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Van de Redactie

In de rubriek Operatie en Oefening veel aandacht voor de  
ontwikkelingen in Litouwen. Enerzijds met aandacht voor de 
Russische oefening Zapad-2017 en anderzijds voor de enhan-
ced Force Presence van de NATO in Litouwen. In de rubriek  
Tactiek en Techniek aandacht voor de laatste ontwikkelingen op 
vuursteungebied, deze keer bijeengebracht in het Vuursteun 
Symposium dat eind juni in Oldebroek werd gehouden. Tenslotte 
in de rubriek Kennis en Inzicht twee boeiende fenomenen. Eerst 
het gebruik van malware in een Ukrains vuurregelingsprogram-
ma en daarna een uitgebreid artikel van de hand van de kapitein 
Thijs van der Linde over Intuïtieve Besluitvorming. Deze bijdrage 
is voor zover ik weet gebaseerd op zijn eindstudie aan de KMA 
en geactualiseerd naar de huidige stand van zaken. Zeer aanbe-
velingswaardig om te lezen en bestuderen.

In de rubriek Geschiedenis en Traditie naast de gebruikelijke bij-
drage van de HCKVA uitgebreid aandacht voor de (her)opening 
van het Paviljoen 3 op de Legerplaats bij Oldebroek. Daarna in 
de bijdrage van de HCGLVD een historische beschrijving van een 
Duits schietincident in de Peel eind 1940. Tenslotte vind u alle 
gebruikelijke rubrieken zoals Verenigingsnieuws, Personalia, 
Nieuws uit de Afdelingen, Stichtingen en Verenigingen en als 
laatste een pagina met foto’s uit de oude doos.

Financiering van Sinte Barbara
Ongeveer zeven jaar geleden zijn we met firma Green Paper  
Association in zee gegaan om zowel de uitstraling van het blad 
alswel een deel van de financiering aan hun uit te besteden. 

De opmaak en uitstraling, de zogenaamde ‘look en feel’ en daar-
bij tevens een verhoging van de kwalitatieve inhoud door de  
redactie i.s.m. het Vustco zijn zeker gelukt en willen we graag 
ook zo houden. De financiering d.m.v. advertenties functioneer-
de in aanvang goed en leidde tot een aanzienlijke kostenreductie 
in het (op)maken van de Sinte Barbara. Echter in de afgelopen 
periode bleek de opbrengst van advertenties terug te lopen / 
tegen te vallen waardoor de kosten weer toenamen. 

In goed overleg met Green Paper Association is besloten dat  
wij, de VOA in dit geval, de fonds- en advertentiewerving voor  
de Sinte Barbara in eigen hand zouden gaan nemen. Hiervoor  
is de Stichting Artillery Business Club (ABC) opgericht en is dit 
inmiddels ook notarieel vastgelegd. 
Voortrekkers hiervan zijn Lkol (R) b.d. Gert Dijk en Lkol b.d.  
Kelvin de Richemont. In de rubriek Verenigingsnieuws vindt u 
een eerste artikel over het ABC en in het volgende nummer  
zullen we hier nog uitgebreid op terug komen. 

Overigens hecht ik er aan te vermelden dat de samenwerking 
met Green Paper Association verder op goede wijze wordt  
voortgezet, waarbij zij zorgdragen voor de opmaak, het drukken 
en het verzenden van de Sinte Barbara.

Voor u ligt het derde nummer van Sinte Barbara. Wederom een nummer met een  

grote diversiteit aan artikelen. De verschijning is weer later dan gepland, maar we doen  

ons uiterste best om het vierde nummer voor de Kerst bij u op de mat te laten vallen. In dit nummer weer veel 

Nieuws van het Wapen met aandacht voor de Commando-overdracht van het DGLC, Mortieristen zelfstandig 

inzetbaar per helikopter en uiteraard aandacht voor de viering van 340 jaar Artillerie.

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

Startschot voor de (her)opening van Paviljoen 3



Van de Voorzitter
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Het Korps Artillerie was in eerste instantie een statische, aan 
vesting gebonden, eenheid, die de mogelijkheid had bele-
geringsgeschut uit te brengen. Pas in de tweede helft van  
de 18e eeuw werd een onderscheid gemaakt naar veld-, 
vestings-, belegerings- en kustartillerie. Het Korps Rijdende 
Artillerie is in 1793 opgericht en komt niet voort uit eenheden van 
de Nederlandse artillerie. In 1818 vond een reorganisatie plaats, 
waarbij voor het eerst werd gesproken over de functie van 
veldartillerie. De samenstelling van de artillerie werd toen een 
korps rijdende artillerie, vier bataljons veldartillerie en zes 
bataljons vestingartillerie. Pas in 1876 worden drie divisies met 
elk een regiment veldartillerie geformeerd. Vanaf dat moment is 
de functionaliteit “veldartillerie” ook gevangen in de naamgeving 
van de eenheid. Na verdere reorganisaties ontstaan uiteindelijk 
acht regimenten veldartillerie, die tot de capitulatie in mei 1940 
de kern van de bereden artillerie vormen. 

Naast de drie in 1876 geformeerde regimenten veldartillerie 
blijven er drie regimenten vestingartillerie bestaan, later uit 
reorganisatie aangevuld met een vierde regiment dat in 1913 
wordt omgenummerd tot een regiment kustartillerie. 
In 1877 worden de eerste schoten op het ASK gelost, waarvoor 
al twee jaar eerder de nodige grond was aangekocht. Uiteindelijk 
komt uit de vestingartillerie de luchtdoelartillerie voort, maar pas 
in 1917 is in zekere zin sprake van luchtdoelartillerie en in 1922 
wordt het Korps Luchtdoelartillerie opgericht. 

Opvallend is dat aanvankelijk de regimenten bereden- of 
veldartillerie niet in een korps veldartillerie zijn ondergebracht; 
het blijven zelfstandige regimenten. Het Korps Veldartillerie 
wordt in 1974 opgericht bij Koninklijk Besluit van 26 augustus, 
door het samenvoegen van de Regimenten Veldartillerie “Van 
Essen”, “Prins Frederik” en “Prins Maurits”. 
In dat Koninklijk Besluit wordt gesteld dat het Korps Veldartil-
lerie de oprichtingsdatum 11 januari 1677 zal blijven herdenken, 
als datum waarop het Korps Artillerie blijvend in het Nederlandse 
leger werd georganiseerd. Een en ander komt tot uiting in de 
Historische Collectie van het Korps Veldartillerie. 

Tegenwoordig spreken we van grondgebonden luchtverdediging 
in plaats van luchtdoelartillerie en van grondgebonden vuursteun 
in plaats van veldartillerie om het veelzijdig ‘joint’ karakter ervan 
tot uitdrukking te brengen waarbij het gaat om het gezamenlijk 
effect van de wapensystemen van de verschillende krijgs- 
machtdelen. We zien dus dat er dit jaar een 340-jarig jubileum is 
van de artillerie, 140-jarig jubileum van het ASK en een 100-jarig 
jubileum van de grondgebonden luchtverdediging, waarbij ik 
voorbijga aan de discussies over wanneer het nou allemaal 
precies begonnen is, vanaf welke data je zou moeten rekenen en 
wat je wel of niet mee moet tellen. 

Dit soort discussies zijn overigens (ook) interessant bij conflicten 
tussen staten over een bepaald gebied, waarbij aanspraken 
daarop worden gebaseerd op bepaalde historische feiten die 
daartoe arbitrair worden geselecteerd in een veel langere 
chronologie. Maar dit terzijde. We zien ook dat er volgend jaar 
het 225-jarig jubileum van het Korps Rijdende Artillerie is, 
waaraan de nodige aandacht zal worden besteed. 
Wat u ook kunt opmerken is dat ik tot nu toe angstvallig het 
woord ‘vieren’ heb gemeden. Want over het algemeen worden 
jubilea gevierd. Het woord ‘vieren’ wordt gebruikt in een positieve 
context: er wordt een gedenkwaardige, betekenisvolle periode 
afgesloten en er bestaat een positief toekomstbeeld. Dat laatste 
is van belang, hoewel een jubileumviering terugziet, want zonder 
een op het jubileum aansluitend optimisme over wat de toekomst 
gaat bieden, praten we eerder over gedenken van zaken die tot 

In 1677 werd het Korps Artillerie opgericht, dus 2017 is een jubileumjaar waarin  

de artillerie 340 jaar bestaat. Om het geheugen op te frissen geef ik hier een ultrakorte 

vlucht door de ontwikkeling van de artillerie vanaf die tijd, een overzicht dat ik onder andere ontleen aan  

het beleidsplan van de Historische Collectie van het Korps Veldartillerie. 

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

Wat u ook kunt opmerken is 

dat ik tot nu toe angstvallig het 

woord ‘vieren’ heb gemeden.

340 jaar

Artillerie
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Van de Voorzitter

het verleden behoren. Waarom breng ik hier deze wat zwartgallige 
nuance? Misschien zou dat begrijpelijker zijn geweest als mijn 
korte historische overzicht ook wat meer had laten zien van de 
afbraak van ons Wapen de laatste twintig- dertig jaar. 
Als ik bijvoorbeeld eens de periode vanaf 1989 in beschouwing 
neem (nog net geen jubileum), vanaf de val van ‘de muur’, dan 
zien we een geleidelijk opdoeken van onze krijgsmacht. In die 
periode was er zo veel eufemistisch taalgebruik over de 
ontwikkelingen binnen onze krijgsmacht dat zelf het gebruik van 
het woord ‘eufemisme’ een eufemistische lading kreeg. Wie 
herinnert zich niet woorden als herstructurering, reorganisatie, 
ombuiging en rationalisatie en uitdrukkingen als ‘kleiner maar 
beter’ en ‘innen vredesdividend’? Het eindresultaat? Een 
uitgeholde krijgsmacht zonder adequate gevechts- en logistieke 
steun en tekorten op vele gebieden. 

Zoals iemand onlangs zei: het is nog erger dan in de tijd van het 
‘gebroken geweertje’, want toen verkeerde ons leger ook in een 
slechte staat, maar had het in ieder geval nog een behoorlijke 
omvang. Daar steekt onze ene afdeling veldartillerie schril bij af. 
Ik laat daarbij even buiten beschouwing welk deel van de afdeling 
tot het Korps Velartillerie en welk deel tot het Korps Rijdende 
Artillerie behoort; de stiel is hetzelfde. En het is op zich al een 
teken aan de wand dat we die twee korpsen in één afdeling 
moesten onderbrengen. 
Kunnen we onze hoop dan niet vestigen op een nieuw kabinet, 
waarvan de vorming inmiddels de 340 dagen al aardig begint te 

naderen? Voor zover we er iets van horen, zal Defensie er wel 
geld bij krijgen, maar de noden zijn zo hoog en de signalen over 
allerlei maatschappelijke problemen zo sterk, dat het mogelijk 
onvoldoende zal zijn om alle noodzakelijke plannen te realiseren. 
We zouden al blij moeten zijn als de grootste tekorten kunnen 
worden weggewerkt. 
Er zijn plannen genoeg voor verdere ontwikkelingen binnen ons 
vakgebied, zowel bij de grondgebonden vuursteun als bij de 
grondgebonden luchtverdediging. De technische innovaties 
doen de relevantie van ons Wapen alleen nog maar toenemen. Ik 
herinner maar aan het symposium ter gelegenheid van 100 jaar 
grondgebonden luchtverdediging en het afgelopen vuursteun-
symposium waarin het doorslaggevend belang van de diepe 
operatie en de rol van de artillerie daarin werden aangetoond.  
En afgezien van de techniek: iedere brigade moet zijn eigen 
afdeling veldartillerie hebben. Een middel in handen van de 
commandant om zelf het gevecht te kunnen beïnvloeden in 
situaties waarin luchtsteun allerminst gegarandeerd is.  

Het jaar duurt nog een aantal maanden en we mogen op het 
moment dat ik dit schrijf ervan uitgaan dat er binnenkort een 
nieuw kabinet zal zijn. Laten we inderdaad hopen dat het de 
krijgsmacht een substantiële extra financiële impuls zal geven 
waarvan ook ons Wapen zal profiteren. We kunnen dan dit jaar 
toch nog een echt jubileum vieren en hebben er vervolgens 
voldoende reden voor om dat ook volgend jaar te doen met zicht 
op een betere toekomst. 

340 jaar

Artillerie
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TEKST EN FOTO’S /// KAP EMIEL HOOGERHUIS, C-FST 2(NLD)COY EFP LTU

VANAF MEDIO FEBRUARI 2017 ZIJN WIJ ALS NEDERLANDERS ONTPLOOID 
OP EEN MILITAIRE BASIS IN HET PLAATSJE RUKLA, ALS ONDERDEEL VAN  
DE ENHANCED FORWARD PRESENCE (EFP). HET DORP LIGT 5 KM VAN HET 
GROTERE JONAVA IN DE PROVINCIE KAUNAS, CENTRAAL IN LITOUWEN. 
MIJN FIRE SUPPORT TEAM (FST) WAS SAMEN MET EEN MORTIERGROEP VAN 
DE D-COMPAGNIE VAN 44 PANTSERINFANTERIEBATALJON REGIMENT  
JOHAN WILLEM FRISO TOEGEVOEGD AAN DEZE ROTATIE EN VORMDEN  
IN DE MAANDEN MAART EN APRIL SAMEN MET ONZE SERGEANT-MAJOOR 
MORTIEREN VAN DE BATALJONSSTAF DE VUURSTEUNKETEN VAN DE EFP. 
VERDER IN DIT ARTIKEL ZAL IK U EEN KORTE BESCHRIJVING GEVEN  
OVER DE VUURSTEUNKETEN EFP EN HET (VUURSTEUN-)PROGRAMMA. 

Operatie & Oefening
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Operatie & Oefening

Allereerst wil ik u een beschrijving geven waarom de eFP er is en 
wat zijn taken zijn vanuit de NAVO. 

De voortgaande militaire opbouw en activiteiten van de 
Russische Federatie (RUS) op de oostflank zijn reden tot zorg 
voor het NAVO bondgenootschap. Deze zorg is verder versterkt 
door het Russische optreden in de Krim en de Oekraïne, alsmede 
de rol die Rusland speelt in het conflict in en om Syrië. Als reactie 
op deze ontwikkelingen heeft de NAVO hiertoe zowel in 2014 op 
de “Wales Summit”, als tijdens de “Warsaw Summit” van 2016 
maatregelen afgekondigd. Het gaat hierbij onder andere om de 
versterking van de NATO Respons Forces (NRF), inbegrepen de 
oprichting van de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) 
en de versterking van de Baltic Air Policing (BAP). 
Daarnaast heeft de NAVO ervoor gekozen haar aanwezigheid in 
het Oosten van het bondgenootschappelijk grondgebied te 
vergroten door het oprichten van NATO Force Integration Units 
(NFIU), De Tailored Forward Presence rond de Zwarte zee en de 
eFP in de Baltische Staten en Polen.

De eFP behelst een vooruitgeschoven multinationale militaire 
aanwezigheid in Estland, Letland, Litouwen en Polen, teneinde 
de lokale bevolking te laten zien dat zij op de NAVO kunnen 
rekenen bij een eventuele schending van de integriteit van hun 
grondgebied. Daarnaast dient de multinationale aanwezigheid 
ter afschrikking van RUS door een drempel op te werpen die 
RUS laat realiseren dat NAVO een schending van het bondgenoot-
schappelijk verdragsgebied niet onbeantwoord zal laten. De eFP 
is hiermee een uiting van de NAVO zijn solidariteit en vermogen 
om te reageren als Alliantie op elke vorm van agressie. Om de 
cohesie binnen de NAVO te benadrukken, zullen de NAVO-
landen op rotatiebasis met eenheden aanwezig zijn in de 
Baltische staten en Polen. 

De eFP wordt gevormd door vier Multinational Battle Groups 
(MNBG), die bestaan uit eenheden van een Framework Nation 
(FN) en Troop Contributing Nations (TCN). De MNBG’s dragen 
zorg voor het geïntegreerd kunnen optreden met een brigade 
eenheid van de Host Nation (HN). Voor 2017 ziet de samenstelling 
van de vier MNBG’s er als volgt uit:
- In Estland wordt de MNBG, naast een Estse eenheid, gevormd 

uit FN Verenigd Koninkrijk en de TCN Frankrijk;
- In Letland bestaat de MNBG, naast een Letse eenheid, uit FN 

Canada en de TCN’s Albanië, Italië, Polen, Slovenië en Spanje;
- De MNBG in Polen wordt, naast een Poolse eenheid, gevormd 

door FN Verenigde Staten van Amerika en de TCN’s Roemenië 
en GBR.

- In Litouwen bestaat de MNBG, naast een Litouwse eenheid, 
uit FN Duitsland en de TCN’s België, Luxemburg, Noorwegen 
en Nederland;

De NAVO heeft de eFP in twee fases ingedeeld:
Fase 2A DETER:
Oefenen en trainen teneinde de aanwezigheid, paraatheid, 
capaciteit en bereidheid tot verdedigen van de eenheden te 
tonen aan RUS en de lokale bevolking. Ook dient aan andere 
activiteiten invulling gegeven te worden in het kader van 
Strategische Communicatie (StratCom). Daarnaast dienen 
voorbereidingen uitgevoerd te worden om, met een korte 
reactietijd, een invulling te kunnen geven aan de taken behorende 

bij fase 2B. Hieronder valt onder andere terreinverkenningen, 
opstellen van verdedigingsplannen en integratieoefeningen met 
de LTU “Iron Wolf Brigade”. 

Fase 2B DEFENCE: 
Geldt dat de eenheid na politieke instemming binnen NAVO en 
de nationale politiek, OPCON gesteld wordt van SACEUR 
teneinde, geïntegreerd met andere NAVO eenheden, de integriteit 
van het bondgenootschappelijk grondgebied te herstellen. 
De invulling van de fase 2A bestond dus met name uit het 
uitvoeren van een oefenprogramma door zorg van de compagnie, 
het multinationale bataljon of de Litouwse Iron Wolf Brigade.  
De belangrijkste oefeningen volgen nu met een korte beschrijving 
van de inhoud voor onze vuursteunketen.

Oefenprogramma van maart t/m juni
Tijdens het oefenprogramma in de maanden maart/april hebben 
wij als FST en mortiergroep met name deel genomen aan 
reguliere niveau-1 t/m 3 oefeningen van onszelf en de Compagnie. 
Deze oefeningen vonden plaats op en rondom het oefengebied 
Rukla nabij onze kazerne. Dit oefenterrein is te vergelijken qua 
omvang met het oefenterrein naast onze kazerne in Havelte. 
Verder heeft onze Tactical Air Control Party(TACP) enkele keren 
kunnen trainen met onze Nederlandse F-16’s. Deze maakten 

Bezoek van United States Secretary of Defence, James Norman 
Mattis aan de FTX Pabrade

De eFP is hiermee 

een uiting van de NAVO 

zijn solidariteit en vermogen 

om te reageren als Alliantie 

op elke vorm van agressie.
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onderdeel uit van de Baltic Air Policing en waren zodoende in 
maart en april enkele malen beschikbaar voor Close Air Support 
(CAS) training. Daarnaast heeft de TACP enkele keren met 
Amerikaanse en Litouwse JTACs kunnen trainen met een L-39 
van de Litouwers. 

In mei hebben wij een niveau-4 oefening uitgevoerd op het 
oefenterrein Pabrade. Dit oefenterrein bevind zich in het oosten 
van Litouwen op 10 km van de Wit-Russische grens. Tijdens het 
scenario vochten wij als CV-90 compagnie tegen de Duitse 
compagnie, afwisselend in een aanvallende en verdedigende rol. 
Bij aanvang van deze oefening zijn ook de Duitse vuur- 
steuneenheden tijdelijk ontplooid in Litouwen. Tijdelijk omdat de 
Duitse politiek heeft besloten om artillerie-eenheden alleen te 
ontplooien bij de “grotere”  (vuursteun-)oefeningen waardoor er 
dus geen permanente aanwezigheid van een Duitse vuursteun- 
keten is in Rukla. 

De Duitse vuursteunketen bestond uit 1x FST, 1x FO-groep en 
1x batterij a 6 stukken PZH 2000. Deze batterij was een 
gecombineerde batterij bestaande uit 3x PZH 2000 van de 
Duitsers en 3x PZH 2000 van de Litouwers. De Litouwers volgden 
in deze periode, onder leiding van de Duitsers, een 
trainingsprogramma met de PZH 2000 en waren hiervoor 

onderdeel van de Duitse batterij. Verder werd het Joint Fire 
Support Coordination Center (JFSCC) van onze Sergeant-
majoor mortieren uitgebreid met een Hauptmann als C-JFSCC. 
Gedurende de tweede week in Pabrade, hebben wij als 
compagnie ongeveer hetzelfde scenario als aanvallende partij 
uitgevoerd tijdens een (Live Firing Exercise (LFX). 

Tijdens de LFX heeft het FST een Suppression Fire kunnen 
uitvoeren met de PZH`s en was er een CAS block met een 
Litouwse L-39. Helaas hebben wij door munitiegebrek niet 
kunnen trainen met onze eigen 81 mm mortieren. Tijdens de LFX 
week zijn ook de Noren in Rukla ontplooid. De Noren hebben op 
een rotatiebasis van 6 maanden de beschikking over 1x FST en 
1x mortier-waarnemersgroep. 

OP bezetting met Poolse FO`s tijdens Flaming Thunder 2017

81mm schieten tijdens Flaming Thunder 2017
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Na de niveau-4 oefening heeft de Duits/Nederlandse vuur-
steunketen eFP, deelgenomen aan de internationale Fire Support 
Exercise “Flaming Thunder”. Deze jaarlijkse georganiseerde LFX 
bestond, naast vuursteuneenheden uit Litouwen en de eFP, ook 
uit eenheden vanuit Polen en Letland. Deze week kenmerkte 
zich door een beperkt tactisch scenario waarbij de C-FST/FO 
groepen een advies konden uitbrengen aan een grond-
commandant. Daarnaast bestond het voornamelijk uit het 
uitvoeren van diverse Call For Fires (CFF) met de verschillende 
Fire Units (FU). 
De Fire Units bestonden uit 105mm en 120mm van de Litouwers, 
de 152mm Dana van de Polen, 155mm PZH 2000 van de 
Duitsers/Litouwers en onze eigen 81mm mortiergroep. Vooral de 
crosstrainingen van FO-groepen en Fire Units van diverse Naties 
maakte het aantrekkelijk en leerzaam.

De zogenaamde eindoefening vond medio juni plaats in de vorm 
van de “Iron Wolf” Exercise. Deze oefening was onderdeel van 
een grote internationale oefening genaamd “Saber Strike” en 
was verdeeld over de drie Baltische staten en Polen. Tijdens 
deze oefening hebben wij met het eFP-bataljon een Delay 
operatie van drie dagen uitgevoerd in de strook NW van de stad 
Jonava. Na een tactische rivercrossing, heeft het bataljon, in het 
oefengebied Rukla, een verdediging ingericht en vond en er nog 
een tweedaagse Defend operatie plaats. 

Gedurende de Iron Wolf Exercise werd ons FST versterkt met 
een Litouwse FO groep en hadden wij de beschikking over onze 
eigen 81mm, 105mm van de Litouwers en de 155mm van de 

Duitsers. Verder heeft het FST gedurende deze oefening 
meerdere CAS blokken gehad van de Duitse (inhuur) PC-9, 
Litouwse L-39 maar ook Amerikaanse steun in de vorm van 
F-16, AH-64 en een B1. Na deze oefening zijn de Duitse vuur- 
steuneenheden weer uitgeroteerd.

Static Show
Naast het oefenprogramma en gedurende onze aanwezigheid in 
Litouwen hebben wij als vuursteunketen ook veelvuldig Static 
Shows uitgevoerd. 
Dit waren shows om met name onze Fenneks en/of mortieren te 
tonen aan verschillende hoogwaardig-heidsbekleders van 
diverse landen of NAVO eenheden, maar ook aan de lokale 
bevolking op tentoonstellingen of open dagen.

Conclusie
Concluderend heeft de eFP-1 de afgelopen drie maanden met 
name de eenheden en zijn kennis en kunde getoond aan de 
Litouwse militairen en bevolking. Uit veruit de meeste gesprekken 
blijkt dat de Litouwers enorm blij zijn met onze aanwezigheid in 
hun land. De komende maanden zullen vooral bestaan in het 
verder integreren van de tweede Nederlandse rotatie in de Iron 
Wolf Brigade en het verder uitdragen van de strategische 
communicatie naar Rusland. 

Met name op het gebied van communicatie, vooral de 
interoperabiliteit van onze verbindingsmiddelen, Standard 
Operating Procedures en afstemming verantwoordelijkheden 
per land, zijn er nog genoeg uitdagingen. 

Operatie & Oefening

Foto van personeel en materieel van eFP-1 als afsluiter na Exercise “Iron Wolf”
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TEKST /// DE REDACTIE    BEELD /// KAP B.D. HARRIE MEIJERS - ELNT B.D. ERIK ATTEMA

“WE ZIJN KLEIN, MAAR WEL ZEER GERICHT OP INNOVATIE, ZO IS DE  
PANTSERHOUWITZER DE MODERNSTE VUURMOND”, LICHT KOLONEL VAN 
OCKENBURG, COMMANDANT VUURSTEUN COMMANDO, TOE. OP 28 EN  
29 JUNI JL. KWAMEN VEEL BELANGSTELLENDEN (VUSTCO) EN (INTER- 
NATIONALE EN JOINT) GENODIGDEN, O.A. 43 MECHBRIG, BIJEEN OP DE  
LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK (LBO) VOOR HET VUURSTEUN EVENT.
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Het vuursteun event 2017 stond in het teken van vuursteun aan de 
diepe operatie. Met de titel “Back to the Future” werd eigenlijk 
aangeven dat, gezien de meest recente dreiging uit het oosten, 
het thema warfighting of combat weer in belang toeneemt, in een 
wereld waar ook technologische ontwikkelingen niet hebben stil 
gestaan. Geleerde lessen vanuit het verleden zijn daarmee weer 
relevant geworden met het oog op de toekomstige veiligheid in de 
wereld.

Binnen het thema warfighting is de inzet van vuursteun essentieel 
en vooral tijdens de uitvoering van de diepe operatie levert de 
vuursteun een waardevolle bijdrage en kan zelfs van doorslagge-
vend belang zijn. Dit kan alleen in combinatie met hoogwaardige 
en moderne sensoren voor doelopsporing. 

Dit symposium zal zich daarom vooral richten op de rol van de 
vuursteun in de diepe operatie en het belang hiervan. 

Diepe operatie
Door de gewijzigde (lees verslechterde) veiligheidssituatie aan de 
randen van het NAVO-verdragsgebied, kan een conflict met een 
opponent die snel in staat is om een omvangrijke conventionele 
strijdmacht te ontplooien en zich bedient van een breed scala aan 
methodes van hybride oorlogsvoering, niet meer uitgesloten wor-
den. Om in een dergelijk conflict kans op succes te hebben, dient 
voorkomen te worden dat de tegenstander ongesleten op de op-
stellingen van gevechtseenheden stuit. Deze ongewenste situatie 
onderstreept de urgentie om al in de diepte het gevecht aan te 
gaan en een tegenstander al vroegtijdig, voordat hij zijn gevechts-
kracht volledig kan inzetten, met dillema’s op te zadelen.

Daarnaast is afschrikking in een verslechterende veiligheidssitua-
tie een belangrijk element. Alleen de beschikbare capaciteit  om 
met een goed sensornetwerk in de diepte effecten te kunnen be-
reiken werkt afschrikkend.



Lethal Loitering 
Systems

UVision designs, develops and manufactures 

smart, innovative, cost-effective, lethal aerial 

loitering systems for customers worldwide. 

UVision loitering munition systems are based 

on unique aerodynamic platform configura-

tions that meet the requirements of today’s 

new battlefield doctrines for combat opera-

tions in complex, dynamic environments.  The 

Hero systems are tailored with outstanding 

flight qualities, enhanced surveillance options, 

advanced airborne guidance and navigation

systems, precision strike capabilities and 

command and control stations fully integrated 

with communication links. The Hero family 

of systems ranges from miniature tactical 

to larger operational loitering munitions for 

air, land and naval platforms − ideal for the 
battlefield of the future!

OPERATIONAL ADVANTAGES
•  High precision strike capability
•  Highly effi cient in urban terrain
•  Ability to independently close
 the sensor-to-shooter loop
•  Reduction of collateral damage
•  Multi-operational platform: air, land and sea
•  Suitable for all military echelons

www.uvisionuav.com
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Diepe operaties (deep operations) zijn operaties die over een  
grote afstand en/of over een langere periode worden uitgevoerd 
tegen targets (capaciteit, opponent of andere doel-groep) die niet 
betrokken zijn bij close operations. Het kunnen decisive opera- 
tions zijn, maar meestal zijn het shaping operations. 

Elk organisatieniveau kent zijn eigen deep operations voortko-
mend uit de wijze waarop de benodigde informatie verkregen 
wordt en de targets aangegrepen worden. Deep operations zijn 
principieel gekoppeld aan: het beïnvloeden van de perceptie en 
het begrip, surveillance and target acquisition en interdiction op 
zowel het fysieke als het psychologische vlak
Het vuursteunevent belicht een aantal mogelijkheden van de  
vuursteun om invulling aan deze diepe operatie te geven. Hierbij 
worden onder andere de Indirect Block & Attack, Deep Strike  
en Counter Fires gepresenteerd.

Programma:
Na een geanimeerde ontvangst in de ‘officierscantine’ bestond 
het ochtendprogramma uit een aantal lezingen, gehouden in de 
(afgeschermde) sporthal op de LbO:
•  De opening werd gedaan door achtereenvolgens: Maj Henk te 

Kulve, Plv hoofd Sie S5, Bgen b.d. A.M. Rosengarten, vz VOA, 
en door Commandant Vuursteuncommando, Kol Marc van  
Ockenburg;

•  Vervolgens was het woord aan Colonel Welch van de US Army 
met een lezing over HIMARS;

•  Daarna een lezing over Targeting d.z.v Lkol Geert-Jan Heide-
kamp;

•  Tenslotte het doorlopen van een aantal, bepaalde scenario’s, 
met inbegrip van de Brigade diepe operatie, d.z.v. de Afde-
lingscommandant, Lkol Rienk Sybrandi;

•  Aan het eind van de ochtend werd het programma afgerond 
met de nieuwe ontwikkelingen binnen de vuursteun door Lkol 

Eric Jansma en was het slotwoord weer aan de Kol Marc van 
Ockenburg.

Daarna was er gelegenheid voor een lunchpauze en een informeel 
samenzijn in de brandweerhal.

Static Show 
Het middagprogramma bestond uit een Static Show op de  
meteoplaat en in de brandweerhal. Hierbij presenteerde ook de 
industrie zich met de laatste innovaties op het gebied van doel- 
opsporing en doelbestrijding. 

Op de meteoplaat waren met name de vuursteun gerelateerde 
voertuigen tentoongesteld, zoals de Pantserhouwitser, de Boxer, 
de Fennek enz. Grote publiekstrekker was de Multi Missie Radar 
van Thales, die veel bekijks trok. “Op 400 kilometer afstand kan 
deze radar gemakkelijk de locatie van het afgevuurde wapen terug 
vinden”, aldus Thales. “De radar heeft een hoge gevoeligheid  
en scant in een straal van 360 graden de omgeving af; ook klein 
kaliber wapens: Geen probleem”. “Daarnaast is het systeem  
erg snel in stelling: binnen 2 minuten is de radar operationeel”. Op 
de volgende pagina’s een kort overzicht van de Static Show.

Diepe operaties zijn operaties 

die over een grote afstand en/of

over een langere periode worden 

uitgevoerd tegen targets die niet 

betrokken zijn bij close operations.



18

Kennis & Inzicht

Acoustic pointer van 
Microflown op de Raven 
Camelarray op Fennek 
en Multi-copter met 
akoestische sensor

Northfinding 
module

Northfinding module 
en INS (Inertial 

Navigation System)

Multi-missie 
radar

Buiten op de meteoplaat
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Robuste verpakking voor 
veilig transport van o.a. 

munitie, drones, sensoren

Gehoor- en 
oogbescherming, 
combat helmen

Gun barrel condition 
monitoring

120mm mortier

Raketsystemen - LYNX 
multi-purpose autono-

mous launcher

‘Disposable’ drone,
loitering munition

Excalibur en PGK

GUN BARREL 
CONDITION MONITORING

Dacon is a supplier of an extensive system for gun barrel condition monitoring!
The system consist of: ROBINCA - a highly specialized instrument to verify deformation, degradation 
and tolerances. It document factors that over time will affect performance and safety. MViQ VideoProbe 
- advanced portable, digital flexible borescope. GBMS - database and analysis software to document 
readyness for all gun barrels.

Dacon Inspection Technology BV
Jonckerweg 20a
2201 DZ Noordwijk, THE NEDERLANDS
Phone: +31 71 74 70 110

GBMS (Gun Barrel Management 
System) approved by the Norwegian 
Armed Forces to support the service 
organization and decision makers in 
their management.

ROBINCA is a modular measure-
ment system, robotized for large 
bore gun barrel and manual for small. 
The system features full diameter 
measurement in groove, on caliber 
and in smooth bore. Robinca offers 
software assisted inspection system.

MViQ VideoProbe for visual inspection 
of 4,6mm rifle barrel and up to 76mm, 
and imported into the Robinca report.

- A SYSTEM THAT PROVIDES A FULL OVERVIEW OF YOUR ASSET AND FLEET.

To learn more about this system 
please contact our sales offices 
or visit our website 
www.dacon.no

Head Office: Dacon AS
Gamle Ringeriksvei 6,
1369 Stabekk, NORWAY
Phone: +47 21 06 35 11

 Do
n´t suspect ...

  I N S P E C T!

GUN BARREL
GBMS Management System

Binnen in de brandweerhal



GUN BARREL CONDITION 
MONITORING SYSTEM

Dacon is leverancier van een uitgebreid schietbuis conditie meetsysteem! Het systeem bestaat uit:

Dacon Inspection Technology BV
Jonckerweg 20a
2201 DZ Noordwijk, NEDERLAND
Phone: +31 (0) 71 74 70 110
www.daconbv.nl

GBMS (Gun Barrel Management 
System) 
Gegevens vanuit de Robinca meetu-
nit worden binnen GBMS omgezet in 
heldere overzichten waarbij onderhoud-
steams en gebruikers snel overzicht heb-
ben van de conditie per schietbuis, maar 
ook biedt het systeem rapportages voor 
de gehele schietbuisrange door middel 
van beschikbaarheidsoverzichten.

ROBINCA 
Een zeer gebruiksvriendelijk modulair 
systeem voor het meten van afwijkin-
gen en slijtage in elk kaliber schiet-
buis. Het systeem geeft door middel 
van diverse handmatige en geautom-
atiseerde metingen een helder over-
zicht ten behoeve van de conditie en 
de veiligheid van de schietbuis.

MViQ VideoProbe 
Additionele tool voor het uitvoer-
en van visuele voorinspecties van 
de schietbuis. Te gebruiken bij elke 
maat kaliber. Visuele data wordt 
samengevoegd in de rapportage van 
Robinca en GBMS.

– EEN COMPLEET MEET EN OVERZICHT SYSTEEM VOOR 
HET INZICHTELIJK MAKEN VAN MATERIEEL GEREEDHEID.

Wilt u meer informatie
over onze systemen
neem dan contact op:

Dacon AS
Gamle Ringeriksvei 6,
1369 Stabekk, NORWAY
Phone: +47 21 06 35 11
www.dacon.no

 Do
n´t suspect ...

  I N S P E C T!

GUN BARREL
GBMS Management System



TEKST EN FOTO’S /// VICTOR A.C. REMOUCHAMPS, LUITENANT-KOLONEL DER ARTILLERIE B.D., POLITIEK EN MILITAIR ANALIST

IN EEN VOORGAAND ARTIKEL IS HET BELANG VAN DE OEFENING ZAPAD 
2017 IN DE PERIODE 14-20 SEPTEMBER 2017 VOOR DE ONTPLOOIING VAN  
EEN RUSSISCH GARNIZOEN IN DE OMGEVING VAN OSTROVETS (BELARUS) 
BELICHT. EEN GARNIZOEN MET EEN VIER DIMENSIONEEL KARAKTER  
OP 16 KILOMETER VAN DE GRENS MET LITOUWEN, GEVULD MET EEN  
GEVECHTSEENHEID VAN ONGEVEER 300 MAN, BESCHERMD DOOR ‘DEFEN- 
SIEF’ GEORIËNTEERDE LUCHTVERDEDIGINGSEENHEDEN MET GEAVAN-
CEERDE VERREIKENDE OPSPORINGS- EN VOLGRADAR-APPARATUUR. MEER 
INFORMATIE OVER DE SAMENSTELLING VAN DE EENHEID IS NOG NIET  
BESCHIKBAAR, DOCH DE VERWACHTING IS DAT DEZE EENHEID NIET AL-
LEEN UIT INFANTERIE-EENHEDEN ZAL BESTAAN, MAAR ZAL WORDEN AAN- 
GEVULD MET EENHEDEN MET EEN ‘AANVULLENDE’ DEFENSIEVE TAAK. 
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Defensief, een term die gelet op de mogelijkheden in Rusland 
blijkbaar een andere betekenis heeft dan in het Westen. Namelijk 
het intercepteren en manipuleren van NAVO-communicaties en 
in voorkomend geval het met raketten niet-Russische 
luchtplatformen aan te grijpen om de ‘veiligheid van het 
garnizoen’ te waarborgen. Het duidt eerder op een actieve dan 
op een passieve opdracht. Heel geruststellend zal het in de oren 
van de doorsnee Litouwer niet klinken.

Bekende oefeningsopzet
Onder druk van de regering in hoofdstad van Wit-Rusland 
(Belarus) Minsk is de oefening weliswaar afgeslankt1, maar door 
parallel aan de manoeuvres op Belarus territoir ook op eigen 
grondgebied een aantal oefeningen in synergie en harmonie te 
laten verlopen, kan Moskou toch een aantal geopolitieke wensen 
van Poetin op militaire uitvoerbaarheid toetsen. De opzet en 

uitvoering van ZAPAD 2017 vertonen veel overeenkomsten met 
de oefening KAVKAZ 2008, die in het grensgebied met Georgië 
plaatsvond en tot de annexatie van Abchazië en Zuid Ossetië 
heeft geleid. Aan deze oefening, gepland en geleid door het 
Militaire District Zuid, namen volgens Moskou slechts 8000 
militairen van het 58ste Leger (Militaire District Zuid) hoofdkwartier 
in Rostov aan de Don) deel. Vrijwel alle aanwezige eenheden 
kregen plotseling opdracht om het buurland Georgië binnen te 
vallen en die amper 8000 man (minus) slaagden er in om binnen 
vijf dagen niet alleen de twee eerder genoemde regio´s te 
bezetten, maar ook door te trekken tot een paar kilometer van de 
noordrand van de Georgische hoofdstad Tbilisi. 
Na de bezetting van de beide regio´s voerde Poetin de druk 
dermate op dat - gesteund door Moskou-adepten onder de 
media - hij erin slaagde de publieke opinie tegen president 
Saakasjvili te doen keren en hem te dwingen af te treden. Door 

Operatie & Oefening

OVER DE AUTEUR
Ik ben artillerieofficier geweest gedurende meer dan 34 jaar. Gediend bij alle afdelingen lichte 
luchtdoelartillerie en als laatste artilleriefunctie was ik commandant van de 41ste Pantser- 
luchtdoelartilleriebatterij in Langemannshof. Overgegaan naar de Intelligence-wereld en in een 
aantal NAVO hoofdkwartieren (LANDCENT, IFOR, SFOR, SHAPE) gewerkt als Inlichtingen- 
officier. In mijn laatste functie in SHAPE was ik verantwoordelijk voor het volgen van alle 
ontwikkelingen in de landen van de voormalige Sovjet Unie. In SHAPE was ik de projectofficier 
voor het bijhouden en schrijven van de jaarlijkse SHAPE inlichtingenanalyse. (SHAPE RISK 
ASSESSMENT). 

Omdat ik inmiddels bijna vijftien jaar in Vilnius, Litouwen woon, bleef ik geïnteresseerd in de 
ontwikkelingen bij onze nabije buren. Ik woon op ongeveer 70 kilometer van het voormalige 
IJzeren Gordijn, hoewel dat “voormalig” gerust tussen haakjes kan worden geplaatst. Nadat 
Rusland in 2008 Georgië binnenviel besloot ik opnieuw een archief aan te leggen en de 
ontwikkelingen met toenemende ongerustheid te gaan volgen. In het bijzonder nadat Rusland 
Oekraïne binnenviel in 2014, het Krimschiereiland annexeerde en in Oost-Oekraïne zorgde 
voor permanente agressie. Inmiddels tracht ik mijn ongerustheid te delen met zo veel mogelijk 
mensen en schrijf nu mijn artikelen voor een steeds uitgebreider publiek (Carré, Armex, 
Defensie Platform, Coalition for Defense, Sta Pal,) Al mijn werk is op mijn website terug te 
vinden (www.remouchamps.eu) 

Het oord Ostrovets (Belarus), dicht bij de grens van Litouwen

Lkol b.d. Artillerie Victor 
Remouchamps



de inval in Georgië sloeg Poetin twee vliegen in een klap: stoppen 
van het Georgisch aanschurken tegen het Westen en een 
springplank naar Armenië en Azerbeidzjan om die twee staten in 
een politieke houdgreep te kunnen nemen. Stap voor stap zou 
Moskou zijn invloed zonder veel ruchtbaarheid kunnen uitbreiden 
om de gehele regio onder haar invloed te brengen en controle te 
krijgen op de doorvoer van olie en gas uit de Kaspische Zee 
regio naar Europa.

Poetins groeiende wrevel over, Aleksandr Lukashenko´s 
(president van Belarus) uitspraken omtrent de Russische rol in 
het oosten van de Oekraïne, diens reserve tegen een Russische 
luchtmachtbasis in het grensgebied met de Baltische staten, 

diens flirtage met het Westen en zijn pogingen om Westerse 
goederen als Belarus-producten op Russische markten te slijten. 
Voorts het verwijt dat Lukashenko, ondanks de stroom Russische 
roebels en zwaar gesubsidieerde gas- en olieleveranties, zijn 
dankbaarheid op een aparte manier toont. En tevens de 
voortdurende accentuering van de eigen cultuur, identiteit en 
taal van Belarus. Allemaal ontwikkelingen die Poetin in het 
verkeerde keelgat geschoten zijn en aldus onderstrepen dat 
door de koerswijziging van Lukashenko de broederliefde tussen 
Moskou en Minsk tot het nulpunt is gedaald.

Moskou laat niets aan het toeval over
Het lijkt er sterk op dat ZAPAD 2017 een déjà vu zal worden van 
KAVKAZ 2008. Signalen dat het die kant op gaat zijn de afgelopen 
maanden duidelijk herkenbaar. 

Kaart met overzicht van ZAPAD 2017

Overzichten van de regio en waar de troepen tijdens ZAPAD 2017 oefenen
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Reshetnikov2 publiceerde in februari 2017 een artikel met de titel 
“Terugkeer in het Rijk” die veel leek op Nazi-teksten uit de jaren 
´30, waarin werd aangedrongen om voormalige Duitse gebieden 
“Heim ins Reich” te krijgen. Het resultaat daarvan is bekend. 
Rusland heeft bovendien afgedwongen dat een “kleine 
beveiligingseenheid” wordt gestationeerd bij het dorpje 
Ostrovets, waarbij de term kleine in dezelfde orde van grootte 
geplaatst moet worden als het veronderstelde defensieve 
karakter van de luchtverdediging die ter bescherming van het 
garnizoen bij Ostrovets wordt ontplooid.

Dat kleine beveiligingsdetachement is 300 man sterk en op 
papier afkomstig van de Russische Nationale Garde uit Sint 
Petersburg. Waarom op papier? Omdat in Sint Petersburg een 
kernstaf zit, gevuld door een paar officieren. Dat kleine 
detachement wordt versterkt met luchtverdedigingsmiddelen, 
voorzien van doelopsporings- en volgcapaciteit. 

In de voorbereidingsfase van ZAPAD 2017 is de complete 
generale staf van de Belarus krijgsmacht in een Russisch 
‘oefeninghoofdkwartier’ opgenomen, waarbij de gehele com-
mandovoeringprocedure van alle beschikbare en inzetbare 
Belarussische eenheden door hun Russische broeders op de 
voet gevolgd kan worden. In het kader van de oefening wordt 
ook in het kader van de samenwerking de inlichtingencapaciteit 

van Belarus als essentieel onderdeel van de oefening door de 
Russische collega’s ‘overgenomen’.
Het onlangs afgesloten verdrag tussen de Russische Federatie 
en Belarus voor een sterkere integratie van de luchtverde- 
digingssystemen van beide landen zal tijdens de oefening in 
praktijk worden getoetst op effectiviteit. 
De vraag is of gezien de enorme inspanningen en daarbij 
behorende geld-, personeel en logistieke stromen, die 
luchtverdedigings-paraplu weer ontmanteld zal worden dan wel 
operationeel blijft. In navolging van het verwijt dat Westerse 
producten als Belarus-producten op de Russische markt zijn 
gebracht, worden grensovergangen tussen Rusland en Belarus 
bemand door Russische KGB/FSB functionarissen om de 
‘smokkel’ van Westerse producten te stoppen en te voorkomen. 
Hier onder en aantal opnamen door Inform Napalm gemaakt in 
de afgelopen weken. Russisch materieel dat tijdens de oefening 
ZAPAD 2017 zal worden ingezet.

In het zuiden van Belarus is tegen de Oekraïense grens een 
nieuwe spoorlijn aangelegd, wat ook in de voorbereidingsfase 
van KAVKAZ in 2008 het geval was. Die spoorlijn werd toentertijd 
gebruikt bij de inval in Georgië. Binnen het raamwerk van de 
ZAPAD 2017 kan Moskou ook Russische militairen ontplooien in 
de Donbas. De internationale inlichtingenorganisatie Inform 
Napalm constateerde in augustus, dat in het grensgebied met 
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Oekraïne de opvoer van Russisch materieel in volume en 
frequentie sterk was gegroeid. Signalen dat een troepenopbouw 
aan de grenzen van de Oekraïne al in gang is gezet. Daarom 
moet het niemand verbazen dat voorbereidingen voor een 
gelijksoortig scenario als voor de inval in Georgië al maanden 
geleden in Belarus vrijwel voltooid is. De geïnteresseerde lezer is 
middels een aantal artikelen daarover geïnformeerd3 en ge- 
waarschuwd voor de eventuele gevolgen voor de Baltische 
staten en de aan Rusland en Belarus grenzende NAVO-lidstaten. 
In de Europese hoofdsteden bleef het echter akelig stil. Geen 
beweging, geen geluid, geen actie.

ZAPAD 2017 om het Russische huis op orde te krijgen?
Het is inmiddels wel duidelijk geworden dat ZAPAD - net als 
KAVKAZ - door de getroffen voorbereidingen zich niet zal 
beperken tot een oefenscenario op operatief en tactisch niveau, 
maar zich ook op het strategische niveau zal gaan bewegen. 
Moskou heeft de voorbereidingen voor een sprong voorwaarts 
op het grondgebied van één van de buurlanden al afgerond. Het 

zal - zoals al vaker is vastgelegd in artikelen - meewarig kijken 
naar de dappere uitstraling van NAVO-eenheden die in Litouwen 
proberen uit enkelvoudige eenheden een samengebundelde 
geloofwaardige gevechtskracht te creëren. Het deert Moskou 
nauwelijks, wetende dat die getalsmatige 4000 man geen partij 
zijn voor de eenheden die het grondgebied van Belarus in de 
periode eind augustus-begin september zullen opstomen.

Conclusie
Binnen de context van een oefening militairen en materieel 
binnen kruien om het geheel in 2018 up and running te hebben, 
geeft een indruk van het dedain waarmee Moskou naar de 
worsteling van diverse NAVO-lidstaten in Litouwen kijkt om een 
brigade op de been te brengen. Het gebeurt allemaal onder de 
neuzen van Berlijn, Parijs en Brussel. 
Doch het heeft er alle schijn van dat die te druk bezig zijn met het 

pamperen van migranten en de daarmee samenhangende 
groeiende frequentie van moslimaanslagen in West Europa.  
In die hoofdsteden staat bij het loket ‘Neutraliseren van Russische 
agressie’ al maanden een bordje met de tekst “ben even weg, 
kom zo terug”. Triest, maar waar!

Operatie & Oefening

NATO-basis in Rukla waar ook een Nederlandse eenheid 
is ondergebracht

1 13.000 man, waarvan 3000 Russen en 680 militaire eenheden waarvan 280 Russische eenheden. 

 Dat volume verschilt niet veel van het volume in 2013. 
2 Leonid Petrovich Rshentnikov is een gepensioneerde luitenant-generaal en KGB-maatje van Poetin, die tijdens zijn actieve 

 dienst het Russische “Head of an informational-analytical Department” was. Uitspraken zoals deze kunnen alleen maar 

 gepubliceerd worden met toestemming van het Kremlin.
3 “Wacht auf Verdammte dieser Erde”(4 maart 2017). “Oplaaiende bosbranden in Oost Europa” (20 maart 2017), “Belarus, 

 springplank naar de Baltische regio” (6 juni 2016).

Signalen dat een troepen-

opbouw aan de grenzen van de 

Oekraïne al in gang is gezet.
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“HET IS ECHT BAANBREKEND WAT HIER GEBEURT. LUCHTVERDEDIGING  
IS EEN HELE SCHAARSE, DURE CAPACITEIT, TERWIJL DE DREIGING  
RELEVANT IS.” COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN GENERAAL TOM  
MIDDENDORP ZEI DIT OP DE DAG DAT NOORD-KOREA EEN RAKET OVER 
JAPAN SCHOOT. ENKELE UREN LATER BEKRACHTIGDEN MIDDENDORP  
EN ZIJN DUITSE COLLEGA GENERAAL VOLKER WIEKER DE VERDERE  
INTEGRATIE VAN DE DUITSE EN DE NEDERLANDSE LUCHTVERDEDIGING. 
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Middendorp: “We werken op vele manieren samen met Duits-
land. De tanksamenwerking is bekend. Het zijn unieke voorbeel-
den in heel Europa. Het is dus ook van belang als signaal:  
hoe kunnen we elkaar beter gaan vinden, met name op gebieden 
van schaarste.”

Dreiging groter
De nu getekende samenwerkingsovereenkomst Apollo is vol-
gens Middendorp niet alleen zo belangrijk vanwege de hoge, 
gedeelde kosten. De noodzaak van goede luchtverdediging 
neemt alleen maar toe. 

“We zien nu dat niet alleen landen, maar ook terroristische orga-
nisaties en lokale machthebbers in onstabiele regio’s, steeds 
makkelijker toegang krijgen tot allerlei raketsystemen. Daar 
moeten we tegen opgewassen zijn. We moeten de bevolking 
kunnen beschermen tegen aanvallen vanuit de lucht. Denkt maar 
aan de BUK-raket, waarmee de MH17 is neergehaald.”

Wat Middendorp betreft wordt deze samenwerking op termijn 
ook opengesteld voor andere Europese partners. “Het gaat im-
mers om dure en technologische hoogwaardige capaciteiten. 
Dat kun je als land eigenlijk niet alleen doen.”

Patriot-luchtverdedigingssysteem
Duitsland en Nederland werken al langer samen met het  
Patriot-luchtverdedigingssysteem. Sinds eind 2016 is een 
Duits-Nederlandse eenheid operationeel die geschikt is voor uit-
zendingen. Maar al in 2013 traden de landen samen op bij het 
beschermen van de Turkse steden Adana en Kahramanmaras 
tegen ballistische raketten uit Syrie. Wieker: “Tijdens die missie 
realiseerden we ons al dat duurzame samenwerking essentieel 
is. Dat wordt alleen bewerkstelligd door betere, geïnstitutio- 
naliseerde samenwerking en dat doen we nu met Apollo.”

Binationaal kenniscentrum
Apollo brengt een Duitse luchtverdedigingseenheid van zo’n 300 
militairen onder bevel bij het Nederlandse Defensie Grondge-
bonden Luchtverdedigings Commando (DGLC). De Duitse een-
heid blijft gehuisvest in het Duitse Todendorf. Wel krijgen de staf, 
het kenniscentrum en de opleidings- en trainingseenheid van het 
DGLC versterking van Duitse collega’s.
Onderzocht wordt hoe de Duitse en Nederlandse luchtverdedi-
gingseenheden nog intensiever kunnen samenwerken qua doc-
trinevorming en opleidingen. Ook wordt er een binationaal ken-
niscentrum opgezet om de bestrijding van bemande en on- 
bemande toestellen en ballistische raketten te verbeteren.

Nieuws van het Wapen

Duitse en Nederlandse Patriot-eenheden oefenen samen 
op Kreta (oktober 2016)

Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp (rechts) 
schudt zijn Duitse collega generaal Volker Wieker (links) de hand 
na het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst Apollo, 
29 augustus 2017.
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After WWI the principle of using aiming poles in combination with 
an optical device was introduced to mortars (they had been used 
for field artillery since late 19th century) and this is still today the 
method used for aiming a mortar correctly towards a target.

In 2009, the Norwegian company Vinghøg AS, started a develop-
ment to replace the old sighting devices with a revolutionizing 
electronic aiming device that should: reduce time to fire (and tar-
get), increase pointing accuracy and provide easier means of ai-
ming. In combination with Rheinmetall’s complete qualified range 
of ammunition - like IHE with PD and/or Multi-option fuze, IHE PFF 
and smoke and illuminating effects - the effectiveness of your 

mortar system will be unbeatable.

Increased accuracy
The VINGPOS Electronic Aiming System (EAS) is comprised of a 
sensor box, mounted onto the bipod, that measures movements 
of the barrel very accurately by means of MEMS gyro technology, 
inclinometers and accelerometers. In addition to the sensor box, 
the system also comprises aiming software (SW) using a “bulls 
eye” principle for alignment. 

Pending on user requirements, the SW can be run on Mil PC, 
handheld device or any other HW that supports Win XP.

Defensie-Industrie

IN 1915 THE MODERN 81 MM (3 INCH) MORTAR WAS DEVELOPED BY SIR  
WILFRED SCOTT-STOKES. AIMING WITH THE “STOKE” MORTAR WAS  
BY MEANS OF A PAINTED WHITE LINE ON THE BARREL WHICH WAS LINED  
UP WITH THE TARGET.
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Reduced time-to-target
Build up of the complete mortar system including the VINGPOS 
EAS can be completed in less than 60 seconds by simply atta-
ching the sensor box to its bracket on the bipod and connect to 
PC (or similar)during build-up. Calibration of the VINGPOS EAS 
only needs input of a known direction (such as North) to establish 
a calibration. This input is normally provided from existing in ser-
vice (GPS) equipment .Calibration itself is done by a simple push 
of a button and consumes some 10 seconds.

Once calibration is completed, the mortar is ready for fire. The fire 
solution (Azimuth and Elevation) is entered into the EAS SW and 
the bulls eye principle guides the operator to correct gun laying in 
an graphical organic way.

Total mortar system accuracy is proven better than 5 mils. Actual 
testing by user confirms the following average times for (re)aiming: 
5 seconds (within bipod) and 9 seconds (outside bipod). 

Interesting to note is that user firing campaigns showed that the 
EAS actually allows for reduction of the firing crew by having only 
one operator to conduct aiming in both directions with no loss of 
time for aiming and time to target. Additional shown benefit is that 
the VINGPOS EAS allows night (or reduced sight) firing without 
reduction in aiming accuracy and no reduction in time-to-target as 
no additional illumination is needed. 

Enhanced mobility 
Vinghøg’s MWS81/120 mortar is the very latest product which will 
be ready for market during 2018 for vehicle integration. Combi-
ning low weight and volume with the unique VINGPOS software, it 

Defensie-Industrie

AIM DIALOG: OUTSIDE TARGET AIM DIALOG: UNSAFE AIM DIALOG: ON TARGET

VINGPOS ELECTRONIC 

AIMING SYSTEM

will be a competetive product for the customer with (high)  
demands on accuracy, time-to-target and mobility.

Gunnar Andersson
Business Development Director Vinghøg AS

Martin van de Voorde
Area Sales Manager Rheinmetall Defence
Mobile:   +31 657 991 349
Email:     martin.vandevoorde@rheinmetall.com

Vinghøg AS-Norway is fully owned by Rheinmetall and has a strong 

focus on Indirect Fire and Weapon Improvement products.
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VERPLAATSEN PER HELIKOPTER EN DAARNA METEEN MET SCHERP SCHIE-
TEN. VOOR DIE UITDAGING STOND GISTEREN DE CHARLIEBATTERIJ  
VAN HET VUURSTEUNCOMMANDO OP HET ARTILLERIESCHIETKAMP IN  
‘T HARDE. 1,5 JAAR VOORBEREIDING GING VOORAF AAN HET GECOMBI- 
NEERDE OPTREDEN MET CHINOOK-TRANSPORTHELIKOPTERS EN 120MM- 
MORTIEREN. DIE INSPANNINGEN BLEVEN NIET ZONDER RESULTAAT.
 

Nieuws van het Wapen
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De mortierbatterij moest militairen ondersteunen die op ‘vijan- 
dige eenheden’ waren gestuit in het voorterrein. Haar taak: op 
een paar kilometer afstand enkele doelen uitschakelen. 
Om de collega’s snel vuursteun te bieden, vlogen de mortieristen 
naar door de vijand gedomineerd gebied, mét al hun materieel 
en bracht zo snel mogelijk vuur uit.

Lossen en schieten
Op de locatie waar het peloton zou worden opgepikt, bereidde 
dit zelfstandig de voertuigen, mortieren en munitie voor op ver-
trek. Ook haakte de eenheid het materieel onder de Chinooks. 
De groene transporthelikopters vlogen af en aan. 

Eenmaal aangekomen op de plek van bestemming was het rap 
lossen, mortieren in stelling brengen en schieten. Terwijl de der-
de serie Chinooks kwam aanvliegen, vuurde de eerste mortier-
groep al enkele brisantgranaten af.

Eenvoudiger in te zetten
“Hier word ik blij van”, lacht kapitein Luuk van Bommel van het 
VuursteunCommando. “We hebben laten zien dat we ons zelf-
standig kunnen verplaatsen per helikopter met al ons materieel 
om daarna gericht vuur uit te brengen.” De mortierbatterij levert 
grondgebonden vuursteun aan 11 Luchtmobiele Brigade, het 
Korps Mariniers en het Korps Commandotroepen. 

“Tot nu toe verzorgden deze eenheden alle randvoorwaarden 
voor onze inzet per helikopter. Nu kunnen wij dat zelf. Dat maakt 
het voor hen een stuk eenvoudiger om ons in te zetten.”

Neventaken
Aan het succesvolle optreden ging zoals gezegd een heel traject 
vooraf. Iedereen in het peloton doorliep de Basis Helikopter  
Training. Ook kregen de mortieristen een neventaak. Zo zetten 
sommigen het loodzware materieel op de juiste wijze klaar,  
bewaken anderen de veiligheid op het landingspunt en staan 
weer anderen in verbinding met de helikoptervliegers van het 
Defensie Helikopter Commando. Zo zorgt de eenheid dus  
voortaan zelf voor een zorgvuldige verplaatsing en inzet.

Foto links: De eenheid haakte het materieel zelf onder de Chinooks.
Foto boven: De Charliebatterij van het VuursteunCommando 
brengt vuur uit.
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EXPAL Systems develops, produces and integrates a large  
portfolio of products and services for the defence and security 
industries. Its clients are Ministries of Defence and armed forces 
from around the globe, international organisms and other leading 
defence companies. Currently, EXPAL’s products and services in 
service in over 60 countries.

The knowledge, capabilities and technologies, added to its 70 
years’ experience developing and manufacturing weapons sys-
tems, ammunitions and explosives allows EXPAL to offer the 
“One-Stop Shop” solution for Indirect Fire Support.
Mortar fire support implies: observing, aiming, deciding and  
acting. These requirements are covered by the industry, but not 

always as a complete solution, being the customer the one  
integrating all the different elements and creating a complete  
system. Something similar happens if we focus on the logistic 
needs. With this complete vision of all the needs that are deman-
ded, EXPAL has been working on giving global solutions not only 
to the operational needs, but also to logistic needs integrating all 
of them into the ʻOne-Stop Shopʻ concept for mortar systems.

This integrated solution includes: mortar system (60mm, 81mm, 
120mm); mortar systems integrated on a 4x4 high mobility light-
weight vehicle (EIMOS) to improve the acting phase; fire support 
information system for mortars and artillery guns (TECHFIRE), one 
of the widest range of ammunition and mini-UAV as Unmanned 
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EXPAL OFFERS A UNIQUE AND COMPLEMENTARY RANGE OF PRODUCTS  
TO MEET ALL MISSION NEEDS IN ARTILLERY AND INFANTRY OPERATIONS. 
ITS “ONE-STOP SHOP” GLOBAL SOLUTION INCLUDES MORTAR SYSTEMS,  
FIRE CONTROL SYSTEMS, AMMUNITION, MINI UAVS AND TACTICAL  
TRAINING SIMULATORS. ALL OF THEM COORDINATED AND SERVING  
THE SAME MISSION.

This Fire Control System (Techfire) 



Forward Observer (SHEPHERD-MIL). To improve training, not  
only with various types of long and short range practice  
ammunition, EXPAL developed a tactical training simulator for 
mortar units (SIMOX) and a 3D electronic training aids for  
in-room training (e-TRAIDS) to improve the maintenance of  
the mortar system. All of these products and systems are  
integrated and can work together.

Finally, EXPAL has the capability to perform the phase out of  
products and systems. The company is able to determine and 
extend the due date of old stocks of ammo being the world  
leader on green demilitarization and the only company able to  
recycle the energetic materials in civil explosives.

EXPAL “One-Stop Shop” solution offers a single point of contact 
for customers regarding: Procurement, Intellectual Property,  
Production, Quality Assurance, Logistic and customer Support 
Service.
 
EXPAL´s “One-Stop Shop” for Mortar Systems includes:

Mortars and Ammo
EXPAL is a worldwide leader in mortar systems and ammunition. 
These systems, range 60, 81, and 120mm, offer an excellent  
balance between weight and manageability of the platform. Fast 
positioning time, high operability and ease of operation and  
maintenance are others of their features.

EIMOS
The combination of a 81 mm long-range mortar and a 4x4 high 
mobility lightweight vehicle results in a weapon system with  
the firepower and mobility suited to support units in current  
missions, in which responsiveness and mobility are crucial.

TECHFIRE
This Fire Control System for mortars and artillery integrates a 
broad range of weapons and sensors in the execution of complex 
ballistics calculations. It allows automating and accelerating all  
the tasks related to direct or indirect fire, as well as, increasing 
precision and control.

SHEPERD-MIL
SHEPHERD-MIL is discrete and easily deployable UAV with the 
shape of a bird used for aerial reconnaissance and target  
acquisition. It incorporates Day/Night cameras and allows auto-
matic take-off and landing, as well as, “waypoints” guided  
navigation. SHEPERD-MIL is integrated into the fire support  
information system TECHFIRE by EXPAL, as a complement of the 
Forward Observer (FO).

eTRAIDS
This 3D application includes technical documentation involving 
logistic systems, maintenance and training.

SIMOX
SIMOX is a high-fidelity indirect fire simulator that increase and 
maintain the skills and tactics of the mortar forces and get them 
trained for the complex engagements they will be facing.

“Mortar fire support implies:

observing, aiming, deciding and 

acting. These requirements are 

covered by the industry, but not 

always as a complete solution...”

Defensie-Industrie
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The mini UAV Shepherd-MIL as Unmanned Forward Observer 

Mobile mortar systems solutions

Fast operation with EIMOS 



For more information contact Goliath-Hollinda. By email: carl.vanhaastert@goliath-hollinda.nl
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KOLONEL PETER GIELEN HEEFT WOENSDAG 30 AUGUSTUS HET COMMAN-
DO OVER HET DEFENSIE GRONDGEBONDEN LUCHTVERDEDIGINGSCOM-
MANDO (DGLC) OVERGEDRAGEN AAN ZIJN RANGGENOOT JAN BLOM.  
ONDER BELANGSTELLING VAN COMMANDANT LANDSTRIJDKRACHTEN,  
DE BURGEMEESTERS VAN GEMERT-BAKEL EN VENRAY, FAMILIE, GENO- 
DIGDEN EN INWONERS VAN DE GEMEENTE VOND DE CEREMONIE  
PLAATS OP HET RIDDERPLEIN IN GEMERT.
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‘Als ik terugkijk naar de afgelopen 3 jaar - de missie in Turkije, 
schietoefeningen op Kreta, de oefening Joint Project Optic 
Windmill, Landmachtdagen, oefeningen met 11 Luchtmobiele 
Brigade, 43 Gemechaniseerde Brigade, de Vloot en het Korps 
Mariniers – hebben jullie getoond waar jullie toe in staat zijn en 
hebben jullie laten zien dat de kennis die jullie bezitten nood- 
zakelijk is voor operaties van anderen’, aldus Peter Gielen in zijn 
dankwoord richting de eenheid. 

Na een korte ceremonie, waarbij de DGLC-vlag werd overgedra-
gen aan kolonel (KLu) Jan Blom als symbool voor het comman-
do over de eenheid, volgde er een flyby van een C-130 Hercules 
transportvliegtuig. Dit vliegtuig, van het 336 Squadron van  
de vliegbasis Eindhoven, wordt met name gebruikt om  
operaties van de Koninklijke Landmacht naar inzetgebieden en 
vredesmissies te ondersteunen. 
Kolonel Jan Blom bedankte zijn voorganger voor zijn aandeel in 
deze prachtige eenheid en voor de impuls die de samenwerking 
met Duitsland, Amerika en het Verenigd Koninkrijk de afgelopen 
3 jaar heeft gekregen. Als trotse nieuwe commandant wil hij sa-
men de uitdaging aan gaan en alles in het werk stellen om waar 
en wanneer nodig gereed te staan met lucht- en raketverdedi-
ging of humanitaire hulp. ‘Wij zullen er zijn: voor Nederland en 
het bondgenootschap!’.

De scheidende commandant, kol Peter Gielen

De aantredende commandant, kol Jan Blom

Overdracht van de DGLC-vlag

FlyBy door een C-130 Hercules transportvliegtuig
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Luitenant-kolonel Van Broekhoven wordt geroemd omdat hij zich 
tijdens zijn hele dienstperiode structureel ook buiten werktijden 
uitzonderlijk intensief heeft ingezet, onder andere bij uitzendingen 
naar Bosnië en Turkije, waarneming van diverse commandanten 
en bij de oprichting van het Opleidings- en Trainingscentrum 
Grondgebonden Lucht- en Raketverdediging. 

Hij heeft vijf grootschalige reorganisaties (be-)geleid met ingrijpen-
de consequenties voor grote groepen defensiepersoneel, waaron-
der de oprichting van DGLC in Venray (samenvoeging van onder-
delen van Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht van 
2010-2012). Maar het meest in het oog springt zijn niet aflatende 
inzet bij de invoering van het Army Ground Based Air Defence 
System (1997-2006), waarbij hij zorgde voor de invoering van dit 

nieuwe wapensysteem en een verandering in de filosofie over de 
wijze van inzet van deze systemen. 

Daarnaast heeft hij  zich als vrijwilliger ingezet als voorzitter van de 
Personeelsadviesraad Luchtdoelartillerie, voorzitter van de stuur-
groep Viering 100 jaar Grondgebonden Luchtverdediging in 2017, 
bestuurslid/voorzitter van Jong Brabant (voetbalvereniging met 
600 leden), hockeycoach bij Mixed Hockey Club Berkel-Enschot 
en wiskundebegeleider voor middelbare scholieren.

Burgemeester Gilissen verving bij de uitreiking burgemeester  
Peter Noordanus van Tilburg, die op 29 september zijn eigen af-
scheid als burgemeester viert. R. van Broekhoven is woonachtig 
in Berkel-Enschot, gemeente Tilburg.

Nieuws van het Wapen

BURGEMEESTER HANS GILISSEN HEEFT VRIJDAG 29 SEPTEMBER AAN  
LUITENANT-KOLONEL RENÉ VAN BROEKHOVEN (59) EEN KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDING UITGEREIKT BIJ GELEGENHEID VAN DE VIERING  
VAN DIENS AFSCHEID IN DE OFFICIERSMESS VAN HET DEFENSIE  
GRONDGEBONDEN LUCHTVERDEDIGINGSCOMMANDO IN VENRAY. HIJ  
IS BENOEMD TOT RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU MET  
DE ZWAARDEN.
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In 2013 is er door een officier van de 55e Artillerie Brigade een 
Android applicatie ontwikkeld voor het versimpeld versturen van 
target data voor de D-30 houwitser. Deze applicatie werd veelvul-
dig gebruikt door ongeveer 9000 Artilleristen van de Oekraïense 
strijdkrachten. Vervolgens is er een applicatie met vrijwel dezelfde 
naam gelanceerd, echter bevatte deze applicatie zogenaamde 
malware. Malware is een vorm van kwaadaardige software. 

Waarschijnlijk is de applicatie door de Russische Federatie ont-
wikkeld en verspreid, maar dit is nooit bewezen. Daarbij is het 
waarschijnlijk dat militairen van het Oekraïense leger (in het bijzon-
der Artilleristen) specifiek zijn benaderd de applicatie te installe-
ren. Deze militairen waren immers in de veronderstelling dat de 
applicatie was ontwikkeld door hun eigen eenheid. Het gevolg 
was echter dat, bij het uitbreken van de vijandelijkheden in 
Oost-Oekraïne in 2014, pro-Russische separatisten op de hoogte 
waren van locaties van Oekraïense posities en stellingen. Dit met 
grote verliezen aan Oekraïense zijde als gevolg. De malware gaf 
daarbij de mogelijkheid om persoonsgegevens, contacten, tele-
foongesprekken en tekstberichten te achterhalen. 

Het artikel illustreert het belang van ‘digitale camouflage’ en  
cyber defence. Iedere militair, van hoog tot laag, moet zich bewust 
zijn van de risico’s in dit nieuwe operationele domein. Laten we 
beginnen met het succesvol uitvoeren van oefeningen zonder  
het gebruik van de mobiele telefoon...

Het gehele artikel van Cowdstrike is terug te vinden via:
https://www.crowdstrike.com/resources/reports/idc-vendor-
profile-crowdstrike-2/

TEKST /// KAPITEIN ERIK H.F. DONKERSLOOT MA (HFD SIE S2 VUSTCO)

HET ARTIKEL VAN CROWDSTRIKE BESCHRIJFT HOE EEN MOBIELE APPLI- 
CATIE VAN DE OEKRAÏENSE STRIJDKRACHTEN IS VOORZIEN VAN KWAAD-
AARDIGE SOFTWARE, WAARDOOR DE STRIJDKRACHTEN VAN DE RUSSISCHE 
FEDERATIE EN PRO-RUSSISCHE SEPARATISTEN OP DE HOOGTE WAREN 
VAN (DEFENSIEVE) POSITIES VAN DE OEKRAÏENSE STRIJDKRACHTEN. 

The filename                         was linked to a legitimate application 
which was initially developed domestically within Ukraine by an 
officer of the 55th Artillery Brigade named Yaroslav Sherstuk. In 
media interviews Mr. Sherstuk claims that the application, which 
had some 9000 users, reduced 
the time to fire the D-30 from 
minutes to seconds. No evi-
dence of the application has 
been observed on the Android 
app store, making it unlikely 
that the app was distributed 
via that platform. D-30 getrokken Vuurmond
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Amoveren is en mooi woord voor slopen. En dat is er met een  
aantal gebouwen op de Lkol Tonnet Kazerne (LTK) en op  
de Legerplaats bij Oldebroek (LbO) gebeurd. 

Op de LTK is eindelijk na de zomer actie genomen op het laten 
verdwijnen van de manschappenkantines, maar de grote filmzaal 
staat er nog (31 augustus 2017). Op de LbO is de werkplaats van 
het Artilleriemuseum op het Benedenkamp verdwenen. 

Voor insiders: het gebouw tegenover het Arsenaal. Er is gelukkig 
nog een andere (weliswaar kleinere) werkplaats op de LTK voor 
terug gekomen. 

Degenen die zijn opgeleid bij de Kaderbatterij van de ASO op  
de LbO aan de Prins Willem-Alexander weg, in de buurt van de 
Bovenpoort zullen tevergeefs hun Alma mater van destijds  
zoeken, Die is inmiddels ook met de grond gelijk gemaakt.

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

Nieuws van het Wapen

Grote verbouwingen op de Legerplaats bij Oldebroek en 
de Luitenant-kolonel Tonnet Kazerne in ‘t Harde
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De visie van Brigadegeneraal b.d. Van Wiggen sluit in dit opzicht 
naadloos aan op het gedachtegoed van de commandant van de 
43e Gemechaniseerde Brigade, de Brigadegeneraal Swillens. 
Tijdens het seminar van 43X eind vorig jaar over de Russische 
dreiging zette de generaal uiteen welke fundamenten in zijn 
optiek diende te veranderen om uiteindelijk een meer adaptieve 
en sneller anticiperende landmacht te realiseren. Eén van zijn 
punten ter verandering en verbetering is commandovoering. 

Net als Generaal Van Wiggen dient volgens hem het tempo van 
besluitvorming omhoog te gaan teneinde sneller en adequater te 
kunnen reageren op veranderingen in een omgeving waarin 
tijdsdruk, schaarse en onvolledige informatie, ambiguïteit en 
dreigend gevaar een grote invloed hebben. Analyses moeten 
sneller, bevelen moet korter en leidinggeven ‘uit het zadel’ wordt 

nog belangrijker in een continu veranderende en complexe 
omgeving, 

Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen speelt de snelheid 
van besluitvorming een cruciale rol. De huidige gehanteerde 
besluitvormingsmodellen, zoals het Tactische Besluitvormings-
model (TBM) en het OATDOEM1, zijn klassieke rationele be-
sluitvormingsmethoden en worden gekenmerkt door hun 
prescriptieve karakter en iteratieve aard. Deze modellen zijn bij 
uitstek geschikt in stabiele situaties waarin men voldoende tijd 
heeft om alle factoren en actoren uitgebreid te analyseren, de 
verschillende opties te beschouwen en uiteindelijk een wel- 
overwogen keuze te maken. De klassieke rationele besluit- 
vorming heeft dan ook een aantrekkelijk, geruststellend en veilig 
karakter, aangezien het louter gebaseerd is op een gedegen 

MEER AANDACHT VOOR 
INTUÏTIE IS EEN MUST 
VOOR EEN ADAPTIEVE 

LANDMACHT

TEKST EN FOTO’S /// KAPITEIN THIJS VAN DER LINDE, C-FST DCIE 44PIB R.I. JWF

OP 16 JANUARI VAN DIT JAAR KOPTE HET ALGEMEEN DAGBLAD “GEPEN- 
SIONEERDE OFFICIEREN GAAN JONGE MILITAIREN TRAINEN”. IN DIT  
ARTIKEL BESCHREEF DE JOURNALIST DAT HET NEDERLANDSE LEGER  
GEPENSIONEERDE OFFICIEREN TERUGHAALT OM JONGE MILITAIREN TE 
TRAINEN TEGEN EEN GROTE TEGENSTANDER ZOALS DE RUSSEN. EÉN VAN 
DE OFFICIEREN DIE TERUG GEHAALD WORDT IS BRIGADEGENERAAL B.D. 
VAN WIGGEN, DIE PRECIES WEET WAT HIJ DE JONGE OFFICIEREN NOG  
KAN LEREN: “DE MEESTEN ZIJN ALLEMAAL IN AFGHANISTAN GEWEEST, 
MAAR HET TEMPO LIGT DAAR ZOVEEL LAGER. DAAR HADDEN ZE TWEE  
WEKEN DE TIJD OM EEN OPERATIE TE PLANNEN. DEZE NIEUWE TEGEN-
STANDER IS VEEL SNELLER. DIE BLIJFT ECHT NIET TWEE WEKEN OP  
ÉÉN PLEK ZITTEN. DAAR MOET JE OP TRAINEN.” 

Meer aandacht voor intuïtieve besluitvorming verhoogt de adaptiviteit en 

het reactievermogen van de Koninklijke Landmacht en haar personeel

Kennis & Inzicht
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analyse en logica. Maar in hoeverre zijn deze modellen dan ook 
geschikt om te gebruiken in een omgeving waarin tijdsdruk, 
schaarse en onvolledige informatie, ambiguïteit en dreigend 
gevaar een grote invloed hebben? 

In de hiervoor beschreven omgeving zal men namelijk 
hoofdzakelijk gebruik maken van de intuïtieve methode van 
besluitvorming, aangezien in deze situaties geen tijd is voor een 
uitgebreide analyse (Aken & Matzinger, 1983; Khatri & Ng, 2000; 
Klein, 2003; Venn, 2012). Dit is tevens de reden waarom militaire 
besluitvorming tijdens de uitvoeringsfase voornamelijk op basis 
van intuïtie plaatsvindt (Klein e.a., 1993; Klein, 2008; Ross e.a., 
2004; Venn, 2012). Intuïtie kan namelijk moeizame rationele 
analytische processen verkorten en vereenvoudigen. Daarnaast 
wordt door intuïtie datgene wat van secundair belang is direct 
buitengesloten en tegelijk worden de meest essentiële zaken 
snel en kundig geïdentificeerd.

Ondanks dat beslissingen in complexe en continu veranderende 
situaties veelvuldig op basis van intuïtie van de commandant 
genomen worden, wordt er niet of nauwelijks aandacht besteed 
aan intuïtie, intuïtieve theorieën en vaardigheden van besluit- 
vorming tijdens trainingen en opleidingen binnen de landmacht 
(Venn, 2012, p. 16). Echter, wanneer wij als landmacht sneller en 
adequater willen kunnen anticiperen in continu veranderende 
situaties én tevens willen voldoen aan de gestelde voorwaarden 
van de Generaal Swillens, dient men aandacht te besteden aan 
intuïtie en de daarbij horende besluitvormingsmethoden. 

Het doel van dit artikel is om het begrip intuïtie meer onder de 
aandacht te brengen, zodat intuïtie uiteindelijk een meer 
prominente rol gaat bemachtigen binnen onze huidige besluit-
vormingsprocessen. In dit artikel beantwoordt de auteur de 
volgende drie vragen: 
1.  Wat is intuïtie?
2.  Wat is intuïtieve besluitvorming?
3.  Op welke manier kan intuïtieve besluitvorming toegepast  
  worden binnen opleiding en training?

Naast de beantwoording van bovenstaande vragen, wordt de 
theorie ondersteund met voorbeelden uit de militaire praktijk. 
Voor de afstudeerscriptie aan de Koninklijke Militaire Academie 
heeft de auteur toentertijd zich mogen verdiepen in dit onderwerp. 
De literaire basis voor dit artikel ligt dan ook in de literatuur die ik 
voor mijn scriptie gebruikt heb. De rode tekstvakken hebben als 
doel om de gebruikte theorie te verduidelijken aan de hand van 
een operationeel voorbeeld. 

Wat is intuïtie?
In het algemeen is intuïtie een bekende term, echter zijn niet alle 
onderzoekers van het begrip intuïtie het unaniem eens over de 
beschrijvingen en opvattingen van het begrip intuïtie (Glöckner 
e.a., 2010). Het woord intuïtie is afkomstig uit de Latijnse taal. 
Tueor betekent “beschouwen” of “zien” en In tueri betekent “op 
iets kijken, in iets kijken”, “zijn of haar blik op iemand of iets 
richten” of “met de geest nauwkeurig schouwen” (Muller, 2005; 
Hodgekinson e.a., 2008). Het woordenboek (Van Dale, 2017) 
definieert intuïtie als volgt: 

In-tu-ï-tie (de; v; meervoud; intuïties). 1 Inzicht zonder nadenken.
De oorsprong van de verschillende opvattingen over het begrip 
intuïtie begint bij de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung. 

1 Oriëntatie, Analyse opdracht, Terrein, Dreiging, Overige (f)actoren, 

 Eigen middelen en Mogelijkheden.
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Wat is intuïtieve besluitvorming?
Er bestaan drie verschillende soorten besluitvorming, namelijk 
besluitvorming op basis van onbeperkte rationaliteit, beperkte 
rationaliteit en intuïtie (Robbins, 2011). De onbeperkte rationele 
besluitvormingsmethode is een klassieke vorm van besluit- 
vorming (Aken & Matzinger, 1983). Binnen rationele besluitvor- 
ming streeft de besluitvormer naar een optimale beslissing. De 
besluitvormer maakt binnen bepaalde beperkingen consistente 
keuzes met een zo hoog mogelijke waarde (Robbins, 2011). Het 
proces dat leidt tot een rationele keuze wordt in verscheidene 
literatuur steeds beschreven in een aantal onderscheidende en 
duidelijke fasen. Deze fasen worden veelal verwoord en gevi- 
sualiseerd in beslissingsmodellen en de meeste modellen lijken 
sterk op elkaar en hebben een prescriptief karakter (Simon, 
1972; Aken & Matzinger, 1983).

Naast de onbeperkte rationaliteit bestaat ook de beperkte 
rationaliteit. De mate van rationaliteit kan gedefinieerd worden 
als het verschil tussen de cognitieve capaciteiten van de 
besluitvormer en de complexiteit van het probleem (Heiner, 1983 
in Hendrikse, 1995). Indien het verschil tussen beide nihil is, dan 
spreekt men van volledige rationaliteit. Dit wil zeggen dat de 
besluitvormer beschikt over alle mogelijke cognitieve capaciteiten 

Hij nam namelijk als eerste het begrip intuïtie op in zijn theorie 
over verschillende persoonlijkheid typologieën van de mens. 
Volgens Jung bestaat de persoonlijkheid van de mens uit vier 
contrasterende functies: waarnemen, denken, voelen en intuïtie. 
Volgens Jung is intuïtie een innerlijke gewaarwording en het 
tegenovergestelde van de zintuigelijke waarnemingen. 
Jaren later beschrijft de Amerikaanse onderzoeker Gary Klein 
(2003, p. 12) intuïtie als een natuurlijk en rechtstreeks product 
van ervaring. Hij definieert intuïtie als volgt: “Intuïtie is de manier 
waarop we onze ervaring vertalen in handelen. Door onze 
ervaring herkennen we wat er aan de hand is (beoordelen) en 
weten we hoe we daarop moeten reageren (besluitvorming). 
Door ervaring weten we wat te doen, kunnen we onze 
beslissingen sneller en zonder bewuste inspanning nemen.” 
Klein ziet intuïtie als de manier om ervaringen om te zetten in 
oordelen en beslissingen. Intuïtie is het vermogen om beslissingen 
te nemen aan de hand van patronen. Onderstaand fragment 
onderschrijft beide theorieën.

Een onderzoeker die zich door de werken van Klein heeft laten 
inspireren is de Amerikaanse wetenschapsjournalist Malcolm 
Gladwell (2005). Intuïtie wordt door Gladwell gezien als het 
vermogen om in een splitsecond conclusies te kunnen trekken. 
Gladwell meent dat dit voortkomt uit overlevingsdrang van de 
mens. In levensbedreigende situaties moet de mens namelijk 
snel een juiste beslissing kunnen nemen op grond van de 
beschikbare informatie. Gladwell introduceerde het concept van 
thin-slicing (‘in dunne plakjes ontleden’). Dit is het onbewuste 
vermogen om zeer snel patronen in situaties en gedrag te 
ontdekken op basis van zeer summiere informatie, de zoge-
naamde flinterdunne ‘informatieplakjes’ (Gladwell, 2005). Deze 
manier maakt het tevens mogelijk om in crisissituaties snel 
onderliggende patronen te herkennen. Gladwell refereert hierbij 
aan briljante generaals uit het verleden, zoals Napoleon en 
Patton, die in het bezit waren van het zogenaamde coup d’oeil, 
letterlijk ‘kracht van de blik’: het vermogen het slagveld in één 
oogopslag te overzien en terstond tot een zuiver oordeel te 
komen (Gladwell, 2005, p. 45-46). Ditzelfde coup d’oeil werd al 
door Clausewitz beschreven in Vom Kriege. 

Een eenduidige definitie van het begrip intuïtie bestaat dus niet. 
De beste poging om alle verschillende definities en omschrijvingen 
samen te vatten is gedaan door de Amerikaanse wetenschappers 
Erik Dane en Michael Pratt. Zij hebben het begrip intuïtie aan de 
hand van een viertal karakteristieken beschreven (Dane & Pratt, 
2007, p. 36). Zij stellen dat intuïtie een onbewust analytisch 
proces is. Naast de eenvoudige waarnemingen worden ook de 
meer complexe, niet direct waarneembare, informatieprocessen 
door intuïtie geregistreerd. Intuïtie wordt tevens gekenmerkt 
door haar alomvattende associatieve karakter. Intuïtie bestaat uit 
een proces van herkenningspatronen en ervaring. 

Door het herkennen van patronen (associatie) kan men de 
ontbrekende informatie aanvullen die uiteindelijk het maken van 
een beslissing of het vellen van een oordeel vereenvoudigen 
(Klein, 2003). Daarnaast wordt intuïtie beschreven als een proces 
met een snel, direct en spontaan karakter. Als laatste menen 
Dane en Pratt (2007) dat intuïtie affectief geladen is. Zij 
beschrijven dat het gebruik van intuïtie leidt tot oordelen en 
beslissingen die emotioneel geladen zijn.

Kennis & Inzicht

“Iedere beslissing die je neemt, moet je helder kunnen 
beargumenteren, ook al heb je hiervoor maar een zeer 
beperkte hoeveelheid tijd tot je beschikking. (…) Maar 
steeds moet je hierbij de wisselende omgevingsfactoren 
betrekken die altijd kunnen verschillen van de geoefende 
situaties. Beleid is zodoende een combinatie van de twee 
hiervoor genoemde zaken. Je moet dus durven afwijken 
van de drills en altijd scherp blijven in elke situatie, die 
altijd weer net iets anders is dan je hebt geleerd. Je moet 
altijd scherp blijven nadenken en je moet durven afwijken 
van het geleerde. Ten slotte speelt ook intuïtie een rol.  
Je hebt immers al vele verschillende handelswijzen gezien 
waarop je kunt terugvallen.” 

(Kapitein Marco Kroon, Vriesendorp & 
Hoogeland, 2012, p. 69)
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Het proces dat tijdens intuïtieve besluitvorming plaatsvindt wordt 
beschreven als een proces waarbij besluitvormers in hun 
psychische voorraad van ervaringen uit het verleden graven en 
ze vervolgens de patronen en de context van het voorliggende 
besluit snel koppelen aan de eerder opgedane ervaring. 
Aangezien er overeenstemming is gevonden over het patroon, 
zorgt dit ervoor dat men in de nieuwe situatie gaat handelen 
conform men in de oude situatie gehandeld heeft (Russo, 2002). 
In tegenstelling tot het prescriptieve karakter van rationele 
besluitvorming is intuïtieve besluitvorming receptief van aard. Dit 
houdt in dat men tijdens intuïtieve besluitvorming minder 
systematisch te werk gaat dan tijdens rationale besluitvorming 
en men sneller geneigd is een beslissing te maken zonder de 
alternatieven te overwegen. Onderstaand fragment is exem-
plarisch voor bovenstaande theorie 

Verschillende onderzoekers hebben een theorie of methode 
ontwikkeld op het gebied van intuïtieve besluitvorming. Eén van 
de meest vooraanstaande wetenschappers op dit gebied is de 
Amerikaanse wetenschapper Gary Klein. Klein heeft het intuïtieve 
besluitvormingsproces verwoord in een beslissingsmodel, 
namelijk het ‘Recognition-Primed Decision’ (RPD)-model. De 
essentie van Recognition-Primed Decision Making is dat men op 

om alle relevante aspecten van het desbetreffende probleem te 
duiden. Beperkte rationaliteit houdt dus in dat dat de cognitieve 
capaciteiten kleiner zijn dan de complexiteit van het probleem. 
Eigenlijk is het probleem te complex om te doorgronden voor de 
besluitvormer.

Intuïtieve besluitvorming is de minst rationele manier van 
besluitvorming en dit werd door het grootste deel van de 
wetenschap in de twintigste eeuw gezien als de minst verant- 
woorde en verstandige manier van besluitvorming vanwege de 
grilligheid, on-kwantificeerbaarheid en spontaniteit van het 
besluit (Russo, 2002). Ondertussen is men overtuigd dat rationele 
besluitvorming allesbehalve zaligmakend is en dat intuïtieve 
besluitvorming zelfs kan leiden tot betere besluiten (Dane & 
Pratt, 2007; Robbins, 2011).
Intuïtieve besluitvorming is een onbewust proces waarbij ervaring 
en herkenning een essentiële rol spelen (Robbins, 2011). 
Kenmerkend voor de intuïtieve besluitvorming is dat het gebeurt 
op basis van associaties en patronen, het plaatsvindt in een 
splitsecond en het affectief geladen is (Robbins, 2011). 
Verschillende onderzoekers die het begrip intuïtie hebben 
onderzocht, hebben gemerkt dat intuïtieve besluiten op basis 
van het ‘onderbuikgevoel’ of het ‘zesde zintuig’ in feite een 
samenhangend pad volgen, maar een pad dat zo snel gevolgd 
wordt dat men zelf niet beseft dat het besluit op deze manier is 
genomen (Russo, 2002). 
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Ondertussen is men overtuigd 

dat rationele besluitvorming 

allesbehalve zaligmakend is 

en dat intuïtieve besluit-

vorming zelfs kan leiden 

tot betere besluiten.

“De vorige dag, op m’n verjaardag, heb ik tijdens een 
zogenaamde decision brief voor de aankomende actie 
een beslissing genomen. Tijdens de presentatie van de 
plannen stonden alle criteria voor de volgende operatie  
op groen. Geen probleem zou je dus zeggen en de 
beslissing zou eenvoudig moeten zijn. Ik kijk m’n 
ondercommandanten aan en vraag naar hun buikgevoel. 
We doen het niet. De kans op succes is te klein in 
verhouding tot de risico’s. Oké, we doen het anders; niet 
’s nachts, maar overdag. Dat was dus gisteren.”

(Kolonel Hans van Griensven, 
Van Bemmel, 2007, p. 184)

“Oké lui, in verband met de tijdsdruk heb ik een verkort 
OATDOEM proces losgelaten op de aankomende op- 
dracht. Een routeverkenning inclusief het doorbreken van 
eventueel aanwezige hindernissen. We pakken deze net 
zo aan als vorig jaar in VARPALOTA. Verkpel verkent de 
route en de beheersende terreindelen. 
Vervolgens bewaken en beveiligen zij, samen met de 
LRATsie en het FST, de mobiliteitstaak van het pagnpel. 
Deze maakt de route vrij van hindernissen zodat onze 
Poolse neveneenheid vervolgens onder onze bewaking 
zijn naderingsmars richting hun aanvalsdoel kan inzetten. 
De vorige keer werkte dit prima, dus ik verwacht dat dit 
wederom een grote kans van slagen heeft.”

(Kapitein Wolfert Berendsen, bevelsuitgifte 
D-team Bison Drawkso 2017)



basis van ervaring de situatie herkent en vervolgens weet men 
intuïtief te reageren in deze situatie. Klein veronderstelt dat 
intuïtie pas ontwikkeld wordt door de ervaring die een 
besluitvormer verwerft binnen een bepaald vakgebied. Hij meent 
dat intuïtie beter is ontwikkeld naarmate de besluitvormer meer 
ervaring en kennis heeft opgedaan. Klein heeft voor verscheidene 
overheidsinstanties, zoals defensie en brandweer, aan de hand 
van het RPD-model een trainingsprogramma voor besluit-
vormingsvaardigheden ontwikkeld. 
Dit trainingsprogramma heeft als doel om meer inzicht te geven 
in de intuïtieve besluitvormingskwaliteiten tijdens crisissituaties 
en deze uiteindelijk te verbeteren. Door constructief te evalueren 
wordt het mentale model (ook wel ‘adaptieve gereedschapskist’ 
genoemd) van de besluitvormer effectief gevuld (Klein e.a., 1993; 
Klein, 1998; Klein, 2003).

Op welke manier kan intuïtieve besluitvorming toegepast 
worden binnen opleiding en training?
Aan de hand van enkele grondslagen, richtlijnen en thema’s van 
de opleidings- en trainingsfilosofie van het Commando Land-
strijdkrachten (CLAS) wordt beschreven in hoeverre intuïtieve 
besluitvorming toegepast kan worden.

Opleiding
Om het mentale model effectief te vullen en uiteindelijk goede 
resultaten te behalen dient men een zekere mate van routine op 
te bouwen. Om deze routine optimaal te ontwikkelen moet men 
doelbewust oefenen in de beroepscontext (Klein, 2003). 

Taakgericht en praktijkgericht leren draagt dus bij aan de 
ontwikkeling van intuïtieve besluitvormingsvaardigheden. Om 
intuïtieve besluitvorming optimaal te ontwikkelen dient de 
besluitvormer in de setting gebracht te worden waarin de 
besluitvormer zijn toekomstige functie of taak gaat uitvoeren. 
Deze setting kan gesimuleerd worden binnen een veilige 
leeromgeving, maar ook door middel van stages en detacheringen 
(training-on-the-job).
Een voorbeeld van een praktijksimulatie binnen de Vaktechnische 
Opleiding van de Artillerie is het zogenaamde ‘fictieve peloton’. 
Het ‘fictieve peloton’ simuleert een waarheidsgetrouw peloton, 
met bijbehorend fictief personeel en materieel, waarin de 
alledaagse zaken van een peloton worden nagebootst. Op deze 
manier wordt de toekomstige commandant vuursteunpeloton of 
stukscommandant geconfronteerd met en zich bewust van de 
gang van zaken binnen een peloton. Dit draagt bij aan het vullen 
van het mentale model van de besluitvormer en op deze manier 
wordt de besluitvormer beter voorbereid op zijn toekomstige 
functie of taak. Om de intuïtieve besluitvormingsvaardigheden 
optimaal te ontwikkelen dienen de acties en besluiten binnen het 
‘fictieve peloton’ constructief geëvalueerd te worden, zodat het 
mentale model gevuld wordt met de juiste ervaringen.

Rol begeleider en lerende
Om de intuïtieve vaardigheden als begeleider  over te brengen 
aan de lerende kan gebruik gemaakt worden van de cognitieve 
taakanalyse. Deze cognitieve taakanalyse is een methode om de 
intuïtieve vaardigheden van de individuele besluitvormer ‘uit te 
pakken’. Na een gebeurtenis dient de begeleider de besluitvormer 

CONOPS Bison Drawsko 2017

Kennis & Inzicht

44



45

te vragen naar de specifieke incidenten gedurende de 
gebeurtenis, waarin het besluit werd genomen, en te informeren 
naar het vorige optreden van de besluitvormer tijdens een 
soortgelijke situatie. Op deze manier krijgt zowel de begelei- 
der als de besluitvormer zelf meer inzicht in de patronen en 
aanwijzingen over de beoordelingen en beslissingen van de 
besluitvormer. Dit biedt de besluitvormer de kans om het 
volgende besluit efficiënter en effectiever te vormen (Klein, 
2003). De begeleider dient in staat te zijn de behoefte van de 
lerende op het gebied van ontwikkeling van intuïtieve be-
sluitvorming in te schatten. De begeleider dient zelf te beschikken 
over een uitgebreid repertoire om aan de behoefte van de leren-
de te voldoen. 

De belangrijkste en meest efficiënte instructiepraktijken en 
aandachtspunten om intuïtieve besluitvorming te ontwikkelen 
staan hieronder beschreven (Klein, 2003). 
•  Om bij de besluitvormer intuïtieve besluitvormingsvaardig- 

heden te ontwikkelen dient de begeleider de besluitvormer 
bewust te maken van aanwijzingen en patronen. Tevens dient 
de besluitvormer bewust gemaakt te worden van de 
draaiboeken hij hanteert, maar ook van de draaiboeken die hij 
juist niet hanteert;

•  De begeleider dient te bespreken wat er mis kan gaan tijdens 
de uitvoering en op welke manier de besluitvormer dat kan 
zien aankomen. Hier maakt de besluitvormer gebruik van 
mental simulation om een contingency plan op te stellen 
(Klein, 2003; Koninklijke Landmacht, 2011, p. 5-23). Binnen 
het CLAS kan dit gebruikt worden voor verschillende 
staftrainingen. Op deze manier krijgt de besluitvormer meer 
inzicht in de verschillende tactische scenario’s met de 
bijbehorende what-if scenario’s;

•  De begeleider dient de lerende de kans te geven om ‘fouten’ 
te maken. De lerende dient niet vooraf gewaarschuwd te 
worden voor eventuele fouten, aangezien het mentale model 
van de lerende beter ontwikkelt en uitgebreider wordt door de 
gevolgen en oorzaken van de ‘foute’ beslissing te evalueren 
(Traufetter, 2009). Uiteraard mogen ‘fouten’ nooit de veiligheid 
van de besluitvormer en anderen in gevaar brengen. Dit dient 
bewaakt te worden door de begeleider;

•  Wanneer de begeleider een demonstratie geeft van de uit te 
voeren taak dient hij hardop de taak te beschrijven, zodat de 
lerende duidelijk kan bevatten welk proces zich afspeelt in het 
mentale model van de begeleider. De lerende leert niet alleen 
van situaties waar hij zelf mee geconfronteerd wordt, maar 
ook van ervaringen van zijn omgeving;

•  Daarnaast dient de begeleider de lerende te vragen om 
hardop de uit te voeren taak te beschrijven en te laten 
voorspellen wat er volgens hem gaat gebeuren. Dit stimuleert 
de intuïtie en de intuïtieve besluitvorming. Op deze manier 
leert de begeleider ook de invalshoek van de lerende te 
bekijken, zodat de begeleider bewuster en doelgerichter kan 
vormen;

•  De begeleider dient zichzelf te laten coachen door de lerende. 
Op deze manier krijgt de begeleider inzicht in het mentale 
model van de lerende. Zowel de besluitvormer als de 
begeleider wordt op deze wijze bewust van de ontbrekende 
schakels in het beslissingspatroon.

   Deze manier van begeleiden kan gebruikt worden tijdens 
Leiderschapstraining en Vorming (LTV)- opdrachten;

•  De kern van begeleiden en coachen is volgens Klein (2003) 
‘out-of-the-box-thinking’. De lerende moet in de gelegenheid 
gesteld worden om zijn intuïtieve besluitvormingsvaardigheden 
maximaal te kunnen ontplooien zonder zich geremd of 
beperkt te voelen in zijn ontwikkeling door voorschriften, 
regels en procedures. De ontwikkeling van intuïtieve besluit- 
vorming heeft de grootste baat bij een omgeving waarin ‘out-
of-the-box-thinking’ gestimuleerd wordt;

•  Uiteindelijk dient de besluitvormer zijn mentale model te 
vullen met ‘successen’. De begeleider speelt een cruciale rol 
in het voorzien of ‘forceren’ van een succesbeleving.

Training
Het concept van taakgericht trainen richt zich op het zo adequaat 
mogelijk voorbereiden van een eenheid op het uitoefenen van 
zijn operationele taken onder verschillende omstandigheden. 

Om de besluitvormer gedegen voor te bereiden op de uit te 
voeren missie dient de besluitvormer getraind te worden in 
intuïtieve besluitvorming. Trainingen in intuïtieve besluitvorming 
dienen ervoor te zorgen dat de besluitvormer ervaring opdoet in 
allerlei scenario’s, zodat hij beter voorbereid is op de verschillende 
omstandigheden waarmee hij geconfronteerd wordt (Klein, 
2003). Om het mentale model van de besluitvormer op de juiste 
manier te verruimen dienen deze scenario’s realistisch en 
praktijkgericht van aard te zijn. Daarnaast dient de training 
geleidelijk opgebouwd te worden in moeilijkheidsgraad, zodat 
de besluitvormer geconfronteerd wordt met (meer) complexere 
situaties. Verschillende elementen binnen de training van 
commandovoering zijn geschikt om intuïtieve besluitvorming toe 
te passen of te ontwikkelen. Trainingen waarin commandovoering 
een prominente rol speelt, zoals Tactical Exercises Without 
Troops, Map Exercises en Command Post Exercises zijn geschikt 
om intuïtieve besluitvorming toe te passen. In plaats van deze 
trainingen op de klassieke rationele manier, zoals door middel 
van het OATDOEM of TBM, te benaderen, bestaat ook de 
mogelijkheid om deze cases op een intuïtieve manier te 
benaderen. Op deze manier wordt intuïtieve besluitvorming 
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affectie. Deze processen worden gevoed door elementen die 
beschreven zijn in het ijsbergmodel van McClelland. Deze 
processen hebben daarom invloed op de intuïtieve besluitvorming 
van het individu. Meer inzicht in de onbewuste en bewuste 
processen leidt tot een betere ontwikkeling van de intuïtieve 
besluitvorming van de individu. Wanneer de individuele 
besluitvormer meer bewust wordt van de elementen ‘onder de 
waterlijn’ zal hij ook meer bewust worden van de reden voor het 
gebruik van intuïtieve besluitvorming. Op deze manier wordt de 
intuïtieve besluitvorming sneller en effectiever ontwikkeld. 
Vorming en intuïtieve besluitvorming completeren elkaar in de 
ontwikkeling van het individu.

Teamvorming
Een belangrijke tool om groepsvorming te stimuleren is 
teambuilding (Eimers-van Nes, 2014). Om medewerkers binnen 
een bepaalde eenheid effectief met elkaar te laten samenwerken 
is teambuilding een bruikbare tool om gezamenlijke opvattingen 
en doelstellingen te bereiken. Eenheid van opvatting, de zo-
genaamde shared values, is een fundamentele randvoorwaarde 
voor het effectief en efficiënt functioneren van een team (Eimers- 
van Nes, 2014). Shared values stimuleren de gezamenlijke 
mentale modellen van een team. Door het gezamenlijke mentale 
model van een team worden de routines, normen en waarden, 
de doelstellingen en de identiteit van een team verder ontwikkeld 
en verbeterd. Door deze verschillende facetten met het team te 
bepalen worden de intuïtieve besluitvormingsvaardigheden van 
een team ontwikkeld. De ontwikkeling van intuïtieve besluit-
vormingsvaardigheden bevordert de creativiteit, de pro-activiteit 
en resultaatgerichtheid van een team (Montgomery e.a., 2005). 

Morele vorming
Een zeer belangrijk onderdeel van morele vorming is ethische 
bewustwording. Ethische bewustwording is onlosmakelijk 
verbonden aan besluitvorming. De Amerikaanse psycholoog 
Haidt meent zelfs dat beslissingen op ethische vraagstukken 
gevormd worden door intuïtie en de rationaliteit slechts een 
rationalisering van het besluit achteraf (Roeser, 2012). Intuïtieve 
besluitvorming kan dus toegepast worden bij het behandelen 
van ethische dilemma’s. Hierbij kunnen leeractiviteiten ontwikkeld 
worden die als doeleinde hebben om de lerende duidelijk te 
maken dat besluitvorming in controversiële situaties zeer com-
plex is en dat naast feitelijke en rationele argumenten, tevens 
intuïtie en emoties een essentiële rol spelen. Daarbij dient de 
lerende uitgelegd te worden hoe hier mee omgegaan kan worden 
en dient hij uitgedaagd te worden om kritisch zijn eigen inge-
nomen standpunt te reflecteren. De lerende dient bewust te 
worden dat kennis en verstand niet altijd de boventoon voert in 
besluitvorming, maar ook intuïtie en emoties.

Leiderschap
De operationele omstandigheden en contextuele factoren, die 
ambigu, complex en onvoorspelbaar van aard zijn, hebben een 
sterke invloed op de manier van leidinggeven. Leiderschap en 
besluitvorming zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Om de intuïtie en intuïtieve besluitvormingsvaardigheden van 
een leidinggevende te ontwikkelen dient men de leidinggevende 
zowel in opleiding als trainingen in aanraking te laten komen met 
het maken van verschillende complexe scenario’s en beslis-
singen. Door de leidinggevende vertrouwd te maken met 

toegepast en tevens ontwikkeld. Intuïtieve methodes die zowel 
bij de toepassing ervan alsmede de terugkoppeling kunnen 
ondersteunen zijn het RPD-model (Klein) maar tevens de 
Potential of Decision Making Toolbox (Betsch & Haberstroh) kan 
erg bruikbaar zijn. Om intuïtieve besluitvormingsvaardigheden te 
ontwikkelen is een grondige evaluatie onontbeerlijk (Klein e.a., 
1993). Daarom dienen tijdens After Action Reviews, rapportages, 
briefings, reflecties en evaluaties expliciet aandacht besteed te 
worden aan patronen, aanwijzingen, succesvolle besluiten en 
draai-boeken waardoor de intuïtie en de intuïtieve besluitvorming 
ontwikkeld kan worden. Om de continuïteit van deze ontwikkeling 
te waarborgen dienen deze verwerkt te worden in de lessons 
identified en vervolgens in de lessons learned. Hierbij is het wel 
essentieel dat men de meest recente lessons learned voor de 
eerstvolgende oefening of actie weer doorneemt. Het RPD-
model van Klein is bij uitstek geschikt om intuïtieve besluitvorming 
te evalueren tijdens oefeningen waarin de besluitvormer 
geconfronteerd wordt met verschillende situaties die sterk 
overeenkomen met de situaties waarin de militaire besluitvormer 
tijdens operationele inzet dient te acteren. 
Tevens kan intuïtieve besluitvorming gebruikt en ontwikkeld 
worden tijdens het uitvoeren van rehearsals. Dit ‘vooroefenen’ 
draagt bij aan de beeldvorming van de deelnemer en het 
ontwikkelen van situational awareness met betrekking tot de 
vergaarde informatie van onderkende omgevingsfactoren en 
actoren (Koninklijke Landmacht, 2011). Daarnaast maakt de 
rehearsal de deelnemer bewust van de samenhang en de 
volgordelijkheid van de diverse deeltaken in de operatie. Tijdens 
rehearsals kan gebruik gemaakt worden van intuïtieve 
besluitvorming, omdat intuïtieve besluitvorming bijdraagt aan 
het vergroten van het mentale model van het individu. Het 
vergroten van het mentale model bereidt de besluitvormer voor 
op meerdere situaties. Een rehearsal is een zeer bruikbare manier 
om deze mentale modellen te vergroten.

Vorming en leiderschap
Vorming en leiderschap vormen in verschillende hoedanigheden 
de rode draad in opleiding en training. Binnen het CLAS worden 
onderscheid gemaakt in verschillende soorten vorming, namelijk 
persoonsvorming en groepsvorming (Eimers-van Nes, 2014). 
Tevens wordt de morele vorming behandeld, omdat dit een 
essentieel onderdeel binnen vorming omvat, waar intuïtie een 
essentiële rol speelt (Roeser, 2012).

Persoonsvorming 
Zoals de intuïtie-onderzoekers in de vorige hoofdstukken hebben 
beschreven wordt intuïtie gevormd door zowel bewuste als 
onbewuste processen, zoals patroonherkenning, ervaring en 
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verschillende soorten onzekerheid, voor te bereiden op 
aanpassing en improvisatie en hierdoor zijn arsenaal aan reacties 
uit te breiden, krijgt de leidinggevende meer vertrouwen in zijn 
leiderschapscapaciteiten. Intuïtie vertelt de leider namelijk hoe 
hij zich dient aan te passen en wanneer hij dient te improviseren 
(Klein, 2003).

Slotbeschouwing
Er zijn talloze mogelijkheden om intuïtieve besluitvorming te 
ontwikkelen binnen de opleidings- en trainingsfilosofie van het 
CLAS. Deze mogelijkheden zijn namelijk door het CLAS al op 
een ‘onbewuste’ manier gecreëerd, aangezien een aantal 
richtlijnen van de opleidings- en trainingsfilosofie van het CLAS 
sterk overeen komt met de richtlijnen die de verschillende 
intuïtie-onderzoekers voorschrijven om intuïtieve besluit- 
vormingsvaardigheden te ontwikkelen. 

Doordat men echter binnen de landmacht is opgeleid en getraind 
in rationale-synoptische besluitvormingsmethoden, zoals het 
OATDOEM en TBM, zal men sneller een klassieke rationele (en 
veilige) benadering boven de intuïtieve benadering prefereren 
(Roth, 2004). Dit zal mede de voorkeur hebben, aangezien men 
overtuigd is dat deze benadering effectiever en efficiënter is, 
omdat de rationele benadering juist bepaalde aspecten, zoals 
emoties en gevoelens, uitsluit, terwijl deze aspecten juist een 
essentiële rol kunnen spelen binnen besluitvorming (Russo, 
2002). Om intuïtieve besluitvorming een rol van betekenis te 
laten spelen binnen de landmacht zal daarom de mindset 
veranderd moeten worden. Men dient bewust te worden gemaakt 
dat naast de rationele benadering ook een intuïtieve benadering 
bestaat, die namelijk al regelmatig ‘onbewust’ toegepast wordt. 

Wanneer men meer bewust wordt gemaakt van de processen 
die ontstaan bij intuïtieve besluitvorming, is men in staat om de 
intuïtieve besluitvorming bewust wel of niet in te zetten. Om 
bewustwording te creëren dient men eerst te beschikken over de 
juiste kennis om deze vervolgens toe te kunnen passen en te 
trainen. Kennis over dit onderwerp zorgt ervoor dat men meer 
open zal staan voor het bewust toepassen en ontwikkelen van 
intuïtieve besluitvormingsvaardigheden. Kortom, men dient te 
investeren in kennis op het gebied van intuïtieve besluitvorming 
en de toepassing hiervan om uiteindelijk de mindset te 
veranderen.

Als laatste, indien u interesse is gewekt na het lezen van dit 
artikel en/of mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met 
betrekking tot dit onderwerp of gerelateerde onderwerpen, kunt 
u de auteur daarvoor uiteraard benaderen ( E: t.vd.linde.01@
mindef.nl of T: 06-41954161)
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Na het welkomstwoord van de Wapen Oudste Artillerie, briga-
de-generaal Jeulink, werd de aftrap gegeven met een korte 
schietdemonstratie vanaf de voorpalen. Een peloton van drie 
maal PzH2000NL betrok vanuit de beweging stelling op de  
Kings Road. Na het afgeven van een aantal lagen snelvuur zette 
het peloton de verplaatsing richting een nieuwe afvuurlocatie. 
Enkele minuten werden de toeschouwers gebonden aan het 
schouwspel dat zich voor hun ogen voltrok. De standaard voor 
de rest van het programma was gezet.

Na de schietdemonstratie was er mogelijkheid om voertuigen  
te aanschouwen bij de static display. Op diverse plekken op de 

Legerplaats bij Oldebroek stond historisch wapentuig opgesteld, 
variërend van de getrokken Long Tom tot een Multiple Launch en 
Rocket System (MLRS) waarbij ook C2 systemen als de  
Boxer en M577 niet mochten ontbreken. Los van deze static  
display waren ook de beide musea (Korps Veldartillerie en Korps 
Rijdende Artillerie) voor het publiek toegankelijk. Toeschouwers 
kregen hier een impressie van de ontwikkelingen van de beide 
korpsen door de jaren heen. 

Traditiegetrouw vond er ook een bijzonder appel bij het KRA  
monument plaats. In het bijzijn van actiefdienende en oud-rijders 
werd hier een krans gelegd en was er een moment van stilte  

Nieuws van het Wapen

TEKST EN FOTO’S ///  KAP G.H. HOOGSTEEN, VUSTCO / STBT

RUIM 700 GENODIGDEN REISDEN AF NAAR ’T HARDE OM HIER DEEL  
TE NEMEN AAN DE REÜNIE VAN HET KORPS VELDARTILLERIE (340 JAAR!)  
EN DE VETERANEN BIJEENKOMST VAN HET KORPS RIJDENDE ARTILLERIE. 
DAARNAAST WERD DIT EVENEMENT GECOMBINEERD MET DE VIERING  
VAN DE NATIONALE OPEN MONUMENTENDAG.

Reünie begon met een ontvangst in de Brandweerkazerne
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ter nagedachtenis aan gesneuvelde militairen. Ook werd er een 
Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen uitgereikt aan de luitenant 
kolonel (b.d.) Jan Koster voor diens inzet in Libanon in 1983. 

Los van alle activiteiten en bezienswaardigheden stond de dag 
met name in het teken van het ophalen van “oude” verhalen. Hier 

was uitstekend de mogelijkheid toe in de brandweer kazerne 
waar de bezoekers mogelijkheid kregen tot het nuttigen van een 
hapje en een drankje. Ondanks het feit dat de weersomstandig-
heden niet optimaal waren, wisten jong en oud, veteranen en 
niet veteranen, elkaar goed te vinden.  Beide korpsen mogen 
dan ook terug kijken op een geslaagde dag!  

Welkoms-toespraak door Wapen 
Oudste Artillerie, Bgen Rob Jeulink

Nieuwe voorzitter AVA, Kol b.d. 
Peter Frohling

Nieuws van het Wapen

Kranslegging en herdenking bij het KRA-monument

Schietdemonstratie bij de voorpalen

Uitreiking van draaginsigne Nobelprijs VN-
militairen door Lkol Rienk Sybrandi aan Lkol 
b.d. Jan Koster



54 /// Sinte Barbara

Personalia

50

ACTIEVE DIENST VERLATEN
Rang Naam Wapen

Luitenant-kolonel F.H. Badings Art

 H.F.J.M. Heltzel Luart

 M.M. Nijkamp Luart

Rang Naam Wapen

Kapitein M.A. van der Kamp Art

Eerste-luitenant B. Meijwaard Art

 

BEVORDERINGEN
Rang Naam Wapen

Brigade-generaal W.S. Rietdijk Art 

Luitenant-kolonel L.J.C. Blom Art

 R.O. de Vries Luart

Majoor P.C. Schipper Art

Eerste-luitenant T.W.J. Koevoets Art

 R.G.J. de Groot Art

 J.H.P. Ensing Art

Rang Naam Wapen

Tweede-luitenant T.M. Eijsbouts Luart

 J.A .Noordpool Luart

 K. Suijker Luart

 L.A.G.M. Kateman Luart

 A.J. Nagel Luart

Rang e/o Titel Naam Plaats Overlijdensdatum  Leeftijd

Lgen b.d. (Erekanonnier) A.W.T. Gijsbers  OEGSTGEEST 19 maart 2017 91 jaar

Maj (R) b.d.  E.J. de Vries AMSTELVEEN 25 juli 2017 86 jaar

Kap (R)  D. de Snoo ROTTERDAM 12 september 2017 63 jaar

Maj (R) b.d  F.C. Hazekamp  BAARN 22 september 2017 92 jaar

Kol b.d.  F. Richert LUNTEREN 24 september 2017 90 jaar

Mevr C. Kerkhof-Wiese BREDA 25 september 2017

OVERLEDEN

NIEUWE LEDEN
Rang  Naam Locatie

Vaandrig   J.T. (Jannie Tini) van der Vorm  Vuursteunschool ‘t Harde
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Datum jaar Rang / titel / naam / adres / postcode / woonplaats / telefoon

06-okt 87 Elnt (R) b.d. A.W. Knol / Laan van Ypenhof 126 / 3062 ZN ROTTERDAM / 010-452 25 40

06-okt 81 Elnt (R) b.d. M.J.L.M. van Gorp / Honthorststraat 52 -1 / 1071 DH AMSTERDAM / 020-679 71 84

07-okt 87 Kap (R) b.d. Mr H.W. Raven / Everocken 19 / 3271 AD MIJNSHEERENLAND / 018-660 27 01

09-okt 85 Kol b.d. Drs Th.H.J. Tromp / Hengelostraat 102 / 1324 GZ ALMERE / 036-530 38 82

11-okt 87 Bgen b.d. P.J. van Driel / Mecklenburglaan 8 / 3843 BP / HARDERWIJK / 034-141 26 60

12-okt 82 Ing R.A.C. Ingenluyff / KRA 7,No 132-63, Apto 201 / SANTA Fé de BOGOTÁ / +57 161 590 69

12-okt 80 Kol.b.d. R.G.H. van Run / Nonnenveld 19 / 4901 ZP OOSTERHOUT / 016-245 53 07

16-okt 87 Lgen b.d. W.J. Loos / Veldhuyzen van Zantenpark 21 / 2163 GB LISSE / 025-241 98 30

16-okt 83 Lkol b.d. H. Dooijeweerd / De Stelle 16 / 4464 BP GOES / 011-323 08 45

16-okt 82 Elnt (R) b.d. D. Vlot / Tielseweg 28 A / 4012 BK KERK-AVEZAATH / 034-468 15 55

21-okt 94 Kap (R) b.d. H.M.M. Schreurs Bentincklaan 39 A / 3039 KH ROTTERDAM / 010-465 70 72

21-okt 89 Kap (R) b.d. C.L. baron van Harinxma thoe Sloote / van Ommerenpark 194 / 

  2243 EW WASSENAAR / 030-278 28 92

21-okt 85 Kap b.d. E. Schaftenaar / Zandsteenstraaat 15 / 8084 XG ’T HARDE / 052-565 18 99

22-okt 85 Genm b.d. H. Leeflang / Vennen 32 / 5104 CV / DONGEN / 016-231 70 90

26-okt 87 Kap (R) b.d. H. van ‘t Veen Verdiweg 9 / 9761 JL EELDE / 050-309 37 55

30-okt 82 Genm b.d. F.L. Cayaux / Sir W.Churchill-laan 651 / 2287 AL RIJSWIJK / 070-393 26 56

06-nov 81 Kap (R) b.d. Ir H.J. Beverdam / Fuutlaan 10 / 2566 SC ’S-GRAVENHAGE / 070-325 65 93

08-nov 88 Kap (R) b.d. J. Everaert / Copernicusstraat 296 / 2561 XH ’S-GRAVENHAGE / 070-8876466

09-nov 84 Elnt (R) b.d. M.E.F. de Looff / De Lairesselaan 67 / 3062 PE ROTTERDAM / 010-241 78 50

11-nov 80 Elnt (R) b.d. Ir K. ’t Mannetje / Zandvoortselaan 164 / 2106 AP / HEEMSTEDE / 023-524 35 13

16-nov 89 Elnt (R) b.d. R. Leijenaar / Cypressenlaan 8 / B-3080 TERVUREN / +32 27674044

16-nov 83 Lkol b.d. ma H.A.M. van der Zande / Cees Laseurlaan 231 / 2597 GE ’S-GRAVENHAGE / 070-324 89 31

18-nov 87 Kap b.d. J. R. Winkel / De Santrbrincke 24 / 7931TV FLUITENBERG / 052-885 42 00

19-nov 87 Maj b.d. A. Eger / Adr.van Bergenstraat 6 / 4811 ST BREDA / 076-521 77 01

20-nov 87 Kap b.d. C. de Voogd v.der.Straten / Het Landeweerd 19 / 7451 VB HOLTEN / 054-836 50 27

21-nov 95 Lkol b.d. J.H. Buitenhuis / Schijfstraat 92 / 4847 SN TETERINGEN / 076-571 37 31

22-nov 91 Kap (R) b.d. E.B. van den Biggelaar / Potgieterlaan 7 / 1401 AS BUSSUM / 035-691 20 56

25-nov 87 Genm b.d. W.J. Poot / ‘t Hazeveld 71 / 3862 XA NIJKERK / 033-245 86 45

26-nov 81 Elnt (R) b.d. Drs W.A. Timmerman Montessorilaan 41 / 3706 TC ZEIST / 030-695 56 54

29-nov 82 Maj (R) b.d. R.W.M. van Berkel / Kruigang 2 / 6852 BM HUISSEN / 026-325 23 24

30-nov 82 Elnt (R) b.d. G.B. Gleis / Ds Schakelweg 1 / 7213 JA GORSSEL

06-dec 86 Maj (R) b.d. B.R. Bramer / Da Costalaan 6 / 1401 BH BUSSUM / 035-691 86 66

06-dec 85 Kol b.d. H.A. van Randwijk / Wolfhezerweg 120-57 / 6874 AW WOLFHEZE / 026-482 22 58

80 (+) JARIGEN
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Datum jaar Rang / titel / naam / adres / postcode / woonplaats / telefoon

10-dec 94 Lkol b.d. J. de Koning / Gildeland 20 / 8162 XL EPE / 057-862 18 43

10-dec 81 Elnt (R) b.d. Jhr Mr A.A. Loudon / Houtweg 72 / 2514 BN ’S-GRAVENHAGE / 070-346 32 60

11-dec 81 Elnt (R) b.d. Jhr E.C.C. de Graeff / Nieuwe Hoven 78 / 4205 BE GORINCHEM / 018-362 22 95

14-dec 86 Kap b.d. W. Bot / Bernhardstraat 68 / 1741 CW SCHAGEN

15-dec 80 Lkol (R) b.d. Mr C. Venemans / Valkenburglaan 35, Appt A20 / 6861 AJ OOSTERBEEK / 026-442 68 72

17-dec 93 Genm b.d. inf M. de Jong / Zutphensestraatweg 8 / 6881 WR VELP GLD / 026-361 45 44

17-dec 92 Kap (R) b.d. J.D. van der Velde / Wjitteringswei 31 / 8495 JK ALDEBOARN / 056-662 16 98

21-dec 90 Kap (R) b.d. Mr C.M.S.A. van Oeveren / Moeflonlaan 30 / B-3090 OVERIJSE / +32 268 756 07

22-dec 83 Elnt (R) b.d. Ir B.C. Soeteman / Else Mauhslaan 125 / 2597 HC ’S-GRAVENHAGE / 070-324 57 18

25-dec 86 Lkol b.d. K.G. Enters / Baron van Lyndenstraat 34 / 8081 VC ELBURG / 052-568 19 91

26-dec 81 Aalm lkol b.d. Zeereerwaarde Heer C.M.H.E. Crolla / Griend 1 / 6852 GW HUISSEN / 026-325 38 85

29-dec 82 Maj b.d. P.M.T.J. Stassen / Prins Bernhardlaan 4 / 8084 AJ ‘T HARDE / 052-565 24 87

01-jan 81 Lkol b.d. J.L. Loukes / Korenlaan 11 / 3881 DA PUTTEN / 034-135 20 10

02-jan 83 Elnt (R) b.d. W.J. Hacquebord / Stationsweg 10 / 9101 HZ DOKKUM / 051-929 29 77

04-jan 84 Maj b.d. M.A. Spruijt / Hünensandstrasse 31 / D-49733 HAREN-EMMELN / +49 593 273 5863

05-jan 91 Bgen b.d.KMAR Drs A.D. Vriezen / Zwolseweg 457 / 7345 AG WENUM/WIESEL / 055-312 12 59

05-jan 83 Maj b.d. J.H.W. Hermsen / Blauwedijk 3 / 7218 BH ALMEN / 057-551 62 07

07-jan 90 Elnt (R) b.d. Ir G.J. van der Vlies / Hargplein 176 / 3121 VG SCHIEDAM / 010-470 59 20

07-jan 80 Mevr G. Hendriks-Zwiers / P. Visscherstraat 11 / 6174 RB SWEIKHUIZEN / 046-443 16 86

08-jan 94 Kap (R) b.d. Drs A. de Thouars / Port Broclede 12 Scheendijk / 3621 VP / BREUKELEN / 034-625 23 76

08-jan 84 Maj b.d. J.G.J. van den Broeke / Kamille 9 / 8265 DH KAMPEN / 038-331 51 20

11-jan 90 Lkol (R) tit b.d. Drs W. Venker / De Brandt 4 / 7722 PE DALFSEN / 052-942 72 02

14-jan 83 Elnt (R) b.d. J.F.W.J.B. Hekking / Bredestraat 136 / 6543 ZX NIJMEGEN / 024-377 13 43

17-jan 81 begunstiger J.H.J. Andriessen / Molenbuurt 15 / 1921 CS AKERSLOOT / 025-131 01 59

20-jan 80 Elnt (R) b.d. A.W. Verburg / J.van Beijerenlaan 119 / 2613 JD DELFT / 015-212 16 12

21-jan 98 Kap (R) b.d. Mr W.A. Wagtendonk / Zandhuisweg 69 / 8077 TC HULSHORST / 034-145 29 83

24-jan 81 Kap (R) b.d. G. Massy / De Klapwiek, Nancy Zeelenbergsingel 309 / 3066 GA ROTTERDAM / 010-452 74 53

25-jan 88 Maj b.d. P.J. / Zoetmulder / Kranenburghweg 6 / 2581 XZ ’S-GRAVENHAGE / 070-354 31 29

27-jan 88 Lkol b.d. C.J.J. Scheffers / Parkflat “De Statenhoed”12 / 7391 GV TWELLO / 057-127 56 80

27-jan 82 Kap (R) b.d. Mr P.P.J.M. van Dullemen / van Zaeckstraat 55 / 2596 TR ’S-GRAVENHAGE / 070-324 52 92

28-jan 93 Kap (R) b.d. W. Roelofs / Bosmanslaan 61 / 7091 VX DINXPERLO / 031-565 48 25

29-jan 88 Kap b.d. L. Sikkema / Mergelstraat 33 / 8084 CT ’T HARDE / 052-565 19 14

31-jan 85 Kol b.d. J. Smit / Efferen 406 / 5403 XN UDEN / 041-325 48 04

31-jan 82 Lkol (tit) b.d. cav W.L. Plink / Loolaan 480 / 7315 AE APELDOORN / 055-207 09 06

31-jan 80 Elnt (R) b.d. H.J. Reitsema / Vossenstraat 104 / 6811 JD ARNHEM / 026-445 41 23

80 (+) JARIGEN
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Kolonel b.d. der Artillerie

Frits is geboren in Amsterdam en bracht zijn jeugd door in Zeist. Een jeugd die sterk is beïnvloed door de gebeur- 
tenissen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na een korte studie in het kader van het binnenlands  
bestuur voor het voormalige Nederlands-Indië, meldde hij zich als vrijwilliger bij het toenmalige Ministerie van  
Oorlog in 1946. Hij volgde de officiersopleiding als cursist van de z.g. Grijze Cursus en werd officier bij de artillerie. 

Het was een avontuurlijke tijd in verband met de oorlog in Nederlands-Indië en zijn eerste taak was de chauffeurs van de uit 
te zenden troepenmacht op te leiden. Tijdens de functievervulling in Ede werd hij aangewezen voor het volgen van een cursus 
radar/vuurleiding bij de technische staf in Den Haag. Het begin van een interessante carrière bij de luchtdoelartillerie. Frits 
volgde verscheidene cursussen o.a. bij het College of Aeronautics in Engeland in verband met de mogelijke invoering van 
raketsystemen. In de loop der jaren vervulde hij met glans de meest geëigende functies binnen de luchtdoelartillerie, waarbij 
hij de functie van afdelingscommandant van de 15 Afdltlua als een hoogtepunt heeft ervaren. 

Als potentieel kolonel werd hij destijds door de bevelhebber zelf aangewezen voor zijn persoonlijke staf. Na drie maanden 
volgde in 1979 de bevordering. Na drie jaar Den Haag werd Frits Commandant Nederlandse Troepen in Seedorf en Hohne. 
Dat had niets met luchtverdediging te maken, maar zijn talenten als diplomaat en zijn gave voor de zorg voor de medemens 
kwamen hem hierbij goed van pas. Frits was ook een trouw bezoeker en graag geziene gast bij de VOA bijeenkomsten  
in Chez Armand in Arnhem. Een onderhoudend causeur met een brede interesse en een groot empatisch vermogen. We 
wensen Riet, Liesbeth en Bob , hun echtgenoten en de kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van het verlies.

Johan van Ballegooij

5 Juni 1927 † 24 September 2017

Frederik (Frits) Richert

IN MEMORIAM

Majoor (R) der Artillerie b.d.

Ererijder

Een motto van Harry was “alles moet kloppen”. Daarom waagt scribent zich niet aan de periode voordat Harry  
conservator van het Museum Korps Rijdende Artillerie werd. Natuurlijk zijn er verhalen over zijn leven als bouw- 
kundige/jurist in o.a. Pakistan en Algerije bekend maar hierop ingaan zou zeker niet aan het gestelde motto voldoen. 

In 1993 (200 jaar Rijdende Artillerie) kwam Harry naar het Rijdersmuseum. De eigen identiteit van het Korps had zijn belang-
stelling gewekt. Harry ging zich bezighouden met de uitgebreide documentencollectie. Als in 1999 het museum van Arnhem 
naar ’t Harde wordt verplaatst neemt Harry het voortouw bij de herinrichting. De “aardige collectie” zoals Harry het typeerde 
moest nu maar eens professioneel worden. Door zijn ongelooflijke precisie en geduld weet hij dit te realiseren. Het predicaat 
“Geregistreerd Museum” werd verworven. Als waardering voor zijn inzet volgde in 2005 de benoeming van Harry tot ererij-
der. Na zijn 85e verjaardag in 2013 gaf Harry aan dat het nu mooi was geweest. Op 7 juni 2013 volgde een gepast afscheid  
met paarden, kanon, laatste schot en als hoogtepunt de naamgeving van de aula in het museum. De Verhoevenzaal. Op  
21 maart hebben de Rijders op hun geheel eigen wijze afscheid van Harry genomen.

Lkol RA tit b.d. M.van Pelt

13 Januari 1928 † 14 maart 2017

H. (Harry) Verhoeven
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Na ruim anderhalf jaar hard werken door de vrijwilligers werd op 
8 september 2017 eindelijk paviljoen 3 van de HCKVA heropend 
door onze Wapenoudste der Artillerie Bgen Jeulink in aanwe-
zigheid van veel gasten. Natuurlijk waren ook C- en Adj van het 
Korps Veldartillerie aanwezig, Kol van Ockenburg en Adj Smit, 
evenals C-Korps Rijdende Artillerie Lkol Sijbrandi. 

Mevrouw Peijenburg, de burgemeester van Heerde, vertegen-
woordigde de overige burgemeesters uit de omgeving. Lkol 
b.d. Hagemeijer trad op als vertegenwoordiger van de TCKL en 
van Bgen Ducheine. En ook dhr. Van Vlijmen, directeur van de  
Koninklijke Stichting Defensiemusea en vele andere vertegen-
woordigers van musea en historische collecties toonden door 
hun aanwezigheid het belang aan van deze gebeurtenis.

Het is een geweldige inspanning geweest om Paviljoen 3 te ver-
bouwen en opnieuw in te richten, Dat was al een sportieve uitda-
ging, maar het streven was ook om het op tijd gereed te hebben 
voor Open Monumentendag 2017 en de daaraan gekoppelde 

activiteiten rond 340 jaar Artille-
rie. In nauwelijks anderhalf jaar 
tijd is het project gerealiseerd. 

Er werd veel van de vrijwilligers 
gevraagd en naar het eind toe, 
toen de druk groter werd om 
het project op tijd af te heb-
ben, namen ook de spanningen 
in de onderlinge betrekkingen 
toe. Maar steeds meer vrijwil-
ligers voelden zich betrokken 
en toonden de wil er met elkaar 
iets moois van te maken. 

Het werk is nog niet klaar, er moeten hier en daar nog wat details 
worden uitgewerkt die bezoekers waarschijnlijk niet zullen opval-
len. Bovendien zijn er altijd weer nieuwe doelen te stellen in een 
historische collectie, maar alles op zijn tijd.

w w w . n e d e r l a n d s a r t i l l e r i e m u s e u m . n l

TEKST /// BGEN B.D. A.M. ROSENGARTEN   FOTO’S /// LKOL B.D. HARRY KONINGS

Toespraak voorzitter HCKVA, 
Bgen b.d. A.M. Rosengarten
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Het werk in en voor het 
paviljoen de afgelopen 
maanden viel buitenstaan-
ders vooral op door de 
zichtbare veranderingen. 
Maar ook achter de scher-
men is enorm veel werk verzet om de beoogde herinrichting zo 
goed mogelijk en historisch verantwoord te maken. 
Ook de vrijwilligers die niet of incidenteel betrokken waren bij 
de verbouwing of herinrichting hebben een belangrijk aandeel 
hadden in het hele proces. 

De HCKVA was immers niet wegens verbouwing gesloten en 
moest zich ook naar buiten toe manifesteren bij tal van gelegen-
heden. Kort en goed: het was een gezamenlijke inspanning met 
een geweldig resultaat. Als waardering daarvoor overhandigede 
Bgen Jeulink voorafgaande aan de opening de vrijwilligers van 
de HCKVA een bedrag van duizend Euro, dat zal worden be-
steed aan het jaarlijks uitje (op de LbO!). 

Naast de genoemde gasten waren er die op een of andere ma-
nier hebben bijgedragen aan de verbouwing of herinrichting 
van Paviljoen 3. Zij die hebben bijgedragen hebben dat gedaan 
met directe hulp (handenarbeid) of op indirecte wijze door het 
beschikbaar stellen van financiële of materiële middelen, het 
geven van advies, of het treffen van allerlei regelingen. Zonder 
hun hulp zou het verbouwings- en herinrichtingsproject on-
mogelijk zijn geweest. Van bijzonder belang waren onze colle-

ga’s van de HCGLVD uit de Peel met name Arie Oskam, André 
Polfliet, Willy Edelijn, Ed Keijzer en Rijn Hermens die ons ge-
holpen hebben op materieel en financieel gebied en met nuttig 
advies, het Bureau C&P van Staf CLAS onder leiding van Lkol 
de Haan en onze verbindingsman met dat bureau Hans Boe-
tier. Maar laten we niet vergeten de genisten uit Wezep, die al 
het lompe af te voeren materieel naar buiten wisten te halen en 
het plafond in het lage deel van Paviljoen 3, elektriciteit en een  
waterleiding hebben aangelegd. En de brandweer van het ASK 
die bij tal van gelegenheden de spierkracht voor heel wat sjouw-
werk leverde, maar ook de stratenmaker Rob Treep. 
De lijst gaat verder met het VustCo voor allerlei vormen van ad-
ministratieve ondersteuning, het BaseCo met diverse diensten 
onder leiding van Maj van Oosten, de Stichting Erfgoed Gelder-
land voor advies op het gebied van conservering, het Nationaal 
Militair Museum voor het in bruikleen verstrekken van materiaal 
en voor advies, met als belangrijk contactpunt Paul van Brakel 
en ten slotte donateurs voor onder andere de aanschaf van pop-
pen en uniformen.

Maar wat is er nu te zien in Paviljoen 3? Toen de Stichting NAM 
zich in haar museum moest gaan concentreren op de historie 
van het Korps Veldartillerie en daarvoor de naam HCKVA  ging 
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gebruiken, werd het luchtdoelmaterieel boventallig. Het paste 
niet meer in de collectie en werd overgedragen aan de HCGL-
VD. De ruimte die daardoor vooral in paviljoen 3 ontstond, kon 
worden heringericht, waarbij meer dan voorheen de focus kwam 
te liggen op de rol en de ontwikkeling van de veldartillerie in de 
periode vanaf 1870 – 1950, met een accent op de meidagen van 
1940 en de rol van de artillerie in Indië, zowel ten tijde van het 
KNIL als in de periode direct na WO II. 

De verandering in de expositie werd niet alleen geforceerd door 
de omvorming van NAM naar HCKVA. Er was ook een nood-
zaak te moderniseren op het gebied van informatieverstrekking 
en presentatie. De vernieuwing is geen diskwalificatie van het 
werk van onze voorgangers, in tegendeel. Die had nooit kun-
nen plaatsvinden als niet kon worden voortgebouwd op het werk 
van voorgaande bestuursleden, vaste krachten en vrijwilligers. 
Of van degenen die ooit het initiatief namen om het museum 
op te richten en zich inzetten om het steeds beter te maken. 
We bouwden ook voort op het werk van degenen die in de loop 

der jaren het museum verder ontwikkelden door aanpassing van 
de expositie of de beschikbare expositieruimte. De naam Yso 
van der Meer is daarvoor nog steeds een begrip, maar ook die 
van Jan Hemmes, zonder wiens initiatief en inzet de verbouwing 
van paviljoen 4, het hoofdgebouw, nooit van de grond zou zijn 
gekomen.

Wat de HCKVA met de (deels) vernieuwde expositie hoopt te 
bereiken is het tonen van ontwikkeling en de rol van de veld- 
artillerie in een belangrijke periode in onze geschiedenis. Zij 
wil bezoekers laten ervaren hoe het in die tijd was; een bezoek 
moet een beleving zijn. Dat is in de eerste plaats belangrijk voor 
defensiepersoneel en vooral het personeel van de grondgebon-
den vuursteun, maar ook voor geïnteresseerde bezoekers uit de 
maatschappij tegenover wie de HCKVA verantwoording aflegt, 
aan wie zij informatie verschuldigd is en voor wie zij cultureel erf-
goed beheert. Want de expositie laat ook zo indringend mogelijk 
zien hoe ons leger, onze artillerie er voorstond in de tijd van het 
bekende ‘gebroken geweertje’. Het is belangrijk dat we lessen 
trekken uit het verleden en laten zien dat vrijheid niet vanzelfspre-
kend is. Grote inspirator voor de herinrichting van de expositie  
in Paviljoen 3 is Henk Molman geweest, aangevuld met de ex-
pertise en inzet van Georg van der Most voor wat betreft het  
Indië-deel. De kennis van Henk Molman over de veldartillerie in  
al zijn uitingen was van zeer grote waarde en onmisbaar voor het  
bereikte resultaat. 
Het is dus alleszins de moeite waard om het vernieuwd Pavil-
joen 3 te bezoeken. Want u moet het uiteindelijk zelf ervaren en  
beleven om een goede indruk te krijgen.

Geschiedenis & Traditie
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Jan Boot is op 11-1-1942 in Scheveningen geboren. In zijn loop-
baan heft hij diverse uitzendingen meegemaakt. De eerste was 
naar Nieuw-Guinea en aan het eind van zijn diensttijd werd hij 
naar Bosnië gestuurd. Jan was een doener en die houding heeft 
hij voortgezet na zijn functioneel leeftijdsontslag toen hij vrij- 
williger werd bij het artilleriemuseum. Jan werkte bij de groep 
Groot en Rollend Materieel en kon zijn passie net zo uitdragen 
als hij had gedaan in zijn actieve diensttijd. Jan is langdurig op-
genomen geweest in Verpleeghuis de Voord in Elburg. 
Toch kwam zijn overlijden op 21-8-2017 als een schok. Tijdens 
de drukbezochte afscheidsdienst werd het veelzijdige leven 
van Jan vanuit diverse standpunten toegelicht. Wij wensen zijn  
echtgenote Wil, zijn kinderen Dianneke, Willeke en Jan en  
andere familie veel sterkte. Ook wij zullen Jan missen.

In een vorige editie van Sinte Barbara heb ik Uw aandacht ge-
vestigd op het kwaliteitswerk van de CWI in Dongen. Op 29  
augustus was een sterke delegatie naar de LbO getrokken om 
te zien hoe hun kanon geplaatst werd in het diorama van Fort 
bij Krommeniedijk. Een perfect stukje vakwerk; de heren van  
de CWI worden bedankt.

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

• Dhr W. Oosterhoek: een huls 155 mm kanon;
• OO MESS “T Harde d.t.v. mw. W. Boot: een fotoalbum  
 OO mess ’t Harde (1966 en later);
• Dhr. J. Krikke: een verhalenreeks Artilleriebataljon 
 Mariniersbrigade en een speld A-bt 14 Afdva;
• Kol art b.d. R.W. Hoksbergen: een boek “Het beste leger”
 en een grote doos cd’s met marsmuziek;
• Lgen art b.d. J. Folmer: documentatie Grebbelinie 
 en 2-1-12 RA;
• Genm art b.d. J. Bruurmijn: serie boeken WO2 (De Jong) 
 en andere; documentatie WO2;
• Dhr. T. Teela: uniformdelen en onderscheidingstekens 
 en 2x plaquette. 
• Vereniging oud-strijders 8 RVA: Documentatie 3e Inf 
 Brigadegroep (NOI) en diverse spelden met artillerie 
 embleem;
• Lkol (R) art b.d. G. Dijk: een Avondtenue en een 
 Geklede Tenue;
• Sgt 1 S. Schoonderwoerd: een oude ansichtkaart LbO 
 (waarnemingsballon);
• B. Mooren, uit de nalatenschap van maj art H.G. Stevens: 
 een Geklede Tenue compleet, diverse tegeltjes en 
 schildjes, een officierskruis en een 4daagse kruis;
• Kap (R) drs. Jhr. H. de Brauw: een schilderij Rijdende 
 Artillerie in de duinen en een exemplaar van de serie 
 Historisch Museum RA;
• Dhr. Klijndijk: 2x brochure over P.M.R. Versteegh 
 (lkol kmar en verzetsman);
• Dhr. van Dijk: een DT en diverse uniformdelen;
• Dhr. P. van Wijland: een zangbundel van het Nederlandse
 Leger;
• Mw. van Gils: twee boeken, twee uniformen, diverse 
 PGU-artikelen en rangonderscheidingstekens en een 
 documententas OCVust;
• Dhr. E. Terhenne: een kardoeshuls en een pantser-
 granaat 25 ponder;
• Mw. H. van der Heide-v.d. Klok: documentatie, een 
 gebedsboekje diverse uniformdelen en een vier-
 daagsekruis met kroontje.

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

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

Via het Artilleriemuseum in ‘t Harde  worden 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.

OVERLIJDEN ADJUDANT 
ART B.D. JAN BOOT

DIORAMA VESTING-
ARTILLERIE WEER 

COMPLEET



Algemeen
Veel inwoners van de Jodenpeel bij De Rips werden ongewild 
getuige van een incident in het aangrenzende deel van de Meer-
selse Peel. Van Oberst Kurt Geschwandtner, de Artillerie-kom-
mandeur 130 (Arko 130) van het XXXVII Armeekorps kreeg de 
ll. Abteilung van het schwere Artillerie Regiment 42 opdracht, 
om een nieuw type 15 cm granaat te testen op een betonnen 
veldversterking. Het regiment koos hiervoor een lokaliteit op de 
grens van de Vredepeel en de Meerselse Peel, in het uiterste 
westen van de gemeente Venray. 

Het voordeel van dit gebied was dat het nog niet ontgonnen was 
en dientengevolge nauwelijks bewoond. De betonnen veldver-
sterkingen waren voorhanden in de vorm van de kazematten 
op de westoever van het Defensiekanaal dat het gebied aan de 
westzijde begrenst. Het kanaal ligt op enkele meters afstand van 
de grens tussen de provincies Limburg en Noord-Brabant. Aan 
de Brabantse zijde van de grens lag de Jodenpeel, rond 1930 
ontgonnen en bebouwd met enkele pionier boerderijen. 

De schietdemonstratie met het nieuwe type granaat werd ge-
pland op 13 november 1940. Voor de circa 300 waarnemers 
werd een grote ronde tent neergezet waar ze de gebeurtenissen 
konden afwachten. Het geschut, een 15 cm schwere Feldhau- 
bitze, stond opgesteld aan de rand van de heide van de  
Vredepeel en geschoten zou worden op een van de kazemat-
ten op de hoek van het Defensiekanaal, in het verlengde van de  
Hazenhutsedijk. In het gebied tussen het geschut en het doel 
waren een grote ronde en daarachter een kleinere tent opgesteld 
ten behoeve van de waarnemers. De ellipsvormige granaatbaan 
zou over deze tenten gaan waardoor de waarnemers, op een 
veilige afstand van 800 meter van het doel, met hun kijkers een 
goede indruk konden krijgen van het effect van de granaat. 
Een van de eerste afgevuurde granaten, een 15 cm panzer-
kopf-brisanz (pantser doorborend en hoog explosief) sloeg 
echter in de grote tent in. Daarbij viel een groot aantal doden 
en gewonden. Duitse en alle ziekenwagens uit de omgeving 
werden naar de plaats van het ongeval gedirigeerd en brach-
ten gewonden naar ziekenhuizen in Deurne, Helmond, Geldrop 
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TEKST EN FOTO’S /// LKOL ART B.D. ARIE OSKAM, VICEVOORZITTER STICHTING HCGLVD

DUITS ARTILLERIE INCIDENT 
IN DE VENRAYSE PEEL

U BENT ALLEN BEKEND MET DE LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE  
EN ZIJN UITGESTREKTE TERREIN. MAAR WEET U DAT HIER OP 13 NOVEM-
BER 1940 EEN DUITSE SCHIETOEFENING EN -DEMONSTRATIE HEEFT 
PLAATSGEVONDEN? EEN DEMONSTRATIE DIE RAMPZALIG IS VERLOPEN. 
MET DANK AAN RUUD WILDEKAMP VAN DE TRADITIEKAMER TYPHOON 
VAN DE VLIEGBASIS VOLKEL, HIER HET RELAAS VAN DIE DAG VANUIT 
MEERDERE BLIKVELDEN.

In deze bijdrage geen lua of GGW-gerelateerde terugblik. Voor de verandering richten we onze aandacht op het terrein  

waar het DGLC is gevestigd. We gaan terug naar een moment ruim voor de aanleg van de vliegbasis De Peel...
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en waarschijnlijk ook naar Venray. Twee gewonden werden zelfs 
naar Arnhem vervoerd. Ook de Deurnese arts Wiegersma werd 
ontboden om gewonden eerste hulp te bieden. 
De doden en nadien overleden gewonden, achttien in getal,  
zeven officieren, acht onderofficieren en drie manschappen, 
werden op het Wehrmacht-deel van de militaire begraafplaats 
op de Grebbeberg bij Rhenen ter aarde besteld. Daarnaast  
raakten nog achttien officieren en 13 onderofficieren en man-
schappen gewond. Van deze laatste groep zijn later nog drie 
personen overleden. 

Bij de grafrede voor de doden, uitgesproken op 16 november 
1940 door General Busch, werd tot uitdrukking gebracht dat 
dit ongeval niet te wijten was aan fouten maar aan het toeval.  
De commandant van het SS-Artillerie-Regiment 2 van de SS- 
Division Deutschland, bracht de Chef staf van het SS-Führungs-
hauptamt van het gebeuren op de hoogte en stelde dat hij 
de indruk had dat de landmacht (das Heer) de zaak onder de 
mat wilde vegen. Deze nam geen genoegen met de verklaring 
van Busch en verzocht per brief aan het SS-hoofdkwartier in  
Berlin-Wilmersdorf, de Reichsführer SS, Heinrich Himmler, om 
een afschrift van het onderzoekverslag. 
De Nederlandse getuigen uit de Jodenpeel, die dit allen in hun 
jeugd meemaakten, zeggen dat het zich afspeelde op het gebied 
dat nu behoort tot de Luitenant-generaal Best kazerne, de voor-
malige vliegbasis De Peel. 

Verklaringen van Nederlandse getuigen (mei 2010)
Tien van der Burgt is 90 jaar en vertelt me dat hij zelf gezien heeft 
wat er gebeurde. Hij en zijn boer Harrie, keken namelijk vanaf 
de zolder van hun boerderij waarvan ze de dakpannen omhoog 

geschoven hadden. Deze boerderij, de Zelsterhoeve, stond aan 
de huidige Eiermijndreef 1. Er werd volgens Tien geschoten van-
af ongeveer Westerbeekse grond over de hei heen richting de  
kazematten die op de huidige Vliegbasis staan. Ter hoogte van 
het Duitse BAZI-kamp aan de huidige Hazenhutsedijk door de 
Peel richting Merselo-Venray maakt het defensiekanaal een on-
geveer haakse bocht over ca 500 meter en de schootafstand zou 
dan 4500 á 5000 meter zijn. In die bocht staan ook kazematten. 
Het was op deze kazematten waar ze op schoten. Ter hoogte 
waar destijds Verhoeven woonde, momenteel Landmeter van 
Beurdenweg 4 en dan over het Defensiekanaal op de Venray-
se heide stond een grote tent waar veel hoge Duitse militairen 
aanwezig waren om de schietproeven/oefeningen gade te slaan. 
Op een gegeven moment ging het mis omdat de tent geraakt 
werd en meteen daarop was het een komen en gaan van auto’s 
en ziekenauto’s. Onmiddellijk werd de hele omgeving afgezet 
met Duitse wachtposten. Niemand durfde en mocht er naar toe. 
Wellicht zouden er wel 50 doden zijn geweest volgens hem en 
het aantal ziekenauto’s was zeker 10 stuks. Wel ging het verhaal 
dat er mogelijk kwade opzet in het spel was geweest om juist de 
hoge Duitse militairen te raken. 

Piet Coolen, vertelt dat hij zijn schoonvader Klaas van de Weijer 
heeft horen vertellen over het “grote ongeluk” dat gebeurd is op 
de Venrayse heide. Klaas was op het moment dat het gebeur-
de, de schouw op het dak van de boerderij aan het opmetselen.  
De verschrikkelijke aanblik kon hij niet meer aanzien en is naar 
beneden gegaan. Piet had wel na de oorlog gehoord dat een 
“boer uit de buurt met paard en kar de lijken afgevoerd had  
vanaf de hei. “

Cor van Bakel, destijds wonende op wat nu Jodenpeeldreef 5 
De Rips is. Op de vraag over het “tentincident” wist hij het een 

Overzichtskaart van de schietdemonstratie op 13 november 1940



en ander te vertellen. De tenten stonden op de zogenaamde 
Venrayse heide. De grootste was ongeveer 10 x 10 meter en de 
tweede, die nog wat naar achteren stond iets kleiner. Een paar 
dagen na het incident ging hij met zijn vrienden Verhoeven en 
van der Heyden kijken op de heide. De tenten stonden er nog en 
waren groen van kleur en er waren enkele Duitse militairen aan 
het “rondlopen”. Zij hadden wel gehoord dat er hoge officieren 
betrokken zouden zijn geweest bij dat ongeval. Hoeveel moge-
lijke doden wist hij niet. Toch moest er wel meer gebeurd zijn 
want lopende over de heide zag hij een menselijk oor liggen met 
nog een deel van een hoofd. Zij gingen dit proberen uit te leggen 
aan de Duitse militairen. Die leken onaangenaam verrast en zij 
gingen mee waarna ze in rijen gezamenlijk de hei afstroopten 
naar dat “oor”. Cor was diegene die het wederom vond en de 
militairen namen het mee. Je kon zien dat het er al enkele dagen 
gelegen had. In de tenten is Cor van Bakel ook geweest. Bovenin 
zaten kogelgaten leek het wel, en op een paar plaatsen waren ze 
gescheurd. De tenten waren zeker niet aan flarden.

Bij navraag aan Cor Verwegen omtrent een groot ongeluk met 
een tent op de hei gaf hij eigenlijk exact dezelfde plaats aan als 
Tien van der Burgt. Echter de gevallenen zouden Nederlandse 
officieren geweest zijn die een zogenaamde “vergadering” had-
den in de tent op de hei en beschoten werden door de Duitsers. 
Zeven officieren lagen namelijk ingekwartierd in hun boerderij 
aan de Hazenhutsedijk in de woonkamer en de soldaten lagen 
in de stal. Daarna is slechts een soldaat terug gekomen om de 
bepakkingen nog op te halen. 

H. van Daal. Op 13 november 1940 moet zich in Merselo op 
de Testrik 1 (in de nabijheid van de brandtoren) een mysterieus 
geval hebben voorgedaan. Naar we weten hebben de Duitsers, 

naar men zegt, Franse kanon(nen) in de Peel opgesteld, om 
daarmee z.g. kazematten langs het Defensiekanaal te beschie-
ten. Bewoners van dat gebied (nu vliegveld) o.a. Michels en ’n 
zekere Philipsen werden geboden tijdelijk het gebied te verlaten. 
Toch hebben twee personen aan dit bevel niet voldaan en zijn op 
een stromijt gekropen, van waaruit zij het gebied konden over-
zien. Om klokslag 12 uur op 13 november 1940, werd het schot 
afgevuurd. De twee personen op de stromijt zagen de eerste 
kogel inslaan vlak voor een, in een grote plas water, opgestel-
de tent. De volgende salvo’s kwamen midden in de genoemde 
tent terecht, wat gepaard ging met een erbarmelijk geschreeuw 
en gekerm. H. van Daal wist verder te vertellen dat Rode Kruis-
wagens gereedstonden. De gewonden werden afgevoerd naar 
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Satellietfoto schietdemonstratie 13 november 1940

Locaties en boerderij van de Nederlandse getuigen
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Venray, Deurne en andere plaatsen o.a. Helmond. H. van Daal 
heeft later de plek nog bezocht en zij hebben toen nog botten  
en andere zaken gevonden. H. van Daal heeft op het kerkhof op 
de Grebbeberg diverse graven gezien van Duitse soldaten die 
gevallen waren te Venray op 13 november 1940. 

H. van Dalen wist ook te vertellen dat een Duitse officier - totaal 
onthutst - bij Hotel Gitzels in de Paterslaan was aangekomen. 
Daar zou na afloop van “de gebeurtenis” in Merselo de koffietafel 
zijn. Hij moest deze komen afzeggen. 

VERKLARINGEN VAN DUITSE ZIJDE

Wehrbericht:
An 13.11.40 schlägt bei einem Belehrungsschiessen der II.Abt 
A.R. 42 eine 15 cm Granate in die Zuschauer ein. Getötet werden 
7 Offz., 8 Uffz. und Mannschaften, verletzt 18 Offz. 13 Uffz. und 
Mannschaften. Drei weiter Uffz. und Mannschaften erliegen den 
Folgen der Verletzungen. Die Beisetzung der Toten erfolgt am 
16.11.1940 auf dem Ehrenfriedhof auf den Grebbeberg.

(Engelse vertaling) Although hard to read, Hans Jüttner’s 1940 
letter to the Reichsführer-SS is of interest, as it tells us about the 
circumstances of Strobl’s death. 

“I bring to your attention the following excerpts from a letter by 
the commander of SS-Artillery Regiment 2 of the SS Division 
“Deutschland”: ‘Meanwhile a terrible accident has happened du-
ring a test firing by the corps. General Künzel, the corps’ artillery 
commander, had scheduled instruction firing against bunkers, to 
which he had invited nearly all of my regiment’s commanders. A 
total of some 300 officers were gathered in one Group at the Peel 
position. Due to unimaginable carelessness and a disregard for 
even the most primitive safety regulations, 18 officers were killed 
and 28 seriously wounded by a 15 cm armor piercing / high ex-
plosive shell that fell short. It is a downright miracle that none of 
my commanders had come to harm except for Hauptsturmführer 
Strobl, who was killed. 
Perhaps you would be so kind as to demand an official report, 
as I believe that the cloak of Christian charity is going to be dra-
ped over the incident by the army. For in the eulogy by General 
Busch it was expressed that no error had played a role in this 
accident, rather it was a case of force majeure. 
I have my doubts that the mistaken charge and the concentrated 
gathering of officers 800 meters ahead of the target had been 
truly unavoidable.” 

Standartenführer Hansen’s remarks are of particular interest in 
the light of the fact that General Busch had already announced 
in his eulogy that no error had played a role in this incident even 
before the investigation was conducted.

Schwere Feldhaubitze 15cm



 Naam en Grafnr.   Rang  Geboren/Later Overleden Verwonding 

1.  Gröbner Ferdinand 0547, CA-5 103  Wachtmeister  Göttingen 17-11-1914  Kopschot, granaat-

      splinters en boven-

      been schoten 

2.  Claus Helmuth  0547, CA-5 104  Unteroffizier  Wolf-Mosel 15-9-1914  Granaatsplinter kopzijde 

3. Flach Anton  0547, CA-5 105  Unteroffizier  Mainz-Eisenau 31-05-1918  Niet gegeven 

4. Linden Adolf  0547, CA-5 106  Obergefreiter  Neuenberg 14-05-1914  Borstschot, splinters in 

      beide benen 

5. Schiltz Rudolf  0547, CA-5 107  Obergefreiter  Daun-Eifel 14-05-1914  Verlies beide benen, 

      granaatsplinters 

6. Stark Alex  0547, CA-5 108  Kanonnier  Manz-Kastel-Eifel 14-05-1914  Kopschot 

7. Mayer Martin  0547, CA-5 109  Wachtmeister  Saulengrain 21-06-1914  

     Lazaret 15-11-1940  Schotwond rechter 

      bovendijbeen

8. Schettgen Peter  0547, CA-5 110  Kanonnier  Igel-Trier-Land 20-12-1912

     Lazaret 15-11-1940  Voltreffer bij oefening 

      schieten 

9. Hesse Walter  0547, CA-5 111  Unteroffizier  Westig-Iserlohn 11-08-1911  Bovendijbeenschot en 

      bekkenschot 

10.  Weber Heinrich  0547, CA-5 112  Unteroffizier  Frankfurt-Neulsenburg 07-09-1914  Kopschot 

11. Dimmer Servatius  0547, CA-5 113  Unteroffizier  Prüm-Eifel 01-04-1914  Dijbeenzerstummering 

12. Wernicke Herbert  0547, CA-5 114  Hauptmann  Groudenz 11-06-1911  Niet gegeven 

13. Bentz Karl  0547, CA-5 115  Oberleutnant  Alzey 26-09-1914  Niet gegeven 

14. Strobl Josef  0547, CA-5 116  Hauptsturmführer  Gschiess 10-03-1910  Niet gegeven 

15. Simonides Helmuth  0547, CA-5 117  Leutnant der Reserve  Herrenwijk bei Lübeck, 02-02-1913  Niet gegeven 

16. Strunck Wilhelm  0547, CA-5 118  Leutnant der Reserve  Lübeck, 02-05-1911  Niet gegeven 

17. Hollender Hans Burkhardt  0547. CA-5 119  Hauptmann  Zoppot, 24-02-1915  Met scherpschieten 

      verongelukt 

18. Metzdorf Günther  0547, CA-5 120  Oberleutnant  Bromberg-Posen, 13-10-1914  Niet gegeven

Bronnen

• Nederlands instituut voor Militaire Historie, Toegangsnummer 

 400 Washington Papers, inventaris 44.0188;

• Bundes Archiv-Militär Archiv, RW 37170, Wehrmachtsbefehls-

 haber in den Niederlände, Einzelgrabmeldungen Grebbeberg, 

 Reihen I-V;

• www.forum-der-wehrmacht.de/index. php/Thread/38884-

 Peel-Stellung-13 november-1940;

• www. warrekics. Eu/forum/ss-uniforms-insigna/

 hauptsturmfuehrer-josef-strobl;

• www. Lexicon-der-wehrmacht.de.
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OMGEKOMEN BIJ HET ARTILLERIE-INCIDENT IN DE VENRAYSE (VREDE) PEEL, D.D. 13 NOVEMBER 1940
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Nieuws uit de Afdelingen

NOVEMBER 2017
Gelderland 10 nov Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

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

Oldebroek 02 nov vanaf 15.00 uur Afdelingsbijeenkomst, Officierscantine LBO

Rotterdam 02 nov vanaf 17.15 uur Humanitas-Akropolis, Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam

Utrecht /  03 nov vanaf 18.00 uur Hotel De Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt
Noord-Holland 

Zuid  27 nov vanaf 18.00 uur Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven

DECEMBER 2017
Gelderland  01 dec Sinte Barbaraviering

   15 dec Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

’s-Gravenhage 04 dec vanaf 17.00 uur 57e Barbaradiner i.s.m. afd Rotterdam in gebouw 147 Frederikkazerne

‘s-Gravenhage  12 dec vanaf 16.00 uur Kerstdiner met partners i.s.m. KVEO, in gebouw 147 Frederikkazerne

‘s-Gravenhage  21 dec vanaf 17.00 uur Eindejaarsbijeenkomst in gebouw 147 van de Frederikkazerne  

Oldebroek 04 dec vanaf 16.00 uur Barbaraviering, Officierscantine LBO

Rotterdam  zie ‘s-Gravenhage

Noord 01 dec vanaf 17.30 uur Viering Sinte Barbara in Restaurant Hertenkamp 10, 9401HL Assen

Utrecht/ 04 dec om 18.00 uur  Barbaraviering in Hotel de Biltsche Hoek,
Noord-Holland  de Holle Bilt 1, de Bilt

Zuid  04 dec Sinte Barbaradiner, De Roosterhoeve te Roosteren

Zuid  18 dec vanaf 18.00 uur  Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven

JANUARI 2018
VUSTCO en VOA 11 jan vanaf 17.00 uur 341e Jaardag Artillerie, ‘Officierscantine’ LbO

Gelderland  12 jan  Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

‘s-Gravenhage  18 jan vanaf 17.00 uur  Nieuwjaarsbijeenkomst in gebouw 147, Frederikkazerne

Oldebroek  04 jan  Nieuwjaarsbijeenkomst met dames, Officierscantine LBO

Rotterdam 04 jan vanaf 17.15 uur Nieuwjaarsbijeenkomst, Humanitas-Akropolis, 
    Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam

Zuid  22 jan vanaf 18.00 uur Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven

Zie ook voor update www.voaweb.nl
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Cadetten Wapenvereniging ‘De Artillerist’
Vz: C-wmr M.J.E.L. Thijssen
Secr: C-wmr Y.A. Diaz Murillo
Penm: C-wmr S.J.N.M. Vernooij
1e Lid: C-kpl R.J.A. Spohr
2e Lid: C-kpl W.S. Prins & Elnt J. Lodder
Adviseur: Lkol (R) b.d. T. Bijlsma
Co-adviseur: Kap T. van Nunspeet
Emailadres CWVA: tj.cornelissen@mindef.nl 

Correspondent voor België
J.B. Al, maj (R) b.d., lid ledenraad
Adres: Kempenweg 2 - bus 1
B-3680 Maaseik (België)
Tel/fax: +32 89 50 47 49
E-mail: jean.b.al@belgacom.net
Grensoverschrijdend:
(IBAN) BE26 0001 6111 0229

Fryslân
Vz: R. Steensma, kap (R) b.d.
Secr: ir. J.P. ten Sijthoff, elnt (R) b.d.
Penm: A.B. Kooistra, lkol (R) b.d.
Lid: ir. J.P. ten Sijthoff, elnt b.d., lid ledenraad
Secr: De Esdoarn 6 - 9251 NE Burgum
Tel: 051 - 146 49 11
E-mail: jp.tensijthoff@gmail.com

Gelderland
Vz: M. van Pelt, lkol tit b.d.
Secr a.i. / lid ledenraad: Ir. J.N. Dekker
elnt (R) b.d. Olivierlaan 8 - 6703 JB Wageningen
Tel: 031 - 741 49 89
Email: jaap_dekker@hetnet.nl
Penm: Mr. C. Venemans, lkol (R) b.d.
Lid: plv lid ledenraad: J. Penning lkol b.d

GLVD
Vz: T.A.J. van den Berg, kap
Secr: Vacant
Penm: M.F. Henraat, kap
Lid: vacant

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

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

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

Oldebroek
Vz: F.H.L. Müller, kol. b.d.
Secr: drs. G.M. de Jong, maj (R) b.d.
Adres: Oude Wisselseweg 16 - 8162 HK Epe
E-mail: jong@gijs-riadejong.nl
Penm: W.S.P. Lemmens, lkol b.d.
E-mail: wsplemmens@gmail.com
Lid: R.F. Schuurman, Lkol

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

Zuid-Oost
Vz: P. Goosen, elnt (R) b.d., lid ledenraad
Secr: ing. R.A.M.M. van Santvoord, lkol (R) b.d.
Penm: mr. M.L. Rauwé, maj (R) b.d.
Secr: Falkenstrasse 30 - 48455 Bad Bentheim - Duitsland
E-mail: roelandvs@hotmail.com

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

Gunners
Vz: T.M. van Lieshout
Vice Vz: K. de Richemont, lkol b.d.
Secr: S. Ober, maj
Lid: J.P. Tiedink, maj
Lid: J. Mulder
Lid: M. Aspers, kap
Secr: VOA “Gunners” t.a.v. Lkol van Lieshout
MPC 35C - Postbus 1000 - 8084 ZX ‘t Harde
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SEPTEMBER-BIJEENKOMST
Woensdag 6 september j.l. hadden de leden van VOA afdeling 
Fryslân met hun partners een gezellige “koeien-excursie” bij ons 
lid Klaas Koops  en zijn partner Gre in Schipborg. 

We startten om 12:00 uur met 10 deelnemers met een goed ver-
zorgde lunch bij Klaas thuis. Daarna gingen we het aangrenzende 
weiland in om de Schotse Hooglanders van Klaas te bewonderen 
en te voeren. In twee landrovers, onder leiding van boer Bert en 
Rudolf, zijn we daarna dwars door het prachtige natuurgebied van 
de Drentsche Aa gecrosst. 

In een karakteristiek Drentsche boerderij/informatie centrum  
kregen we heerlijke thee met zelfgebakken taarten en een uitleg 
over dit prachtige gebied. De middag werd afgesloten met een 
voortreffelijke BBQ-maaltijd met natuurlijk vlees van de Schotse 
Hooglanders. Veel dank aan Gre en Klaas voor deze heerlijke  
middag. 

JUNI-BIJEENKOMST
Juni is voor velen van ons als oudere jongeren toch echt vakantie-
tijd en dat is te merken, gelet op het aantal van zeven “diehards” 
die de weg naar onze bodega hebben weten te vinden. Zelfs  
onze nieuwe (tijdelijk?) voorzitter Marius van Pelt en waarnemend 
secretaris Jaap Dekker hebben ons land tijdelijk verruild voor  
“La douce France” en met deze weersomstandigheden kan ik ze 
geen ongelijk geven. Wel lastig overigens voor uw verslaggever 
die nu geen gebruik kan maken van Jaap’s fotografische kwalitei-
ten. Hopelijk illustreert slechts een door een aardige dame ge-
maakte foto van ons summiere gezelschap dit verslag dat moge-
lijk dit jaar nog in ons op onregelmatige tijdstippen verschijnend 
lijfblad te lezen zal zijn. We gaan nu naar het serieuze werk, de 
reden om naar Arnhem te komen: het elkaar gezondheid wensen 
onder het genot van een borrel. Na het eerste drankje dat ieder 
gewoontegetrouw zelf betaalt biedt Peter Siebelink een drankje 
aan namens de wegens zijn gezondheid afwezige Frits Richert  
en hem. Beiden hebben op tweede Pinksterdag jl. de leeftijd  
van respectievelijk 90 en 83 jaar mogen bereiken. Bedankt en  
van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. 

De gesprekken zijn als altijd geanimeerd, waarbij naast herinnerin-
gen uit ons militaire verleden ook andere zaken aan de orde ko-
men. Adriaan van Hoffen en Rob van de Graaf hebben elkaar als 
jazzliefhebbers gevonden en komen niet uitgepraat. Bovendien 
komt Adriaan gewoontegetrouw met een anekdote, die soms qua 
inhoud voor publicatie minder geschikt is. Zo ook deze keer, maar 
een leuk verhaal is het wel. 
Jan van Oosterbos vertelt over zijn militaire leven half zeventiger 
jaren bij een raketafdeling in Havelte. Hij was er tijdens een oefe-
ning getuige van dat een aanhangwagen met (oefen) Honest 
John-raket er alleen vandoor ging. Voorwaar ook voor een kornet, 
die in zijn studententijd wel het een en ander heeft meegemaakt, 
een uiterst vreemde gewaarwording. Ook over zijn belevenissen 
tijdens zijn verblijf in Saudi-Arabie is zo te horen een boek te  
vullen. Een Islamitische samenleving met enorme verschillen  
tussen rangen en standen die op geen enkele manier te vergelij-
ken is met ons leven in West-Europa in het algemeen en Neder-

FRYSLÂN GELDERLAND



Nieuws uit de Afdelingen

66

land in het bijzonder. Van al dat praten krijgen we een droge mond 
vindt Jan dan ook en biedt daarom een drankje aan, waartegen 
niemand bezwaar maakt. Bedankt en gezondheid. Tegen zevenen 
vertrekt Adriaan als eerste, waarna de overigen successievelijk 
volgen. Tevreden keren de drie Edenaren huiswaarts met uw ver-
slaggever als chauffeur / BOB van dienst.

JULI-BIJEENKOMST
Is het de haring of het aantreden van Marius van Pelt als nieuwe 
voorzitter van onze afdeling dat zestien (!) man vandaag de weg 
naar onze bodega weten te vinden? Het antwoord op deze vraag 
zullen we nooit krijgen, maar we schrijven het bij in onze annalen 
als een record. Daar niet iedereen op het zelfde tijdstip arriveert 
staan we niet alleen steeds op om elkaar te begroeten, maar ook 
om vervolgens met stoelen te schuiven om de kring te vergroten. 
Een vorm van bejaardenfitness. 
Na het gebruikelijke eerste drankje op eigen kosten en inmiddels 
op volle sterkte arriveren Brenda en kompaan met de langver-
wachte haring en overige hapjes. Als het daarbij behorende drank-
je – voor de kenner korenwijn natuurlijk – is ingeschonken trapt 
Marius zijn voorzitterschap af en heet ons welkom. Hij vertelt 
waarom hij zich geroepen voelde na het overlijden van zijn voor-
ganger, mede-Rijder en goede vriend Hans Schumacher het afde-
lingsvoorzitterschap op zich te nemen. Zijn eerste daad is het ons 
zojuist ingeschonken drankje aan te bieden. Goed begin Marius, 
veel succes en nog vele drankjes in deze rol.

George Brouwer verhaalt van zijn bezoek aan zijn oud-collega  
Victor Remouchamps, die al enkele jaren in de hoofdstad van een 
van de Baltische Staten woont en zich daar onder meer bezig 
houdt met het niet onverdienstelijk schrijven van boeken. 
Evert van de Weerd merkt op dat het vandaag 14 juli is, voor de 
Fransen een jaarlijkse feestdag ter herdenking van het begin van 
de revolutie met de bestorming van de Bastille op 14 juli 1789. Vol 
verve vertelt hij over de parade deze morgen op de Champs Ely-
see in Parijs met de Amerikaanse president Trump als speciale 
gast van de Franse president Macron. Trump was uitgenodigd 
omdat de Verenigde Staten honderd jaar geleden gingen deelne-
men aan de Eerste Wereldoorlog. Evert is erg onder de indruk van 
de precisie waarmee de parade werd uitgevoerd, de fraaie tenuen 
en de voorbeeldige exercitie. Uw verslaggever was er ook via de 
Franse TV getuige van en onderschrijft Evert’s enthousiasme ten 
volle. Nu het woord exercitie valt verhaalt Cees Venemans enthou-
siast over zijn studententijd in Utrecht, waar hij in de groentijd van 
het Utrechts Studentencorps de groenen al liet exerceren. 

Na een afwezigheid van enkele maanden is Frits Richert gelukkig 
weer in ons midden en het gaat hem ondanks zijn ziekte redelijk 
goed. Hij biedt ons daarom een drankje aan en toost hierbij “op 
het leven”.

AUGUSTUS-BIJEENKOMST
We zullen eraan moeten wennen. De beurs is volatiel, zo ook ons 
aantal bezoekers. Na de juli-bijeenkomst met 16 aanwezigen 
steeg het aantal bezoekers tot gemiddeld ruim 11, maar dat ge-
middelde werd naar beneden bijgesteld, nu we maar met 7 man 
‘hier’ waren. Een halvering derhalve; eigenlijk meer dan een halve-
ring, maar we telden in gedachten onze voorzitter Marius van Pelt 
mee. Hij was er niet, volgens de geruchten omdat hij een nieuwe 
auto kreeg. Die auto moet dan wel van het merk VOAlkswagen 
zijn, want voor andere merken laat je onze borrel toch niet schie-
ten? Maar misschien durfde hij de nieuwe auto niet te wagen aan 
het stadsverkeer van de metropool Arnhem, wie zal het zeggen? 
Was ons aantal bezoekers gehalveerd, Evert van de Weerd vond 
een halvering een borrel waard, alleen ging het nu om zijn gehalte 
aan lichaamssuiker. Zijn gewicht was helaas niet gehalveerd,  

 

maar ook niet gestegen, en het enige dat een stijging vertoonde 
was zijn leeftijd, alweer 82 jaar, Alles bijeen reden voor een borrel. 
Daarvóór had Frans Geertsen al gemeld dat hij - baas boven  
baas - de leeftijd van 85 jaar had bereikt, en dat was dan ook een 
borrel waard. Zoals gebruikelijk werd Tom Regtuyt onderhouden 
over het reizen per spoor, nu met name over het uitchecken bij de 
poortjes in Arnhem, zijn de poortjes voor de NS, poortjes voor 
Arriva, en, voor een Duitse vervoerder, géén poortjes. Tom neemt 
daar geen verantwoordelijkheid meer voor, hij weet alleen dat alles 
ooit weer op z´n pootjes terecht komt, hetzij via de klantenservice 
van NS, hetzij via het bigbrothersysteem tussen alle vervoerders, 
hetzij via het slinks ontlopen van controles. 
Verder heeft Uw interim-verslaggever weinig opgevangen, alleen 
zijdelings dat Jan van Oosterbos overwoog een borrel aan te bie-
den, maar zulks niet deed omdat hij óf het aantal aanwezigen te 
klein vond, óf geen dorst meer had, óf geen geschikte aanleiding 
kon vinden. Kortom, nogal verward, zoals een borrel aan het  
eind behoort te zijn. Zei ik al dat de verslaggever van dienst,  
Jos Penning, was verhinderd omdat hij op hond, vrouw en klein-
kinderen moest passen? Nee dus, en dat is dan de reden dat dit 
verslag niet aan hem is toe te rekenen.
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JUNI-BIJEENKOMST
Wat verbroederen; dat doen wij al lang! Niet alleen dat enkele 
Haagse leden, als hun programma dat toe laat, de bijeenkomsten 
van de afdeling Rotterdam bezoeken, enkele leden van de afde-
ling Zuid-West zijn al jarenlang vaste deelnemers aan onze Haag-
se bijeenkomsten en naast onze trouwe fotograaf en voorzitter 
van de afdeling Rotterdam Rob Peters, mogen we nu ook gaan 
rekenen op de regelmatige aanwezigheid van het Rotterdamse lid 
Daniël van Alphen (met de stille belofte voor meer) Nu nog een 
paar in Den Haag bivakkerende Gunners om het nationaal opere-
rende karakter te benadrukken. Maar ja; hoe vang je die ? Hoe dan 
ook; in zijn openingswoord verwelkomde voorzitter Kees eerst 
Daniël om daarna meteen procantor Tony uit te nodigen tot het 
aanheffen van het eerste couplet ter ere van erevoorzitter Willem 
Loos. Kees had daarna maar weinig meer te vertellen behalve dat 
zijn gewoonte om verse 80 jarigen met een felicitatiekaart te ver-
rassen vaak leuke reacties oplevert. 

Hij moest tot slot constateren dat er geen aanbiedingen van rond-
jes waren zodat het bestuur uit eigen middelen de wijn aan tafel 
zou aanbieden. Dit lokte bij jong-tachtiger Ed van Gilst de reactie 
uit dat hij weliswaar geen kaart had ontvangen maar toch graag 
een drankje wilde aanbieden. Met een gevuld glas bij of in de 
hand, zongen de leden Ed toe met het vierde couplet om vervol-
gens te toosten op zijn 80e . 

Al vrij snel daarna was het tijd om aan te schuiven voor de maal-
tijd. Die had een Italiaans karakter wat dus zeer goed paste bij het 
glas rode wijn. Waarschijnlijk omdat het bestuur dit glas had aan-
geboden, werd het niet aangevuld met het zingen van welk couplet 
dan ook. We hebben ons al meer verontschuldigd dat we wegens 
het aantal tafels niet kunnen rapporteren over de gespreksonder-
werpen aan al die tafels en ons moeten beperken tot wat er aan 
onze tafel wordt besproken. Daar bleek dat de oefenervaringen in 
de Noord-Duitse laagvlakte van een oud-legerkorpscommandant, 
een oud-marechausseedetachementscommandant en een herha-
lende reservist wel heel verschillend waren. En dan hebben we - 
ieder voor zich - nog niet eens het achterste van onze tong laten 
zien. Inmiddels manifesteerde de zomer zich zodanig dat we  
zagen hoe hier en daar colbertjes werden uitgetrokken en zelfs 
een enkel bovenste knoopje werd los gemaakt. Begrijpelijk dus 
dat we ons na de hete koffie in de lauwe zomeravond stortten, 
voor verslaggever mijmerend op zijn terras tot ver na twaalven. 

HARING-BIJEENKOMST
Er vielen weliswaar bij het begin van de bijeenkomst enkele regen-
druppels maar die bleken het bekende buitje voor het stof te vor-
men zodat het eerste deel  van onze traditionele haringbijeen-
komst zich geheel buiten op het terras bij Jaap Vrolijk kon afspelen. 
Het wegspoelen van het stof had zijn nut want meteen bij de  
opening moest pro-cantor Tony zich uit zijn net verworven stoel 
verheffen om op verzoek van voorzitter Kees het eerste couplet 
aan te heffen ter ere van erevoorzitter Willem. De temperatuur was 
wel enkele graden minder hoog dan de voorgaande jaren maar 
toch had een aantal onzer - zoals dat dan zo mooi heet - zich in 
wat luchtiger tenue gemeld al maakte Tino het wel erg bont. Maar 
die had dan ook op het laatste moment besloten de haring nu 

eens niet vanachter zijn duikbril te bekijken. Haringschenker Teun 
moest wegens familieomstandigheden zelf verstek laten gaan 
maar had wel voor de haring gezorgd zodat op het terras enige  
tijd alleen maar zuchten van genot en met halfvolle mond geuite 
complimenten te horen waren. Die betrekkelijke stilte werd onder-
broken toen voorzitter Kees aan een dankwoord begon waarbij 
eerst gastheer Jaap en daarna de zoetelaarsters Ellen (dochter 
van Jaap) en Tonny (partner van Cas) werden bedankt met iets  
in cadeauverpakking.

Het was betrekkelijk rustig op de Stevinstraat zodat we zonder 
verliezen allemaal het museum Muzee aan de overkant van de 
straat bereikten waar het volgende team voor ons klaar stond. 
Vooral de twee dames, die niet alleen sprekend op elkaar leken 
maar ook nog eens dezelfde jurkjes droegen, maakten diepe in-
druk. In de ontvangstzaal was de tafel in een groot vierkant gedekt 
wat enerzijds wel wat afstand creëerde maar anderzijds het  
voordeel had dat we elkaar allemaal recht in de ogen konden kij-
ken. Ondanks al het vrouwelijk schoon hield voorzitter Kees na  
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zijn tweede openingswoord deze keer vast aan het eerste couplet 
en het moet gezegd dat dit in die omgeving weer volledig tot zijn 
recht kwam. Bijna hadden we toch nog een slachtoffer moeten 
betreuren want fotograaf Piet duikelde in zijn ijver naar bijzondere 
opnames languit over het podium maar gelukkig valt hij door zijn 
kleine gestalte nooit zo diep. 
Soep, broodjes en wijn gingen er met smaak in en eigenlijk  
kwam het einde van deze weer bijzondere bijeenkomst te snel. 
Dat laatste was voor een klein deel van de deelnemers aanleiding 
om nog wat te blijven plakken aan de toog - want zo heet dat  
toch in het historisch ingerichte museumcafé - vooral toen ze  
ontdekten dat Scheveningen behalve eigen haring ook eigen  
jenever kent. 

AUGUSTUS-BIJEENKOMST
In zijn openingswoord stelde voorzitter Kees dat hij ondanks de 
vakantieperiode toch een behoorlijke opkomst kon vast stellen. 
Hier en daar werd gemompeld dat de leerplichtleeftijd – met de 
daaraan verbonden vaste vakanties – toch enkele generaties ach-
ter ons ligt en dat er dus geen enkele reden is om in augustus op 
vakantie te gaan. Gelukkig sneed Kees verdere bespiegelingen af 
door het zingen van het eerste couplet ter ere van erevoorzitter 
Willem aan te kondigen. In het vervolg van zijn openingswoord 
veroorzaakte Kees wat verwarring toen hij meende dat enkele 
boeken, die Guus van Erp ter inzage had meegebracht, deel zou-
den uitmaken van de cadeautjes-uitwissel-ceremonie tijdens de 
VOC/VOA lunch donderdag 14 september. Hij ging daarom maar 
over tot het aankondigen van het eerste rondje, dat van secretaris 
Piet voor diens 81e verjaardag. Het couplet van de kruitdamp ging 
vooraf aan de felicitaties. 
De boeken van Guus zorgden voor twee gespreksonderwerpen; 
een over de honderdjarige LuA met sentimentele herinneringen 
aan al die afdelingen lichte LuA – vooral die op en rond de bases 
van de KLu met het daaraan verbonden samen leven van twee 
geheel verschillende  culturen – en een over de namen en klasse-
foto’s in het boek over de reserve-officieren der Artillerie, waarvan 
penningmeester Teun nog steeds een tweede druk wil laten ver-
schijnen al was het alleen maar om de aanvullingen en correcties 
op de namen en klassefoto’s. Al snel kondigde Kees het tweede 
rondje aan en wel dat van Ton Stenger voor zijn 87e. Omdat genis-
ten historisch gezien kort tegen artilleristen aanschurkten, werd 
ook Ton artilleristisch toegezongen en –geklonken. Kees kondigde 
nog aan dat hij voor ons eigen welzijn alle verdere aanbiedingen 
naar een later tijdstip had verschoven. Daar had hij overschot van 
gelijk in want zelfs van Spa en Cola light kun je teveel binnen krij-
gen. 
Voor de maaltijd hadden de koks kennelijk de lange termijn weers-
verwachting geraadpleegd want het was er een die voortreffelijk 
paste bij het inmiddels miezerige weer. De wijn aan tafel werd aan-
geboden door Frans de Haas, die met zijn 81e verjaardag nu ook 
alweer voor de tweede maal prijkt in de lijst van 80-plussers in ons 
onvolprezen verenigingsblad. Gezang en toost waren zijn belo-
ning. Overigens had Frans het niet getroffen want hij was aan tafel 
beland bij drie oud-Shell mensen verschillende president-direc- 
teuren (of is het presidenten-directeur of presidenten-directeuren 
?) tegenwoordig CEO’s, aan een beoordeling onderwierpen. Hoe 
die beoordelingen waren, valt onder de categorie “geclassifi-
ceerd” en het zou kunnen zijn dat ook hier de beste stuurlui aan  
de wal stonden en de beoordeelaars zichzelf zouden kunnen  
blameren. Het proces werd daarom in koffie gesmoord.

JULI-BIJEENKOMST
De julibijeenkomst van onze afdeling is toch altijd weer bijzonder, 
steeds weer een gezellige BBQ met onze dames. Dat langzamer-
hand deze gezelligheid in heel Nederland bekend is, bewijst wel 
het feit dat deze bijeenkomst steeds meer wordt bezocht door 
leden van andere afdelingen. 
Naast het genieten van het voedsel, keurig uitgestald door de 
nieuwe hofmeester en zijn staf, bood de bijeenkomst veel ruimte 
voor gesprekken, niet alleen over genoten of geplande vakanties 
maar ook hoe de gehele wereld nog beter kan worden bestuurd, 
inclusief het feit dat de warmte van de BBQ nauwelijks een bijdra-
ge levert aan de verdere op-warming van de aarde. Dat niet alle 
dieren op het ASK het lootje legden, bewees het feit dat er toch 
nog een konijn tussen het struweel werd gespot.

Dat het bestuur ook nog de gelegenheid te baad nam om  
tussendoor te vergaderen, kon de pret nauwelijks drukken. Na het 
overheerlijke eten, de gezellige gesprekken en de getuigenis  
van onze dierenliefde, mits ze maar rustig op het bord liggen kon 
iedereen voldaan en tevreden huiswaarts keren.

AUGUSTUS-BIJEENKOMST
In augustus moet het zo rustig zijn op de Knobbel dat zelfs onze 
afdeling moet uitwijken om elkaar te ontmoeten. Op 3 augustus 
kwam een uitgelezen gezelschap van de afdeling bij elkaar in het 
bijzondere dorp Epe, gelegen op de Veluwe. Deze locatie werd 
met name gekozen zodat ons lid Anton van Drecht met zijn rollator 
van huis naar het restaurant kon lopen, hetgeen prima ging. Het 
bleek dat je daar, gezellig gezeten op een zonovergoten terras ook 
andere militairen kunt ontmoeten, zelfs van de luchtmacht die, 
zelfs tijdens hun vakantie, hun tactische concepten komen bijstel-
len. Of e.e.a. ook te maken heeft met een luchtcorridor boven de 
Veluwe naar Dronten, konden we niet daadwerkelijk achterhalen.

Na deze inleidende beschieting konden we genieten van de maal-
tijd en de gesprekken in een vakantiesfeer. Hoewel het niet de 
gelegenheid was, om andere gasten niet tot last te zijn, voor een 
ogenblijk stilte voor aanvang van de maaltijd, was er wel ruimte 
om een verhaal voor te dragen over de wederwaardigheden van 
Adam en Eva in de hof van Eden. Dit bracht alsnog de bijeen-
komst op een behoorlijk niveau. 

OLDEBROEK
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Nieuws uit de Afdelingen

SEPTEMBER-BIJEENKOMST
Het bestuur van Zuid_West had haar leden/begunstigers met 
partners deze woensdag uitgenodigd voor een ‘zinderende’ ex-
cursie naar Zeeuws-Vlaanderen, waar het daar woonachtige ZW-
lid Ad Schouten ons de (voor de meesten onbekende) regio zou 
tonen. Met zijn echtgenote Marleen ontving hij rond 10.30 uur de 
13 per eigen vervoer arriverende deelnemers uit de regio Bre-
da-Tilburg bij het ‘Gdynia Oorlogsmuseum’ te Axel met koffie/thee 
en iets lekkers. Het private museum ligt in een omgeving waarin in 
september 1944 de ‘Slag om de Schelde’ heeft plaatsgevonden 
tussen Poolse eenheden en de Duitsers. We werden in het muse-
um rondgeleid door de vader van de eigenaar, die heel veel wist te 
vertellen over de uitgebreide verzameling met geschonken, ge-
vonden, opgegraven en gekochte militaria, met name gericht op 
de inzet in de regio van de Eerste Poolse Pantserdivisie, onder 
leiding van Generaal Maczek. 
Het was traditie bij de genisten van deze divisie om elke door hen 
gebouwde brug de naam te geven van een Poolse stad. En dat 
was in dit geval een noodbrug over een inundatie dicht bij waar nu 
het museum is: de Gdynia-brug. En het was goed om te horen dat 
er nog steeds een nauwe band is tussen het museum en de Pool-
se havenstad Gdynia met wederzijdse bezoeken en kransleg- 
gingen. Voor meer info over het museum, zie www.oorlogs- 
museumgdynia.nl. Zeker de moeite van een bezoek waard. 

Na een dankwoord van ZW-voorzitter Ben Mooren aan onze ‘be-
geleider’ vertrokken we naar de stad Hulst om een uitgebreide en 
geanimeerde lunch te genieten bij Restaurant Ravelijn. Vervolgens 
werd onder een stralend zonnetje via de Gentse Stadspoort naar 
het ’s Landshuis gewandeld, gebouwd in 1665. Ooit was dit het 
regerings- en gerechtsgebouw van de ‘Magistraat van Hulster 
Ambacht’. Nu wordt het gebruikt als gemeentelijk cultuur-toeris-
tisch huis met o.a. een VVV. Hier begon onze ontdekkingstocht 
door Hulst met een mooie documentairefilm en met een steeds 
‘per behandelde locatie’ verlichte grote maquette van de ves-
tingstad. 

Onze stadsgids bleek mijnheer Jan te zijn, die ons welsprekend 
door en rond de vesting leidde. Bijzonder was dat een gedempt 
deel van de oude haven weer was uitgegraven, na het slopen van 
een blok leegstaande winkels ter plekke. Langs die ‘Nieuwe Bier-
kaai’ lopend kwamen we bij de Dubbele Poort, waar vroeger een 
toegang tot de vesting was over water en over land. Via die poort 
liepen we rechtsaf over de vestingwerken richting de Stadsmolen 
(1792), waar we een oud kanon ontdekten en dus werd daar een 

groepsfoto gemaakt. Een eindje verder gingen we weer de vesting 
in richting Basiliek en Grote Markt. 

Gids Jan leidde ons rond in de enorme basiliek met een onrustige 
historie: Katholiek-Protestant-deels Katholiek en Protestant en nu 
al weer een hele tijd Katholiek. Het is een prachtig gebouw, maar 
dankzij de (echt) rijke historie van Hulst veel te groot voor de mo-
menteel ca 28.000 inwoners tellende stad. Onder de indruk van dit 
prachtige bouwwerk met zijn sobere interieur namen we afscheid 
van mijnheer Jan en staken de Grote Markt over voor een nazit 
met een drankje. Blij dat we deze geslaagde excursie mochten 
beleven, werden Ad en Marleen daar bedankt voor hun inspannin-
gen en namen we wat later afscheid van elkaar om in de files bij 
Antwerpen ruime vertraging op te lopen. 

BARBECUE OP 01 SEPTEMBER 2017
De BBQ werd gehouden op het landgoed Dagelet, dat zelfs door-
sneden werd door een weg. Bewaakt door een (ijzeren) haan zag 
het er zeer goed uit. Altijd wel wat te doen aan onderhoud (Loui-
se). Pluvius liet zich van zijn goede kant zien door niet te verschij-
nen, alhoewel er wel rekening met ‘m gehouden werd, gezien de 
partytent. Harry ontving ons met te vertellen waar de drank stond. 
Andere Harry liet eenieder een kaart tekenen voor de onwel  
zijnde Jitze en de ontstoken Ernst. 
Onze voorzitter Dick heette eenieder welkom en bedankte Louise 
en Harry alvast voor de puike ontvangst en de prima voorberei-
ding van de BBQ met de welbekende kruik en bos bloemen. 
Waarna hij meedeelde dat hij er na 12 jaar wegens omstandighe-
den mee ophield en Harry Voorbij ook. Hij riep iedereen op die iets 
voor de functies voelde dat voor 1 november aan Harry te laten 
weten. Waarna onze gastheer bedankte voor de gaven en liet  
weten dat de pompoensoep gereed stond. 
Daarna werden de andere BBQ-benodigdheden aangevoerd, zo-
dat de BBQ een aanvang kon nemen. Gelardeerd met geani- 
meerde gesprekken kon het vlees bereid worden. Alles bij elkaar 
een prima avond voor de leden van de afdeling Noord. Dank  
daarvoor aan Harry en Louise.

ZUID-WEST

NOORD
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TERUGBLIK OPTREDENS in 2017

DIEKIRCH (LUXEMBURG)
Op 10 en 11 juli werden de jaarlijkse, internationale tweedaagse 
afstandmarsen georganiseerd. Door de organisatie werd het ROA 
uitgenodigd om op de start/finishlocatie een miniconcert te hou-
den. Dat gebeurde ook tijdens de dag van aanmelden. Legering 
en voeding werden verleend op de Caserne Grand–Duc Jean in 
Diekirch. De hoge temperatuur was reden om in zomertenue te 
musiceren met Harmen J. Klaver als dirigent. Op de laatste dag 
liep het ROA in volledig DT met handschoenen (onder goedkeu-
rend oog van de Wapenoudste der Artillerie, Bgen art R.J. Jeulink 
in sporttenue, de laatste meters van de marsroute mee na een 
geslaagd concert in de binnenstad. Dank aan het Luxemburgse 
leger en aan de vice-voorzitter van het ROA Wim van der Stek die 
als project-officier de reis perfect had geregeld.

DEN HAAG
Dit jaar werd het detachement van de Artillerie in het Veteranende-
filé op 24 juni niet begeleid door het ROA maar door de Fanfare 
Bereden Wapens. Het ROA was samen met het Traditioneel Tam-
boerkorps Garde Grenadiers (TTGG) aangewezen om vooraf-
gaand aan het defilé ter hoogte van het defileerpunt waar de be-
zoekers de tribunes bevolkten, het publiek te vermaken met 
marsmuziek. Een eervolle taak onder leiding van onze tam-
bour-maître Bert van Faassen.

HAAMSTEDE
Het was de 9e keer dat het blazersensemble van het ROA op (dit 
keer op zondag 16-7-17) de kerkdienst in Haamstede muzikaal 
ondersteunde. Dat was ook voor de dirigent Nico van Oudheus-
den de 9e keer dat hij hier de baton hanteerde.

ALPHEN AAN DE RIJN
Begin augustus werd het ROA opgeschrikt door het overlijden van 
een van onze oudste leden Willem de Nie. Willem is geboren in 
1953 en werd opgeroepen als dienstplichtig muzikant in lichting 
73-1 bij de 12 Afdva en werd al snel overgeplaatst naar het ATK in 
’t Harde. Hij bespeelde met veel gevoel de tenor saxofoon. Zijn 
kapelmeester was op dat moment Piet van Uffelen. 
In die tijd duurde de dienstplicht 18 maanden waarvan 16 maan-
den bij het trompetterkorps. Hij ging met verlof in 1975 en kon zich 
richten op een burgerwerkkring en een gezinsleven. Het duurde 
tot 2001 dat er een oproep verscheen waarin oud-leden van het 
ATK werden opgeroepen om zich te formeren voor een reünieor-
kest vanwege het 325-jarig jubileum van het Wapen der Artillerie. 
Willem meldde zich direct evenals velen van de hier aanwezige 
muzikanten. Dat was het moment dat ik Willem voor het eerst ont-
moette. Op een gegeven moment werd er Parkinson bij hem ge-

constateerd; die verergerde en er volgden meerdere ziekenhuis-
opnames. Saxofoon spelen bleef hij geconcentreerd doen; muziek 
is zijn grote passie. Willem was altijd bereid iets extra’s te doen. 
Deelnemen in het Blazersensemble, de redactiecommissie van 
het boek over 50 jaar ATK. In 2011 stopte Willem met marcheren 
en in 2015 stopte hij helemaal bij het ROA. Laatst in april 2017 nog 
aanwezig bij jaarconcert in Apeldoorn. Dat dit een afscheid was 
kon niemand voorspellen. 

Bij het ROA blijven we Willem herinneren als een enthousiast lid  
en een doorzetter die ondanks zijn beperking bleef doorgaan. De 
afscheidsdienst op 8 augustus met een grote muzikale bijdrage en 
Henk Sierat als dirigent en Jaap Ouwehand als hoornblazer met 
de Taptoe was een laatste groet. Voor Willem en voor ons blijft het 
“ROA forever”. Ik wens Trudy, Sander en Jeroen veel goede  
herinneringen aan Willem. Wij hebben die ook en zullen Willem 
nooit vergeten. Willem bedankt, rust in vrede.

DOORN
Op dinsdag 15 augustus 2017 werd in Doorn bij “De Basis” (voor-
heen BNMO Centrum) een herdenking van de gevallenen in ZO-
Azië 1941-1945 georganiseerd. Hierbij is een grote groep vetera-
nen en oorlogsslachtoffers aanwezig die deze periode in het vm. 
Nederlands-Indië en ZO Azië hebben meegemaakt. 
Het ROA levert inmiddels voor de 9e maal muzikale onder-
steuning bij deze herdenking en bij de ceremoniële kranslegging 
met een hoornblazer. Met dank aan Nico van Oudheusden en Ge-
rard van Wensen.

COEVORDEN
Op 26 augustus werd voor de eerste maal in Coevorden een Gar-
nizoensdag georganiseerd. Dat Coevorden ook een historische 

REÜNIE ORKEST ARTILLERIE TROMPETTERKORPS
VustCo MPC 35C t.a.v. ROA  Telefoon: 0578-691646 (met antwoordapparaat)

Postbus 90004, 3509 AA Utrecht E-mail: ftdurstbritt@kpnmail.nl
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Opmars van het ROA in hun Geklede Tenue met kwartiermuts
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vestingstad is met een rijke historie en 345 jaar geleden ontzet 
werd was ook een reden om dat te vieren met verschillende re-en-
actmentgroepen. Naast de Halve Kompagnie Artillerie der Dienst-
doende Schutterij van ’s-Hertogenbosch, de Saluutbatterij Atkins, 
de Schutterij uit Boertange en de Historichen IV. Kompanie Uelsen 
des Bentheimer Landwehrbataillons von 1814, sloeg het ROA in 
hun geklede tenue met kwartiermuts geen slecht figuur. Na een 
aantal marsen door de stad werd eind van de middag een concert 
gegeven bij het kasteel (het raadhuis). 

Als finale werd de ouverture 1812 te gehore gebracht waarmee 
het kanongebulder en het musketvuur levensecht combineerde. 
Compliment aan Harmen J. Klaver voor zijn muzikale leiding en 
Herman Woltersom voor de organisatie in Coevorden.

ANTWERPEN 
Oorspronkelijk stond voor het ROA deze dag in het teken van de 
Airbornmars. Tot het bestuur een uitnodiging kreeg van de stad 
Antwerpen om deel te nemen aan het jaarlijkse bevrijdingsfeest 
aldaar. En zo reisde het ROA op 2 september per bus af naar Ant-
werpen voorde volgende optredens: ’s-middags een herdenking 
in het Stadspark, een streetparade dwars door Antwerpen naar 
het stadhuis en ’s-avonds een taptoe op de Grote Markt. Naast 
het ROA namen als orkest deel: de politie van Antwerpen, de 
Franse Marine en het orkest van de Gidsen. 

Het confetti schot in Antwerpen

Het avondprogramma begon met een presentatie aan het publiek: 
het ROA in combinatie met de Halve Kompagnie Artillerie der 
Dienstdoende Schutterij van ’s-Hertogenbosch. Het vlaghijsen en 
het spelen van het volkslied van de landen van herkomst, de  
Europese hymne en het Vlaamse Volkslied (de Vlaamse Leeuw). 
De presentatie van het ROA en de schutterij verliep vlekkeloos. 
Het afschieten van het kanon, niet met kruit maar met een con- 
fettipijl veroorzaakte grote hilariteit bij het publiek. 

De gezamenlijke finale bestond uit de Mars van de First Belgian 
Brigade, Aïda, I will follow Him en Evening Hymn & Last Post.  

Het ROA marcheerde af met de mars 
“Juventas”. Als dank voor hun optreden 
werd aan het ROA stadspenning van 
de gemeente Antwerpen uitgereikt. 

Dank aan Wim van der Stek voor  
de voorbereidingen en onze tam-
bour-maître voor de leiding.

WEZEP
U kent ongetwijfeld de Willem de Zwijgerkazerne in Wezep. De 
kazerne is gebouwd kort voor de WO2 en na de oorlog heeft de 
kazerne eerst een afdeling veldartillerie gehuisvest en later een 
afdeling luchtdoelartillerie. In het kader van de ereorganisatie bij 
Defensie is de kazerne afgestoten en voor een deel gesloopt. 
Er is een korte periode geweest waarin de gebouwen onderdak 
boden aan de Glenn Mills-school. Op dit moment is het hoofd- 
gebouw waarin de toegangspoort en zijn een aantal legerings- 
gebouwen verbouwd tot een appartementencomplex onder de 
naam “Parc de Zwijger”. Dat complex werd op 8 september  
officieel door de burgemeester van Oldebroek geopend. Het op-
treden van het ROA heeft bijgedragen aan het militaire cachet van 
het complex. 

LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK 
Op de tweede zaterdag in september wordt landelijk de Open  
Monumentendag gehouden. Inmiddels is het ook een gewoonte 
geworden om aan deze dag een reünie te koppelen. 
In dit kader wordt ook het jubileum “340 jaar Artillerie” georgani-
seerd met een reünie van al degenen die hebben gediend bij een 
eenheid van het KVA en het KRA. Natuurlijk ontbreekt het ROA 
niet met een middagconcert na de LFX (Life Firing Exercise).

VOORUIBLIK OPRTREDENS 2017

• LOMMEL (BELGIË), 14 en 15 oktober, Taptoe België

• ROTTERDAM, 16 november, NDTA-concert 
 (besloten) in de Van Ghentkazerne

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

Het repetitieschema voor 2017: zie onze website www.reunieor-
kestartillerie.nl. Voor evt. wijzigingen. De repetities zijn (tenzij an-
ders aangegeven) op de zaterdag vanaf 10.00 tot 14.30 uur in de 
sportzaal op de Legerplaats bij Oldebroek in ‘t Harde. In 2017 zijn 
de volgende repetities gepland die ook door belangstellenden be-
zocht kunnen worden: 11 oktober, 8 en 29 november. 
I.v.m. de toegangscontrole tot het kazerneterrein, worden bezoe-
kers verzocht zich vooraf aan te melden bij Frits Dürst Britt.

De stadspenning 
van Antwerpen

Stichtingen & Verenigingen



72

Verenigingsnieuws

Wie en wat is ABC?
De Artillery Business Club (ABC) is sinds 27 sep 2017 actief.  
Zij is de brug tussen bedrijven, instellingen en de Grondgebonden 
Vuursteun & Luchtverdediging. De deelnemers krijgen de  
mogelijkheid om publicatie te plegen in ons vakblad Sinte  
Barbara en zullen afwegen om deel te nemen aan de events die  
de Vereniging Officieren Artillerie organiseert.

Hoe werkt ABC?
Vanuit het ABC bestuur is de lkol b.d. Kelvin de Richemont het 
aanspreekpunt. Als Corporate Account Manager is hij degene die 
het gesprek zal voeren met de bedrijven en instellingen die  
interesse tonen in de geboden opties van ABC. Heb je vraag of 
suggestie, mail of app hem Secretary.abc@voaweb.nl. Bel of  
app naar 06 174 218 15.

Goed om te weten
De ABC bestuursleden zijn alle post actieve officieren. Zij verrich-
ten hun taken zonder provisie. Bedrijven die gebruik willen maken 
van het aanbod wat ABC hen voorlegt betalen hiervoor. Het geld 
wat daarmee is gemoeid is bestemd voor de uitvoering van even-
ts en de publicatie en exploitatie van ons vakblad. Zo dragen post 
actieve officieren hun steentje bij aan het wapen der Artillerie en  
in het bijzonder alle leden van de Vereniging Officieren Artillerie.

ABC zoekt contact
Via de Green Paper Association is een lijst van bedrijfscontacten 
voor handen. Deze hanteert ABC als eerste maar is ook op zoek 
naar nieuwe contacten. Om dit pro actief te doen is ABC onlangs 
naar het Defence & Security Event Event geweest. 
Deze Europese beurs is jaarlijks in London. Zo heeft ABC snel zich 
kunnen mengen in de doelgroep en zijn contacten vergroot. 

Wat gaat ABC doen
Op 27 sep was de kick-off van Abc. Zo’n 15 bedrijven en contact-
personen toonde interesse en waren aanwezig. Tijdens de meet-
ing is een toelichting gegeven over de doelstelling, opzet en aan-
bod van ABC. Bedrijven zullen nu een keuze kunnen maken uit  
dit aanbod wat bestaat uit publicatie ruimte in SB en deelname 
aan events. Bedrijven hebben nu tijdig inzicht in de mogelijkheden 

van ABC en kunnen daarom hun budgetten hierop richten. 
De reactietijd in aanloop naar de events geeft de bedrijven vol-
doende tijd om zich in te lezen en te leven maar ook om zichzelf 
voor te bereiden op eventuele deelname aan events. Voor het ko-
mend jaar staan er veel events op het programma. 
De VOA heeft een jaarplan met events. Om u als lid nu al te infor-
meren is separaat een overzicht gevoegd. U leest data en inhoud 
van de events. Aanmelding kan op de aangegeven wijze. De VOA  
hanteert ook haar webpagina om u te informeren. Ga naar de 
website www.voaweb.nl.

Wat is het voordeel van ABC voor de VOA
De VOA zal door de werkzaamheden van ABC een financiële on-
dersteuning krijgen. Zo zal de exploitatie van ons vakblad St Bar-
bara mogelijk blijven. De kwaliteit en vorm van het blad zal daar-
mee worden behouden. De leden profiteren mee omdat een 
lidmaatschap verhoging mogelijk niet noodzakelijk is. 
Daarnaast zal ons vakblad “op de mat” blijven vallen. Omdat  
bedrijven ook de keuze kunnen maken om mee te doen aan  
events kunnen de VOA leden hun contacten vergroten. 
Hiermee groeit het netwerk van de VOA en zal op termijn alleen 
maar verder groeien. 

TEKST EN FOTO’S /// LKOL B.D. KELVIN DE RICHEMONT
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Wat kunt u doen
Optreden als ambassadeur van ABC. Mocht u contacten willen 
delen met ABC dan zou dat de eerste stap zijn. Wilt misschien 
actief deelnemen aan ABC? 

Mail ons en we bespreken de mogelijkheden. Wat bovenal ge-
weldig zou zijn als u via mond tot mond reclame ABC wil  
promoten. We publiceren regelmatig in ons vakblad de voort-
gang. Wil je meer weten over ABC of je wilt ons beter volgen 
over de voortgang? Ga naar: www.voaweb.nl/abc

ABC is niet nieuw
De stichting ARTILLERY Business Club is nieuw. De afkorting 
ABC staat ook voor andere zaken 
...Wij hebben een partner die onder dezelfde naam de brug 
bouwt in de lucht.

Verenigingsnieuws

ARTILLERIE
V E T E R A N E N
ASSOCIATIE
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Detachement KVA en KRA bij de AVA-stand op het malieveld

Veldartillerieveteranen in hun nieuwe polo

Op 24 juni werd de Nationale Vetera-
nendag in Den Haag georganiseerd 
voor de 13e keer. In het Veteranen- 
defilé was een ruime presentatie van 
het Wapen der Artillerie. 

Complimenten aan maj art b.d. Arie den Breejen die er weer  
in geslaagd was om van de diverse veteranengroepen en parate 
eenheden een representatieve samenstelling te formeren. 

In “ons blok” eerst een detachement DGLC met luchtdoel- 
artilleristen en luchtmachtpersoneel. Daarachter een PzH-
2000NL en de Fanfare Bereden Wapens en een afvaardiging van 
het VUSTCO. 

Een blok (jonge) artillerieveteranen met voor het eerst veld- 
artilleristen in hun nieuwe poloshirt gevolgd door de rijders. 

Een sluitstuk met artilleristen te paard en een kanon7 veld.  
De oude Indiëveteranen hadden er de voorkeur aan gegeven  
niet mee te marcheren maar mee te rijden op de historische 
voertuigen.
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Soortgelijke bepalingen staan in de traditiebundel over de rijders-
das. In een aparte paragraaf wordt ten slotte aandacht geschon-
ken aan de vlinderdas, die volgens de bundel alleen kan worden 
gedragen bij een smoking. Naast deze officiële das zijn er vele 
andere in omloop, die op een of andere manier een relatie met het 
Wapen tot uitdrukking brengen, maar geen formele status heb-
ben. Denk aan de korpsdassen, maar er zijn blijkbaar heel veel 
soorten van. Iedereen is vrij die dassen te dragen, maar niet in 
combinatie met het uniform. 

Naar aanleiding van de discussie in de Ledenraad, 18 mei 2017 te 
Breda, constateerde onze voorzitter dat de das met drie strepen, 
of de rijdersdas, de officiële officiersdas blijft. Niemand had moei-
te met de invoering van nog een andere das met artilleriekarakter. 
Een ieder die de das of vlinderdas mooi vindt, kan hem kopen en 
dragen. Alles op een rij zettend concludeerde de voorzitter:  
Zolang we de huidige situatie handhaven, kunnen we zonder  
bezwaar de nieuwe stropdas en vlinderdas invoeren, mits er  
voldoende belangstelling voor is en er geen groot financieel  
risico voor de VOA uit voortvloeit. 

Wat dat betreft hebben ca. 30 artilleristen te kennen gegeven  
over te willen gaan tot aanschaf en ook de winkel van de HCKVA 
zal een aantal van maximaal 20 dassen & strikken afnemen voor 
verkoop. Ik zal de nieuwe das en vlinderdas met plezier dragen  
en veronderstel dat velen met mij dat ook zullen (gaan) doen.  
Inmiddels heeft onze Wapen Oudste Artillerie, Brigade-generaal 
Rob Jeulink, het initiatief ondersteund en stemt in met het dragen 
van de nieuwe vlinderdas, naast de vlinderdas met de drie stre-
pen, op het avondtenue. 

Om de productie te laten uitvoeren door Cavallaro is het vereiste 
aantal van 100 vlinderdassen en 100 stropdassen noodzakelijk. 
De VOA is bereid om de bestelkosten te dragen, maar wil zeker-
heid over de verkoop van minimaal 80 Stropdassen en 80 vlinder-
dassen. Een aantal officieren heeft zich aangemeld, maar het aan-
tal is nog niet toereikend. 

Een korte samenvatting:
• Stropdas en Vlinderdas is bedoeld  
 voor een ieder ingedeeld bij Korps  
 Veldartillerie & Korps Luchtdoel-
 artillerie;
• Vlinder & das zijn van 100 % zijde  
 gemaakt;
• Prijs € 31,46 (incl BTW) voor de 
 stropdas;
• Prijs € 32,67 (incl BTW) voor de 
 vlinderdas;
• Vlinderstrik mag gedragen worden 
 op AT;
• Als een minimaal aantal van 80 
 dassen en 80 strikken is besteld volgt  
 de productie;
• Je ontvangt dan bericht met tevens 
 een eenmalige machtiging tbv 
 betaling.

Mail uw bestelling naar: 
kelvinderichemont@gmail.com.

TEKST EN FOTO’S /// DE REDACTIE

IN HOOFDSTUK 7 VAN DE TRADITIEBUNDEL WORDT HET GENOEMD DE 
‘WAPENDAS VOOR ARTILLERIEOFFICIEREN’, DE BEKENDE DAS MET DE 
DRIE STREPEN. ER STAAT ZELFS BIJ HOE BREED DIE STREPEN EN WAT DE 
ONDERLINGE TUSSENRUIMTES MOETEN ZIJN. DAAR BLIJKT DAT DIE DAS, 
DIE VAN OORSPRONG DE VOA-DAS WAS, ‘OMSTREEKS 1980 TOT OFFICIERS-
DAS IS VERKLAARD’1...

1   De wapendas Artilleriedas en (zelfstrik) vlinderdas voor officieren zijn  

 te koop bij de firma F.G. van den Heuvel. Das of vlinder (100% zijde) 

 binnen 4 tot 6 weken leverbaar en kosten 39,50 euro per stuk.
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“Guns of Kumkale”. Kumkale ligt aan de zuidelijke ingang van de Dardanellen aan de oostkant. 
Het geschut is twee maal 280 mm. en is door de Turkse en Duitse troepen gebruikt tegen de geallieerden. (Fransen 

en Engelsen). Deze probeerden in 1915 de Dardanellen te veroveren, maar leden een zware nederlaag.

Deze foto is gemaakt op 7 mei 2002 door Ans Engelhard, tijdens onze reis o.l.v. Roel Hoksbergen naar West-Turkije. 
Op weg naar Troje deden we onverwacht deze plek aan. Op de foto v.l.n.r.: Wim Groenendaal, Roel Hoksbergen, Fons Stomp, Jan van 
Wincoop, Wim v.d. Horst, Egge Oldenziel, Rolf Kroes en Kees Engelhard.



VUURSTEUN
INNOVATIES

Lees het artikel op blz. 13


