbereidings-commissie had toegezegd in de rij van 
sprekers over “welk onderwerp dan ook”, te willen worden opge-
nomen. Zorg om psychisch of fysiek gewond geraakte militairen na 
terugkeer in Nederland bij te staan is de missie waar Bruurmijn vele 
uren voor opoffert. Gewoon, omdat hij vindt dat daar waar defensie 
nu en dan steken laat vallen er ingegrepen moet worden. Omdat 
hij zelf in de organisatie tot op het hoogste niveau heeft gewerkt 
gaan er nog altijd deuren voor hem open. Dat nodig en effectvol is 
toonde spreker met een aantal voorbeelden aan. Het betoog sloot 
wonderwel aan bij de situatie die generaal Mladic n.a.v. zijn optre-
den in Srebrenica een dezer dagen in Nederland voor zijn rechters 
brengt. Goed werk dus van Jan Bruurmijn die na zijn verhandeling 
een ferm applaus kreeg. Als waardering werd spreker een fles wijn 
aangeboden. VOA-erelid, Bgen b.d. Dr. Ben Bouman, sprak in de 
richting van voorzitter Hoksbergen en diens bestuur een dankwoord 
uit, waarin hij aangaf met zijn echtgenote Truus de afdeling graag 
te bezoeken. 

Penningmeester Pim Hallensleben inventariseerde tussendoor 
de belangstelling voor een tweede bijeenkomst in de bakermat 
van de Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereniging “De 
Hoop”(1848) en beloofde de gegadigden van het begin september 
te agenderen samenzijn op de hoogte te brengen. De “koffie toe” 
zorgde voor een waardige afronding die met een “goeie reis” het 
gezelschap weer op weg richting huis bracht. >

Genm b.d. Jan Bruurmijn tijdens zijn betoog
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AprIL-BIJeeNkomSt
Onder het genot van een voorjaarszonnetje hield de afdeling op 07 
april vanaf 17:00 uur haar 2e bijeenkomst dit jaar in de ‘Fazanterie’ 
te Ulvenhout. De 17 deelnemers streken neer op het buitenterras 
waar het aangenaam toeven bleek in de ambiance van lentegeu-
ren en vogelgeluiden uit het Ulvenhoutse bos. In zijn welkomst-
woord heette de beoogde nieuwe voorzitter (al wel gekozen maar 
nog niet in functie) Ben Mooren de aanwezigen van harte welkom 
en gaf aan dat de opkomst wat te lijden had van vroege vakan-
tiegangers en een aantal leden in de ziekenboeg, maar dat het 
gezelschap zich vooral niet moest laten weerhouden om er iets 
gezelligs van te maken. 

Na ruim een uur van gezellige kout en gelaafd door spoedende obers 
werd het gezelschap aan tafel uitgenodigd voor het diner. Tussen 
het voor- en hoofdgerecht onderbrak Ben de geanimeerde tafel-
gesprekken om de stand van zaken met betrekking tot het ‘lief en 
leed’ binnen de afdeling te memoreren. Daarnaast gaf hij aan dat de 
voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering op 11 mei inmid-
dels in kannen en kruiken is, met de oproep om hier vooral aan deel 
te nemen. Tenslotte memoreerde hij nog aan het galaconcert van 
het Fanfarekorps KL ‘Bereden Wapens’ op 16 april in Eindhoven. Na 
een uitgebreide nazit werd de bijeenkomst tegen 21:00 uur door Ben 
afgesloten en met de wens voor goede thuiskomst en een spoedig 
weerzien toog het gezelschap huiswaarts.

De maaltijd en de verleende service door het personeel van de 
‘Fazanterie’ waren wederom dik in orde en met de keuze voor deze 
uitspanning heeft de afdeling een goed onderkomen gevonden, met 
dank aan collega Jaap Venneman (tevens rayonhoofd KVEO) die de 
afdeling op het spoor heeft gezet.

Rein Krale

verSLAG Bezoek AAN zUNDert vAN 
De AFDeLING zUID-WeSt
Een en twintig dames en heren van de afdeling Z-W waren op 
25 mei op initiatief van Rein Krale op bezoek in Zundert. In de 
morgen werd de conservenfabriek ARDO, de grootste werkge-
ver van Zundert, bezocht. Tijdens de koffie in de kantine kregen 
we de obligate inleiding te horen over structuur, gerealiseerde en 
voorgenomen innovaties op het gebied van energie besparing, 
aantal vestigingen in Europa, personeelsterkte etc. Nadien kon de 
fabriek zelf worden bezocht. Dat de nodige aandacht wordt gege-
ven aan de hygiëne bleek reeds bij de uitnodiging: wandelstokken 
en rollators waren niet toegestaan. Daarnaast werden we in plas-
tic gehuld en moesten de (soms weinige) haren worden bedekt 
met een netje. De aanwezige snor kon onbedekt blijven. In kleine 
groepen werden we nu in de gelegenheid gesteld het volledige 
productieproces te volgen. 

De verwerking van spinazie tot diep ingevroren “spinazie à la crème” 
behoort met enige andere groenten tot de core business van de vesti-
ging in Zundert. De spinazie wordt met grote vrachtauto’s aangevoerd 
vanaf gecontracteerde agrarische bedrijven. Uit kwaliteitsoverwegingen
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zUID-WeSt

Scribent oren en ogen wijd open Gezusterlijk

Een coproductie van Ellen Hoksbergen (foto’s) en
Jan van Alphen (tekst)
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worden deze bedrijven nauwlettend gecontroleerd waarbij zelfs het 
zaad door ARDO wordt verstrekt. Zonder dat maar één hand de groente 
beroert wordt via allerlei processen de groente diepgevroren in karton-
nen doosjes verpakt en in grote pakken op pallets geladen. Zelfs reden 
in een bepaalde afdeling de vorkheftrucks onbemand rond. Blik of 
glas ontbreekt; het verpakkingsmateriaal beperkt zich hier tot karton-
nen doosjes, overigens met een variëteit aan opdrukken. We wisten 
het eigenlijk al: AH of ALDI, de inhoud kan het zelfde zijn. Door allerlei 
maatregelen wordt bereikt dat het bedrijf ook buiten het oogstseizoen 
door kan draaien Stilstand en daardoor tijdelijk ontslag van personeel, 
zoals bij de suikerbiet verwerking, kan hierdoor worden voorkomen. Het 
gezelschap was geïmponeerd door de zeer ver doorgevoerde automa-
tisering en de strenge kwaliteitsbewaking. Daar de producten onder 
diverse (merk)namen in de winkels liggen en dus niet onder de naam 
ARDO, kan deze bijdrage niet tot reclame worden gerekend en zijn we 
geen sponsor rijker geworden. 

Met dank aan de enthousiaste rondleiders verliet het gezelschap 
het bedrijf richting van Gogh Huis. Daar werd de groep uitgebreid 
met het echtpaar van Zuilen dat gezien het gebruik van fysieke 

hulpmiddelen het bezoek aan ARDO moest missen. Hier werd eerst 
de lunch gebruikt. Dank zij het mooie weer op het terras. In afwijking 
van andere beroemde Nederlandse schilders worden de plaatsen 
waar Vincent van Gogh zelfs maar korte tijd heeft gewoond als bij-
zonder beschouwd. De geboorteplaats Zundert wordt bovendien 
als een soort bedevaartoord, ook door buitenlanders, bezocht. 
Ook de Brabantse plaatsen den Bosch, Tilburg, Nuenen en Etten-
Leur trachtten met succes de herinnering aan van Gogh levend te 
houden.

Op de plaats waar nu het van Gogh Huis staat bevond zich in 
vroegere jaren de pastorie waar vader van Gogh als dominee een 
aantal jaren woonde en waar Vincent werd geboren. De conserva-
tor van het Huis gaf een algemene inleiding. Vervolgens kon een 
ieder individueel met een zeer ingenieus geleidesysteem, waar-
bij men bij ieder object een deel van de geschiedenis van van 
Gogh kon beluisteren, het ‘museum’ bezoeken. Begrijpelijk dat 
echte van Gogh’s ontbraken. Wel werden we op het einde gecon-
fronteerd met (echte)werken van Karel Appel. De reden van de 
aanwezigheid van deze schilderijen is dat de conservator steeds 
probeert, en daar ook in slaagt, werken van kunstenaars binnen 
te halen die zijn geïnspireerd door van Gogh. Met een uitgebreide 
toelichting trachtte de conservator de relatie tussen Appel en van 
Gogh aan ons over te brengen. Ik weet niet of hij daar volledig in 
is geslaagd. 

De dag werd besloten met een drankje op het nog steeds zonnige 
terras dat werd aangeboden door Rein als dank voor de op de 
Algemene Ledenvergadering aan hem uitgereikte legpenning van 
de VOA. 

Rein, bedankt, mede voor het initiatief om te laten zien dat Zundert 
meer in dat het jaarlijkse corso. 

“ Tot besluit”

“Het ziet er niet uit”

Jan Brethouwer
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perSoNALIA

NIeUWe LeDeN

BevorDerD tot:

Luitenant-kolonel  K.L. Fridsma (art)
   R.D. van Noort (art)

Majoor   D. Filon (lua)
   J.P. Haasnoot (art)
   H. Scharroo (art)

Kapitein   G.H. Hoogsteen (art) 
   J.M. van den Berg (art)
   T. van Driel (art)
   N. Schoone (art)
   G. Schoonhoven (art)
   Q.A. Yap (art)

Eerste-luitenant  J.H.H. Boelsen (lua)
   J.P.E van den Berg (art)
   M. van Efferen (art) 
   J. Folkersma (art) 
   I.B. Francis (art) 

   F. Kramer (art) 
   T. van der Linde (art) 
   M.P. Merz (art) 
   E.L.M. Niessen (art) 
   B.B.M. Schenkels (art) 
   G.A. Wibbelink (art)

Tweede-luitenant  C.M. Jut (art)
   W.P.F. Klaus (lua) 
   R. Kleijer (art) 
   R.P. Rietveld (art) 
   G.J. van Duijvenbode (art) 
   K. Janssens (art)

De ACtIeve DIeNSt verLAteN:

Luitenant-kolonel  J.S. van der Laan

Kapitein   E. van Oosten (art)
   J.I. Kappert (art)

M.H. Diekerhof, Ninoofsesteenweg 60,
B-1500 HALLE, België, Tel: +32 485 – 506 612
e-mail: diekerhofmh@hotmail.com, aangebracht
door Res Maj J.B. Al

Cad vdg H.G.M.B.W Osterop, Dominee Heldringstr 12,
1761 DK ANNA PAULOWNA email: h.osterop@hotmail.com

Cad vdg R.J. Groeneveld, Houtsnijdershorst 649,
7328 WP APELDOORN email: rjgroeneveld@hotmail.com

Cad vdg N. Overheul, Händellaan 91,
8031 EH ZWOLLE email: nielsoverheul@hotmail.com

Cad vdg J. van den Berg, Weesperstraat 48,
2574 VV DEN HAAG email: joey_vandenberg@ziggo.nl

Cad vdg E.H.F. Donkersloot, Oude Gracht 322 bis (D),
3511 PL UTRECHT email: erik-4@hotmail.com

Kapitein-vlieger b.d. afkomstig van het Wapen der Artillerie,
ir. Henry Forbes, Wildhoeflaan 38 2566 RW DEN HAAG

Lkol E.S. de Ronde, Dilleveld 41, 7006 TN DOETICHEM

Kapitein-ter-zee arts Dr. J.A.H. Bos, De ielreager 45,
8702 CJ BOLSWARD, Tel: 0515 – 581 826 / 0610 – 924 710,
email: jah.bos@mindef.nl, aangebracht door Bgen b.d. A.M. 
Rosengarten

Elnt F. Kramer

ALS BeGUNStIGer:

Dhr R. Lobianco, Breitnerstraat 16, 3741 SJ BAARN

80 (+) JArIGeN

verenigingsnieuws
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03 aug RANG Lkol (R) b.d. / NAAM P. Slavenburg  95 jaar
 François Folie laan 24 BTE 16, B-1180 UKKEL / BELGIE
 TEL + 32 - 2 375 0065 / REG NR 160803000

04 aug RANG Lkol b.d. / NAAM G.A.A. Olsson  89 jaar
 Botsestraat 14, 6578 JB LEUTH / NL
 TEL 024-322 79 84 / REG NR 220804007

04 aug RANG Kap b.d. / NAAM W.J. Kerseboom 83 jaar
 Stadsweg 11A-09, 4931 HV GEERTRUIDENBERG / NL
 TEL 0162-42 68 74 / REG NR 280804000

06 aug RANG Kap (R) b.d. / NAAM F. Rade. 93 jaar
 van Leijenberghlaan 270, 1082 DD AMSTERDAM / NL
 TEL 020-644 77 49 / REG NR 180806000

08 aug RANG Lkol b.d. / NAAM L.P.J. van den Berg  85 jaar
 Zuid-Oost Singel 35, 4611 BC BERGEN OP ZOOM / NL
 TEL 0164-28 88 88 / REG NR 260808177

15 aug RANG Lkol TS b.d. Ir. / NAAM H.P. Schilpzand  86 jaar
 Herman Gorterlaan 678, 5644 SV EINDHOVEN / NL
 REG NR 250815100

16 aug RANG Elnt (R) b.d. / NAAM C.F. Stork 80 jaar
 Roland Holstlaan 1018, 2624 JN DELFT / NL
 TEL 015-256 74 71 / REG NR 310816325

17 aug RANG Kol b.d. / NAAM E.J. Noorman 83 jaar
 Beethovenlaan 109, 6865 DJ DOORWERTH / NL
 TEL 026-334 13 71 / REG NR 280817070

17 aug RANG Kap (R) b.d. / NAAM Baron A. van Dedem 80 jaar
 Rusthoeklaan 11, 3741 GT BAARN / NL
 TEL 035-541 54 70 / REG NR 310817070

17 aug RANG Maj (R) b.d. / NAAM E.J. de Vries  80 jaar
 Fideliolaan 41, 1183 PH AMSTELVEEN / NL
 TEL 020-641 12 11 / REG NR 310817386
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80 (+) jarigen

Verenigingsnieuws

20 aug RANG Elnt (R) b.d. / NAAM L. de Vries  81 jaar
 Navarralaan 8, 6213 CE MAASTRICHT / NL
 TEL 043-325 01 22 / REG NR 300820000

22 aug RANG Maj b.d. / NAAM C.J. Schellenbach  81 jaar
 Preistingestraat 69, 8331 DJ STEENWIJK / NL
 TEL 0521-51 36 14 / REG NR 300822043

26 aug RANG Lkol b.d / NAAM T.M. Koene  94 jaar
 Marialaan 53, 4834 VJ BREDA / NL
 TEL 076-565 20 72 / REG NR 170826000

28 aug RANG Maj b.d. / NAAM S. Wienke  83 jaar
 Westercluft 55, 8332 AC STEENWIJK / NL
 TEL 0521-51 32 38 / REG NR 280828037

29 aug RANG Kol b.d. / NAAM R.W. Hoksbergen  80 jaar
 Bartolottilaan 7 B, 3768 GA SOEST / NL
 TEL 035-602 90 31 / REG NR 310829134

31 aug RANG Gmaj b.d. / NAAM F.H. Alkemade  83 jaar
 Mathenessestraat 55-8, 4834 EA BREDA / NL
 TEL 076-561 04 07 / REG NR 280831424

01 sep RANG Lkol (R) b.d. / NAAM M. Enschedé  85 jaar
 Zuidlaan 36, 2111 GC AERDENHOUT / NL
 TEL 023-524 02 08 / REG NR 260901166

03 sep RANG Kol b.d. / NAAM H.C. Bosker  80 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  87 jaar
 Torfhoeken 13, B-2970 SCHILDE / BELGIE
 TEL +32 - 3 383 45 37 / REG NR 240909013

10 sep RANG Elnt (R) b.d. / NAAM P.J. Staleman  85 jaar
 Av. Concordia 11-D, 3062 LA ROTTERDAM / NL
 TEL 010-412 25 47 / REG NR 260910201

10 sep RANG Kap (R) b.d. / NAAM P.J.T. Masthoff  81 jaar
 Gildenlaan 58, 6114 XP SUSTEREN / NL
 TEL 046-449 14 76 / REG NR 300910000

14 sep RANG Elnt (R) b.d. / NAAM H.M. Stuurman  84 jaar
 Postels Huufke 8, 5512 AV VESSEM / NL
 TEL 0497-59 16 09 / REG NR 270914201

17 sep RANG Bgen b.d. / NAAM J.P.M. Brüning  81 jaar
 van Schothorstlaan 2, 6741 DM LUNTEREN / NL
 TEL 0318-48 42 92 / REG NR 300917036

18 sep RANG Lkol b.d. / NAAM IJ.J. van der Meer  84 jaar
 Sonnevancklaan 2 (afd Korenbloem),
 3847 LC HARDERWIJK / NL / REG NR 270918000

18 sep RANG Maj (R) b.d / NAAM G.D. Hoogeland  81 jaar
 Elzenoord 31, 8172 AX VAASSEN / NL
 TEL 0578-57 18 69 / REG NR 300918140

25 sep RANG Lgen tit b.d. / NAAM T. Meines  90 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 A.H. Zijderveld  84 jaar
 Bremstraat 14, 8171 XT VAASSEN / NL
 TEL 0578-57 55 57 / REG NR 270927212

02 okt RANG Kap (R) b.d. / NAAM J.J. Dekker  86 jaar
 Kennemerstraatweg 7, 1851 AS, HEILOO / NL
 REG NR 251002144

04 okt RANG Lkol b.d. / NAAM W.L. Groenendaal  80 jaar
 Hessenweg 23, 6718 TC EDE Gld / NL
 TEL 0318-61 07 66 / REG NR 311004115

05 okt RANG Elnt (R) b.d. / NAAM D.J. Monsma  85 jaar
 Meerkoet 12, 7943 SL MEPPEL / NL
 TEL 0522-25 52 28 / REG NR 261005066

06 okt RANG Elnt (R) b.d. / NAAM A.W. Knol  81 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 H.W. Raven 81 jaar
 Everocken 19, 3271 AD MIJNSHEERENLAND / NL
 TEL 0186-60 27 01 / REG NR 301007000

08 okt RANG Kap b.d. / NAAM D. Esseveld  93 jaar
 Polanenhof 95, 2584 AC S-GRAVENHAGE / NL
 TEL 070-366 70 02 / REG NR 181008013

09 okt RANG Elnt (R) b.d. / NAAM C.H. Honcoop  87 jaar
 "Vechtstaete" Molenerf 5, 7731 BV" OMMEN / NL
 TEL 0529-45 50 69 / REG NR 241009014

11 okt RANG Bgen b.d. / NAAM P.J. van Driel  81 jaar
 Mecklenburglaan 8, 3843 BP HARDERWIJK / NL
 TEL 0341-55 95 58 / REG NR 301011184

13 okt RANG Kol arts b.d. / NAAM J.A.A. Wynekes  93 jaar
 Vondellaan 28, 3852 BM ERMELO / NL
 TEL 0341-55 30 08 / REG NR 181013000

16 okt RANG Lgen b.d. / NAAM W.J. Loos  81 jaar
 Veldhuyzen van Zantenpark 21, 2163 GB LISSE / NL
 TEL 0252-41 98 30 / REG NR 301016107

21 okt RANG Kap (R) b.d. / NAAM H.M.M. Schreurs  88 jaar
 Bentincklaan 39 A, 3039 KH ROTTERDAM / NL
 TEL 010-465 70 72 / REG NR 231021020

21 okt RANG Kap (R) b.d. / NAAM C.L. baron van 
 Harinxma thoe Sloote  83 jaar
 Frans Halslaan 1 a, 3723 EA BILTHOVEN / NL
 TEL 030-278 28 92 / REG NR 281021000

23 okt RANG Kap (R) b.d. / NAAM H.F.W. Klein Bog 88 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  81 jaar
 Verdiweg 9, 9761 JL EELDE / NL
 TEL 050-309 37 55 / REG NR 301026193

27 okt RANG Elnt (R) b.d. / NAAM R.G. Greve 83 jaar
 Grieglaan 11, 2253 BC VOORSCHOTEN / NL
 TEL 071-561 38 77 / REG NR 281027000

27 okt RANG Bgen TS b.d. Ir. / NAAM H.J. de Bruine  82 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  80 jaar
 Spoorstraat 22, 3811 MP AMERSFOORT / NL
 TEL 033-461 23 53 / REG NR 311027002

28 okt RANG Elnt (R) b.d. / NAAM J.G. Teeuwissen  81 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  82 jaar
 Pr.Mauritslaan 8, 8084 AK 'T HARDE / NL
 TEL 0525-65 21 43 / REG NR 291030106



78 /// Sinte Barbara

Met het overlijden van Guus is een zeer bijzonder mens van ons heengegaan. Guus was een 
uitstekend officier en een goede vriend - un franc luron in woord en daad!
Guus heeft het grootste deel van zijn diensttijd doorgebracht bij de 11de Afdeling Rijdende 
Artillerie, voornamelijk bij de A-Batterij, waar hij als BTO-toegevoegd begon onder Wim 
Steemers. Hij heeft de dienst als kapitein verlaten. 
Guus gaf de commando’s als BTO toen de 11de Afdeling op 27 April 1967 op het ‘Hondeveld’ 
optrad als Saluutbatterij bij de geboorte van Prins Willem Alexander. Hij gaf ook het com-
mando voor het laatste en 52e schot!

assen, 18 juli 1942          † ’s Hertogenbosch, 1 april 2011 

Wij, de collega-officieren van de A-Batterij 1963 waar Guus 
toentertijd bij heeft gediend, komen nog steeds een maal per 
jaar bijeen en wij zullen hem daarbij in de toekomst moeten 
missen, vergeten zullen wij hem nooit.

Een grote droom die Guus in zijn burgerleven heeft verwezenlijkt 
was zijn geliefde miniatuurbibliotheek, de ‘Bibliotheca Thurko-
wiana Minor’, een meesterwerk dat zijn gelijke niet kent en 
dat wereldwijd bij de ware kenners grote lof oogst! Guus had 
natuurlijk ook minder sterke punten! Vaak als wij tijdens oefenin-
gen in Oldebroek.

’s Avonds in de mess een partijtje biljart probeerden te spelen 
had Guus de nare gewoonte om er te pas en te onpas series 
van 100 of meer neer te leggen! Maar goed.... Honi soit qui mal y 

pense! Een sociaal mens als hij was, heeft Guus al jaren geleden 
zijn lichaam bij overlijden ter beschikking gesteld van de weten-
schap, zodat er geen begrafenis- of crematieplechtigheid heeft 
plaatsgevonden. 

Wij, onze partners en ook de echtgenotes van onze helaas reeds 
overleden collegae Wim Steemers en Ronnie Hagen, betuigen 
hierbij ons welgemeend medeleven aan zijn lieve echtgenote 
Luce, zijn steun en toeverlaat. Wij wensen haar heel veel sterkte 
toe.

De oud-officieren van de A-Batterij 1963: 
Paul Messerschmidt, Kees van Harmelen, Gerard Hoogveld, 
Guus van Krevel, Hans Castelijn, Hans Engeln, Kommer ’t Man-
netje en Giel Massy

˜ in MeMoriaM ˜

gUUS THÜrKÔW
Kapitein der Rijdende Artillerie b.d.

Verenigingsnieuws /// in Memoriam

oVerleden

Elnt (R) H. Gaspers, 81 jaar, op 28 februari 2011 

Kap b.d. A.G. Thürkow, 68 jaar, op 1 april 2011 te ’s Hertogenbosch

Kap b.d. A van Egeraat.79 jaar, op 28 april 2011 te Breda

Kap b.d. W. Jongepier, 85 jaar, op 28 april 2011 te Zwolle

Elnt (R) d.d. ir G. van Laar, 82 jaar, op 13 juni 2011 te Arnhem

Lkol b.d. G.H.H. Schrier, 90 jaar, op 14 juni 2011 te Breda

78 /// Sinte Barbara
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Verenigingsnieuws /// in Memoriam

André Kok (76) overleed op 18 maart in Leiden op weg naar het ziekenhuis aldaar. Na zijn 
overlijden breng ik een aantal ervaringen met hem in herinnering. De mogelijkheden zijn 
legio, want ik ken André vanaf 1955 toen hij zich in de Johan Willem Friso-Mauritskazerne 
bij mij vervoegde. Ik was daar foerier in de Specialistenbatterij waar kapitein Leen Verhoeff 
destijds het commando over voerde. Ik herinner me dat hij behoorde tot een groep intel-
ligente dienstplichtige onderofficieren die iets met radar en vuurleiding van doen hadden.

Als vrijetijdsverslaggever kwam ik André tijdens talloze manifes-
taties op allerlei niveaus in het krijgsbedrijf tegen. Zij het, dat 
ik het militair zijn als beroep had gekozen en Kok verruilde zijn 
dienstplicht voor de status als reservist. Waar we elkaar ont-
moetten, er was altijd ruimte voor een vertrouwelijk gesprek met 
één (soms twee) borrels in de hand. André Kok was een man 
met een visie en bereid om nagenoeg tot het uiterste te gaan 
om een ingenomen stelling kost wat kost te verdedigen. Hij 
bekleedde bij de BvW daar vanaf de instelling van de regio’s met 
succes de functie van Regiovertegen-woordiger, waaraan door 
Ons Legerbestuurder, de heer Peter Klop, tijdens de crema-
tieplechtigheid woorden van erkentelijkheid werden gewijd. Er 
waren voorts sprekers van verenigingen waar André bestuurs-
functies vervulde alsook een waarderend betoog van De Com-
mandant Korps Nationale Reserve. Het gesproken In Memoriam 
van vriend en klankbord Kees Heidt werd gekenmerkt door de 
sfeer waarin beiden vele jaren in het Korps Nationale Reserve en 
daarbuiten met elkaar optrokken.

Bij mij blijft hij in de herinnering door de talloze ontmoetingen bij 
bijeenkomsten van de Personeelsvereniging LuAschool, de Ver-
eniging Officieren Artillerie, de Koninklijke Nederlandse Vereni-
ging Ons Leger en bij de Bond van Wapenbroeders. Bij de BvW 
was André redacteur, gewaardeerd lid van de redactiecom-
missie, en hij hield zich met Matthieu Robeerst bezig met het 
corrigeren van de ingebrachte kopij. Bijzonder waren de lange 
telefoongesprekken over zaken waar hij mijn oordeel gaarne in 
zijn besluitvorming wilde meewegen.
André zal op vele fronten worden gemist. In het bijzonder 
door mij, omdat we elkaar 55 jaar in harmonie hebben mogen 
ontmoeten en met een ‘jeekaatje’ in de hand elkaar hebben 
mogen toedrinken. Het Korps Nationale Reserve, dat voor een 
afscheidsplechtigheid zorg droeg zoals hij dat zou hebben 
gewild, houdt de overledene hopelijk nog lang in ere. Familie-
leden, sterkte toegewenst, André Kok, hij ruste in vrede, een 
militair saluut is op zijn plaats. 

Jan van Alphen

˜ in MeMoriaM ˜

andrÉ KoK

Kap b.d. Jongepier was drager van de navolgende militaire onderscheidingen:
> De Orde van Oranje Nassau met de zwaarden 
> Eretekenen van Orde en Vrede, Nederlands-Indië met de jaargespen 1946-1947-1948-1949 
> De Seal of the Union van de Verenigde Staten van Amerika 
> De Belgische Kroonorde in goud, verleend door Zijne Majesteit Boudewijn, Koning der Belgen 
> De Army Commendation Medal for exeptionally meritorious service, door de President van
 de Verenigde Staten van Amerika

assen, 30 november 1925           † Zwolle, 28 april 2011

˜ in MeMoriaM ˜

WilleM jongePier
Kapitein der Artillerie b.d.
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reÜnie 7 afdVa oVW
Op 26 augustus 2011 wordt de jaarlijkse reünie gehouden voor 
de 7 Afdeling Veldartillerie OVW gelegerd van 1946 – 1949 op de 
oostkust van Sumatra. De reünie wordt gehouden op het Artillerie 
Schietkamp op de “Knobbel” te Oldebroek. 

Inlichtingen bij T.C. Van de Aart, Begoniastraat 69, 3772 HB Bar-
neveld, Tel 0342 – 414 672 of op tvda@veteranen.nl.

dVd oVer reÜnie 19 afdeling Veld-
arTillerie, ‘T Harde
Het succes van de reünie van 19 Afdeling Veldartillerie, vorig jaar 
gehouden op de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne in ’t Harde, ligt 
de organisatoren en deelnemers nog vers in het geheugen. 

De enorme belangstelling is sinds die datum, 11 september, 
alleen maar toegenomen. Waarschijnlijk door het enthousiasme 
waarmee men over die gedenkwaardige dag praat als men col-
lega’s ontmoet die deze dag hebben moeten missen. De orga-
nisatoren zijn dan ook van mening dat het de moeite loont om 
de website van 19 Afdva in de lucht te houden. Sterker nog, 
men gaat proberen om tijdens een volgende reünie het grootste 
deel van de ongeveer acht- tot tienduizend militairen die in de 
loop van de jaren bij de afdeling gediend hebben, op te sporen. 
Ook plannen om een boek uit te geven en op andere manieren 
de banden tussen de oudgedienden aan te halen staan in de 
steigers. 

Van de reünie in 2010 is een DVD gemaakt. Het eerste exem-
plaar werd overhandigd aan Luitenant-generaal b.d. Ad van 
Baal, die als jonge luitenant zijn carrière bij 19 Afdeling Veldar-
tillerie is begonnen.

De DVD is te verkrijgen op de website www.19afdva.nl in de web-
shop. Militairen, die van 1960 tot 1989 bij de afdeling hebben 
gediend en die zich op de website willen aanmelden zijn eveneens 
welkom op www.19afdva.nl. 

Wim Speth

HerdenKing delfT
Op 4 mei zijn op diverse plaatsen herdenkingen geweest waar-
bij de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog centraal hebben 
gestaan. Naast de herdenking bij het Artilleriemonument in
’t Harde en op de Grebbeberg is er ook een herdenking en krans-
legging geweest in Delft op de begraafplaats ‘Jaffa’. Bij die laat-
ste herdenking is al jaren betrokken dhr. Roland Nieuwpoort die 
daarbij in artillerie-uniform een bloemstuk legt ter nagedachtenis 
aan de tlnt art C.E.F. Schnabel ingedeeld bij 2 RA en gesneuveld 
te Delft. 

arTillerie VeTeranen aSSoCiaTie

arTillerie onder de aandaCHT

TeKST  ///   lkol art b.d. f.T. dürst Britt 

Stichtingen & Verenigingen

Luitenant-generaal b.d. Van Baal neemt de DVD in ontvangst van Kees 
Verkade en John van Luijk
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Het jaar 2010 was een slecht jaar voor dragers van de MWO. Al eerder 
werd een in memoriam gepubliceerd over lkol b.d. T.E. Spier, overleden 
op 16-6-2010. Op 20 december 2010 is mw J. Mulder-Gemmeke over-
leden. Zij was als drager MWO en voorzitter van het kapittel van Rid-
ders in de Militaire Willemsorde in 2002 aanwezig bij de standaards- 
en vaandeluitreiking aan de drie korpsen van het Wapen der Artillerie. 
In december is er nog een artillerist en drager van de MWO ons ont-
vallen, namelijk kap art b.d. Henk de Jonge. Hij is op 94-jarige leeftijd 
overleden op 12 december 2010 te Capelle aan den IJssel. 

Hendrik Geert de Jonge (geboren te Doorwerth, 28 december 1916) 
was Engelandvaarder en werd de oprichter van Spionagegroep 
Albrecht. De Jonge werd op de KMA te Breda opgeleid tot officier. 
In 1938 werd hij benoemd tot tweede luitenant bij het Regiment 
Kustartillerie. Hij werd de eerste geheim agent van Bureau Inlichtin-
gen en werd op 12 maart 1943 als organisator-parachutist gedropt. 
Hij was de oprichter van Spionagegroep Albrecht en stimuleerde het 
opzetten van andere groepen. Tijdens een poging om via Frankrijk en 
Spanje weer naar Engeland te gaan werd hij op 1 september 1943 

in de Pyreneeën opgepakt en naar Duitsland afgevoerd. Daar zat hij 
in verschillende gevangenissen en concentratiekampen tot de bevrij-
ding in 1945. Hij meldde zich voor een geheime missie in het nog 
door Japanse troepen bezette Nederlands-Indië en het lukte hem om 
eind 1945 informatie te verzamelen over het Indonesisch leger. Na de 
Tweede Wereldoorlog werd hij benoemd tot kapitein van het Wapen 
der Artillerie, Bureau Inlichtingen, voor de duur van zijn tewerkstel-
ling. Op 16 juni 1946 werd hij op eigen verzoek eervol ontslagen uit de 
militaire dienst. Henk de Jonge ontving de MWO op 7 oktober 1948 
uit handen van Koningin Juliana. In de jaren ’50 emigreerde hij naar 
Australië en in de jaren ’60 naar Israel. Midden jaren ’80 vestigde hij 
zich weer in Nederland. Hij zette begin jaren ’90 zijn levensverhaal op 
papier in het boek ‘Levenstriomf’. (Het NAM zou gaarne in het bezit 
komen van een exemplaar van dit boek.)

De gelederen van de Ridders Militaire Willemsorde dunnen uit. Het 
Wapen der Artillerie mag zich gelukkig prijzen dat zij in haar midden 
nog steeds een drager van deze dapperheidonderscheiding telt. Het 
is lkol (R) art b.d. mr. P.L. Baron d’Aulnis de Bourouill uit Den Haag. 

HeT draMa Van TaraKan 19 jan. 1942
Tarakan is een eiland gelegen tegen de kust van noordoostkust van 
Borneo (nu Kalimantan). Vóór 1941 was het een belangrijk gebied 
van de Nederlandse oliewinning in handen van de Bataafse Petro-
leum Maatschappij. Eén van de hoofddoelen van de Japanse krijgs-
macht was het veroveren van de rijke olievelden met installaties in 
het voormalige Nederlands Indië. De Japanse landingen op Tarakan 
vonden met een grote overmacht plaats op 11 januari 1942. Na een 
ongelijke en harde strijd moest de Nederlandse troepenmacht op 
Tarakan op 12 januari capituleren. Echter de artillerie kustbatterij te 
Peningki-Karoengan, twee plaatsen aan de zuidwestkust van het 
eiland, kon niet worden bereikt om het bericht van de capitulatie 
door te geven en de strijd te staken. Dit kwam onder meer doordat 
de Japanners de telefoonlijnen hadden doorgesneden. De Japan-
ners gaven toestemming om te proberen de batterij te informeren, 
wat niet lukte. 

De batterijcommandant, niet wetende dus dat er was gecapitu-
leerd, zag een aantal Japanse oorlogsschepen de baai tegenover de 
opstelling in varen en nam deze met succes onder vuur. De zes mij-
nenvegers voeren binnen ondanks de waarschuwing van generaal 
Sakaguchi dat de batterij niet op de hoogte was van de capitulatie. 
De voorste twee Japanse mijnenvegers werden de grond ingeboord, 
waardoor de andere vier mijnenvegers zich genoodzaakt zagen 
terug te trekken. Daarna werd de batterij steeds meer door de vijand 
ingesloten en er werd besloten om na vernieling van de stukken en 
ander materieel, terug te trekken naar de hoofdmacht waarvan men 
nog steeds dacht dat die nog in gevecht was. Aangekomen bij de 
hoofdmacht bleek deze zich in gevangenschap te bevinden en ook 
het personeel van de batterij werd gevangen genomen. 

De bevelvoerende Japanse commandant accepteerde dat de 
batterij het gevecht had voortgezet omdat deze niets wist van de 
capitulatie, maar de militairen van de batterij werden wel apart 

gehouden van de andere krijgsgevangenen. Niet veel later werden 
door een andere Japanse commandant de krijgsgevangen militai-
ren van de batterij opgeëist. Men was woest over het zinken van 
twee schepen en er werd op gruwelijke wijze wraak genomen. De 
krijgsgevangenen, 215 man totaal, werden aan boord genomen van 
Japanse oorlogsschepen en op 19 januari 1942 vanaf het dek van 
die schepen vermoord. Dit gebeurde op de plaats waar de Japanse 
schepen door de batterij tot zinken waren gebracht. Waarna de 
slachtoffers in zee werden gegooid. Zij hebben daardoor een zee-
mansgraf gekregen. Als er een stoffelijk overschot ergens zou zijn 
aangespoeld zal deze ongetwijfeld anoniem zijn begraven. 

Een van de nazaten van de vermoorde militairen, de heer Berghout 
vertelde aan Wieteke van Dort het verhaal en hoe later het bericht 
van de executie de weduwe bereikte: ”afgemaakt”. Schrijnender 
kan het niet. Op initiatief van Wieteke is op 19 februari de Com-
missie Monument Tarakan opgericht met de volgende doelstelling:
Het, in samenwerking met de Oorlogsgravenstichting (OGS), oprich-
ten van een monument voor de slachtoffers van de batterij kustartil-
lerie van het voormalige Koninklijk Nederlands Indisch Leger optre-
dend te Tarakan, die tegen alle regels van het oorlogsrecht zoals 
verwoord in de Conventies van Genève, als krijgsgevangene op zee 
zijn omgebracht door de Japanse vijand op 19 januari 1942. Omdat 
zij een zeemansgraf hebben en er geen graf bestaat dat door hun 
nabestaanden en anderen kan worden bezocht, is het monument op 
een ereveld van de OGS met hun namen het materiële symbool om 
hen te gedenken.

Uitgebreide documentatie is terug te vinden op de website http://
www.gedenkteken-tarakan.nl Bijdragen voor de realisatie van het 
monument worden zeer op prijs gesteld en kunnen worden gestort op 
rekeningnummer 24.93.36.219 t.n.v. Oorlogsgravenstichting Fonds 
Gedenkplaten met de omschrijving: "t.b.v. Monument Tarakan". 

De Commissie Monument Tarakan

Stichtingen & Verenigingen

˜ in MeMoriaM ˜

ridderS MiliTaire WilleMSorde Bij de arTillerie 
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Na een aantal muziekrepetities in het voorjaar brak in april de 
periode aan waarin het ROA zich weer aan publiek op muzikale 
wijze kon presenteren. Dat begon op 9 april 2011 met een bijdrage 
aan de onthulling van het Indiëmonument in Soest. Dit monument 
werd onthuld onder grote belangstelling bij het monument voor de 
gevallenen in WO2 aan de Ir. Menkolaan in Soest. Een bijzonder-
heid was de muziekrepetitie van het ROA in de raadzaal van het 
gemeentehuis in Soest. 

Op 16 april werd dankzij de medewerking van RMC-Noord en de 
LFD Ermelo, het Artillerie Jaarconcert op de Generaal Spoorkazerne 
te Ermelo georganiseerd. In de vm. filmzaal werd door het ROA een 
uitstekend muziekprogramma ten gehore gebracht. Helaas was het 
bezoekersaantal lager dan andere jaren. (Het bestuur van het ROA 
evalueert de datum en de locatie, maar de verwachting is dat in 
2012 wederom voor een voorjaarsconcert wordt gekozen.)

VerSlag jaarConCerT 2011 reÜnie 
orKeST arTillerie
Locatie: Theaterzaal Gen. Spoorkazerne, Ermelo, Datum: 16 april 
2011

De voorzitter van de Stichting Vrienden van het ROA, lkol b.d. Frits 
T. Dürst Britt sprak 16 april jl. zijn welkomstwoord in de voorma-
lige goeddeels gevulde film- en theaterzaal in de Generaal Spoor-
kazerne te Ermelo. Het toneel is in Ermelo wat groter dan in de 
repetitielocatie in ’t Harde. Vandaar dit changement. Natuurlijk had 
de verhuizing van het Cultureel Centrum in Harderwijk naar een 
nabij gelegen kazernecomplex naast de verbouwingsperikelen in 
het CCH en de agendering van het concert naar het voorjaar ook 
met het kostenplaatje te maken. 

De zalen in de kazernes hebben echter veel van hun eertijdse thea-
terwarmte verloren. De “belendende” ruimte voor de ’nazit’ ligt 
op enige afstand en met de inzet van het Parestopersoneel is het 
budget blijkbaar dan zover verbruikt dat het nootje, stukje kaas of 
worst, laat staan een bitterbal, er bij inschieten. Niet onoverkome-
lijk, maar het ontgaat de trouwe en ook wat dat betreft verwende 
bezoekers natuurlijk niet.

reÜnie orKeST 
arTillerie TroMPeTTerKorPS

Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps 
Contacten:
ROA p/a OTCVust
Postbus 1000, 8084 ZX 't Harde
Tel. (0525) 657539 of (0578) 691646
Website: www.reunieorkestartillerie.tk
E-mail: roa@artillerie.nl
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24 NOVEMBER 2001

TeKST  ///   lkol art b.d. f.T. dürst Britt

TerUgBliK oP oPTredenS Van HeT roa.

erMelo



83 /// Sinte Barbara

Stichtingen & Verenigingen

Achter het met bloemen en planten versierde front van de Bühne 
wachtte het Reünie Orkest Artillerie op de in de loop der jaren 
grijsgelokte dirigent Henk van ’t Veer. Na de opening met het 
trompetsignaal “geef acht” volgde het eerste couplet van het Wil-
helmus van Nassouwe, waarna voorzitter Dürst Britt het woord 
nam en het auditorium met o.a. VOA-voorzitter bgen b.d. A.M. 
Rosengarten en IMMS-vz J.de Vroe van enig voor- en tegen-
spoed van het orkest op de hoogte bracht. Wat de voorspoed 
betreft werden o.a. het deelnemen aan de Nationale Taptoe en het 
10-jarig bestaan van het ROA gememoreerd. Van 28 september 
t/m 2 oktober is samen met de OL FKG (Oud Leden Fanfare Korps 
Genie) voor de Nationale Taptoe in Ahoy Rotterdam een eervolle 
invitatie ontvangen. Ook het Fanfare Korps Koninklijke Landmacht 
‘Bereden Wapens’ zal daar te bewonderen zijn. Het betekent dus 
veel ‘bereden’inbreng in Ahoy. 22 juli komt het ROA bij de Intocht 
van de Vierdaagse te Nijmegen in actie en 24 november staat het 
10-jarig bestaan van het ROA op de agenda.

Tegenspoed gold het plotselinge overlijden van allesdoener, ROA-
lid, Nico A. Schukking. Met de koraal “Ter Herinnering en Ter Her-
denking” van Frans Limburg werden de daarmee gepaard gaande 
gevoelens in een muzikaal kader treffend gememoreerd. 

De samenstelling van het concertprogramma toont aan dat het 
orkest alle genres aandurft en daarbij veelal tot aanvaardbare ver-
tolkingen komt zoals werd bewezen in: 
Mercury Contest March comp. Jan van der Roost 
Ceremonial March comp. Jan van der Roost 
Three Klezmer Miniatures  comp. Philip Sparke 
Pearl Harbor comp. Hans Zimmer; arr. Frank 
 Bernaerts 
Malaguena arr. Sammy Nestico 
The U.S. Field Artillery March comp. John Philip Sousa 
Bolero Militaire comp. Jack Devogel; 
 arr. Ruud Böhmer 

Na de Pauze was er een hernieuwde kennismaking met Opus 5 - 
Saxofoonquintet Opus 5 Astrid Bonemeijer, voor het 15e jaar (!) in actie 
bij de artilleriemuziek, zette in 2011 haar gedegen presentatie na de 
pauze voort met het aankondigen van het optreden van het Groningse 
Saxofoonkwintet ‘Opus 5’. Overeenkomstig mijn waarneming hield het 
prima op elkaar ingespeelde kwintet, mede door de opbouw van dit 
programmaonderdeel, de aandacht tot het einde vast, maar wederom 
vonden velen dat het optreden, ondanks de vaak virtuoze vertolkingen, 

na de pauze toch wel een groot deel van de tijd in beslag nam. 
Het advies kan dan ook niet anders zijn dat Wytse de Vries en zijn com-
boleden voor dit soort optredens de lengte wat bekorten.

De voor de pauze ingezette sfeer van ‘laten horen wat we kunnen’ 
werd na ‘de rust’, met name bij de pronte uitvoering van de vijf marsen 
aan het eind van het concert, voortgezet met:
Melodia D’Amore arr. Robert van Beringen 
Radetzky Forever arr. Rieks van der Velde 
Bohemian Rhapsody comp. Freddy Mercury; arr. P.Murtha 
Standard of St. George Kenneth comp. J. Alford 
Trafalgar comp.Wilhelm Zehle 
Castell Coch comp. T.J. Powell 
LUA-mars comp. Marten van de Worp 
Dixieland Jamboree arr. John Warring

Slechts één LuA-man stond op terwijl het beluisteren van een regi-
mentsmars volgens de etiquette staande behoort te worden aange-
hoord. En er waren beslist meer luchtdoelartilleristen in de zaal. 

De tot slot ten gehore gebrachte Artilleriemars van Sjef van der Poort 
werd door de trouwe ROA-aanhang als altijd uit volle borst meege-
zongen.

STeUn HeT roa!
Dat ondersteuning nodig is bleek, na nog met koffie en een mini-
stroopwafel te zijn verwelkomd en de pauze in de hal kon worden 
doorgebracht, uit de voor eigen rekening te kunnen consumeren 
van de achterafborrel waarbij de gebruikelijke hartigheid ontbrak. 
Inderdaad komen we natuurlijk voor de ‘muzikale’ vertoning die dit 
keer echter, conform de derde en vierde lettergreep, een sobere 
nasmaak van het geheel achterliet.

Volgende keer hopen we weer van de partij te zijn om in dit blad 
over bv. het jubileumconcert te rapporteren. Als het kan samen 
met meer beroeps- en vrijetijdsartilleristen dan nu het geval was. 
Op het ROA wordt herhaaldelijk een beroep gedaan om Artille-
riebijeenkomsten luister bij te zetten. Dan is vanuit die gelederen 
support voor dit orkest minstens terecht. Voorlopig vriend of sup-
porter worden kan ook via roa@hetnet.nl. De website www.reunie-
orkestartillerie.tk verschaft de nodige informatie. >

Jan van Alphen
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Op 5 mei werden delen van het jaar-
concert ten gehore gebracht tijdens 
het Bevrijdingsconcert in Soest. De 
organisatie lag in handen van Stich-
ting Comité 4 en 5 mei Soest-Soes-
terberg. In de druk bezette Heilige 
Familiekerk en in aanwezigheid van 
burgemeester mr. A. Noordergraaf 
werd samen met de plaatselijke 
muziekvereniging PVO (Patien-
tia Vincit Omnia, Geduld Overwint 
Alles) een indrukwekkend muziek-
programma afgewerkt. Het ROA 
had hierbij ongetwijfeld de steun 
van Sinte Barbara die als een van de 

ca. 100 heiligen op de achtermuur in deze kerk stond afgebeeld. 
Deze muurschildering op baksteen van 120 m² is in 1944 gemaakt 
door de kunstenaar Abram Petrus (Abram) Stokhof de Jong. (Het 
kan geen toeval zijn dat het op 11 mei 2011, het 100 jaar geleden 
dat hij werd geboren. Hij stierf in 1966 en ligt begraven op de 
begraafplaats Sint Barbara te Utrecht. Op dit moment is er in het 
Museum Oud-Soest een expositie aan hem gewijd.)

Op 4 juni was een heugelijke 
dag voor de dirigent van het 
ROA, Henk van ’t Veer. Hij 
bereikte namelijk de pen-
sioengerechtigde leeftijd. 
Tijdens de voor hem in het 
geheim georganiseerde sur-
priseparty werd hij te midden 
van familie en vrienden in 
Zeewolde ontvangen met 
een aubade door het ROA.

Ten tijde van het inzenden van de kopij voor dit verenigingsorgaan 
staan nog in de planning, maar als U dit artikel leest zijn die ook weer 
geweest. Het betreft optredens van het ROA op 12 juni in de Grote 
Kerk te Apeldoorn, 18 juni in Zwolle tijdens het ‘Klinkerfestival’ en op 25 
juni met deelname aan het Veteranendefilé in Den Haag.

ToeKoMSTige oPTredenS roa
Het jaarprogramma van het ROA wordt ook gepubliceerd op onze 
website www.reunieorkestartillerie.tk. De laatste wijzigingen kunt U 
daar raadplegen.

Dit jaar zal in het teken staan van het 10-jarig bestaan van het ROA 
(opgericht 24-11-2001). Gepland zijn de volgende optredens: 
> 17 juli Blazersensemble in de kerk te Haamstede 
> 22 juli Intocht Vierdaagse Nijmegen 
> 14 aug Herdenking capitulatie Japan te Doorn 
   (De Basis, vh BNMO) 
> 3 sep Airbornewandeltocht Oosterbeek 
> 10 sep  Repetitie voor de Nationale Taptoe tijdens de 
   Open Monumentendag 
   bij het NAM op de LbO 
> 28 sep – 2 okt Nationale Taptoe in Ahoy Rotterdam samen met  
   de OLFKG (genie) 
> 24 dec Blazersensemble in kerk te Eemnes 

Om dit ambitieuze programma goed uit te voeren zijn de repetities 
gepland in de grote filmzaal op de Lkol Tonnetkazerne te ’t Harde op: 
15 en 29 oktober, 19 november en 10 december. Ook daar bent U van 
harte welkom; vooraf even aanmelden i.v.m. toegangscontrole op de 
kazerne via roa@artillerie.nl.

KorTing oP de KaarTen Voor de 
naTionale TaPToe 
In verband met het feit dat het ROA deel neemt aan alle avonden 
van de Nationale Taptoe in AHOY Rotterdam, is het mogelijk voor 
haar vrienden de toegangskaarten tegen reductie te verstrekken. 
Om in het bezit te komen van deze toegangskaarten dient U Uw 
belangstelling hiervoor kenbaar te maken bij het ROA door het 
invullen van en opsturen van het door U ingevulde formulier aan 
ROA p/a OTCVust, Antwoordnummer 1003, 8070 VJ te ’t Harde 
(geen postzegel nodig). Sturen per fax 0525-657336 of een e-mail 
roa@artillerie.nl kan ook. U dient het aangegeven bedrag over te 
maken op de speciale bankrekening van het ROA (volgt na aan-
melding) waarna de kaarten U worden toegezonden. 

SoeST

ZeeWolde

aPeldoorn, ZWolle en den Haag

Stichtingen & Verenigingen



Voor de jaarlijkse reünie van Artilleriepromotojaar 1953 kwamen 
we met onze dames op 29 juni j.l. bijeen in Restaurant Van der Valk 
te Breukelen. Waren we destijds twintig man sterk (vijftien voor de 
lua en vijf voor de veld), nu kwamen we uit op negen man (zeven 
overleden, drie verhinderd en één zoekgeraakt in het buitenland). 
U kunt zich voorstellen dat het voor ons een prettige, genoeglijke 
bijeenkomst was. Afspraken voor volgend jaar zijn reeds gemaakt.

Bij Uitgeverij Aspekt in Soeterberg, gespecialiseerd in historische 
uitgaven, is verschenen: “Het laatste grote gevecht in Indië”, 
“Tweeduizend guerrilla’s vallen solo aan, 7-10 augustus 1949”

Het verhaal “speelt” in de laatste dagen voor het ingaan van de 
definitieve wapenstilstand in de  nacht van 10 op 11 augustus 
1949, die een einde zou maken aan de strijd, toen nog, Neder-
lands Oost-Indië. De onafhankelijkheid van Indonesië werd een 
paar maanden later bezegeld. Geen ander in feite locaal gevecht 
had in het vier jaren durende conflict zulke gevolgen op centraal 
militair en politiek niveau als “de aanval op Solo”. Het slagen van 
de wapenstilstand kwam serieus in gevaar.

Totaal onverwacht vielen 2000 Indonesische guerrilla’s de Mid-
den-Javaanse sultanstad Solo, waar zich een beperkt aantal 
Nederlandse troepen bevond, aan. Ook de batterij artillerie van 
1-12 RVA, waarvan de auteur de verantwoordelijke batterijofficier 
was, stond in of rond Solo in stelling. Er ontwikkelde zich een vier 
dagen en nachten durende zware strijd. Nagenoeg alle beschik-
bare wapenen werden ingezet, zoals Spitfire jager-bommenwer-
pers, vele tanks en pantserwagens, artillerie en natuurlijk Neder-
landse en inlandse infanterie- en bewakingseenheden. Tenslotte 
werden een paar honderd commando’’s ingevlogen om de stad 
verder te zuiveren. De vijandelijkheden stopten exact op het tijd-
stip van ingaan van de wapenstilstand maar desondanks werd een 
tegenoffensief door de Nederlandse staf voorbereid. De legercom-
mandant moest persoonlijk en ter plaatse ingrijpen. Er ontstonden 
grote spanningen op het militaire en op het politieke vlak, resul-
terend in een brief van de regering aan de Tweede kamer over de 

ontstaan explosieve situatie. Deze ontwikkelingen zijn de militaire 
historici tot nu toe grotendeels ontgaan.

In het boek wordt een beeld geschetst van wat voorafging aan 
de aanval, de vierdaagse verwarrende strijd zelf, de inmenging 
van de hoogste militaire leiding, in dit locale incident en de poli-
tieke ontwikkelingen in Batavia en Den Haag. Voor het eerst in 
de Nederlandse historiografie over postkoloniale conflict wordt 
niet alleen de Nederlandse visie op een grotere militaire gebeur-
tenis gegeven, maar komen, chronologisch geïntegreerd, ook de 
Indonesische opvattingen ruim aan de orde. Dat werd mogelijk 
door bestudering van Indische publicaties, maar vooral ook door 
contact met de hoogste nog in leven zijnde guerrillacommandant 
tijdens de aanval. 

ISBN: 978-94-6153-026-4, prijs € 18,95
Frans, C. Hazekamp, Majoor (R) der artillerie,
f.c.hazekamp@ziggo.nl

Ik heb als dienstplichtig militair mijn dienstplicht bij de artillerie des-
tijds (1950 - 1952) met veel genoegen vervuld en ben als reserve-
officier nog steeds via de VOA betrokken bij de krijgsmacht. Het 
heeft mij altijd gespeten, dat ik in dienst kwam ná het tijdperk waarin 
wij in het leger van paarden gebruik maakten, want ik was heel graag 
militair paardenarts geworden. Geen dierenartsen meer nodig in het 
leger werd mij gezegd. 

Hoe blij verbaasd was ik toen ik in het Tijdschrift voor Diergenees-
kunde het artikel las van Johan Klein Haneveld over mijn collega 
dierenarts Steltenpool, zijn functie in het leger als res.kolonel dieren-
arts en zijn pogingen om de functie van dierenarts in ons leger uit te 
breiden. Was ik te laat om paardenarts te worden, ik was te vroeg 
om in een van de moderne functies voor dierenartsen in ons leger 
te kunnen dienen. Ik blijf dus de veldartillerist, ook al ben ik een die-
renarts. Maar U begrijpt dat ik deze ontwikkelingen zeer toejuich. 

Drs. J.Jacobs, Elnt (R) artillerie b.d.

REüNiE ARtiLLERiEjAAR 1953 KMA

BoEKBEspREKiNg 1

Staand van li naar re: Brüning, Pol, De Voogd van der Straten, Jobse, De Berg, 
Stomp, Van Driel. Zittend van li naar re: Deene, Van der Dussen

Allerlei

Piet Pol
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