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Van de Redactie

In Nieuws van het Wapen aandacht voor ‘Nederland Radarland’ 
en heet van de naald een impressie van de Sinte Barbaraviering 
in Den Haag in de aanwezigheid van de nieuwe Staatssecretaris 
van Defensie met de welluidende voornaam van Barbara (Visser).
In de rubriek Operatie en Oefening nogmaals aandacht voor een 
eerste evaluatie van de oefening ZAPAD-2017 met een reactie 
van zowel Victor Remouchamps als een internationale reactie 
van het Chatham House. Daarnaast een verslag van de jaarlijkse 
(schiet)oefening GRIFFIN-STRIKE in Baumholder. Verder een 
verdieping van de het Air Assault Optreden van de Mortierbatterij, 
zie ook voorgaande Sinte Barbara,  met een beschrijving van hoe 
de batterij deze oefening voorbereid en zelf beleefd heeft. 
Tenslotte in deze rubriek aandacht voor het  in Nederland helaas 
uitgefaseerde MLRS-systeem dat in Duitsland wel is behouden 
(MARS) en daar verder wordt ontwikkeld en beproefd.

In Rubriek Tactiek, Techniek en Internationale Samenwerking 
een artikel van de hand van de Belgische liaisonofficier op het 
Vustco, maj Erik Verstraelen, over de verdergaande samenwerking 
tussen België en Nederland op vuursteungebied en waar nu ook 
het DGLC in wordt betrokken. Verder een artikel van de (NOR) 
Maj (ret) Walter Håland over de verdere ontwikkelingen van de 
Norwegian Air Defence Missiles, o.a. NASAMS, dat ook door 
Nederland is aangeschaft en wordt gebruikt. Als laatste een 
artikel over het gebruik van drones binnen defensie van de Aooi 

Wolf van de 107 Aerial Systems Battery (voormalige 101 RPV 
batterij). Verder de gebruikelijke rubrieken Verenigingsnieuws, 
Personalia, Nieuws uit de afdelingen en de Stichtingen en 
Verenigingen. De fondswerving van de Artillery Business Club 
(ABC) is voortvarend van start gegaan met een eerste ontmoeting 
en aftrap in de Korpszaal en het Museum op het ASK op 27 
september jl. Een wat uitgebreider artikel over de ontwikkelingen 
en de verdere stappen van deze Artillery Business Club houdt u 
nog van ons tegoed. 

We sluiten hierbij een enerverend jaar af en wensen u en de uwen 
een gezond en gelukkig 2018.

Voor u ligt het vierde nummer en laatste nummer van de Sinte Barbara voor 2017  

met weer een zeer gevarieerd aanbod aan (internationale) vuursteun-gerelateerde artikelen. 

Het begint met een beschouwing van de Voorzitter over de donkere dagen voor Kerst, gevolgd door een  

artikel van zijn hand over het afgesloten regeerakkoord met de nieuw aangetreden regering en de financiële 

consequenties voor defensie. 

Enerverend en
gevarieerd

05

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

Aankondiging Algemene Leden Vergadering VOA

16 MEI 2018: JAARVERGADERING VOA

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VOA is  
op 16 mei 2018. Zet deze datum alvast in uw agenda.  
De organiserende afdeling Zuid-Oost kan u alvast vertellen 
dat de dag ‘s-ochtends begint in Vught en aan het begin 
van de avond in ‘s-Hertogenbosch wordt afgesloten.
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Van de Voorzitter

Met een zeker cynisme zou je kunnen zeggen dat de partijen die 
geen kerstbestand sluiten, of het schenden, in ieder geval 
consequent zijn in hun handelen. Er is inderdaad dag in dag  
uit sprake van kommer en kwel in de wereld, zowel op grote 
schaal, als op individueel niveau. Ik kan me dan ook niet 
voorstellen dat je met zorgeloze vrolijkheid door het leven kunt 
gaan. Met nog meer cynisme zou je zelfs de stelling kunnen 
verdedigen dat de donkere dagen voor de kerst al beginnen  
op 27 december van het jaar ervoor, voor zover we tijdens de 
kerstdagen zelf van leed blijven verschoond. 

Hoewel u van mij over het algemeen geen juichende verhalen 
gewend bent, kunt u als reactie op mijn zienswijze aanvoeren dat 
die nu wel heel zwartgallig is. Bij wijze van antwoord zou ik dan 
kunnen verwijzen naar al het kwaad in de wereld, naar de ellende 
die we elkaar aandoen, naar het mateloze geweld en het 
intolerante fanatisme, veelal gevoed door het idee dat naast 
jouw eigen overtuiging geen andere geldige opvattingen kunnen 
bestaan. Ik zou ook kunnen aanvoeren dat we niet eens ver van 
huis hoeven te gaan om gevoelens van onbehagen, vertwijfeling 
of zelfs machteloze woede te ervaren. 
Discussies over onderwerpen die als gevoelig worden ge-
boekstaafd, worden gegijzeld door degenen die de wijsheid in 
pacht menen te hebben, andersdenkenden die een minder vlotte 
babbel in huis hebben, onmiddellijk verketterend. In dat soort 
discussies wordt het gelijk bepaald door het volume van de 
roeptoeter. We leven gelukkig in een samenleving waarin de 
vrijheid van meningsuiting als een groot goed wordt ervaren, 
maar waarin de mening van een ander vaak alleen wordt 
geaccepteerd als die overeenstemt met de eigen mening. Ik zou 
ook kunnen opmerken dat een mogelijk nog grotere bron van 
verdriet is de onachtzaamheid, niet alleen in de vorm van de kille 
achteloosheid waarmee een misdadiger een ander bewust leed 
berokkent, maar ook als onverschilligheid voor het wel en wee 

van de medemens. Aan deze opsomming kan ik nog toevoegen, 
maar zeker niet als minst belangrijk, de ziekte en dood waarmee 
we allemaal in onze naast omgeving worden geconfronteerd. In 
feite is de lijst van kommer en kwel eindeloos lang, als we ook 
nog bedenken dat de overbevolking in de wereld - in mijn ogen 
het hoofdprobleem - de natuurrampen en de afnemende 
beschikbaarheid van grondstoffen, tot een nog oneerlijkere 
verdeling van goederen voor de elementaire levensbehoefte 
zullen leiden.

Natuurlijk gebeuren er ook goede dingen. Er zijn genoeg 
voorbeelden van altruïstisch handelen, onbaatzuchtige zorg voor 
de medemens, oprechte naastenliefde en het streven naar een 
betere wereld. Maar ook hier is een nuancering op haar plaats 
die de somberheid uit de vorige alinea weer terughaalt. 

Jan Verplaetse laat in zijn boek ‘Het morele instinct’ zien dat 
onze moraal voor een groot deel ‘biologisch’ is bepaald. We zijn, 
evolutionair, zo geprogrammeerd dat het goed doen, of 
bijvoorbeeld het bijdragen aan het welzijn van de groep, in ons 
eigen voordeel is. Verplaetse onderscheid in dit verband een 
hechtingsmoraal, geweldsmoraal, reinigingsmoraal en samen-
werkingsmoraal. We doen iets, al dan niet bewust, in de ver- 
wachting er later iets voor terug te krijgen, ergens bij te mogen 
horen, uit zelfbescherming, of bij onszelf een prettig gevoel te 
weeg te brengen. Scherp geformuleerd zou je kunnen zeggen 
dat veel motieven om goed te doen een egoïstische grondslag 
hebben. Overigens stelt Verplaetse ook dat er nog een vijfde 
soort moraal is: de beginselenmoraal die is gebaseerd op de 
rede. Het gaat in dit geval om bewust handelen om goed te doen 
zonder dat er sprake is van een automatisme gebaseerd op 
biologische of psychologische mechanismen. 
Je zou kunnen zeggen dat de mens met een beginselenmoraal 
een poging doet zijn primitieve drijfveren te overwinnen. En is dat 

Vlak voor de feestdagen van december spreken we van de donkere dagen voor de  

kerst, verwijzend naar de tijd van het jaar waarin de dagen het kortst zijn, de weers- 

omstandigheden geen warme gevoelens oproepen en we nog met een herfstdip rondlopen. Met het aldus 

benoemen van die periode roepen we op voorhand de sfeer van kneuterige gezelligheid op die met de  

feestdagen haar intrede doet, een periode waarin we even alle ellende kunnen vergeten die ons het hele  

jaar vergezelt. Het is ook de periode van de betekenisloze kerstbestanden in conflictsituaties, waarna  

de betrokken partijen weer vrolijk doorgaan elkaar af te slachten...
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Donkere dagen voor

de kerst



Van de Voorzitter
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Maar we moeten wel voor 

onszelf (kunnen) opkomen. 

Daarvoor heeft Nederland in 

deze boze wereld een 

sterke krijgsmacht nodig.

niet wat ons echt mens maakt: de rede zijn werk laten doen om 
zodoende tot het goede te komen? Als ieder mens zich in dit 
opzicht redelijk zou gedragen, zouden we een goede samenleving 
hebben en een wereld zonder geweld. Laten we vooropstellen 
dat we idealen moeten nastreven en dat elk streven dat leidt tot 
een betere samenleving of wereld onze steun verdient. En naar-
mate meer mensen die idealen nastreven zal dat ontegenzeglijk 
tot een verbetering leiden. Het begint al in onze directe omge- 
ving met de manier waarop we met onze medemensen omgaan 
en er bewust naar streven de ander te respecteren of te plezieren 
zonder uit te zijn op eigen gewin in welke vorm dan ook. 

De vraag is echter hoever we daarin kunnen gaan, zeker in de 
internationale politiek. Dicht bij huis geldt al het spreekwoord: ‘al 
te goed is buurmans gek’, in onze buitenlandse betrekkingen 
des te meer. We zullen moeten accepteren dat er altijd kwaad zal 
zijn in de wereld of dat mensen, partijen of staten hun eigen 
belangen nastreven ten koste van die van ons. Je kunt je dan 
ook afvragen of er ruimte is voor een beginselenmoraal in een 
wereld waarin steeds meer mensen een beroep doen op steeds 
minder middelen. Veelal zien we bij landen die de democratische 
principes hoog in het vaandel hebben staan dat er op twee 
gedachten wordt gehinkt: enerzijds willen zij wel de eigen 
belangen verdedigen, maar anderzijds voelen zij zich ge- 
dwongen de kansarme landen te helpen, bijvoorbeeld in de vorm 

van ontwikkelingssteun, zelfs in de gevallen dat die weinig 
effectief is. Het is een onoplosbaar dilemma, want als je het 
belang van een beginselenmoraal erkent, zoals je van redelijke 
en beschaafde mensen mag verwachten, kun je niet alleen maar 
je eigenbelang vooropstellen. Een realpolitik, waarbij slechts  
de kosten en baten van een bepaald beleid worden gewogen 
zonder daarbij ideologische of ethische motieven te betrekken, 
voert te ver. Maar we moeten wel voor onszelf (kunnen) op- 
komen. Daarvoor heeft Nederland in deze boze wereld een 
sterke krijgsmacht nodig. 

Verderop in dit blad ga ik in op de ontwikkelingen rond onze 
krijgsmacht en zal ik laten zien dat Nederland op dat gebied nog 
een lange weg heeft te gaan. Een realpolitik is een brug te ver, 
meer realisme is op zijn plaats. De juichende berichten in de pers 
over hoe goed het allemaal gaat nu Defensie er al een paar- 
honderd miljoen euro bij heeft, geven te denken. Het is nog lang 
geen tijd tevreden achterover te leunen.

Ondertussen en ondanks dit niet zo vrolijke verhaal, wens ik u en 
uw dierbaren prettige feestdagen en een gezond, voorspoedig 
en ‘verlicht’ 2018. 
Laten we met elkaar en op ons niveau er naar streven bij te 
dragen aan een betere wereld. Dat is prettig voor ons en 
noodzakelijk voor degenen die na ons komen.
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NU ER EEN NIEUW KABINET IS AANGETREDEN, IS HET EEN GOED MOMENT 
OM HET DEFENSIEBELEID VAN HET VORIGE KABINET TEGEN HET LICHT  
TE HOUDEN EN VERGELIJKENDERWIJS DE PLANNEN VOOR DEFENSIE,  
ZOALS VERWOORD IN HET REGEERAKKOORD, TE BEOORDELEN. IK DOE 
DAT DOOR DAT BELEID EN DIE PLANNEN TE SPIEGELEN AAN HET GELD  
DAT VOOR DEFENSIE IN MEERDERE RIJKSBEGROTINGEN EN HET  
REGEERAKKOORD IS UITGETROKKEN. 

Alvorens ik daarvoor de nodige informatie aandraag, roep ik het 
artikel in herinnering dat ik schreef voor de Sinte Barbara 2015-2 
onder de titel ‘Ambities in het belang van Nederland’. Ik verwees 
daarin onder andere naar de NAVO-top van Wales in 2014,  
tijdens welke Nederland zich verplichtte de daling van de  
defensie-uitgaven te stoppen en te trachten de uitgaven in reële 
bedragen te laten stijgen, naarmate het BBP weer groeit. 
Ook werd tijdens die top gesteld dat Nederland zich zal inspan-
nen de komende tien jaar zijn defensie-uitgaven in de richting 
van de twee-procent-BBP-richtlijn te bewegen. Ik beoordeelde 
die tekst toen als vrijblijvend door het gebruik van woorden als 
‘trachten’ en ‘in de richting van’. 
In het volgende nummer van de Sinte Barbara, 2015-3, stoeide 
ik in mijn voorwoord met wat getallen uit de miljoenennota van 
dat jaar. De cijfers uit dat voorwoord, die ik hier heb aangevuld 

met de cijfers voor 2017 (afgezien van tussentijdse bijstellingen), 
staan in onderstaande tabel. Verderop in dit artikel zal ik de tabel 
aanvullen met cijfers uit achtereenvolgens de rijksbegroting 2018 
en het regeerakkoord. In mijn voorwoord van toen lag de con- 

Jaar Bruto  
Binnen-
lands 
Product 
(BBP)

Uitgaven
begroting
defensie

Percentage 
van BBP

Groei BBP Groei 
Defensie-
budget 
t.o.v. voor-
gaand jaar

Rijksbegroting

2015 € 681 € 7,968 1,1700 %

2016 € 704 € 8,234 1,1696 % 3,377 % 3,338 %

2017 € 733 € 8,956 1,221 % 4,119 % 8,768 %

Ontwikkeling BBP en Defensiebegroting1

Nieuws van het Wapen



clusie voor de hand dat Nederland nog niet zo hard getracht  
had het defensiebudget te verhogen en dat het wat de richting 
betreft de verkeerde kant op ging. Toch werd het defensiebudget 
daarna geleidelijk aan verhoogd, zoals de cijfers voor 2017 laten 
zien. Begin dit jaar, op 14 februari, werd de Nota ‘Houvast in een 
onzekere wereld’ van de Minister van Defensie gepubliceerd. 
De ondertitel luidde ‘Lijnen van ontwikkeling in het meerjarig per-
spectief voor een duurzaam gerede en snel inzetbare krijgs-
macht’. Zoals de ondertitel al doet vermoeden, worden we in de 
Nota niet teleurgesteld als we op zoek zijn naar managementjar-
gon en –kretologie. Als we ons daaraan niet storen, kunnen we 
een goede analyse lezen van de ontwikkelingen in de internatio-
nale veiligheidssituatie, van allerlei relevante ontwikkelingen in 
de wereld om ons heen en van de uiteindelijke consequenties 
voor onze krijgsmacht. Vanwege het belang ervan geef ik hieron-
der een korte samenvatting en ik trek er vervolgens enige con-
clusies uit.

In de Inleiding worden we eraan herinnerd dat het kabinet in 
verschillende brieven en opeenvolgende begrotingen een meer-
jarig perspectief heeft geschetst voor de stapsgewijze verster-
king van de krijgsmacht. We lezen dat door de maatregelen die 
al zijn genomen de basisgereedheid van de krijgsmacht op orde 
wordt gebracht en dat de vervolgstappen moeten leiden tot een 
duurzaam gerede en snel inzetbare krijgsmacht. De Nota con-
stateert dat de investeringsbehoefte voor de benodigde vernieu-
wingen, instandhoudingsprogramma’s en vervangingen de  
komende vijftien jaar groter is dan het beschikbare budget. 
De Nota stelt ook terecht vast dat de operationele (gevechts)
ondersteuning moet worden verbeterd en dat uitbreiding en mo-
dernisering van onze slagkracht nodig is. We lezen dat in toene-
mende mate de capaciteiten van (mogelijke) tegenstanders in 
sommige gevallen zelfs van een gelijkwaardig niveau zijn. Ik 
merk hierbij op dat we in sommige gevallen al blij mogen zijn als 
we gelijkwaardig zijn, zowel kwantitatief als kwalitatief, zoals in 
verschillende publicaties wordt aangetoond2. Je zou bijna den-
ken dat nog steeds het besef niet is doorgedrongen dat we de 
afgelopen jaren wat hebben laten liggen bij Defensie. 

In ‘Mondiale ontwikkelingen en veiligheidscontext’ nemen we 
onder het kopje ‘drijvende krachten’ kennis van een analyse van 
de veranderende geopolitieke verhoudingen, waarbij samenwer-
king tussen staten niet meer vanzelfsprekend is, en van ‘waar-
den en identiteitsvraagstukken’ als belangrijke drijfveren achter 
conflicten. In dit verband worden de radicale islam en terroristi-
sche dreigingen genoemd. Verder worden onder andere nog be-
handeld de demografische ontwikkelingen, zoals de enorme 
groei van de wereldbevolking, en de digitale informatierevolutie. 
Onder het kopje ‘De internationale context’ wordt de NAVO ge-
noemd met een verwijzing naar de afspraken over de 2% norm 
die tijdens de NAVO-top van Wales zijn gemaakt. Daarbij wordt 
ook geconstateerd dat de NAVO van mening is dat Nederland 
zich nog onvoldoende inspant en dat er versterkingen nodig zijn 
op het gebied van de operationele (gevechts)ondersteuning. 

We lezen dat NAVO ook constateert dat het huidige defensie-
budget onvoldoende is om tijdig en in voldoende omvang te ver-
vangen, te vernieuwen en uit te breiden: ‘Op dit moment kan 
Nederland niet voldoen aan een fors aantal toe te wijzen doelstel-
lingen.’ In de internationale context worden, uiteraard, ook nog 

de Europese Unie, de Verenigde Naties en de bilaterale en multi-
nationale samenwerking in beschouwing genomen. Wat  
dat laatste onderwerp betreft wordt, terecht, gewezen op het 
grote belang daarvan, worden de bestaande samenwerkingsver-
banden genoemd en wordt gesteld dat de samenwerking met de 
strategische partners (België, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, 
UK en VS) moet worden voortgezet en verdiept.

Na deze analyse zijn we voorbereid om de ‘Strategische Op- 
gaven’ onder ogen te zien. We lezen dat er drie strategische 
opgaven zijn: veilig blijven, veiligheid brengen en veilig verbin-
den. Ter verduidelijking lezen we ook dat die strategische opga-
ven niet in plaats van de drie hoofdtaken van Defensie komen, 
maar duidelijk maken met welk beroep op Defensie rekening 
moet worden gehouden. Vervolgens worden de drie opgaven 
nader uitgewerkt. Onder ‘Veilig blijven’ stelt de Nota dat de col-
lectieve verdediging in NAVO-verband stevig aan belang heeft 
gewonnen en dat, meer dan in de afgelopen twee decennia,  
rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van een 
crisis waarbij artikel 5 van het Noord-Atlantisch verdrag wordt 
ingeroepen. Bij ‘Veiligheid brengen’ gaat het om het bevorderen 
van stabiliteit, conflictbeslechting en de internationale rechts- 
orde, waarbij een geïntegreerde inzet van middelen op het ge-
bied van diplomatie, ontwikkelingssamenwerking en defensie 
onontbeerlijk zijn. Bij ‘Veilig verbinden’ ten slotte, gaat het om de 
bescherming van vitale infrastructuur en fysieke knooppunten 
van vitale processen. De ‘Strategische opgaven’ eindigen bij  
wijze van conclusies met de ‘mogelijke implicaties voor inzet-
baarheidsdoelen’. Hier constateert de Nota dat er een groeiende 
diversiteit van dreigingen is, een toegenomen complexiteit van 
crises en crisesbeheersing, een grotere snelheid, dat wil zeggen: 
steeds minder waarschuwingstijd en dat er een toegenomen be-
lang is van voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Dan volgt 
een ‘fraai’ stukje tekst: ‘De huidige inzetbaarheidsdoelen zijn in 
2013 vastgesteld. De Nota ‘In het belang van Nederland’ was 
hiervoor de leidraad. De volgende mogelijke inzetbaarheidsdoe-
len vloeien voort uit de analyse van de huidige veiligheidscontext, 
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de zich ontwikkelende (inter)nationale behoefte, de strategische 
opgaven en ook de hoofdtaken van Defensie. Zij kunnen dus 
worden overwogen (mijn cursivering BR) als de resterende  
stappen in het kader van het meerjarig perspectief worden gezet, 
en uitbreiding van de slagkracht en het voortzettingsvermogen 
van de krijgsmacht aan de orde is.’ 
Ook bij dit stukje tekst is een opmerking op haar plaats: hoezo 
‘kunnen worden overwogen’? Hebben we net niet vastgesteld 
welke tekortkomingen er zijn, welke taken onze krijgsmacht alle-
maal heeft, wat noodzakelijk is en wat NAVO van ons vraagt? 
Hoe dan ook, wat volgt is een opsomming van die ‘inzetbaar-
heidsdoelen’ per ‘strategische opgave’, waarin de woorden ‘pro-
portionele bijdrage’ opvallend vaak voorkomen, zonder dat 
wordt vermeld wat dat concreet inhoudt. We lezen bijvoorbeeld 
over een proportionele bijdrage aan de snelle relatiecapaciteiten 
van de NAVO en over een proportionele bijdrage aan de verdedi-
ging en bescherming van het NAVO-grondgebied, maar bij de 
handhaving van de internationale rechtsorde wordt slechts ge-
sproken over militaire bijstand en steunverlening zonder die in-
houdsloze toevoeging. 

We zijn vervolgens aanbeland bij ‘Lijnen van ontwikkeling in 
het meerjarig perspectief’. De Nota stelt dat ‘zes samenhan-
gende lijnen van ontwikkeling’ zijn geïdentificeerd om samen 
met onze bondgenoten en partners het hoofd te kunnen blijven 
bieden aan een onveilige wereld en dat Defensie hiervoor krach-
tig zal moeten innoveren. De eerste ‘lijn van ontwikkeling’ is mo-

derne slagkracht gericht op escalatiedominantie. In dit verband 
worden genoemd: slagkracht en voortzettingsvermogen, waarbij 
met (grotere) precisie doelen moeten kunnen worden bestreden 
in een onverhoopt militair conflict met een hoge geweldsintensi-
teit, Special Operations Forces (SOF), veiligheid op zee, optre-
den in het landdomein dat onverminderd van kracht blijft en 
jachtvliegtuigen. Wat het landdomein betreft wordt benadrukt 
dat de slagkracht een belangrijk aandachtspunt is evenals vuur-
kracht en genetwerkt en informatiegestuurd optreden. Volgende 
lijnen van ontwikkeling zijn versterking van het cyber- en infor-
matiedomein, samenwerking met internationale partners, tech-
nologische ontwikkelingen, wendbaarheid, waarmee inzetflexi-
bliteit wordt bedoeld en ten slotte aandacht voor mens en 
mindset in een adaptieve krijgsmacht. Het voert te ver om dieper 
in te gaan op deze lijnen, hoewel het jargon in de laatste lijn van 
ontwikkeling u begrip ervan mogelijk bemoeilijkt, maar het beeld 
is duidelijk.

De Nota eindigt met ‘Aanvullende overwegingen in het meer-
jarig perspectief’ waaruit ik u een aantal belangrijke passages 
niet wil onthouden. We lezen: ‘Wel wordt van bondgenoot Ne-
derland verwacht dat het in alle domeinen zijn steentje bijdraagt 
en dus beschikt over voldoende basis- en nichecapaciteiten’. En 
ook: ‘Duidelijk is dat de Nederlandse krijgsmacht zich niet in alle 
opzichten afhankelijk kan stellen van de steun of ondersteuning 
van andere landen, ondermeer omdat juist (gevechst)ondersteu-
nende capaciteiten, zoals geneeskundige ondersteuning en 
vuursteun, schaars zijn in zowel NAVO- als EU-verband’. Bij het 
thema rol- en taakspecialisatie wordt geconstateerd dat ‘de  
internationale bereidheid om tot een vergaande onderlinge  
verdeling van taken en capaciteiten over te gaan (vooralsnog) 
begrensd is en dat politiek draagvlak hiervoor ontbreekt. 

De Nota vermeldt vervolgens dat NAVO vaststelt dat Nederland 
te veel aan zwaardere slagkracht heeft ingeboet en dat het  
niveau van de brigade- of taakgroep de hoeksteen blijft van  
onze krijgsmacht. Er wordt opgemerkt dat de capaciteit voor  
het optreden in de verschillende domeinen en inzetgebieden  
allen kan worden uitgevoerd met evenwichtige eenheden die be-
staan uit command & control (C2), combat(C), combat support 
(CS) en combat servicesupport (CSS). Daar wordt aan toege-
voegd dat het Total Force-concept3 alleen kan worden uitge-
voerd als de ondersteuning daarvoor optimaal is ingericht. 
De Nota eindigt onder het kopje ‘financiële duurzaamheid’ met 
op te merken dat de structurele betaalbaarheid van de krijgs-
macht een evenwicht vergt tussen inzetbaarheidsdoelen en  
beschikbare financiële middelen, die te allen tijde tot keuzes 
dwingt, ook in geval van nieuwe investeringen. In dit verband 
worden zaken genoemd als budgetinflexibiliteit, het ontbreken 
van financiële instrumenten om tegenvallers al gevolg van  
exogene factoren op te lossen zoals boveninflatoire stijging van 
defensiematerieelprijzen en fluctuaties van valutakoersen. 
De Nota ‘Houvast in een onzekere wereld’ kunnen we, nogmaals 
gezegd, kwalificeren als een goede analyse van de situatie in de 
wereld en de uitdagingen en problemen waar Defensie voor 
staat. Het zal de leden van ons Wapen daarbij opvallen dat met 
zoveel woorden het belang van vuursteun en grondgebonden 
raket- en luchtverdediging op meerdere plekken aan de orde 
wordt gesteld. Daar zijn we het uiteraard mee eens, maar ik 
plaats toch een paar kritische kanttekeningen in het verlengde 

Op dit moment kan Nederland 

niet voldoen aan een fors aantal 

toe te wijzen doelstellingen.
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van de opmerkingen die ik al maakte bij twee passages in de 
tekst. De kracht van het betoog wordt in feite verminderd, in de 
eerste plaats door als het ware de omvang van de dreiging die 
wij het hoofd moeten kunnen bieden niet ten volle te benoemen. 
Hoe kun je nu praten van tegenstanders van een soms gelijk-
waardig niveau als we als krijgsmacht aan alle kanten en op alle 
gebieden voorbij worden gelopen. De vermindering van de 
kracht van het betoog gebeurt ook door te stellen dat kan wor-
den overwogen de noodzakelijke vervolgstappen in een meerja-
rig perspectief te zetten. Net als in de Nederlandse reactie op 
bijvoorbeeld de NAVO-top van Wales houden we op voorhand al 
wat slagen om de arm: we verplichten ons tot niets, hoe groot de 
problemen ook zijn. Dit beeld wordt nog versterkt door de tekst 
over de financiële duurzaamheid en het evenwicht tussen inzet-
baarheidsdoelen en beschikbare financiële middelen. Daarbij 
gaar het bovendien niet alleen om de genoemde budgetinflexibi-
liteit en dergelijke, maar vooral om het budget dat überhaupt ter 
beschikking wordt gesteld. Ten slotte merk ik op dat de Minister 
van Defensie haar toevlucht likt te zoeken in, in mijn ogen, vage 
beleidsstukken, zoals het ‘Total Force Concept’, als een soort 
Haarlemmerolie voor alle problemen waar onze krijgsmacht voor 
staat. Ik zie vooralsnog af van een nadere beschouwing daar-
over, hoewel de ‘adaptieve krijgsmacht’ aanknopingspinten kan 
bevatten voor de inzet van post-actieve militairen, waarover al 
eerder in dit blad is geschreven. Maar, zult u zeggen, heeft onze 
vorige Minister van Defensie niet uitgesproken dat Defensie sub-
stantieel moet worden versterkt en noemde zij daarbij niet zelfs 
bedragen van 2 miljard euro en meer voor structurele verhoging 
van het Defensiebudget? De beste manier om de effecten van de 
Nota te beoordelen is dus door te kijken naar de Defensiebegro-
ting van de komende jaren, om te beginnen zoals tot uiting  
gebracht in de miljoenennota 2018 van het vorige Kabinet. In 
onderstaande vervolgtabel ziet u de cijfers daarover.

Dat geeft een onthutsend beeld, waaruit blijkt dat voornoemde 
Nota ‘Houvast in een onzekere wereld’ aan de dovemans oren 
van het vorige Kabinet was gericht. Het geeft de Nederlandse 
krijgsmacht in ieder geval geen houvast. We kunnen ons afvra-
gen of onze vorige minister zich de kaas van het brood heeft  
laten eten. Als bewindspersoon moet je tenslotte altijd de verant-
woordelijkheid nemen die aan je functie is verbonden, verdedi-
gen wat je juist of noodzakelijk acht binnen het Kabinet en die 
verantwoordelijkheid niet doorschuiven naar je opvolger. We 
zouden, wat meer begrip tonend, daarentegen kunnen opmer-
ken dat de oude ministersploeg, wetende dat een nieuw Kabinet 
op komst was, een ‘beleidsarme’ begroting heeft opgesteld die 
toch zou worden aangepast, daarmee de relevantie van de laat-
ste miljoenennota, althans voor Defensie, bagatelliserend.

Laten we dan maar eens kijken naar het Regeerakkoord op het 
gebied van Defensie en de financiële vertaling daarvan. Aller-
eerst de tekst van de Defensieparagraaf, die één A-viertje in be-
slag neemt, waardoor een goede vergelijking met de hiervoor 
besproken Nota wat lastig is. In de defensieparagraaf wordt ge-
sproken over de ‘ring van instabiliteit’ rondom Europa en wordt 
gesteld dat investering nodig zijn voor een veelzijdig inzetbare 
krijgsmacht om zodoende in bondgenootschappelijk verband 
een relevante bijdrage te leveren om de internationale veilig-
heidsdreigingen het hoofd te bieden. Een goed begin, prima, af-
gezien van de vraag wat relevant is! Meer concreet lezen we over 
het op orde brengen van de basisgereedheid, het vergroten van 
de operationele inzetbaarheid en het doen van de noodzakelijke 
investeringen. Hierbij moet vernieuwing van materieel ‘toe-
komstbestendig worden gefinancierd’. We zien ook dat het Kabi-
net een veiligheidsstrategie zal formuleren waarin aan de binnen- 
en buitenlandse dreigingen, waaronder terrorisme, het hoofd 
wordt geboden. Bovendien zal de Defensienota worden geactu-
aliseerd, rekening houdend met het planningsproces van NAVO 
en EU en de strategische keuzes van belangrijke bondgenoten. 
De (nieuwe) Defensienota zal leidend zijn voor de langeter-
mijn-besluitvorming. En: om de flexibiliteit en inzetgereedheid 
van de krijgsmacht te vergroten zal het concept van de adaptie-
ve krijgsmacht in de komende kabinetsperiode concreet worden 
uitgewerkt. Uiteraard wordt ook het belang en verdere uitwerking 
van bi- en internationale samenwerking benadrukt. Hier laat ik 
het bij, veel moet immers nog concreet worden uitgewerkt. 

Al voordat er sprake was van een definitief regeerakkoord, gin-
gen er geruchten dat het defensiebudget structureel met 1,5 mil-
jard euro zou worden versterkt. Vooral het CDA, dat uiteindelijk 
ook onze nieuwe Minister van Defensie zou leveren, maakte zich 
hiervoor sterk. Bij analyse van de aan het Regeerakkoord toege-
voegde cijferreeks, blijkt dat die verhoging van 1,5 miljard euro 
pas in 2021 wordt bereikt, waarna die op dat niveau wordt ge-
handhaafd. In onderstaande totaaltabel is de omvang van de 
defensiebegroting in de komende jaren volgens het regeerak-
koord gebaseerd op een optelling van de daarin genoemde extra 
bedragen voor Defensie en de meerjarenreeks voor Defensie uit 
de rijksbegroting 2018. 

Wat kunnen we hieruit concluderen? In de eerste plaats natuur-
lijk dat Defensie er een substantieel bedrag bijkrijgt en dat is  
uiteraard goed. Maar laten we de genoemde bedragen eens in 
een context plaatsen, in de eerste plaats die van de internatio-

Jaar Bruto  
Binnen-
lands 
Product 
(BBP)

Uitgaven
begroting
defensie

Percentage 
van BBP

Groei BBP Groei 
Defensie-
budget 
t.o.v. voor-
gaand jaar

Rijksbegroting

2015 € 681 € 7,968 1,1700 %

2016 € 704 € 8,234 1,1696 % 3,377 % 3,338 %

2017 € 733 € 8,956 1,221 % 4,119 % 8,768 %

2018 € 764 € 9,204 1,204 % 4,229 % 2,769 % 

2019 € 778 € 9,133 1,174 % 1,800 % 0,771 % (-)

2020 € 792 € 9,096 1.148 % 1,800 % 0,405 % (-)

2021 € 806 € 8,960 1,111 % 1,800% 1,495 % (-)

Ontwikkelingen BBP en Defensiebegroting 
na de miljoenennota 2018
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nale afspraken en aangegane verplichtingen en in de tweede 
plaats die van de behoefte van en de plannen voor de krijgs-
macht.

Wat de internationale context betreft, gelden natuurlijk de af-
spraken over het defensiebudget als percentage van het BBP. 
Op dit moment ligt het Nederlandse Defensiebudget onder het 
NAVO- en Europees gemiddelde. Als we naar de NAVO als ge-
heel kijken, met de onevenredig grote bijdrage van de VS (70% 
van totale defensie-uitgaven), dan is het gemiddelde defensie-
budget bijna 1,5% van het BBP. Als we alleen de Europese 
NAVO-partners middelen, komen we op bijna 1,4%. We zien dus 
dat Nederland aardig op weg is naar het Europees gemiddelde, 
maar nog ver weg blijft van de tweeprocentsnorm. Wat we ook 
zien is dat het percentage na 2021 weer gaat zakken doordat het 
defensiebudget stabiliseert en het BBP blijft groeien, terwijl  
Nederland volgens de afspraken in Wales in 2024 zou moeten 
zijn toegegroeid naar een percentage van 2%. Ondanks de  
voorlopig aanhoudende economische groei, die min of meer  
als voorwaarde werd gesteld voor een verhoging van het defen-
siebudget, lijkt een verdere procentuele groei van het Defensie- 
budget (voorlopig) niet aan de orde.

Kijken we naar de krijgsmacht zelf dan zien we dat de extra 
gelden onvoldoende zullen zijn om alle noodzakelijke plannen te 
realiseren. De kaalslag binnen Defensie van de afgelopen jaren is 
te groot geweest om met de extra beschikbaar komende finan-
ciële middelen te compenseren. Kijk ik naar ons eigen Wapen, 
dan is zo’n beetje iedereen er wel van overtuigd dat ieder briga-
de (u weet wel: de hoeksteen van ons optreden) zijn eigen vuur-
steunelement, lees afdeling, moet hebben. Kijken we naar de 
rest van de landmacht en de overige krijgsmachtdelen dan zijn 
ook daarvoor gigantische investeringen noodzakelijk. Het geld 
daarvoor komt slechts ten dele beschikbaar. We gaan dus wel in 
de goede richting, maar we zijn er nog lang niet.

Conclusie
Veel zal ook afhangen van onze nieuwe Minister van Defensie.  
Zij weet zich geruggesteund door een partij die het belang van 
een sterke Defensie inziet en ook bereid is daarnaar te handelen.  
Zij was wel opvallend verheugd met de uitspraak van de  
Amerikaanse Minister van Defensie die de verhoging van ons 
Defensiebudget een grote stap voor ons land noemde, na de 
eerdere kritische opmerkingen van de Amerikaanse president. 

Sprekend over de tweeprocentsnorm liet zij zich ontvallen dat 
Nederland die norm deze regeerperiode nog niet hoeft te halen. 
Dat is op zich juist, maar als we naar de cijfers kijken tot en met 
2022 zal dat ook in de twee jaar daarna niet gebeuren.
Zij zal, mogelijk tegen de verdrukking in, haar stem moeten laten 
horen binnen het kabinet en haar verantwoordelijkheid nemen 
voor de organisatie waarboven zij is aangesteld. Gezien haar 
kunde en ervaring hoeft gebrek aan kennis van de organisatie 
geen probleem te zijn. Die kennis kan zij opdoen, mits wij haar 
op de juiste wijze informeren over tekortkomingen en proble-
men. Dat is in het belang van Nederland!

Jaar Bruto  
Binnen-
lands 
Product 
(BBP)

Uitgaven
begroting
defensie

Percentage 
van BBP

Groei BBP Groei 
Defensie-
budget 
t.o.v. voor-
gaand jaar

Rijksbegroting

2015 € 681 € 7,968 1,1700 %

2016 € 704 € 8,234 1,1696 % 3,377 % 3,338 %

2017 € 733 € 8,956 1,221 % 4,119 % 8,768 %

2018 € 764 € 9,204 1,204 % 4,229 % 2,769 % 

2019 € 778 € 9,133 1,174 % 1,800 % 0,771 % (-)

2020 € 792 € 9,096 1.148 % 1,800 % 0,405 % (-)

2021 € 806 € 8,960 1,111 % 1,800% 1,495 % (-)

Regeerakkoord

2018 € 764 € 10,114 
(+ 0,910

1,324 % 4,229 % 9,887 %

2019 € 778 € 10,343 
(+ 1,210)

1,329 % 1,800 % 2,264 %

2020 € 792 € 10,506 (+ 
1,410)

1,326 % 1,800 % 1,575 %

2021 € 806 € 10,470 (+ 
1,510)

1,299 % 1,800 % 0,342 % (-)

Ontwikkelingen BBP en Defensiebegroting 
na het nieuwe Regeerakkoord

1 De bedragen in deze en volgende tabellen zijn in miljarden euro’s.
2  Zie bijvoorbeeld het rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over de verdediging van de Baltische staten en de 
 verschillende analyses van het Russische optreden in Oekraïne.
3   Zie onder andere de brief aan de Tweede Kamer van de Minister van Defensie van 13 januari 2017: het TFC is erop gericht de flexibiliteit 
 van de krijgsmacht te vergroten, waarbij duurzame samenwerking met andere actoren in de samenleving een uitgangspunt is.  
 In het TFC worden eigen, gedeelde, ingehuurde en uitbestede capaciteiten met elkaar verbonden en gesynchroniseerd. Het TFC gaar  
 verder dan het simpelweg toevoegen van een schil om een krijgsmacht, het inzetten van reservisten of een flexibel personeelsbestand.  
 Voor het TFC hanteert Defensie als aanduiding ‘de adaptieve krijgsmacht’. 
4   (voetnoot staat vermeld in de tweede tabel) De ontwikkeling van het BBP is gebaseerd op een prognose van het CPB van 1,8 % per jaar.
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Trainen samenwerking tussen FST en vuursteun 
Het project JFTES voorziet straks in ondersteunende systemen 
voor de opleiding en training voor Fire Support Teams (FST). 
Voor individuele opleidingen, maar ook tactische trainingen op 
teamniveau. Deze systemen maken gebruik van simulatie van 
operationele omgevingen (terrein, het weer, eigen troepen, te-
genstanders en neutrale partijen). 

De cursisten kunnen daarin kan met behulp van tactische  
scenario’s, de samenwerking tussen het FST, vuursteun en 
luchtnabijsteun trainen. 
JFTES vervangt de huidige Waarnemerstrainers in ‘t Harde op 
het Vuursteuncommando (Vustco), de Forward Observer Trainer 
System te Doorn van het Mariniers Trainingcommando (MTC) en 
de Forward Air Controller simulator te Arnhem van de School 
Grond Lucht Samenwerking (SGLS).

Lang lopend traject 
De behoefte voor het project JFTES stamt al uit 2009; in 2010 
werd het behoeftestellingsdocument (DMP-A) goedgekeurd en 
kreeg Defensie materieel Organisatie (DMO) de opdracht  
voor het project. Na een moeizame vaststelling van de functio- 
nele en technische eisen in de (voor)studiefase, heeft het  
project in de afgelopen jaren grote vertraging opgelopen door 

TEKST EN FOTO’S ///  FACEBOOK PAGINA VUURSTEUNCOMMANDO

OP 17 AUGUSTUS JL. ONDERTEKENDEN VERTEGENWOORDIGERS VAN 
DMO-INKOOP EN VAN DE ISRAËLISCHE FIRMA BAGIRA SYSTEMS, ONDER 
HET TOEZIEND OOG VAN DE DIRECTEUR JOINT INFORMATIE VOORZIE- 
NING COMMANDO (JIVC) HET CONTRACT VOOR DE UITVOERING VAN  
HET PROJECT JOINT FIRES TRAINING & EXERCISE SYSTEM (JFTES).

SIMULATOREN FST 
GETEKEND
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reorganisaties, verandering van Europese inkoopregels en ge- 
wijzigde Defensie inkoopregels.

Bagira Systems 
Na onderhandelingen en een finale offerte (‘Best and Final Offer’) 
is uiteindelijk de offerte van Bagira Systems, uit Israël, als de 
‘meest economisch voordelig’ uit de bus gekomen, waarbij ook 
de gebruikersappreciatie een belangrijk criterium was. 
Met het contract is afgesproken dat de eerste simulators na  
ongeveer vijf kwartalen worden geleverd en de laatste binnen 
een half jaar daaropvolgend. Vanaf eind 2018 worden de FST’s 
met de nieuwe systemen opgeleid en getraind.
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ling van de radar kan de SMART-L nu doelen detecteren op gro-
te afstand. Dit vergroot de reactietijd van de operators aanzien-
lijk. Het maakt Nederland koploper op het gebied van ballistische 
raketverdediging.”

Volgens hem is de slagkracht van de krijgsmacht in belangrijke 
mate afhankelijk van de prestaties van de wetenschappers die 
de radars ontwikkelen. “U stelt ons in staat om een betrouwbaar 
en accuraat omgevingsbeeld op te bouwen. Goede radarsyste-
men zijn van onschatbare waarde voor de effectiviteit van onze 
operaties en het optreden van militairen op zee en in missiege-
bieden op land. Uw prestaties laten Nederland meespelen in de 
Eredivisie en niet in de Jupiler League.” 

Multi Missie Radar
Vooruitlopend op de themadag werd maandag de Multi Missie 

De aanwezigen kregen inzicht in ontwikkelingen van nieuwe  
sensorsuites, onderzoeksprogramma’s, drone-bestrijding en de 
toekomstige ontwikkelingen op radargebied. Nederland Radar-
land ontstond destijds om de voorsprong op anderen te behou-
den. Doel is innovatief te blijven op het gebied van radarontwik-
keling. De doelstelling van de plannen is om ook in de toekomst 
als Defensie te beschikken over de modernste radar- en geïnte-
greerde sensoren ter wereld tegen een lage prijs.

Nederland koploper
“Het kat-en-muisspel tussen wapens en sensoren gaat altijd 
door”, zei Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Rob 
Kramer. Hij bracht in herinnering hoe enkele weken geleden Zr. 
Ms. De Ruyter een ballistische middellangeafstandsraket detec-
teerde en volgde. Een Amerikaans marineschip vernietigde het 
projectiel met een Standard Missile 3. “Door de doorontwikke-

TEKST /// WWW.DEFENSIE.NL NIEUWSBERICHT - 08-11-2017

DEFENSIE IS KOPLOPER OP RADARGEBIED. DAT GELDT ZOWEL VOOR DE 
TECHNOLOGIE ALS DE ONTWIKKELING ERVAN. DAT WERD VANDAAG OP-
NIEUW BEVESTIGD OP DE THEMADAG ‘NEDERLAND RADARLAND’ VAN  
HET PLATFORM NEDERLAND RADARLAND IN DEN HELDER. HET IN 2002  
OPGEZETTE SAMENWERKINGSVERBAND VAN DEFENSIE, THALES NEDER-
LAND, TNO, TU DELFT EN HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN  
VIERDE DAAR HET 15-JARIG BESTAAN.

Nieuws van het WapenDe Multi Missie Radar
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Radar (MMR) op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vrede- 
peel gedemonstreerd. Deze sensor kan verschillende systemen, 
in gebruik bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings-
commando (DGLC), vervangen. De radar detecteert, onder-
scheidt en volgt gelijktijdig verschillende doelen van heel groot 

formaat tot zo klein als een pingpongbal. Hiermee wordt het  
mogelijk drones en Raketten, Artillerie en Mortiervuur op te  
sporen (RAM). 

Het DGLC, dat ook al beschikt over onder meer Patriot en ande-
re lucht- en raketverdedigingseenheden, wil deze drones en 
RAM kunnen onderscheppen. 

Drones
Deze sensor wordt ontwikkeld, omdat strijdende partijen steeds 
vaker drones gebruiken. Daarmee sporen ze doelen op en leiden 
artillerie of bijvoorbeeld zelfmoordterroristen naar hun doelen. 

Soms worden met eigengemaakte drones zelfs explosieven  
afgeworpen. Zij vormen daarom ook een dreiging in missie- 
gebieden. Maar ook in Nederland ziet het NCTV dit als een  
serieuze dreiging. 

Nieuws van het Wapen

Marinemensen volgen in de commandocentrale van Zr. Ms. 
De Ruyter de detectie van een middellangeafstandsraket.

Vooruitlopend op de themadag werd maandag de Multi Missie 
Radar (MMR) op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel 
gedemonstreerd.

De radar detecteert, 

onderscheidt en volgt 

gelijktijdig verschillende doelen 

van heel groot formaat tot 

zo klein als een pingpongbal.
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TEKST EN FOTO’S /// AOOI W. WOLF, CHIEF FLIGHT INSTRUCTOR, JISTARC / 107 ASBT / FTO

DRONES ZIJN DE TOEKOMST, DAAR KAN NIEMAND OMHEEN. IEDEREEN 
(BURGER OF MILITAIR) KAN NU AL EEN ZOGENOEMD REMOTELY PILOTED 
AIRCRAFT SYSTEM (RPAS), WANT DAT IS DE OFFICIËLE BENAMING VOOR 
WAT IN DE VOLKSMOND ‘DRONE’ IS GAAN HETEN, AANSCHAFFEN.  
DE TOEPASSINGEN ZIJN, ZOWEL IN DE CIVIELE ALSOOK IN DE MILITAIRE 
WERELD NU AL LEGIO. VAN DE INSPECTIE VAN HOOGSPANNINGSMASTEN 
TOT HEIMELIJKE MISSIES MET EEN MINI-RPAS, HET KAN ALLEMAAL.  
REDEN TE MEER OM DE MILITAIRE REGELGEVING MET BETREKKING  
TOT RPAS IN NEDERLAND EENS ONDER DE LOEP TE NEMEN.

Sinds 1 september 2016 zijn er binnen Defensie nieuwe regels 
voor het gebruik van op afstand bestuurde vliegtuigsystemen. 
De Aanwijzing HDBV-014; Interim-regelgeving RPAS, beschrijft 
de nieuwe regelgeving, eisen en voorwaarden. Het aanschaffen 
van RPAS door Defensie gebeurt voor het jaar 2016 op basis van 
een formeel behoefstellingsproces. De betaling volgt dan uit het 
investeringsbudget van Defensie, uitgevoerd door de defensie-
staf en in nauwe samenwerking met de Defensie Materieelorga-

nisatie (DMO). Hierop zijn specifieke regels van toepassing. Zo is 
bijvoorbeeld het Nederlandse luchtruim alleen toegankelijk voor 
door de fabrikant, in samenwerking met de Militaire Luchtvaart-
autoriteit (MLA) en de DMO, gecertificeerde systemen. Ook de 
militaire operator (bedienaar) moet bevoegd zijn en een opleiding 
hebben gevolgd die is goedgekeurd door de MLA. De nieuwe 
aanwijzing heeft betrekking op alle RPAS, de internationale  
benaming voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen, ook wel 

Huginn X1, categorie B
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ciële doeleinden mogelijk RPAS aan te schaffen en te gebruiken. 
De technologie waarmee deze systemen zijn uitgerust verbetert 
inmiddels sterk en ook de prijzen dalen in snel tempo. Defensie 
volgt deze particuliere ontwikkeling met het uitbrengen van de 
Aanwijzing HDBV-014, die een zo generiek mogelijke regelge-
ving voor huidige en toekomstige toepassingsmogelijkheden 
van RPAS inhoudt. Omdat de Aanwijzing HDBV-014 interim re-
gelgeving is, blijft deze maximaal drie jaar van kracht, totdat 
deze na de evaluatie in 2019 door permanente regelgeving te 
vervangen is.

Gebruiksgebieden
In de Aanwijzing HDBV-014 zijn RPAS onderverdeeld naar ge-
bruiksgebied en gewicht. Vanwege onderling afwijkende ge-
bruiksomstandigheden zijn er vier gebruiksgebieden te onder-
scheiden. Kennis, innovatie en conceptontwikkeling omvat het 
ontwikkelen, testen en vastleggen van nieuwe concepten, ge-
bruiksmethoden, procedures en processen. De uitvoering hier-
van gebeurt over het algemeen door een daartoe aangewezen 
kenniscentrum. Bij ondersteuning van operationele processen 
en van Opleiding en Training (O&T), het tweede gebruiksgebied, 
gaat het om het vastleggen van leermomenten voor evaluatie-
doeleinden. Het doel daarvan is om een zo maximaal mogelijk 
rendement uit de gestelde oefendoelen, zoals AAR of SA te ha-
len. Het derde gebruiksgebied, O&T tijdens de operationele inzet 
van RPAS heeft als doelstelling het regulier opleiden en trainen 
van bedienaars op organiek ingedeelde RPAS bij operationele en 
opleidingseenheden en organisaties. Het vierde gebruiksgebied 
heeft betrekking op operationele inzet. 

Hieronder is ook de inzet in het kader van Nationale Operaties 
(NatOps), de ondersteuning van Special Operations Forces 
(SOF) en de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van 

de KMar. Dit betreft de inzet in organiek verband van operatione-
le (sub)eenheden en organisaties ter ondersteuning van de hen 
opgedragen operationele taken.

Gewichtsklassen
Naast de gebruiksgebieden en de gebruiksomstandigheden, 
hanteren zowel militaire (NAVO/partnerlanden) als civiele (EASA) 
regelgeving het gewicht van RPAS als belangrijkste criterium. De 
reden hiervoor is dat het gewicht medebepalend is voor de te 

bekend als drones, Unmanned Aerial Verhicles (UAV) of Unman-
ned Aircraft Systems (UAS). Anders dan bij een drone, UAV of 
UAS omvat de aanduiding RPAS het complete systeem, be-
staande uit het luchtvaartuig zelf (Remotely Piloted Aircraft ofwel 
RPA), de bediening en het besturingssysteem.

Mogelijkheden
De innovatie van RPAS en daarmee de toepassingsmogelijkhe-
den bij Defensie nemen in snel tempo toe. Op allerlei gebieden is 
er behoefte aan RPAS. Bijvoorbeeld voor het in beeld brengen 
van de ligging van schoten van scheepswapens op oefendoelen 
in zee of het leveren van Situational Awareness (SA) aan com-
mandanten tijdens oefeningen of missies. Ook het in kaart bren-
gen van vegetatie en wildbeheer op militaire terreinen en vlieg-
velden gebeurt aan de hand van RPAS, evenals de After Action 
Review (AAR) tijdens oefeningen. Naast bestaande systemen 
zoals de Raven en ScanEagle is er duidelijk steeds meer behoef-
te aan snelle en eenvoudige waarneming vanuit de lucht.

De Aanwijzing HDBV-014 is van toepassing op die Operationele 
Commando’s (OpCo) of militaire eenheden die voor eigen ge-
bruik en met eigen financiële middelen een licht, minder complex 
RPAS, aanschaffen. De aanschaf van dergelijke systemen door 
deze eenheden vergen een op Defensie aangepaste regelgeving. 
Nieuwe civiele (inter)nationale wet- en regelgeving maakt het 
noodzakelijk de bestaande regelgeving van Defensie van voor 1 
september 2016 te heroverwegen. Deze nieuwe civiele (Europe-
se) regelgeving maakt het immers voor particuliere en commer-

Kennis & Inzicht

De militaire operator moet bevoegd zijn om een remotely piloted 
aircraft system en een opleiding hebben gevolgd die is goed-
gekeurd door de militaire luchtvaartautoriteit.

Op allerlei gebieden is er behoefte aan remotely piloted aircraft 
systems, zoals voor het leveren van situational awareness aan 
commandanten tijdens oefeningen of missies.

Eén van de vier gebruiksgebieden voor remotely piloted aircraft 
systems omvat het regulier opleiden en trainen van bedienaars.
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behalen effecten en de hieraan verbonden risico’s voor de veilig-
heid in de lucht en in het bijzonder voor personeel en omstan-
ders op de grond. 
Naast de Klasse A: RPAS met een gewicht tot en met 200 gram, 
is er een gewichtsklasse B. Hierin vallen de RPAS met een ge-
wicht zwaarder dan 200 gram tot een maximum gewicht van 2 
kilo. De Klasse C omvat alle RPAS met een gewicht zwaarder 
dan 2 kilo tot een maximum van 20 kilo. De gewichtsklassen zijn 
gebaseerd op het zogenoemde Maximum Take Off Weight 
(MTOW) Dit is het totale gewicht van het toestel inclusief batte-
rijen, camera’s en andere sensoren.

Registratie
Wanneer een defensie-eenheid de aanschaf van een RPAS over-
weegt, is het zaak het Protocol gebruik RPAS binnen Defensie, 
dat onderdeel uitmaakt van de Aanwijzing HDBV-014, te raad-
plegen. In deze stapsgewijze uitleg is onder meer het gebruik 
van de RPAS en een marktverkenning opgenomen. Na aanschaf 
vindt altijd een registratie plaats in het register van de MLA, zo-
dat bekend is welke systemen er binnen Defensie aanwezig zijn. 
Het aan te schaffen toestel moet daarnaast, met uitzondering 
van toestellen beneden de 200 gram, een kwaliteitskeuring door 
de DMO ondergaan. Als het toestel meer dan 2 kilo weegt is het 
afhankelijk van de inzet of deze keuring volstaat of dat er andere 
eisen op het systeem van toepassing zijn. Vanwege het gewicht 
kunnen dergelijke systemen immers een risico vormen voor ge-
bieden met aaneengesloten bebouwing of mensenmenigtes. 
Daarnaast moet dan ook de operator een opleiding volgen die 
voldoet aan de Miltaire Luchtvaart Eisen (MLE)-OPS 5.
 
Iedere defensie werknemer is opleidbaar tot operator. Hiervoor is 
wel een korte RPAS-opleiding bij de Flight Training Organisation 
(FTO) van 107 Aerial Systems Batterij (ASBt) van het Joint  
Intelligence Surveillance Target Acquisition & Reconnaissance 
Commando (JISTARC) noodzakelijk. Binnen 107 ASBT is de  

FTO verantwoordelijk voor de opleiding van het personeel dat 
vliegt met het Raven Mini Unmanned Aircraft System (MUAS) en 
de ScanEagle Short range Tactical UAS (STUAS). 
Hiervoor heeft de FTO twee instructiegroepen die naast de oplei-
ding ook de trainingsondersteuning faciliteert. Ook verzorgt de 
FTO de opleiding voor het gebruik van Light (L)RPAS binnen  
Defensie. In deze tweedaagse opleiding komen de basisbegin-
selen van het gebruik van RPAS en die zijn gericht op het veilig 
opereren met dergelijke systemen in het luchtruim, aan de orde.  
De inhoud van deze opleiding bestaat onder meer uit een les 
Airlaw, waarbij het ontstaan van de regelgeving en Rules of the 
Air op het programma staan. De les Airspace Management om-
vat het luchtruimbeheer en verdeling van het luchtruim. Aircraft 
General Knowledge/Principles of Flight, behandelt de basis- 
onderdelen van luchtvaartuigen en waarom en hoe een lucht-
vaartuig vliegt. Bij het vliegen met een RPAS geldt de verplich-
ting om met een operator en een observer te werken. De samen-
werking tussen deze functionarissen, de overige deelnemers aan 
het luchtverkeer en menselijke prestaties en beperkingen die 
kunnen leiden tot falen komen aan de orde tijdens de les Crew 
Resource Management/Human Factors. 

Daarnaast bestaat de opleiding uit lessen vluchtvoorbereiding, 
meteorologie, simulatievliegen, indoor en outdoor vliegen, on-
derhoud en documentatie. Na de opleiding mag de bedienaar 
vliegen binnen het toegestane gebruiksgebied om zich de (vlieg)
vaardigheden eigen te maken. Hiervoor staat een periode van 
ongeveer twee maanden, gevolgd door een assessment van de 
Flight Training Organisation. Bij een voldoende resultaat is de 
bedienaar als zodanig inzetbaar.

Uitgebreide informatie over de regelgeving met betrekking tot 
het gebruik van RPAS is te vinden in de Aanwijzing HDBV-014 
die te vinden is op het Intranet: http://publicatieportaal.mindef.
nl/REG/Aanwijzing HDBV-014.pdf

Kennis & Inzicht

De Black Hornet weegt 18 gram 
en valt in de gewichtscategorie A.

Bij het vliegen met een RPAS geldt 
de verplichting om met een operator 
en een observer te werken.

In de tweedaagse opleiding remotely piloted aircraft 
systems komen de basisbeginselen, gericht op veilig 
opereren in het luchtruim, aan de orde.

De Aeryon Skyranger heeft een gewicht van 2,4 kilo 
en is een voorbeeld van een remotely piloted aircraft 
system in de gewichtsklasse C.
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TEKST EN FOTO’S /// HAUPTMANN VOLKER PTOCK IST BEI AHENTWG III 2 (4) DER BEVOLLMÄCHTIGTE 

VERTRETER DES HEERES FÜR RAKETENARTILLERIE

DIE LAGEENTWICKLUNG AN DER OST- UND SÜDOSTFLANKE DER NATO  
HAT DEN POLITISCHEN UND MILITÄRISCHEN BLICK IN EUROPA GE- 
WANDELT. DIE NEU-FOKUSSIERUNG IN DEN STREITKRÄFTEN AUF DIE  
KLASSISCHE LANDES- UND BÜNDNISVERTEIDIGUNG FÜHRT ZU DER  
FRAGESTELLUNG, WELCHE FÄHIGKEITEN DIE EINZELNEN VERFÜGBAREN 
WIRKMITTEL HEUTE ODER IN NAHER ZUKUNFT BEITRAGEN KÖNNEN.  
SEIT AUFLÖSUNG DER LANCE-EINHEITEN (REICHWEITE BIS 130 KM) IM  
JAHR 1993 UND DER AUSSERDIENSTSTELLUNG DER „LEICHTEN RAKE- 
TENARTILLERIE“ (REICHWEITE BIS 14 KM) IM JAHR 2000, IST DAS MITT- 
LERE ARTILLERIERAKETENSYSTEM (MARS) DAS EINZIG VERBLIEBENE  
RAKETENARTILLERIESYSTEM DER BUNDESWEHR.
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fung von 154 Raketenwerfern und fast 100.000 Raketen im Jahr 
1994 abgeschlossen. Das Waffensystem ist heute in circa 20 
Ländern weltweit im Einsatz.

Defizite eingeführter Munition
Die oben aufgeführten Raketen verfügen, bzw. verfügten über 
keine Lenkkorrektur. Die Treffgenauigkeit nimmt daher mit zune-
hmender Reichweite ab, die Streuung im Ziel und der Munitions-
verbrauch nehmen zu. Damit steigt auch, in Abhängigkeit vom 
Szenario, die Gefahr von unbeabsichtigten Schäden. 

Aufgrund dieser Treffungenauigkeit war die sinnvolle Nutzung 
des Waffensystems mit alternativen ungelenkten Gefechtsköp-
fen gegen Punkt- und Einzelziele, wie z.B. befestigte Stellungen 
in und außerhalb normaler Infrastruktur, nicht möglich.

Entwicklung neuer Fähigkeiten bei der Munition
Im Jahr 1998 mündeten die Forderungen zur Reduzierung des 
Munitionsverbrauchs und zur Steigerung der Reichweite in ein 
Kooperationsprogramm (DEU, FRA, GBR, ITA und USA) zur 
Entwicklung einer neuen MLRS-Rakete unter Führung der USA. 
Durch GPS-Navigation wurde die Treffgenauigkeit erhöht und 
die Streuung verringert. Gleichzeitig führte die Fähigkeit zur  
Lenkung, in Verbindung mit einem veränderten Antrieb, zu einer 
gesteigerten Reichweite von bis zu 84 km. Durch einen modula-
ren Aufbau der Rakete wurde die Möglichkeit der zukünftigen 
Integration unterschiedlicher Gefechtsköpfe realisiert. 
Die Entwicklung dieses Raketentyps wurde unter der Bezeich- 
nung Guided-MLRS (GMLRS) bekannt und 2003 erfolgreich ab-
geschlossen. Aufbauend auf dem Entwicklungsergebnis haben 
die Partnernationen weitere Gefechtsköpfe für unterschiedliche 
Zielspektren entwickelt.
•  Zur treffgenauen Bekämpfung von Infrastrukturzielen sowie 

weichen bis halbharten, stationären Punktzielen (z. B. befes-
tigte Stellungen, gepanzerte Gefechtsfahrzeuge) auf Entfern-
ungen von 15 bis 84 km wurde, unter Federführung der 

In den Jahren, in denen Stabilisierungsoperationen im Fokus der 
Streitkräfte standen, waren unter anderem die persönliche  
Ausrüstung der Soldaten, geschützte Fahrzeuge, Feldlager und 
deren Schutz, Luftnahunterstützung, sowie Counter IED im  
Schwerpunkt der Betrachtungen. Mit der Entscheidung, nur die 
Panzerhaubitze 2000 (PzH2000) nach Afghanistan in den Einsatz 
zu bringen, geriet die Raketenartillerie ein Stück weit in Verges-
senheit, obwohl sie mit der Präzisionsmunition GMLRS UNITARY 
und einer Reichweite von 84 km auch für eine Stabilisierungsope-
ration geeignet gewesen wäre. 

Einführung des MARS in die Bundeswehr
Das Waffensystem MARS, international auch Multiple Launch 
Rocket System (MLRS) genannt, wurde in Zusammenarbeit von 
Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und den USA, 

auf Basis einer zwischenstaatlichen Vereinbarung von 1979, 
durch Lockheed Martin gefertigt. Der Werfer ist als mobiles, au-
tomatisches Waffensystem zum Verschießen von Boden-Boden 
Raketen aufgebaut. Die Besatzung besteht lediglich aus drei 
Soldaten und sie ist in der Lage, bis zu zwölf Raketen in weniger 
als 60 Sekunden abzufeuern. Während des Kalten Krieges war 
der Einsatz des MARS gegen Panzerverbände des Warschauer 
Paktes vorgesehen und sollte diese als Flächenziele bekämpfen.
Mit der Einführung des Waffensystems standen der Bundeswehr 
ballistisch fliegende Raketen mit zwei Gefechtskopf-Typen zur 
Verfügung. 

Die in Deutschland entwickelte Rakete DM72 mit 28 Panzerab-
wehrminen AT-2 zum Sperren von Geländeabschnitten und die 
Rakete M26 mit 644 Bomblets als Submunition zur Bekämpfung 
von Flächenzielen. Die Schussentfernung betrug bis zu 38 km 
bei den AT2-Minen, bzw. 32 km für die Bomblet-Munition. In 
Deutschland wurde die Einführung des MARS mit der Beschaf-

Operatie & Oefening

Die Besatzung des MARS beim Ladevorgang
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US-Seite, bis 2007 die M31 GMLRS UNITARY entwickelt. Bei 
einer mittleren Abweichung von fünf Metern zu den Zielkoor-
dinaten und einem Splitterradius von unter 100 m, ist die Ge-
fahr von Kollateralschäden deutlich reduziert. Durch unter-
schiedliche Zünderlaufzeiten und die Wahl des Fallwinkels 
kann die Splitterverteilung im Ziel beeinflusst werden, so dass 
die Bekämpfung von Zielen in Deckung möglich ist. Erfahrun-
gen im Irak und Afghanistan zeigen, dass die Bekämpfung 
von Kampfpanzern oder Bunkeranlagen in der Regel jedoch 
nur mit einem Volltreffer gelingt, was entsprechende Anfor-
derungen an die Qualität der Zielkoordinaten stellt. Das Heer 
verfügt seit 2011 über diese Rakete.

•  Für die Bekämpfung von Hartzielen als Flächenziel, wie 
Kampfpanzer und hochwertige Einzelziele, wie Einsatzmittel 
für Massenvernichtungswaffen, Flugabwehrpanzer oder mo-
bile Radaranlagen ist die Suchzünder-Munition-Artillerie 
(SMArt) geeignet. Bis zu einer maximalen Zielentfernung von 
26 km ist heute der Einsatz der PzH2000 möglich. Um auch 
auf Entfernungen bis 84 km wirken zu können hat Deut-
schland unter Federführung der Firma Diehl einen GMLRS 
SMArt Gefechtskopf mit vier Submunitionen entwickelt und 
im Jahr 2010 erfolgreich qualifiziert. 

•  Zum Einsatz, vor allem gegen weiche Flächenziele (Gefechts-
stände, Versorgungspunkte, Infanterie, etc.) hatten nahezu 
alle großen Militärnationen Bombletmunition – auch Streumu-
nition/Cluster Munition – in ihren Beständen. Eine hohe Blind-
gängerrate und die dadurch entstehende Gefährdung eigener 
Truppen schränkte die Einsetzbarkeit jedoch ein. Im Jahr 

2007 mündete diese Problematik in dem sogenannten Os-
lo-Prozess mit der abschließenden Konvention zur Ächtung 
von Streumunition. Deutschland erklärte 2008 den Verzicht 
und die Bestände der Bundeswehr wurden inzwischen ver-
nichtet. In der Folgezeit haben die US-Streitkräfte für die 
GMLRS Rakete einen „Alternative Warhead“ zur Schließung 
dieser Fähigkeitslücke entwickelt, der derzeit in der Erpro-
bung ist.

Maßnahmen zum Kampfwerterhalt des MARS
Ende der 1990er Jahre zwang die zunehmende Obsoleszenz zu 
Maßnahmen der Kampfwerterhaltung. Weiterhin war eine Redu-
zierung von Kosten in der Nutzung des MARS nötig und es wur-
de nach Möglichkeiten zur Integration der in der Entwicklung 
befindlichen neuen Munitionssorten gesucht. Gemeinsam mit 
Frankreich und Italien entschied sich Deutschland als Pilotnation 
für die Realisierung eines eigenen Europäischen-Fire-Con-
trol-Systems (EFCS). 

Die Einbindung in das Führungs- und Waffeneinsatzsystem der 
Artillerie (ADLER) ist unverändert gegeben. Durch den Einbau 
neuer elektrischer Richtantriebe wurde zudem die Zeit, die der 
Werfer benötigt sich auf ein Ziel auszurichten, von 90 auf unter 
30 Sekunden verkürzt. Das reduziert sehr deutlich die Zeit bis zur 
Wirkung im Ziel und die Verweildauer in der Feuerstellung. 
In der Struktur HEER2011 sind insgesamt 38 Raketenwerfer 
ausgeplant. Die Auslieferung eines ersten Loses von 20 Fahrzeu-
gen erfolgte in Deutschland in den Jahren 2011 bis 2013. Das 
Waffensystem wird nunmehr unter dem Namen MARS II geführt. 
Im Januar 2017 wurde die Finanzierungszusage für die Um-

Das Konzept SMArt auf dem Träger GMLRS
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rüstung der fehlenden 18 MARS Systeme erteilt, die derzeit in 
der Depotorganisation gelagert sind. Ausgeliefert werden sollen 
diese Systeme in den Jahren 2019 und 2020. Durch die getroffe-
nen Maßnahmen ist die weitere Nutzung des MARS II bis zur 
Einführung einer Folgefähigkeit im Rahmen des Common Indi-
rect Fire System (CIFS) im Jahr 2035 sichergestellt. 

Ausblick und zukünftige Handlungsmöglichkeiten
Ausgangspunkt der Überlegungen war, welche Möglichkeiten 
die neuen Fähigkeiten im Hinblick auf wahrscheinliche Einsatzs-
zenarien beitragen können. In der jüngeren Vergangenheit wurde 
in den Stabilisierungsoperationen bei massivem Feindkontakt 
oft Luftnahunterstützung angefordert, weil eine Bedrohung durch 
gegnerische Flugabwehrsysteme oder luftgestützte Waffensys-
teme kaum zu befürchten war und somit auch Luftkriegsmittel in 
Abhängigkeit der Umweltbedingungen zur Verfügung standen. 
Aber bei Schussentfernungen von 15 bis 84 km könnte ebenso 
die Raketenartillerie mit GMLRS UNITARY zum Einsatz kommen. 
Das hätte sogar den Vorteil, dass sie dabei unabhängig von der 
gegnerischen Flugabwehr sowie von Umweltbedingungen, 24 
Stunden am Tag und an sieben Tagen in der Woche verfügbar ist. 

Vor dem Hintergrund der Befähigung zur Landes- und Bündnis-
verteidigung kann der MARS II im gesamten Aufgabenspektrum 
der Artillerie wirken. Wesentlich sind das frühzeitige und ab-
standsfähige Ausschalten von gegnerischen Reserven und Kräf-
ten in Bereitstellungsräumen, um damit verlustreiche Duellsitua-
tionen weit im Voraus zu reduzieren. Ebenso ist die Bekämpfung 
von Aufklärungsmitteln, Flugabwehrsystemen sowie Führung- 
und Versorgungseinrichtungen eine wichtige Aufgabe. Insbeson-

dere im Rahmen von Suppression of Enemy Air Defence (SEAD) 
trägt er dazu bei, die zeitlich begrenzte eigene Luftüberlegenheit, 
als Voraussetzung der Unterstützung der Landstreitkräfte, durch 
eigene Luftkriegsmittel zu schaffen. Die Zerstörung militärisch 
relevanter Infrastruktur und Kriegsbrücken ist ein weiterer  
Aspekt. Dabei kann der MARS II, aufgrund der großen Reichwei-
te, auch weit in die Tiefe des gegnerischen Raumes und ohne 
zeitaufwendige Marschbewegungen schnell in den Verantwor-
tungsbereich der eigenen linken und rechten Nachbarn wirken.

Eine immer wiederkehrende Frage bei Luftlandeoperationen ist, 
wie Feuerunterstützung unter Berücksichtigung des begrenzt 
zur Verfügung stehenden Lufttransportraums sichergestellt wer-
den kann, um die Truppe robust und durchhaltefähig zu  
unterstützen? Durch den Einsatz von GMLRS UNITARY ist, zu-
mindest bis zu einer Eindringtiefe von 75 km, heute schon die 
Unterstützung mit indirektem Feuer von gesichertem Territorium 
24/7 möglich. Über eine geplante Reichweitensteigerung auf 
300 km werden diese Möglichkeiten noch deutlich verbessert. 
Die US-Streitkräfte verfügen mit dem Army Tactical Missile  
System (ATACMS) bereits seit 2003 über diese Fähigkeit. 

Fazit
Das Einsatzspektrum des MARS II hat sich in den vergangenen 
Jahren durch eine konsequente Weiterentwicklung in Bezug auf 
Reichweite und Präzision erheblich gesteigert. Weiteres Poten- 
tial zum Aufwuchs ist vorhanden und gegebenenfalls im Zusam-
menschluss mit anderen Staaten zu erreichen. 

Die Entscheidung, über welche Fähigkeiten die Bundeswehr am 
Ende auch vor dem Hintergrund der Fokusverschiebung zur 
Landes- und Bündnisverteidigung verfügen wird, wird Ergebnis 
der sicherheitspolitischen Diskussion sein.

Abschuss einer ATACMS-Rakete der Amerikaner für Reichweiten 
bis zu 300 km
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Die Dimensionen auf der Test Range in Vidsel, einem Testge- 
lände der Schwedischen Armee, sind gewaltig: Es stehen dauer-
haft rund 70 Kilometer Sperrgebiet in der Nord-Süd und 35  
Kilometer in der Ost-Westausdehnung zur Verfügung. Bis zum 
Polarkreis sind es nur knapp 80 Kilometer. Mit spezieller Technik 
können Flugbahnen und die Einschläge im Ziel genau beobach-
tet und dokumentiert werden.

Immense Vorbereitungen für den Erfolg
“Wir haben alle möglichen Transportwege, also Land-, Luft- und 
sogar den Seeweg per Fähre genutzt. Immerhin sind es mehr  
als 2500 Kilometer von Idar-Oberstein bis hier nach Vidsel”, sagt 
Clausnitzer. Das gesamte Material, Raketenwerfer, dazu Aus-
rüstung und Munition, wurden mit enormer Planungsarbeit und 
logistischem Aufwand nach Schweden gebracht. Auch nach  
sieben Jahren Erfahrung als „Werferführer“ ist dieser Übungs-
platzaufenthalt etwas ganz Besonderes. In Deutschland sei es 
durch die enorme Reichweite und den daraus resultierenden  

TEKST EN FOTO’S /// HTTP://WWW.DEUTSCHESHEER.DE

ENDE AUGUST – „ES IST EINSAM SO WEIT OBEN, ABER GENAU DAS IST  
GUT FÜR UNS. HIER IM NÖRDLICHEN SCHWEDEN HABEN WIR AUS- 
REICHEND PLATZ, UM MIT DEN RAKETENWERFERN MARS II ZU ÜBEN“  
SAGT OBERFELDWEBEL DAVID CLAUSNITZER. ER IST MARS II-KOMMAN-
DANT DER 3. BATTERIE DES ARTILLERIELEHRBATAILLONS 345. WIE  
ALLE ANDEREN SEINER 30 KAMERADEN IST ER STOLZ, DEN RAKETEN- 
WERFER EINZUSETZEN.

Zwischen Abschuss und Aufprall können mitunter einige Sekunden 
vergehen (Quelle Bundeswehr/Mario Bähr) Vidsel/Schweden,

Operatie & Oefening
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“Marsch zum Ladeplatz”, befiehlt Kommandant Clausnitzer über 
die Bordverständigungsanlage des Raketenwerfers. Es geht los. 
Der erste Raketenwerfer setzt sich in Bewegung. Die Besatzung 
ist für das Beladen des Werfers mit den Raketen selbst verant-
wortlich. Sechs Raketen sind in einem Rocket Pot Container 
oder auch Raketenstartbehälter zusammengefasst. Zwei von 
diesen jeweils knapp zweieinhalb Tonnen schweren Raketen-
startbehältern kann der MARS laden.

Mit dem eigenen Ladebaum sind in knapp zehn Minuten zwei 
solcher Startbehälter in die Waffenanlage verladen. “Nach der 
elektronischen Verbindung der Startbehälter mit der Waffen- 
anlage des Fahrzeuges sind wir in wenigen Minuten einsatz- 
bereit”, die Raketenzünderprüfung laufe automatisiert durch  
das System ab, betont Oberfeldwebel Clausnitzer. 

“Drei, Zwei, Eins”
26 Kilometer trennen die Feuerstellung des Raketenwerfers  
vom Ziel. GMLRS würden im Einsatz nur auf hoch priorisierte 
Ziele eingesetzt. Daher durchläuft die Zielmeldung des Be- 
obachters zuerst eine Prüfungs- und Genehmigungsschleife,  
bevor der Bekämpfungsauftrag an die Feuerleitstelle geht. Dort 
werden die Zieldaten mit anderen für das Schießen wichtigen 
Informationen an den Werfer übermittelt.
Solch ein Feuerauftrag enthält mehr Details, als sich zunächst 
erahnen lässt. Daten über das aktuelle Wetter, Zielkoordinaten, 

Zündereinstellungen der Rakete oder auch die Feuerart, also ob 
ein Einzelschuss oder ein Fächer aus mehreren Raketen ge-
schossen werden soll. Alle Informationen, vom Beobachter bis 
zum Raketenwerfer, werden im Datenfunk übermittelt. An ent-
scheidender Stelle werden die Daten geprüft und letztendlich 
zum Abfeuern freigegeben. 

Sicherheitsbereichen nicht möglich, diese gelenkten Raketen 
des Typs Guided Multiple Launch Rocket System, kurz  
GMLRS, einzusetzen. 

Wegen der Sicherheitsbestimmungen ist der scharfe Schuss 
nur in Schweden möglich (Quelle: Bundeswehr/Mario Bähr)

Ladetätigkeiten im Großformat: Zwei dieser Raketenstartbehälter 
passen in den MARS (Quelle: Bundeswehr/Mario Bähr)
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beginnt, sich auf die Zieldaten hin zu manövrieren. Rund zwei 
Sekunden nach dem Start ist die Rakete in der Wolkendecke 
verschwunden. Auf die Distanz bis zum Ziel, immerhin 26  
Kilometer, erreicht die Rakete eine Gipfelhöhe von neun Kilo- 
metern.

Genau im Ziel
Im Zielgebiet wurden vor Schießbeginn Fahrzeuge, nachgestell-
te Gebäude und Seecontainer als Ziele aufgestellt, um die  
Wirkung der Raketen zu verdeutlichen und die Präzision zu prü-
fen. Dies sind, neben den Erfahrungen für die Vorbereitung und 
dem Ablauf des Schießens, wichtige Erkenntnisse. 
Alle Ziele wurden mit den dafür vorher festgelegten Zünder- 
einstellungen bekämpft. Ein Einblick in das Zielgebiet zeigt die 
Wirkung der einzelnen Raketen. Teilweise wurden die Ziele,  
trotz der großen Entfernung, direkt getroffen. Insgesamt zwölf 
Guided Multiple Launch Rocket System Raketen haben die  
Soldaten der 3. Batterie des Artillerielehrbataillons 345 in  

Die dreiköpfige Besatzung im MARS verfolgt über das Anzeige- 
und Bediengerät alle Vorgänge im Raketenwerfer und könnte 
jederzeit eingreifen.

“Feuer”
Nur noch Sekunden bis zum Start. Alle Systeme laufen auf vollen 
Touren. Die Besatzung ist angespannt. Das Navigationssystem 
der Rakete „kennt“ die Zieldaten, Bediener und Kommandant 
checken das System. Es knackt in den Ohren, denn im Inneren 
des Raketenwerfers herrscht ein Überdruck. So wird das Ein-
dringen von Rauchgasen verhindert. Das Anheben der roten 
Sperrklinke des Startknopfes zeigt, der Start steht unmittelbar 
bevor. Das Zünden des Raketenmotors ist nicht nur deutlich zu 
hören, sondern auch merklich zu spüren. 
Rund 3500 PS beschleunigen die Rakete auf eine Geschwindig-
keit von mehr als 1000 Metern in der Sekunde. Ein Rauchstrich 
am Himmel zeigt den Weg der Rakete. Es ist deutlich zu erken-
nen, wie sie bereits kurz nach dem Verlassen des Startbehälters 

Bei der Premiere in Schweden betrug die Entfernung zum Ziel 26 
Kilometer, 84 wären möglich (Quelle: Bundeswehr/Mario Bähr)

Über die Beobachtungs- und Aufklärungsausstattung (BAA) des 
Fennek lässt sich das Artilleriefeuer genau ins Ziel lenken (Quelle: 
Bundeswehr/Mario Bähr)

Das Anheben der roten 
Sperrklinke des 

Startknopfes zeigt, 
der Start steht 

unmittelbar bevor.



und Durchführung eines solchen Schießvorhabens sowie ge-
wachsenes Vertrauen in das Waffensystem und die hohe  
Treffergenauigkeit der Munition.

Schweden eingesetzt. Sie waren der erste Verband der  
Bundeswehr, der diese gelenkten Raketen in der Ausbildung  
eingesetzt hat. Das Ausbildungsergebnis nach den beiden  
Wochen: ein erheblicher Erfahrungsgewinn in der Vorbereitung 

Bei einer Geschwindigkeit von mehr als 1.000 Metern 
in der Sekunde wird Entfernung zur Nebensache 
(Quelle: Bundeswehr/Mario Bähr) 

26 Kilometer entfernt: Mit fest definierten Zielen wird 
die Wirkung der Rakete im Ziel veranschaulicht 
(Quelle: Bundeswehr/Mario Bähr)

30
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De commandant van het Duits-Nederlands Legerkorps meldde 
het nog in september op de Nederlandse nieuwsradio BNR: “Er 
zijn twee grote redenen voor internationale samenwerking. Een 
eerste evidente reden is een beperkt budget, maar een tweede 
erg relevante motivering is het feit dat elke militaire inzet vandaag 
in een multinationaal kader plaatsvindt.”
Ook in het vuursteundomein kan de bestaande samenwerking 
tussen Nederland en België resultaten voorleggen waar meer 
gehaald wordt uit het beschikbare budget en een grotere duur-
zamere operationele output bereikt wordt met de beschikbare 

capaciteit. Deze voordelen worden gerealiseerd dankzij inspan-
ningen in verschillende domeinen, met interoperabiliteit als hef-
boom en gemeenschappelijke operaties als steunpunt of als 
kern van de samenwerking.

De geleverde inspanningen
Wanneer de BENELUX Ministers van Defensie in april 2012 een 
overeenkomst ondertekenden, lag de focus van het partner-
schap voor de vuursteun in het trainingsdomein, het klassieke 
samenwerkingsdomein in NAVO verband. Deze focus werd de 

TEKST EN FOTO’S /// MAJ ERIK VERSTRAELEN, BELGISCHE LIAISONOFFICER VUSTCO

ZOWEL IN NEDERLAND ALS IN BELGIË WORDT VOLOP GEBOUWD AAN  
DE TOEKOMST VAN DE VUURSTEUN TEN VOORDELE VAN DEFENSIE. ONZE 
ORGANISATIES WORDEN GECONFRONTEERD MET GELIJKAARDIGE UIT- 
DAGINGEN ZOALS PERSONEELSTEKORTEN EN EEN BEHOEFTE AAN  
INVESTERINGEN IN WAPENSYSTEMEN. EEN VERSTERKTE SAMENWERKING 
TUSSEN DE NEDERLANDSE EN BELGISCHE VUURSTEUN BIEDT VANDAAG 
KANSEN OM DEZE UITDAGINGEN SAMEN AAN TE GAAN.
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laatste jaren ruim belicht in het kader van de voorbereidingen 
van het multinationale artilleriebataljon van NRF15, ook in het 
tijdschrift Sint-Barbara. Reeds erg snel worden de inspanningen 
in het trainingsdomein ook aangevuld met het gebruik van een-
zelfde versie van het Advanced Fire Support Information System 
(AFSIS) en het streven naar een gemeenschappelijke opleiding 
voor de stukscommandant mortier 120 mm, met als resultaat 
een eerste cursus in 2016 te Brasschaat op basis van een bina-
tionaal handboek en oefeningen voor de opleiding in ‘t Harde. 
Andere opleidingen in ‘t Harde vullen de samenwerking in het 
opleidingsdomein verder aan, zoals de multinationale cursus Fire 
Support Officer en de deelnames aan opleidingen tot Forward 
Observer met aandacht voor het in Nederland uitgebreid belich-
te tactische luik. 

Vandaag wordt hard gewerkt aan een verdieping van de samen-
werking door de inspanningen in het trainings- en opleidingsdo-
mein te verbreden, maar ook door doctrine, conceptontwikke-
ling en materieelaankopen binationaal te bestuderen en mogelijk 
te maken.

De vlotte en transparante informatie uitwisselingen vanuit het 
Vuursteuncommando zijn reeds een dagelijkse realiteit. Een bi-
nationaal gebruikersoverleg en het bijwonen van symposia en 
NAVO-werkgroepen wordt ook samen bekeken! Het samen 
plannen van de redactie van doctrine en handboeken waar mo-
gelijk, vraagt vaak wel nog inspanningen aan beide zijden van de 
landsgrens. Er zijn immers reeds frequent voldoende discussies 
in een nationaal kader die het schrijfwerk bemoeilijken. De bina-
tionale werkgroep in het domein van targeting tracht deze dis-
cussies vandaag echter te bundelen om samen de vertaalslag 
van de NAVO doctrine te maken naar een gemeenschappelijk 
referentiedocument ten voordele van de brigades. Voor de vuur-
leiding wordt een gelijkaardige benadering gepland.

In het Uitvoeringsakkoord Materieel Logistiek vindt men sinds 
2017 ook de bijlage G terug, specifiek gericht op materieel voor 
de vuursteun. Deze bijlage biedt een overlegmodel tussen de 
materieelorganisaties en de gebruikers dat het streven naar ge-
meenschappelijke aankopen en beheer van materieel faciliteert. 
Dit vierde samenwerkingsdomein, verbreedt en verdiept de sa-
menwerking ook buiten het Vuursteuncommando en COMOP-
SLAND 3D. Zowel voor wapensystemen als voor munitie wordt 
nu op regelmatige basis nagekeken of er mogelijkheden en op-
portuniteiten zijn voor gemeenschappelijke aankopen. 

Volgend jaar kan er zo binationaal 120 mm mortiermunitie aan-
gekocht worden en kan de munitieconfiguratie opgelijnd worden 
door te streven naar het gebruik van dezelfde buizen. De moge-
lijkheid om in de toekomst precisiemunitie voor de mortier 120 
mm aan te kopen wordt eveneens besproken en de verkoop van 
Squire radars aan België kan eveneens binnen dit kader plaats-

Belgische oefening Barbara in ‘t Harde
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vinden. Sinds kort wordt immers ook tussen het Defensie Grond-
gebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) en de Belgi-
sche vuursteun informatie uitgewisseld over detectiemiddelen in 
het Counter-Rocket Artillery and Mortar (C-RAM) domein. Het 
raamwerk om de verwervingscapaciteiten efficiënter in te zetten 
is in ieder geval gebruiksklaar voor uitbating! Materieelprojecten 
kunnen waar gewenst nu samen aangelopen worden, rekening 
houdend met de verwervingscapaciteit van beide partners.

Er wordt dus met succes gewerkt aan de uitbreiding van de lijst 
van samenwerkingsdomeinen en gemeenschappelijke projec-
ten. De voordelen van de samenwerking worden zo diverser en 
beter zichtbaar in Defensie. De volgende ultieme stap is de ge-
meenschappelijke organisatie van deze projecten nog te verster-
ken. Een eerste brainstorming op basis van een binationaal ta-
kenpakket heeft plaatsgevonden en deze stap naar een sterkere 
integratie van de samenwerking wordt de komende maanden 
nog binationaal besproken.

Interoperabiliteit
Zoals vermeld, biedt een sterke interoperabiliteit de nodige hef-
boom om nog meer voordelen uit een samenwerking te halen. 
Elkaars werkmethodes begrijpen, gelijke procedures hanteren, 
maken zeker ook deel uit van een goede afstemming en interac-
tie met elkaar. Maar de verdieping van de samenwerking in het 
materieeldomein en het gebruik van eenzelfde materieel in een 
gelijke configuratie zorgen voor interoperabiliteit met een maxi-
male efficiënte operationele output. 
De eerder vermelde bijlage G aan het Uitvoeringsakkoord Mate-
rieel Logistiek biedt dus niet enkel efficiëntievoordelen, maar 
reikt ook de mogelijkheid aan om de interoperabiliteit nog verder 
te maximaliseren. Ook hier kan de komende maanden nog ver-
der gezocht worden naar opportuniteiten om de Nederlands en 
Belgische maneuvereenheden de voor hen gepaste en broodno-
dige vuursteun te kunnen leveren.

Gemeenschappelijke operaties als kern 
van de samenwerking
De voorbereidingen voor multinationale (standby) opdrachten 
zijn het steunpunt voor de multinationale samenwerking. Na de 
Belgisch-Nederlandse bijdrage aan het multinationale artillerie-
bataljon van Nato Response Forces (NRF15), lopen momenteel 
de voorbereidingen van een binationale batterij mortier 120 mm 
voor European BattleGroup (EUBG18) en van een multinationaal 
artilleriebataljon voor Very Fast Joint Taskforce (VJTF19), waar 
zowel België als Nederland opnieuw elk een batterij aanleveren. 
De huidige doelstellingen en projecten tot 2018 van de samen-
werking zijn ook geënt op deze operaties. 

In het kader van EUBG 18 wordt interoperabiliteit op een erg laag 
niveau nagestreefd met als doel dat pelotons en waarnemers op 
een enkel datanetwerk opereren. Er zijn technische uitdagingen, 
maar deze worden binationaal aangepakt. Op lange termijn is 
het niet per se de bedoeling om binationale batterijen na te stre-
ven, maar het werk toont aan dat zowel Belgische als Neder-
landse pelotons een maneuvereenheid van beide landen kunnen 
ondersteunen met gebruik van een datanetwerk.

Binnen de voorbereidingen van het multinationaal artilleriebatal-
jon van VJTF19 worden reuzesprongen gemaakt met Artillery 
Systems Cooperation Activities (ASCA). Dit systeem laat toe om 
de verschillende digitale vuurleidingsnetwerken (zoals bijvoor-
beeld AFSIS, voor België en Nederland, met het Duitse ADLER) 
aan elkaar te koppelen. Het gebruik ten voordele van een (stand-
by) operatie geeft een boost aan de multinationale aanpak van 
het project én legt de focus er van richting gebruik ten voordele 
van een mobiele toepassing. In het kader van dezelfde opdracht 
krijgen ook de aspecten deep fires en targeting de nodige aan-
dacht. De gemeenschappelijke operaties tonen dus aan dat een 
efficiëntere en flexibere planning van vuursteun mogelijk is. In-
dien de vraag zich stelt, zou de Belgische en Nederlandse vuur-
steun dus flexibel ingezet kunnen worden. Hiermee biedt de  
samenwerking de mogelijkheden voor een verbeterde duurzaam- 
heid van operationeel engagement, waarvoor de gedeelde inzet 
van F-16’s in Irak een voorbeeld is. Er wordt dan ook naar  
gestreefd om ook na 2019 nog binationale operationele engage-
menten na te streven.

Voordelen en toekomst
In de gezamenlijke voorbereiding voor de opdrachten EUBG18 
en VJTF19 komt dus duidelijk naar voren dat een binationale 
aanpak zorgt voor de realisatie van concrete resultaten, aan-
toonbare efficiëntie en flexibiliteit. 

Onze samenwerking biedt vandaag dus mooie kansen voor  
beide partijen. Voor de verdere versterking van onze toekomst, 
dienen we niet enkel gebruik te maken van opportuniteiten.  
We zijn ook in staat om, waar gewenst, nog kansen te creëren. 
Bij het werk aan de opmaak van de toekomstige doelstellingen 
van de samenwerkingen mogen we dit niet verwaarlozen en  
kunnen zelfs verhoogde budgetten ook in de toekomst nog  
efficiënter besteed worden om de gekende gemeenschappe- 
lijke uitdagingen aan te gaan.

All Arms Air Defense vuren DGLC in Lombardsijde
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NASAMS II the Mid-Range Solution
NASAMS II (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile Sys-
tem, version II) is currently the only Norwegian air defence  
system. The Norwegian Air Force operates two batteries. As a 
modern and flexible mid-range air defence system, it was  
the first real air defence system based on a network-based  
approach. In addition, it can be equipped with various missiles, 
even with short-range missiles. NASAMS was developed by 
Kongsberg Defence Systems (KONGSBERG) together with the 

Norwegian Air Force, Defence Research Establishment (FFI) and 
Raytheon. The system was operational in 1998. The upgraded 
version (NASAMS II) was operational in 2007. Then it was the 
Norwegian only ground-based air defence system and used for 
point and area defence. In addition to Norway, the system is  
currently used by the United States, the Netherlands, Spain, and 
Finland, while the core element of the KONGSBERG Air Defence 
Systems, the FDC (Fire Distribution Centre) is used by Greece, 
Sweden, Turkey and Poland. 

TEKST /// WALTER CHRISTIAN HÅLAND, MAJOR (RET.)

DURING A PRESS MEETING EARLY 2017, MINISTER OF DEFENCE INE  
ERIKSEN SØREIDE ANNOUNCED THE DECISION TO CONDUCT THE PRO- 
JECT FOR PROVIDING THE ARMY A MOBILE GROUND BASED AIR DEFENCE 
SYSTEM IN A DIRECT ACQUISITION WITH KONGSBERG. THE NORWEGIAN 
DEFENCE MATERIEL AGENCY WILL INITIATE THE ACQUISITION PROCESS 
WITH KONGSBERG TO DEFINE THE FINAL CONFIGURATION AND SYSTEM 
SOLUTION BEFORE THE DELIVERY CONTRACT IS SIGNED. THE  
DELIVERIES ARE PLANNED FOR 2018 TO 2021. FOR THE ARMY, THE NEW  
ACQUISITION IS A LONGED CAPACITY, GIVING THE UNITS ON THE GROUND  
GREATER MOBILITY AND FREEDOM TO MANOEUVRE QUICKLY SUP- 
PORTED BY MOBILE AIR DEFENCE.

Tactiek & Techniek
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The FDC builds on flexibility, scalability, interoperability, and an 
open SW/HW architecture to enable fully netted and distributed 
operations and ease insertion of new technology and capabili-
ties. The FDC enables integration of a variety of sensors and ef-
fectors; it is proven with the HAWK and AMRAAM missile and 
prepared for interfacing with the IRIS-T missile, the AIM 9X Side-
winder and the Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM).

Strengthening Norway’s land-based air defence
In 2004 the Brigade Nord lost its organically assigned air defence 
of type RBS 70 with the Giraffe radar systems in the course of 
austerity measures. The project Kampluftvern (Combat Air De-
fence) has been in the budgets for many years and the cost is 

estimated to be around one billion Norwegian Kroner. The new 
Kampluftvern is a highly mobile, medium- and short-range air 
defence system based on some existing elements in today’s 
structure in combination with the acquisition of some new ele-
ments. The spearheads of the new Kampluftvern are the mis-
siles, also called “effectors”, carried on three Humvee-field vehi-
cles with AMRAAM missiles and six rebuild M113-tracked 
armoured vehicles with IRIS-T missiles and included in this orga-
nisation are sensors and command and control stations. 
The system will reuse NASAMS II command and control and its 
unique network solutions. The Kampluftvern will be a world 
leading solution with unique capabilities to combat modern air-
borne threats, as well as having the ability to integrate with net-
works with other sensors and weapons.

NASAMS High Mobility Launcher system (HML)
The HML is the latest member of the NASAMS family. The  
delivery of HML from KONGSBERG to the Norwegian Defence 
Materiel Agency started summer2013. The platform is a Hum-
vee, or M1152A1 HMMWV, which is the official designation of 
the vehicle from AM General. HML is a major upgrade of 
NASAMS. The introduction of HML makes it easier for soldiers/
operators in the Kampluftvern to fire the missile. The term mobi-
le refers in this context to several things. The mobility reflects 
both in the enhanced terrain mobility features and driving speed 
of the vehicle, both on the road and into the action phase. Grea-
ter mobility is also achieved with mounting the missiles directly 
on the rack, that makes it lighter, and such, the launching moun-
tings can be placed on lighter vehicles that are faster and  
have a better accessibility than a truck. 
HML can be connected directly to NASAMS network, and AM-
RAAM missiles can be launched directly from the vehicle, in-
stead of the conventional launching ramps with six missiles in 
canisters. It also means that the complete HML system is easier 
to transport in a Hercules transport aircraft than the truck trans-
ported system. This is a more mobile and less resource - deman-
ding ground based air defence system than the traditional  
container (canister)-based launching ramps system with support 
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Thursday 4 September 2014, as part of a system testing of the 
new “Kampluftvern”, AMRAAM missile launch from the HML 
Humvee. Photo: Torbjørn Kjosvold/ Norwegian Armed Forces

Four AIM-120B missiles are on the racks, but potentially two more 
can be carried with use of the C version of the missile which has 
slightly smaller wings. Photo: Walter Håland
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and horizontal levelling legs, and must be lifted off the truck. 
The new HML system has significantly shorter time into action, 
providing increased flexibility and deployability. This involves 
mobility more about the entire air defence system now makes it 
easy to run in and out of a C-130J Hercules aircraft of the Nor-
wegian Air Force and thus can transported quickly to places that 
need protection against air threats. 

Operational by 2015
As part of a system testing of the HML Humvee-terrain vehicle 
platform, was an AMRAAM missile launched on Thursday 4 Sep-
tember 2014. The live firing test was conducted at the 3,300-
acre Test Range in Vidsel, northern Sweden. The system origi-
nates much from the development of the HML from Raytheon 
SLAMRAAM project (Surface Launched Advanced Medium Ran-
ge Air-to-Air Missile), where KONGSBERG was subcontracted. 
SLAMRAAM however, was shelved in 2011 due to cuts in the US 
Defense budget. KONGSBERG signed a contract with the Nor-
wegian defence in 2011 which means that there are two projects 
that go hand-in-hand at the same time. HML uses updated elec-
tronics and software, which also the existing Norwegian laun-
ching ramps will be upgraded with, in addition to a few other 
adaptions.

Highly mobile short range air defence system
The highly mobile short range air defence system is on the trac-
ked M113 platform with IRIS-T missiles. The rebuilding of the 

M113s is done at Bjerkvik technical workshop in Narvik, northern 
Norway, where the same workshop recently also delivered ano-
ther rebuilt M113, a prototype for the upgraded Arthur (ARTillery 
HUnting Radar). IRIS-T is a short-range missile that is currently 
used on the F-16s and that would be superfluous in a few years 
as there is no plan that those missiles should be integrated on 
Norway’s upcoming F-35 Lightning II fighter aircraft. The same 
applies to the oldest AIM-120 AMRAAM missiles.
IRIS-T (Infra-Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) 
is basically an air-to-air missile. IRIS-T has been operational in 

the Norwegian Air Force for ten years and was acquired as a  
replacement for AIM-9L Sidewinder. Norway acquired such mis-
siles (including helmet sight) for 1.4 billion from 2005. Now these 
IRIS-T missiles will get the role as surface-to-air defence.
As mentioned before, previously, the Army had to get support 
from the NASAMS operated by the Air Force to protect itself 
against threats from the air. This new highly mobile launcher plat-
form will be of great operational significance now when the criti-
cal preparation time in the field is reduced to just five minutes. - 
The only thing necessary to be ready for action is to park the 
M113 or HUMVEE and pull some cables and run the system, and 
then the launcher team is ready for action. Although the Kam-
pluftvern units are following the army’s manoeuvre on the ground, 
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The truck transported conventional NASAMS firing platform 
belonging to Luftvernartilleribataljonen (Air Defence Battalion), 
Ørland. 

One of the NASAMS launcher platforms in firing positionduring 
exercise Cold Response 2014. NASAMS can fire on target data 
provided by external sensors. Photo: Ole-Sverre Haugli.
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it will be connected directly to NASAMS II FDC’s network. This is 
a good example of the NASAMS system architecture which me-
ans that the system has a flexibly to adapt new components.

NASAMS II, a modular, network-based design
The NASAMS II, with its modular and network - based design, is 
able to quickly detect, identify and destroy enemy aircraft, dro-
nes and cruise missiles. 

A standard NASAMS unit has a modular design comprising a 
command post FDC, an active 3D radar AN/MPQ64F1 Sentinel, 
a passive electro-optic and infra-red sensor and a number of 
missile canister launchers with AMRAAM missiles. Normally, four 
NASAMS units are netted in a battalion network. The system is 
tied together with a uniquely designed ”hard-real-time” commu-
nication network to ensure minimum latency over large distan-
ces for maximum performance of the AMRAAM missile. This 
modular design permits mission oriented task force organization 
of NASAMS, allowing the operators to maximize the effect of the 

components and tailor the system to the task. An additional net-
working via data link can also be made to other NASAMS II bat-
teries or other sensors, such as early warning- or monitoring ra-
dar, and even airborne aircraft. This comprehensive network is 
intended to guarantee a fully Recognized Air Picture (RAP). As a 
result of the networking, the individual components must not be 
placed in close proximity to one another, but can be located up 
to 25 km apart, which makes the discoverability considerably 
reduced. A possible target is searched, recorded and tracked 
using an active or passive sensor. 
The data are collected, correlated and identified in the Fire  
Control Centre. After a threat analysis, the target is assigned to 
the best positioned missile launcher to take out the target. If the 
target interferes with the multifunctional radar, the source of  
the interference can be localized and combated by means of 
triangulation of the interference signal. 
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Highly mobile short range air defence system will use the 
unchanged Short Range air-to-air missile IRIS-T for firing from 
the launcher mounted on the chassis of a modified and streched 
M113-vehicles with new rubber tracks and improved ability to move 
in heavy snow and an all-terrain. It is a “plug & fight” Short-Range 
air defence system. The infrared seeker´s lock-on to the target 
occurs before launching after target designation by ground 
station´s battle management system. Photo: Ingolf Tveter / 
Norwegian Armed Forces.

Air Defence Artillery Battalion Ørland defends Brigade Nord during 
exercise Cold Response 2014. Here one of the radars in the 
network. Targets are detected and tracked by this high-resolution, 
3D pencil beam radar. Advanced emission control features of 
the radars minimize the risk of revealing the NASAMS unit’s own 
position.

The Multi-Role FDC (Fire Distribution Centre) is a fielded and pro-
ven Command and Control (C2) entity with functionality to conduct 
real-time data handling, as data link management, sensor control, 
air picture production, track identification and classification, friendly 
protection, threat ordering, weapon allocation, weapon & engage-
ment control, and kill assessment. Photo: KONGSBERG.
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ment, training and integrated logistics support package, as well 
as refurbishment and integration of government supplied com-
ponents for a complete NASAMS system.

KONGSBERG signed 26 October 2017 a contract worth 109 M 
EURO with the Ministry of National Defence of the Republic of 
Lithuania to supply a NASAMS air defence system. Lithuania an-
nounced 21 October 2016 an agreement with the Norwegian Mi-
nistry of Defence on procurement of NASAMS components. The 
contract includes new additional equipment, training and inte-
grated logistics support package, as well as refurbishment and 
integration of government supplied components for a complete 
NASAMS system. 

31 October 2017, KONGSBERG has signed a contract worth 77 
M USD with the Ministry of Defence of Indonesia to supply a 
NASAMS air defence system. The contract comprises delivery of 
a complete NASAMS system with command posts, radars,  
launchers, radios and integration, and training and logistics sup-
port. AMRAAM missiles will be provided in a separate govern-
ment-to-government agreement between Indonesia and the 
United States. NASAMS defends high value civilian and military 
assets on the ground against air threats. The inherent flexibility 
and modularity of NASAMS makes it a world leading solution 
with unique capabilities to combat modern airborne threats, as 
well as having the ability to integrate with a variety of different 
sensors and weapons. Several nations have chosen NASAMS, 
including Norway, Finland, The Netherlands, USA, Spain, Oman 
and now Indonesia. “The continuous technical evolution and  
addition of users confirms that NASAMS is the most modern  
and advanced air defence system in the world,” says Eirik Lie, 
President of Kongsberg Defence & Aerospace.
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3D radar AN/MPQ64F1 Sentinel  and passive electro-optic and 
infra-red sensor. Photo: Norwegian Armed Forces.

The Royal Norwegian Air Force conducted a successful tactical live-
fire exercise of its NASAMS firing AMRAAM missiles at the Andøya 
Rocket Range in Northern Norway. Photo: KONGSBERG.

The modularity of the NASAMS II makes it possible to mount the 
individual components on a variety of different vehicles. They 
have their own power generation and can distribute data auto- 
nomously. The networking can be done either via cable, data link 
or even with Multi Role Radio (MRR). The EO/IR sensor is equip-
ped with a laser range measurement system, which allows the 
aircraft to be tracked and combated in a passive mode without 
exposing own radiation. The open architecture allows the  
integration of additional active or passive sensors, as well as 
various means of action. Thus, this can already be to combat 
aircraft, helicopters, drones and cruise missiles. 
Most components of NASAMS II are air transportable with a 
C-130 Hercules. The capacities of the Kampluftvern for action 
against air targets provide (again) increased ability to protect 
own forces and facilities as well as giving the units on the ground 
greater mobility and freedom to manoeuvre quickly supported 
by mobile air defence.

AN AIR DEFENCE SYSTEM FOR THE FUTURE
The Norwegian air defence missile cluster system with an open 
networked architecture is the first true network-based air defen-
ce system, which can act on both medium and short distances 
depending on type of missiles used. It is mobile and can also be 
integrated into already other existing weapon systems. The 
NASAMS II launcher can be used with various missiles such as 
AMRAAM, ESSM or AIM 9X. The NASAMS II also has a tremen-
dous amount of growth potential, including use of new long- 
range missiles, active-, passive radars, Sense & Warn capability 
and sensors to adapt for future threats. 
It has also proven integration with directed-energy weapons 
(DEWs) and longer range systems, such as e.g. Patriot. The risk 
of revealing the NASAMS unit’s own positions is minimized with 
advanced emission control features of the radar and that the  
individual components do not have to be in close proximity to 
one another, makes it very difficult for the enemy to locate and 
combat NASAMS II’s dispersed system. NASAMS is designed 
for operation in arctic, sub tropic and warm-dry climatic condi- 
tions. It is tested and proven under all conditions.

EPILOGUE
Lithuania announced 21 October 2016 an agreement with the 
Norwegian Ministry of Defence on procurement of NASAMS 
components; today’s contract includes new additional equip-



Het Fire Support Team 
Een (Nederlands) team bestaat uit zes personen; één korporaal, 
twee onderofficieren en drie officieren. Ieder met zijn eigen  
taken en verantwoordelijkheden. 

•  De chauffeur Tactical Air Control Party (TACP) is verantwoor-
delijk voor het besturen van de Fennek en de communicatie 
op compagniesniveau. Daarnaast houdt hij de JTAC op  
de hoogte van alle informatie en eventuele veranderingen  
die optreden;

•  De Laser Operator (LO) is verantwoordelijk voor de eind- 
geleiding van lasergeleide munitie, assisteert de Joint Termi-
nal Attack Controller (JTAC) en draagt zorg voor de communi-
catie tussen beide Fenneks; 

•  De Joint Terminal Attack Controller is verantwoordelijk voor 
het opsporen van doelen, aanvragen en eindgeleiding van air 
assets en geeft leiding aan de TACP van het FST. Daarnaast 
moet hij coördineren met de Forward Observer Senior (FO Sr) 
voor de deconflictie van grondgebonden vuursteun in com- 
binatie met air assets;

TEKST /// ELNT VAN HEEMSKERK (JTAC, 44D) EN WMR BRANDO BRAVO (FO JR, 44D)

IN EUROPA ZIJN NIET VEEL LOCATIES WAAR EEN FIRE SUPPORT TEAM  
(FST) DAADWERKELIJK DOELEN KAN UITSCHAKELEN MET ZOWEL LUCHT-
STEUN ALS GRONDGEBONDEN VUURSTEUN. HET DUITSE OEFENTERREIN 
BAUMHOLDER BIEDT HIER WEL DE RUIMTE EN MOGELIJKHEDEN VOOR, 
WAARDOOR HET OOK GEEN VERRASSING IS DAT HIER DE JAARLIJKSE  
FST OEFENING GRIFFIN STRIKE WORDT GEORGANISEERD. DE TRI- 
NATIONALE OEFENING GRIFFIN STRIKE 2017 WORDT GEORGANISEERD 
DOOR DUITSLAND, NEDERLAND EN BELGIË EN HEEFT ALS PRIMARY  
TRAINING AUDIENCE FST’S UIT DEZE DRIE LANDEN. IN DE EDITIE VAN  
DIT JAAR WAREN ER DRIE DUITSE (ÉÉN FALLSCHIRMJÄGER EN TWEE  
PANZERGRENADIER) TEAMS, TWEE NEDERLANDSE TEAMS (11E BRIG EN  
43E BRIG) EN EEN BELGISCH (PARACOMMANDO) TEAM.
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•  De Forward Observer Junior (FO Jr) is verantwoordelijk voor 
het opsporen van doelen, aanvragen en eindgeleiding van 
grondgebonden vuursteun. Ook is hij verantwoordelijk voor 
het besturen van de Fennek en draagt hij zorg voor de com-
municatie tussen beide Fenneks; 

•  De Forward Observer Senior is verantwoordelijk voor het op-
sporen van doelen, aanvragen en eindgeleiding van grondge-
bonden vuursteun. Ook draagt hij zorg voor de communicatie 
met het vuursteunnet en de deconflictie met de JTAC; 

•  De Commandant Fire Support Team geeft leiding aan het FST 
en neemt deel aan het commandovoeringsproces. 

  Hij adviseert de grondcommandant over de inzet van vuur-
steun en treedt op als overkoepelend orgaan voor wat  
betreft de deconflictie tussen grondgebonden vuursteun en 
air assets.

Intent Griffin Strike
De oefening draait nu vijf jaar en heeft een duidelijke doelstelling, 
zoals hieronder wordt verwoord door de Duitse LDO:
By conducting a Field Training Exercise or a Life Firing Exercise 
(FTX/LFX) in a Combat scenario we want to increase proficiency 
of Joint Fire Strike elements in operating in a robust environment, 
with a primary focus on Fire Support Teams at company level. 
Main topics are Joint Fire Strikes coordination and integration. 
By planning and executing this FTX/LFX in a multinational,  
we want to create a more common understanding of mutual  

interests and highlight the benefits of in depth cooperation within 
the multinational JFS environment.

LTC Schwarz, Bundeswehr, LDO Griffin Strike

Naast het oefenen van de aanwezige Fire Support Teams wordt 
er dus ook geïnvesteerd in het samenwerken met andere natio-
naliteiten, aangezien dit gedurende uitzendingen ook frequent 
voorkomt. Daarnaast biedt het voor de aanwezige teams een 
goede benchmark om te kijken waar ze staan in een internatio-
naal deelnemersveld.

Ondersteuning Griffin Strike
Om een Fire Support Team daadwerkelijk goed te kunnen trainen 
en de juiste prikkels te bieden, moeten er veel enablers en trai-
ners op de been worden gebracht. Het Nederlandse Vustco le-
verde de A ‘’Wolven’’ batterij welke met 8x PzH2000 aanwezig 
was. De Duitse Bundeswehr leverde ook een batterij PzH en een 
groep 120mm terwijl de 81mm groep afkomstig was van het Ne-
derlandse 44e pantserinfanteriebataljon. 

Voor de Tactical Air Control Party was er ook een ruim aanbod 
met onder andere Duitse Tornado’s, Belgische en Amerikaanse 
F-16’s en een aantal ingehuurde civiele toestellen zoals de Lear-
jet en de A-4 Skyhawk. Het grote voordeel is dat voor zowel de 
grondgebonden vuursteun als de air assets de oefening ook 
meerwaarde heeft door het werken met Forward Observers 

Inslag in het Doelengebied

FST-team in Fennek Fennek
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(FO’s) en het kunnen beoefenen van Close Air Support. Naast 
deze middelen was er nog een omvangrijke O&T-organisatie met 
een begeleider voor elk team, een JTAC–Instructor voor de ver-
schillende klankborden, complete infanteriepelotons en groepen 
om de scenario’s aan te kleden, om nog maar te zwijgen over de 
complete veiligheidsorganisatie die achter de schermen uiter-
aard onmisbaar is voor de Tactical Air Control Party.

Opzet Griffin Strike
De oefening was verdeeld in twee blokken. Het eerste gedeelte 
van de oefening werd er niet “HOT’’ gegaan, dat wil zeggen dat 
er niet daadwerkelijk munitie werd verschoten. De focus lag deze 
week op het beoefenen van de procedures, skills en drills. Om-
dat er met de veiligheidseisen van de range geen rekening ge-
houden hoefde te worden, konden er meer complexe scenario’s 
aangeboden worden dan de tweede week. 
Het grondgebonden deel van het Fire Support Team kon zijn 
meldingen kwijt bij de verschillende spelers die ook daadwerke-
lijk in het gebied waren, alleen de schoten (en impacts) werden 
gesimuleerd. Voor de Tactical Air Control Party gold hetzelfde, zij 
werd ondersteund door daadwerkelijke vliegtuigen (zonder mu-
nitie) of JTAC-I’s die vanaf de grond een piloot opspeelden. eze 
week leverde uiteindelijk de meeste leerwinst op omdat er meer-
dere middelen opgespeeld konden worden, zowel in de lucht als 
op de grond, waardoor er daadwerkelijk complexe integratie en 
communicatie plaats moest vinden tussen de verschillende ele-
menten om alle doelen snel, effectief en nauwkeurig uit te kun-
nen schakelen. In de eerste periode werden de teams ook on-
derworpen aan een dag Serious Gaming, waarbij door middel 
van Virtual Battlespace (VBS) een aantal scenario’s werden 
doorlopen. 

Ondanks de initiële scepsis bij vrijwel alle deelnemers is de inte-
gratie van Serious Gaming uiteindelijk goed bevallen. Per dag 
waren er twee teams die onderworpen werden aan een digitaal 
scenario waarbij een gemechaniseerde vijandelijke eenheid 
massaal voorwaarts kwam. Het lokaal was opgedeeld door mid-
del van schermen, waardoor de communicatie tussen de ver-
schillende elementen wel via de radio moest. De collega’s van de 
Bundeswehr hadden dit goed aangepakt, onder andere door er 
een aanzienlijke organisatie achter te hangen inclusief daadwer-
kelijke Tigre/Tornado piloten die realistisch op de scenario’s kon-
den inspringen en reageren. De grootste leerwinst uit deze Se-
rious Gaming dag bleek uiteindelijk te liggen in de communicatie 
tussen Tactical Air Control Party, Forward Observers en de com-
mandant van het Fire Support Team. 
Het tweede blok van de oefening bestond uit scenario’s waarbij 
er daadwerkelijk munitie werd verschoten. Het grote voordeel 
hiervan is dat er toch een extra stukje spanning bij komt kijken 
en dat er geconcludeerd kan worden of er wel daadwerkelijk tref-
fers worden geboekt. Daarnaast zorgde de ruime hoeveelheid 
aanwezige munitie ervoor dat de procedures goed konden wor-
den gevolgd en het een goede impressie gaf van de uitwerkin-
gen van bepaalde soorten munitie, zoals bijvoorbeeld een MK-
82 vliegtuigbom.

Wedstrijddag
De oefening werd afgesloten met een klein competitie-element 
op de laatste dag. De teams moesten zich op een specifieke tijd 
melden op de opgedragen locatie waar zij geconfronteerd wer-

den met een scenario van ongeveer een uur. Hierbij moesten 
twee doelen aan worden gegrepen met lucht- en vuursteun, 
waarbij scherp werd gekeken naar de juistheid, nauwkeurigheid 
en snelheid van de procedures. Vergeleken met de scenario’s 
was het wedstrijdelement niet bijster uitdagend, maar dit hield 
het wel meetbaar voor de organisatie. 

Uiteindelijk ging het team van 43 Gemechaniseerde Brigade er 
met de prijs vandoor. Dit was het derde opeenvolgende jaar dat 
er een Nederlands team met de prijs vandoor ging, waardoor de 
trofee nu een permanent plekje heeft in Havelte.

Lessons Learned
•  Communicatie tussen elementen Fire Support Team dient ge-

stroomlijnd en nauwkeurig te zijn; 
•  Als er opgetreden wordt met internationale partners (Duitse 

120 mm), houd dan niet te strikt aan eigen (al dan niet interna-
tionale procedures) vast om irritatie en frustratie aan beide 
zijdes te voorkomen. Het blijkt dat bepaalde procedures niet 
altijd even eenduidig zijn; 

•  Griffin Strike is de enige jaarlijkse oefening van deze grootte 
waarbij Nederlandse Fire Support Teams 100% getraind kun-
nen worden;

•  De feedback van buitenlandse O&T’ers is extra waardevol 
door de net iets andere manier waarop zij naar bepaalde za-
ken kijken. 

Concluderend kunnen we stellen dat de oefening Griffin Strike 
voor Fire Support Teams een unieke mogelijkheid biedt om in 
een complex scenario te worden getest op hun capaciteiten. 
De combinatie van grondgebonden vuursteun en veel air assets 
zorgt voor het opdoen van ervaringen in een combat scenario 
die nauwelijks te evenaren zijn. 
In onze optiek moet Nederland zeker blijven deelnemen aan 
deze oefening en, indien mogelijk, haar bijdrage zelfs vergroten 
om meer Fire Support Teams effectief te kunnen trainen. 

De trotse winnaars: het team van 43 Mechbrig
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WOUNDED WARRIORS

NOORDKAAP - DOORN
RIDE2LIVELIFE

VAN DE EENZAAMHEID TERUG NAAR DE BASIS

Deze samenwerking tussen kwetsbare groepen heeft een versterkend en positief 

effect op de deelnemers en de rol die zij in de maatschappij vervullen. Steun ons 

unieke innitiatief en doneer via: 

geef.nl/ nl/project/ride2livelife-wounded-warriors-life-ride-2018

Het I CAN Wounded Warriors Cycling Team bestaat voornamelijk uit fysiek- en/of mentaal 

gewonde veteranen, bijvoorbeeld met PTSS. Op 18 juni 2018 gaan zij samen met twaalf 

jongeren met een (licht) verstandelijke beperking de uitdaging aan om van de Noordkaap 

naar Doorn te fietsen. Een 3000 km. lange reis waar passie, optimisme en kameraadschap 

samenkomen. Naast deze geweldige uitdaging, gaat het vooral om de gezamenlijke weg 

die zij bewandelen. Een weg naar persoonlijke groei en zingeving. Alle partijen ervaren dit 

project als hulp bieden aan de ander. Samen de verantwoording hebben om de eindstreep 

te halen. Dit project laat zien dat min en min plus is.

I CAN Wounded Warriors Cycling Team 
wwcyclingteam.nl   |  ride2livelife.nl

Dit project wordt o.a. 
mede mogelijk gemaakt door:

Steun  
dit unieke 

project

171127 R2LL Advertentie-versie03.indd   1 30-11-17   19:27



De officiële uitleg van Minsk en Moskou
Globaal oefeningsverloop ZAPAD 2017. (bron: www.delfi.lt) 

Regeringswoordvoerders in Minsk en Moskou ontkenden met 
klem de door Westerse politici en media genoemde aantallen 
militairen en materieel, die deelnamen aan ZAPAD 2017. Het wa-
ren er geen 100.000 zoals de Duitse minister van Defensie het 
publiek heeft laten weten, maar slechts 12.700, waarvan rond de 
10.000 (7.000 uit Belarus en 3.000 uit de RF) zich op Belarus 
grondgebied hebben geconcentreerd op het behalen van vast-
gestelde oefeningsdoelen. Het restant zou oefenscenario´s op 

drie Russische oefenterreinen in het westen van de RF uitvoeren. 
Daarnaast participeerden 70 stuks vastvleugelige - en rotor-
luchtplatformen, 250 gemechaniseerde, gepantserde grond- 
platformen, 200 artillerievuurmonden en 10 schepen van de  
Baltische vloot. Volgens de woordvoerders had de oefening een 
defensief karakter en was niet gericht tegen een specifiek land  
of internationale organisatie. 

Bij de bovenstaande tekst moet een aantal kanttekeningen ge-
plaatst worden. Primair, dat aantallen weinig zeggen over ge-
vechtskracht. Wanneer in de beschouwing de opgegeven sterk-
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TEKST /// LKOL B.D. VICTOR A.C. REMOUCHAMPS, POLITIEK EN MILITAIR ANALIST

ZAPAD 2017 LIGT ALWEER EEN PAAR WEKEN ACHTER ONS EN EEN SCHERPE 
EVALUATIE VAN ZIN EN ONZIN VAN DEZE GECOMBINEERDE MINSK- 
MOSKOU OEFENING IS NOG NIET IN DE OPENBAARHEID VERSCHENEN.  
NATUURLIJK IS ER GESCHREVEN OVER HET DOEL VAN DE OEFENING EN 
HET IS NIET VERRASSEND DAT EEN UITLEG - AFHANKELIJK VAN DE  
POLITIEKE RESP. MILITAIRE INTERESSE EN ACHTERGROND VAN DE LEZER 
EN VAN DE AUTEURS - VER UIT ELKAAR KAN LIGGEN.

1

43



te voor KAVKAZ 2008 - rond de 7.000 - wordt meegenomen, 
waarmee Moskou erin slaagde om twee enclaves op Georgisch 
grondgebied te bezetten en een Russische eenheid oprukte tot 
posities even ten noorden van Tbilisi, dan zeggen alleen aan-
tallen niet veel. Wanneer evenwel de mogelijkheden van de  
ontplooide gemengd Russisch-Belarussische troepenmacht be-
studeerd worden, gaat het niet over aantallen maar over stoot-
kracht - een combinatie van vuurkracht, mobiliteit en operatio-
neel tempo – en geoefendheid in operationele concepten als 
Initial Entry Operations (IEO) en traditionele gevechtsvormen, 
eventueel gecombineerd met vierdimensionaal aspecten als 
luchtsteun, maritieme landing, luchtmobiele en luchtlan-
dingsoperaties, Informatie-Operaties en ondersteunende func-
ties die gevechtskracht op het gewenste sterkte kunnen brengen 
en houden. 

De tweede kanttekening betreft het op het oog defensieve 
scenario. Dat scenario vertoont veel gelijkenissen met reactie- 
actie resp. defensieve-tegen-offensieve Koude Oorlog scena-
rio´s op de Noord-Duitse Laagvlakte. 
Net als NAVO-strategen hanteerden de Kremlin denkers toenter-
tijd het uitgangspunt dat de andere partij een agressieve instel-
ling heeft, zich altijd voorbereidt op een verrassingsaanval en al 
snel na het uitbreken van de gevechtshandelingen in het grens-
gebied naar het kernwapen zal grijpen. ZAPAD 2017 volgde een 
soortgelijk en weinig verrassend script. 

De derde kanttekening concentreert zich op de term extremisten 
die het gebied van Belarus en RF binnendringen. Het oefe-
ningsscenario bleek zich toe te spitsen op de uitschakeling van 
hordes extremisten die op het territoir van Belarus en Oost Prui-
sen zouden zijn doorgedrongen om aanslagen te plegen, die de 
stabiliteit van Belarus en Oost Pruisen moesten aantasten, en 
“democratisch” gekozen regeringen wilden omverwerpen. 
De politieke leiding veronderstelde dat die extremisten door der-
den (duidelijk is dat hier NAVO-lidstaten bedoeld worden) op  
diverse manieren gesponsord werden. In de ogen van Moskou 
zijn alle staten en organisaties die de veiligheid of het bereiken 
van politieke doelen van resp. door de RF in gevaar brengen dan 

wel doorkruisen, ‘extremisten’. De vierde kanttekening betreft 
het zwaartepunt van het oefeningsscenario en de plaats waar 
dat zwaartepunt gelegd is. Niet in het zuiden of westen van Be-
larus, maar in het noordwestelijke grensgebied met de Baltische 
staten. Niet verrassend dat in het scenario is vastgelegd dat ex-
tremisten vanuit de Baltische regio de gefingeerde grensstaat in 
de invloedsfeer van Moskou, binnendrongen

Helaas konden, beter gezegd wilden, woordvoerders een aantal 
operationele bewegingen die ogenschijnlijk geen deel uitmaak-
ten van ZAPAD 2017, maar wel gelijktijdig plaats hadden, niet 
verklaren. De eerste betrof het 1ste Russische tankleger (MD 
Centrum). Middels een fictief telegram kreeg de eenheid op-
dracht op een operationele wijze in westelijke richting te ver-
plaatsen (in militaire termen een tactische verplaatsing, mogelijk 
overgaand in een opmars, eindigend in een offensief) om Russi-
sche eenheden te versterken, die binnen het raamwerk van  
ZAPAD 2017 werden geoefend in het grensgebied. 
Hoewel die opdracht werd herroepen, bevestigden de te snelle 
reacties van de betrokken eenheden, dat zij vooraf geïnformeerd 
en in het verlengde optimaal voorbereid waren. Bovendien be-
vestigde hun reacties dat een belangrijk deel van de Russische 
grondcomponent in passieve zin deel uitmaakte van het scena-
rio van ZAPAD 2017. 

De tweede parallelle ontwikkeling betrof de informatie dat vier 
Chinese oorlogsschepen in Wladiwostok waren gearriveerd om 
met Russische marineschepen een maritieme operatie te beoe-
fenen. Die informatie is blijkbaar - in de brei aan sturende infor-
matie over ZAPAD -voor waarnemers en media verloren geraakt 
Die operationele beweging is gelet op het spanningsveld binnen 
en rond Noord-Korea, een opmerkelijke stap te noemen. 
Er waren meer, niet door Moskou en Minsk vermelde, operatio-
nele bewegingen die samenvielen met het oefenscenario van 
ZAPAD. Op de Zwarte Zee bij de Krim voerden (delen van) de 
Zwarte Zeevloot maritieme oefeningen uit en ergens op de 
Noordzee bestreden 10 onderzeeërs, 20 oorlogsschepen en 
5.000 man van de Noordzeevloot vijandelijke (lucht)strijdkrach-
ten. Vermoedelijk om te voorkomen dat de doorgangen naar de 
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Oostzee door NAVO gebruikt zouden kunnen worden om ver-
sterkingen naar de Baltische regio te sturen. 

Evaluatie van het scenario
De naam van de oefening verraadt uit welke richting de veron-
derstelde dreiging voor de gemengde strijdmacht komt: ZAPAD 
betekent “West”. Uit een bericht van The Guardian en een aan-
vulling uit officiële Minsk-Moskou bronnen wordt duidelijk wat de 
rode draad in het scenario van ZAPAD 2017 is. 
Veishnoria1, a fictitious region of Belarus, declare independence 
and attempt to turn Minsk against Russia, with the help of Nato 
countries... The exercise was to rehearse a purely defensive 
scenario, that the scale of the wargames was in line with inter- 
national rules, and that allegations it was a springboard to invade 
Poland, Lithuania or Ukraine were false.

Vooral de accentuering van de NAVO in bovenstaande tekst, be-
vestigt dat Moskou de NAVO in Russische publicaties nog 

steeds als een agressieve verdragsorganisatie beschouwt. Niet 
verwonderlijk dat de genoemde extremisten2 van de Westelijke 
Alliantie volgens Moskou en Minsk hun pijlen gericht hebben op 
Veishnoria3. Bij hun pogingen om het gebied te bezetten en als 
springplank voor een vervolgoffensief naar Minsk te kunnen ge-
bruiken, worden ze met wapens en geld gesteund door twee 
NAVO-lidstaten (Lubenia/Polen en Vesbaria/Litouwen). 

Uit het scenario blijkt dat het optreden van de gemengde 
Minsk-Moskou strijdmacht gericht is tegen een NAVO-lidstaat 
en tegen de NAVO als verdragsorganisatie. Het script weer-
spreekt dus de eerder genoteerde opmerking dat de oefening 
niet tegen een specifiek land of internationale organisatie  
gericht is. De eerste oefeningsfase (14-16 september) had -  
volgens de The Guardian journalist ter plaatse - een defensief 
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Uit het scenario blijkt 

dat het optreden van 

de gemengde Minsk-Moskou 

strijdmacht gericht is tegen 

een NAVO-lidstaat 

en tegen de NAVO als 

verdragsorganisatie.

1    Op kaarten die door de oefeningsleiding verstrekt werd duidelijk dat de gefingeerde staat in het grensgebied van Belarus en de Baltische 
staten lag. In dat gebied is de bevolking voor een belangrijk deel Rooms Katholiek, in tegenstelling tot de oostelijke Belarussische provin-
cies die overwegend Orthodox zijn. De bevolking in Veishnoria gebruikt een eigen oorspronkelijk dialect en zou weemoedig terugkijken 
op de periode in de geschiedenis waarin Veishnoria deel uitmaakte van het vroegere Pools-Litouwse Gemenebest. 

2    Op basis van informatie uit Moskou identificeren Russische mediabronnen die militanten, extremisten als leden van het Vrijwilligersleger 
van Litouwen, die volgens diezelfde bronnen onder de verantwoordelijkheid van het Litouwse Ministerie van Defensie vrijwilligers  
traint voor gezagsondermijnende acties tegen buurlanden. In dit geval Belarus.

3    Volgens Oekraïense waarnemers lijkt de toestand in dat gebied veel op die van de Donbas in de lente van 2014. Enige subjectiviteit  
klinkt in die waarneming door.
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karakter om in de tweede fase (18-20 september) een meer (te-
gen) offensieve aard te krijgen. Volgens Duitse media startte de 
Westelijke Alliantie de eerste fase van het oefenscenario met een 
offensief over een breed front om Veishnoria te bezetten, waarna 
vervolgens pogingen ondernomen zouden worden om Veishno-
ria los te weken van Belarus. Het uiteindelijke doel zou zijn dat 
militanten gesteund door de twee geallieerde landen; Vesbarija 
en Lubenia, de regering in Minsk omver wilden werpen. De ge-
combineerde Minsk-Moskou strijdmacht moest het door de ex-
tremisten gevormde bruggenhoofd afblokken en de gewenste 
randvoorwaarden realiseren in termen van gevechtskrachtver-
houding en gunstige terreinomstandigheden voor een succesvol 
tegenoffensief. Het script van dit scenariodeel speelde zich vol-
ledig af op schietterreinen waar gevechtsschietoefeningen wer-
den afgewerkt en oefeningsgebieden waar luchtmobiele- en 
luchtlandingsacties werden ontplooid en luchtplatformen hun 
oefeningsdoelen in een grond-lucht bestrijdingsoperatie pro-
beerden te realiseren. In dat scenario was de inzet van luchtplat-
formen als Ka52 aanvalshelikopters en Sukhoi SU 24-M jacht-
bommenwerpers, drones en kruisraketten opgenomen. 

In de tweede oefenweek moest een tegenoffensief worden ge-
lanceerd om het bruggenhoofd te elimineren en vervolgens de 
opmars voort te zetten om de extremisten op het gebied van de 
ondersteunende staten van de Westerse Alliantie definitief te 
verslaan. Het behaalde succes moest worden benut om het te-
genoffensief door te trekken naar de Baltische kusten van de 
twee lidstaten van de Westerse Alliantie. Het tegenoffensief vond 
plaats op het oefeningsgebied Luschski /Luzhsky in de buurt van 
Sint Petersburg en moest, gelet op de aanwezigheid van Poetin, 
het klapstuk van ZAPAD 2017 worden. Vermoedelijk moesten 
meerdere brigades tijdens een grootschalige demonstratie van 
een drie- of wellicht zelfs een vier-dimensionaal optreden met life 
fire aspecten, hun operationele waarde aan de grote leider bewij-
zen. Uit de foto van de uitgelijnde T-72 tanks blijkt dat het ge-

toonde optreden een demonstratief karakter had. 
De invulling van het oefenscenario wijkt nauwelijks af van de in-
vulling die in Nederland en Duitsland tijdens de Koude Oorlog bij 
grootschalige oefeningen gebruikelijk werd. In de eerste week: 
oefeningen in kleiner verband op oefen- en schietterreinen in de 
onderwerpen die ook in de tweede oefenweek bij de grootscha-
lige oefening aan de orde komen. Vermoedelijk zullen in oefen-
gebieden waar manoeuvre-eenheden zich op de tweede oefe-
ningsfase hebben voorbereid - in NAVO-termen uitgedrukt: 
eenheden ter sterkte een brigade plus4 - per gebied de vastge-
legde oefendoelen nagestreefd hebben. 

De gecombineerde Belarus-Russische strijdmacht werd gelan-
ceerd om - in de trant van de bekende Koude Oorlog scenario´s 
- primair het verloren gegane territoir te heroveren en vervolgens 
de tegenstander op zijn eigen grondgebied definitief te verslaan. 
Wat dat betreft is er dus niet veel veranderd in het denken van 
Moskou. Bekende concepten met beter materieel, betere af-
stemming van grond- en luchtplatformen, betere bescherming 
van de vierde dimensie en wellicht betere logistiek. 

Factoren van invloed
In het artikel dat de effecten van ZAPAD 2017 voorspelde, werd 
ook een aantal factoren van invloed opgelijnd. Zo heeft de door 
Zweden geïnitieerde oefening Aurora 17, mede gesteund door 
verschillende NATO-landen in de Baltische Zee regio hopelijk 
duidelijk gemaakt dat de in de vorige eeuw uitgevoerde ontman-
teling van de gevechtskracht op Gotland, gezien de groeiende 
Moskou-provocaties, een onjuiste beslissing is geweest, die in 
een hoog tempo wordt gecorrigeerd. 

Met het verhogen van de gevechtskracht in de Baltische regio 
willen de Scandinavische landen onderstrepen dat zij de door-
gangen naar de Baltische Zee permanent willen controleren. 
Gelet op de Russische inspanningen om tijdens Aurora 17 de 
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communicatie5 doorlopend te verstoren, lijkt het Westen in dat 
opzicht te zijn geslaagd. 
Het voorstel van Juncker om het EU Schengengebied met Servië 
en Montenegro uit te breiden, is in Moskou vanzelfsprekend 
slecht gevallen. Als reactie op Junckers uitspraken heeft Mos-
kou voorafgaande aan ZAPAD 2017, onder de noemer Slavic 
Brotherhood, een oefening georganiseerd met troepen uit Belar-
us en Servië. Onderstrepen dat het “nationale trots” beginsel niet 
alleen een principe is dat is voorbehouden aan Minsk en Mos-
kou, maar ook diepgeworteld zou zijn op de Balkan en met name 
in het Slavische broederland Servië, was de belangrijkste doel-
stelling. Onderstrepen dat ZAPAD 2017 een puur defensieve  
karakter zou hebben, in strijd met de feiten, bleek een afgeleide 
doelstelling van die oefening te zijn. 

Prognoses 
In het eerste deel van de artikelenreeks over het effect dat ZA-
PAD 2017 op de stabiliteit van Europa zou kunnen hebben, is 
een aantal prognoses opgenomen. Een van die prognoses was 
de stellige verwachting dat troepen vanuit Oost Pruisen en  
Belarus zouden worden ingezet om de Suwalki-opening, de 
achilleshiel van de NAVO om over land versterkingen naar  
de Baltische regio te kunnen sturen, is bewaarheid. Op de door 
de oefeningsleiding verstrekte kaarten waren die opdrachten 
middels aanvalsassen zichtbaar gemaakt.

Het is niet duidelijk of de prognose dat de oefening Moskou de 
mogelijkheid bood om zijn militaire aanwezigheid op Belarus 
grondgebied permanent te versterken, wel of niet juist is. Minsk 
had de buitenwereld voor de start van ZAPAD meermaals duide-
lijk gemaakt dat Belarus geen verlengstuk is van het RF Militair 
District Centrum. Wellicht ten overvloede had Lukashenko bena-
drukt dat alle eenheden van de RF krijgsmacht na het einde van 
ZAPAD 2017 naar hun thuisbases zouden terugkeren. Het fre-
quent accentueren dat er geen RF eenheden op Belarus grond-

gebied zouden blijven, leek na de herhaaldelijk weigering van 
Minsk om een permanente RF militaire basis op Belarus grond-
gebied van de grond te trekken, opnieuw een helder signaal dat 
de relatie tussen de twee broederlanden was bekoeld. 

Minsk leek op het punt te staan om de in 1996 afgekondigde 
Unie tussen Minsk en Moskou6 op te blazen. Leek, want Minsk 
gaf Moskou toestemming in de Ostrovets regio een in volume en 
gevechtskracht beperkt garnizoen te stationeren om de in aan-
bouw zijnde kerncentrale te beschermen. Hoewel het Ostrovets 
garnizoen voor Moskou een uitstekende mogelijkheid was en 
nog steeds is om zijn militaire aanwezigheid te versterken, is die 
verwachting nog niet gematerialiseerd. Desondanks twijfelt men 
bij de NAVO of alle RF troepen inderdaad Belarus grondgebied 
hebben verlaten. De informatie dat het personeel van het Ostro-
vets garnizoen deel uitmaakte van de Nationale Garde van 
Sint-Petersburg, was de belangrijkste reden om een nader 
NAVO-onderzoek te starten. Die militairen vallen formeel niet on-
der het gezag van het Russische Ministerie van Defensie en dus 
is de uitspraak dat “alle Russische militaire eenheden weer terug 
zijn naar hun garnizoenslocaties” niet in strijd met een eventuele 
versterking van Ostrovets garnizoen. 

4    De plus component kan bestaan uit extra manoeuvre eenheden, 
gevechtssteun in de vorm van genie en vuursteun, luchtverde- 
digingsmiddelen, rotor en vastvleugelige platformen. 

5   Bovendien meldde een vertegenwoordiger van het Noorse  
Ministerie van Defensie; Kim Gulbrandsen, dat tijdens de oefe-
ning ZAPAD 2017 vanuit Rusland aanzienlijke ‘jamming’ plaats 
vond die een deel van het Noorse gps-system voor een periode 
plat legde.

6    De Unie van Rusland en Belarus wordt kortweg ook omschreven 
als Uniestaat, is een supranationale entiteit tussen Rusland en 
Belarus.
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De prognose dat ZAPAD 2017 Moskou de mogelijkheid zou kun-
nen bieden om de randvoorwaarden te realiseren voor een ge-
slaagde inspanning om Novarossyia van de grond te trekken, is 
niet uitgekomen. Het achterhalen van de reden is onder de  
huidige omstandigheden puur giswerk. Wellicht is de medio  
september aangekondigde NAVO maritieme component7, gesta-
tioneerd in het Roemeense Constanza, met hoofdtaak in de 
Zwarte Zee, een van de redenen van die Russische terughou-
dendheid. Een tweede reden zou de NAVO-gevechtskracht in 
het westen van de Oekraïne kunnen zijn, die tijdens ZAPAD 2017 
aan de oefening Rapid Trident8 deelnam. 

Conclusies
Op basis van informatie en beelden die door de oefeningsleiding 
beschikbaar zijn gesteld, kan met enige voorzichtigheid een aan-
tal conclusies getrokken worden. Moskou en Minsk hebben be-
vestigd dat een gecombineerde troepenmacht met succes een 
grootschalige oefening gedurende een week kan uitvoeren. 
Daarbij moet de kanttekening geplaatst worden, dat het scenario 

meer een demonstratief dan een echt operationeel karakter  
bezat, voorbereid was, en de moeilijkheidsgraad aanmerkelijk 
lager geschat moet worden dan een vergelijkbare gevechts- 
operatie. Uit de berichtgeving in de Westerse media, uitspraken 
van Westerse politici en zelfbenoemde militaire experts blijkt dat 
Moskou - binnen de context van zijn hybride inspanningen - met 
succes het Westen op het verkeerde been heeft gezet wat invul-
ling, strekking van het scenario en deelnemend militair volume 
betreffen. Opnieuw is het Westen in de “propaganda” en “nep-
nieuws” val getrapt.

Uit het scenario kan ook worden vastgesteld dat de intenties die 
Moskou heeft met de Baltische Staten, onveranderd zijn geble-
ven. Ook is duidelijk dat de Russische troepenmacht in Oost 
Pruisen en op Belarus grondgebied in staat moet worden geacht 
om binnen 48 uur de Suwalki-opening effectief af te sluiten en 
daardoor de aanvoer van NAVO-grondeenheden naar de Balti-
sche regio te frustreren. Hopelijk hebben de grootschalige door 
Zweden geleide oefening Aurora 17 in de Baltische zee en het  
op ad hoc basis formeren van een maritieme strijdmacht in de 
Zwarte Zee, Moskou kunnen overtuigen dat het Westen tegen 
een toekomstig operationeel optreden in beide maritieme regio´s 
effectief kan en wil reageren. 

De woordvoerder van het Min Def van Oekraïne, Viktor Mushen-
ko, liet in een interview met Reuters weten dat “Russia has  
left troops behind after staging war games in Belarus despite 
promising not to.” Het is niet de enige keer dat Moskou een 
loopje met de waarheid neemt. Ook met het aantal deelnemende 
eenheden aan ZAPAD 2017 heeft Moskou lopen goochelen. 
Wanneer de eerdergenoemde oefeningen bij Wladiwostok, 
Zwarte Zee en in de Noordzee-regio - die gelijktijdig met  
ZAPAD 2017 werden gehouden - mee worden genomen in  
de ZAPAD context, dan loopt het officieel genoemde aantal van 
rond 13.000 alsnog op naar ongeveer 100.000.

7  Schepen van 10 NAVO-landen zouden deel uitmaken van deze 
nieuwe maritieme eenheid. Bovendien hebben twee niet-NAVO- 
bondgenoten Georgië en Oekraïne aangegeven dat ze willen par-
ticiperen. De grondcomponent van deze maritieme component 
heeft een gevechtskracht van een brigade en de luchtcomponent 
is samengesteld uit platformen van UK; Canada en Italië. 

8  “Rapid Trident” is een jaarlijkse multinationale oefening bedoeld 
om de strijdkrachten van het Oekrainse Ministerie van Defensie te 
oefenen en op te waarderen tot NATO standaard. De oefening 
vond plaats van 8 tot 23 september op het militair Peace Keepings 
centrum bij Yavoriv, in West-Oekraïne, vrijwel gelijktijdig met de 
oefening ZAPAD 2017. 

Ka52 aanvalshelikopters



49

Small is beautiful
Western commentators were obsessed with the numbers of 
Russian troops being mobilized during the course of exercise 
and stuck firmly to the “100,000 servicemen” narrative. But Rus-
sia proved them wrong by keeping the drills small, managed, 
and contained. The real numbers are still unconfirmed, but the 
actual number of troops deployed was almost certainly below 
what was initially reported in the West. This is primarily because 
Zapad-2017 focused on strengthening Command and Control 
(C2) and integrating forces, rather than emphasising troop dis-
placements – which had already been done during Zapad-2013.
The Kremlin could therefore credibly claim that the West overre-

acted and fell victim to scaremongering and reporting rumours 
that Moscow was not being transparent about the nature of the 
exercise and its intentions. Short of entrapment, proving the 
West wrong is increasingly part of the Kremlin’s political strategy 
which, in turn, strengthens Russia’s sense of superiority.

Practice makes perfect
Russia practised two of the four main types of modern warfare: 
asymmetric and conventional (the other two being cyber and  
nuclear). In the first phase of the rehearsed scenario – during 
which “illegal armed groups “from Veshnoriya” penetrated”  
Russian and Belarusian territory – Russia and Belarus tested 

AUTHOR /// MATHIEU BOULÈGUE, RESEARCH FELLOW, RUSSIA AND EURASIA PROGRAMME

FOLLOWING SEVEN DAYS OF “MILITARY OPERATIONS”, THE FICTIONAL 
COUNTRY OF “VESHNORIYA” (WITH A GEOGRAPHY SIMILAR TO THAT OF  
THE BALTIC STATES) WAS FORCED INTO SUBMISSION BY RUSSIAN AND  
BELARUSIAN JOINT FORCES. IN A GRAND DISPLAY, THE “UNION STATE”  
OF RUSSIA AND BELARUS DESTROYED THE ENEMY AFTER VESHNORIYA 
TRIED TO STAGE BORDER INCURSIONS AND MASSIVE AIR RAIDS.  
THIS SCENARIO WAS, OF COURSE, PLAYED OUT IN RUSSIA AND BELARUS 
DURING THE ZAPAD-2017 MILITARY EXERCISE. BUT WHAT WERE THE  
KEY TAKEAWAYS FOR THE WATCHING WORLD?

2

AS RUSSIAN FORCES LEAVE BELARUS, WHAT ARE THE MAIN 
LESSONS TO DRAW FROM THE ZAPAD-2017 DRILLS?
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troop deployment, the setting up of advanced field posts and  
C2 components, as well as integrating forces ahead of a joint 
counter-offensive against a more conventional enemy, which 
took place during the second half of the week’s exercises.
In order to win, Russia practised what it does best: a heavy  
artillery-enabled, land-based forward push with the joint help of 
reconnaissance units and special operations, air superiority  
elements, air defence, and naval elements. 
The Russian military also included asymmetric components to 
the Zapad drills – notably testing its ability to repel diversio-
nary-reconnaissance groups (not unlike Russia’s own “little 
green men” used in the annexation of Crimea ), test counter- 
electronic warfare (EW) measures, and defend its airspace from 
enemy incursions with transponders switched off. 

Russia also deployed several new pieces of equipment, such as 
the T-72B3M/T-72B4 main battle tank and the BTR-MDM  
Rakushka armoured personnel vehicle (APC) - partly to test  
their effectiveness and partly to establish a shopping list for  
potential foreign buyers.

Draw on real-life experiences
All Russian army branches involved in the Zapad exercise drew 
from their combat experience and tactical feedback from Syria 
(and, unofficially, Ukraine) with the logic that recent changes in 

the Russian military can only be tested in practice. 
Specifically, Russia rehearsed:
•  General preparedness, combat readiness, the integration of 

advanced systems, and interoperability with the armed forces 
of Belarus;

•  Tactical combined operations between ground forces and  
Aerospace Forces (VKS);

•  Blending together Airborne Assault Units (VDV) and conventi-
onal ground forces in special operations, using artillery cover-
age, tank units, and motorised rifle brigades;

•  Air superiority and air support missions from front-line  
bombers, jet fighters, and attack helicopters;

•  Air defence capabilities (especially S-300/S-400 missile  
systems, Pantsir-S1 anti-aircraft systems, and Iskander-M 
complexes), with the aim to test the effectiveness of Russia’s  
anti-access/area denial (A2/AD) bubble and long-range  
precision guided munitions;

•  Joint naval operations with air support from the VKS and the 
VDV as well as anti-submarine warfare;

•  Integrating unmanned aerial vehicles (UAVs) for reconnaissan-
ce and target acquisition (ISTAR) operations as well as testing 
the effectiveness of real-time data transmission;

•  Trying out advanced C2ISR and electronic warfare systems 
such as the Sagittarius target acquisition complex and the 
RB-109A Bylina EW system.



51

Operatie & Oefening

This is actually all about NATO
Contrary to Russia’s initial “defensive tactical anti-terrorist exer-
cise” narrative, the rhetoric used to describe the “Veshnoriyan 
enemy” changed during the course of the exercise and became 
increasingly about thwarting a “conventional enemy”. 
This meant that, in reality, Zapad-2017 became a drill about a  
limited conventional operation against an equally conventional 
and advanced enemy that resembled a territory with NATO-inter-
operable armed forces. 

Indeed, “Veshnoriyan troops” went from initially conducting 
lightly-equipped border incursions to launching massive air stri-
kes and land attacks with tremendous fire power, air supremacy 
capabilities, submarines, and EW capabilities. The Zapad scena-
rio did always acknowledge that the reported enemy had access 
to support from outside, but the exercise itself looked like a 
dress rehearsal for defending against a NATO intervention. 
This is what Russia wants the West to believe is the Kremlin’s 
understanding of what a conventional war between Russia and 
NATO forces would look like. 

Zapad-2017 reminds the West that Russia is not only reacting  
to a perceived threat, but is also able to repel conventional  
Western and NATO forces. Simply put, it is a test-run for  
Russia’s strategic deterrence and coercive capabilities.

Russian messaging is shifting from deterrence
At a time of tension with the West, the Kremlin used the Zapad 
drills to convey several messages. On the one hand, Russia 
seeks to control the escalation dominance during a conventional 
conflict with NATO. It did not rehearse a total war scenario  
but rather showed it is ready to raise the cost of deterrence in 
order to win while also imposing a tremendous cost on an  
invading army. Veshnoriya did not stand a chance.
Furthermore, intimidating NATO while bolstering Russia’s sense 

of military power on the home front allows Moscow to use  
supposedly increased insecurity in the West and the shared 
neighbourhood as a credible deterrent. Deterrence is one thing, 
but if you can prove to your enemy that their incursion will result 
in a catastrophe, you create insecurity among your opponents – 
and your neighbours.
Zapad showed that any army seeking to burst Russia’s A2/AD 
bubble would bear a high enough cost as to be effectively  
beaten. At the end of the day, Russia demonstrated that its  
borders with Eastern Europe are not only conventionally tough  
to breach but also benefit from solid anti-access capability to 
deny entry to enemy forces – not just geographically but also  
on many strategic fronts, from space down to the sea.

The real numbers are still un-

confirmed, but the actual number 

of troops deployed was almost 

certainly below what was 

initially reported in the West.

Artikel is overgenomen van Chatham House. Chatham House,  
the Royal Institute of International Affairs, is an independent 

policy institute based in London. Our mission is to help 
build a sustainably secure, prosperous and just world. 

Servicemen take part in the joint Russian-Belarusian military exercises Zapad-2017. Photo by Sergei Gapon/AFP/Getty Images
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TEKST & FOTO’S /// KAP LUUK VAN BOMMEL

EEN VAN DE TAKEN DIE IN HET TRAININGSCOMPENDIUM 
CLAS BIJ DE MORTIERBATTERIJ VAN HET VUURSTEUN 
COMMANDO (VUSTCO) STAAT OMSCHREVEN IS; LEVEREN 
120 MM VUURSTEUN BIJ LUCHTMOBIEL (LMB) OPTRE- 
DEN. DEZE TAAK IS ONTSTAAN NA DE REORGANISATIE 
WAARBIJ DE 120 MM MORTIERCAPACITEIT VAN DE  
KRIJGSMACHT WERD GECENTRALISEERD IN ÉÉN MOR-
TIERBATTERIJ VAN HET VUSTCO. DE 120 MM MORTIEREN 
VAN DE LUCHTMOBIELE BRIGADE EN HET KORPS  
MARINIERS WERDEN AFGESTAAN AAN HET VUSTCO.
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De batterij moest van de grond af opgebouwd worden waarbij  
22 FTEn geleverd werden door het Korps Mariniers, de overige 
personeelsleden werden geleverd door de Artillerie. Het VustCo 
kreeg op haar beurt de opdracht beide eenheden te voorzien  
van 120mm vuursteun in het specifieke domein waarin de een-
heden moeten kunnen optreden. En daar sta je dan... zonder 
enige ervaring in Air Assault (AASLT) optreden en slechts een 
paar werknemers die de Basis Helikopter Training (BHT) hebben 
gevolgd in eerdere functies. Dan moet je dus bij de eerste steun-
verzoeken direct nee verkopen, dat is geen goed begin. 

We zijn inmiddels drie jaar verder en in week 35 van dit kalender-
jaar vond er voor het eerst een Live Firing Exercise (LF) plaats 
waarbij de mortierbatterij samen met het Defensie Helikopter 
Commando (DHC) aantoonden de opdracht zoals deze om-
schreven staat in het trainingscompendium uit te kunnen voeren. 

In dit artikel staat omschreven hoe deze oefening tot stand is 
gekomen, wat de trainingswaarde is gebleken van de LFX en 
hoe deze LFX mogelijke vervolgen krijgt. 

Aanloop
Zoals reeds aangegeven in de inleiding was het aanvangsniveau 
van de mortierbatterij in AASLT optreden nihil. In de afgelopen 
drie jaar is steen voor steen een fundament gelegd voor het hui-
dige niveau. Dat begon met het opleiden van personeel middels 
BHT en Rigger Marshaller (R/M) opleidingen. Daarna kon één 
wachtmeester de overige opleidingen volgen om uiteindelijk de 
eerste Helicopter Handling Instructor (HHI) te worden van het 
Vustco. Dit was voor het VustCo het begin om een helikopter-
boom op te zetten. Maar naast personeel dienden er ook een 
hoop randzaken geregeld te worden. 

Er moest een eigen uitrustingstabel worden opgesteld en gevali-
deerd. Deze uitrustingstabel moet goedgekeurd worden door de 
Militaire Luchtvaart Autoriteit en geeft je toestemming om met je 
eenheid (personeel en materieel) door de lucht te verplaatsen. 

De nieuw ingevoerde voertuigen (11Kn MB in verschillende  
varianten) moesten worden voorzien van een Underslung Load 
Clearace (USLC) en er moest op hoger niveau vastgelegd wor-
den dat het VustCo ook trekkingsrecht kreeg op vlieguren van 
Commando LuchtStrijdKrachten (CLSK). Om een indruk te  
geven van de tijdsdruk in aanloop naar de geplande LFX; in week 
35 (de week van de LFX) zijn op maandag de laatste testvluchten 
afgerond om de USLC te valideren. De inkt van de officiële  
documenten was nog nat toen de mannen en vrouwen van de 
Charlie “Viking” Mortierbatterij begonnen met de LFX.

Opwerken
Na een jaar van papierwerk, regelgeving en opleidingen kon het 
VustCo wel al starten met het trainen van Trooping- en Under-
slung procedures op groepsniveau. 

Nieuws van het Wapen

In de afgelopen drie jaar 

is steen voor steen 

een fundament gelegd 

voor het huidige niveau.
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Bij de trooping trainde de groepen de in- en uitstijgprocedures 
terwijl bij de verschillende underslung trainingen het materiaal 
werd voorbereid en aangehaakt onder de Chinooks en Cougars 
van het DHC. Het niveau steeg per vliegblok dat toegewezen 
werd aan het VustCo. Omdat ook steeds meer randvoorwaarden 
goedgekeurd en ingevuld werden konden de trainingen steeds 
uitgebreider plaatsvinden. Uitstijgmethodes werden niet alleen 
meer met personeel beoefend maar ook werd beoefend hoe een 
mortiergroep na de verplaatsing door de lucht direct in stelling 
kon komen. Dit alles was nieuw voor de batterij en dus moest het 
wiel “opnieuw” uitgevonden en getraind worden. En hoewel er 
nog wel boekwerken bestonden van de mortiercompagnie van 
luchtmobiel van voor de reorganisatie bleek deze informatie al-
weer redelijk gedateerd door de invoering van nieuw materiaal. 
Ongeveer halverwege 2016 was de batterij dusdanig opgeleid en 
getraind dat er op stafniveau aangestuurd werd op het ontwikke-
len van een certificeringsoefening die de batterij in staat stelde 
om aan te tonen dat het gewenste niveau behaald was. 

Planning LFX
Het idee van een certificeringsoefening werd uiteindelijk gewij-
zigd omdat het concept van Training Support Packages (TSP) 
zijn intreden deed. In dit concept zal de mortierbatterij na het 
doorlopen van de TSP 120 mm mortier aanvullende TSPen door-
lopen voor het amfibische en luchtmobiele optreden. Er moest 
dus een oefening ontwikkeld worden die als afsluiting gaat die-
nen voor de TSP 120 mm mortier AASLT. De LFX die in week 35 
plaatsvond werd zodoende een try-out van de uiteindelijke oefe-

ning ter afsluiting van de TSP. Tevens werd er gekozen om nog 
maar een peloton in te zetten in plaats van de gehele batterij. 
Hier werd voor gekozen omdat het meer dan 10 jaar geleden 
was dat een mortiereenheid middels een chinook werd ingevlo-
gen op het Artillerie schietkamp (ASK) om vervolgens direct in 
stelling te komen en met hulp van een FST doelen aan te grijpen. 
Er is ook besloten om tijdens de try-out niet te werken met een 
compleet scenario. De insteek was om aan te tonen dat de een-
heid in staat was luchtmobiel te verplaatsen om vervolgens in 

LUUK (STOFF AASLT S3 PLANS VUSTCO):

Ik heb in de voorbereiding veel tegenslagen moeten incasseren en cre-
atieve oplossingen moeten verzinnen voor problemen die ineens naar 
voren kwamen. Soms zorgde het oplossen van het ene vraagstuk voor 
drie nieuw vraagstukken. Dit heeft veel tijd gekost omdat het ook een 
onderwerp is waar nauwkeurigheid bij gewenst is. 
Alle stappen moesten in de juiste volgorde gezet worden omdat elke 
stap weer randvoorwaardelijk was om de volgende stap te kunnen/mo-
gen zetten. Zonder iemand te kort te willen doen waren we niet op dit 
niveau gekomen zonder de hulp van CLAS Helikopter Coördinatie Cell 
(CHCC), Bureau Helikopter Ladingen (BHL), 11e Luchtmobiele Brigade, 
DHC en de School Grond Lucht Samenwerking (SGLS). Het ASK heeft 
juist tijdens het plannen van de LFX een essentiële rol vervuld. Zonder 
de flexibele en “out-of-the-box” benadering van C-ASK was deze LFX 
niet tot stand gekomen. Het maakte me dan ook best trots om tijdens 
de LFX die twee Chinooks uit de mist te zien opdoemen. Op dat moment kwamen de twee jaar aan voorbereidingen bij el-
kaar. Ik ben trots op het werk dat we met zijn allen hebben verzet om dit mogelijk te maken. We hebben met het VustCo 
enorme stappen gezet om de batterij zo ver te krijgen. Ik kan nu oprecht stellen dat de pelotons van de batterij zonder enkel 
probleem onder bevel gesteld kunnen worden binnen de 11e Luchtmobiele Brigade. De 120 mm mortierbatterij is nu in staat 
om in een vroeg stadium deel uit te maken van het gevecht. Ze kunnen als het moet al bij de eerste ‘waves’ ingevlogen 
worden om het nabijgevecht van de bataljons te ondersteunen. De uitwerking van de 120 mm mortieren kunnen daarbij het 
verschil maken tijdens het gevecht. Als tactisch commandant krijg je hierdoor de mogelijkheid om vuurkracht te genereren 
wanneer de eenheid tijdens de actie vastloopt op bijvoorbeeld en versterkte positie. Ik hoop dat de brigade deze mogelijk-
heid ook beter gaat inzien en de batterij tijdens oefeningen vaker in een vroeg stadium inzet. De batterij wordt nu nog  
vaak te laat of totaal niet ingezet tijdens de eerste fase van het gevecht waardoor vuursteuncapaciteiten vaak niet volledig 
benut worden. De rol van de batterij blijft daardoor vaak beperkt tot gebieds-beveiligende taken. Door de mortieren  
eerder in te zetten is er echter winst te behalen en ontstaat er de mogelijkheid om ook een rol te kunnen spelen bij het  
creëren van de juiste gevechtsomstandigheden en het ondersteunen van het lopende gevecht.
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stelling te komen en vuur af te geven. Het verhaal eromheen was 
nu niet van belang. Tevens wilde de staf van het VustCo ervaring 
op doen in het plannen van een dergelijke oefening. Tijdens de 
voorbereiding werd veelvuldig met de commandant van het ASK 
gecoördineerd om alles in veilige banen te leiden zonder afbreuk 
te doen aan de wensen en ideeën. De vuursteunschool leverde 
O&T capaciteit welke nog ervaring had met de oude mortiercom-
pagnie van luchtmobiel en tevens deel neemt aan de werkgroep 
die de mortier TSPen ontwikkeld. Zo ontstond er een ‘win-win’ 
situatie waarin de try-out kon bijdragen aan de ontwikkeling van 
de TSP. In de hele planning is ook veelvuldig contact geweest 
met DHC en in het bijzonder de bemanning van de twee  
Chinooks die deze LFX zouden ondersteunen. 
Het feit dat er geschoten werd door de mortieren terwijl de heli-
kopters nog personeel en materiaal invlogen zorgde ook bij de 
bemanning voor voldoende trainingsmogelijkheden. Daar kwam 
in de planning ook nog eens bij dat er op het ASK op de dag  
van de uitvoering gevlogen werd met UAV’s en geschoten werd 
door de PzH’s van de Alpha batterij.

Uitvoering LFX
Week 35 was de week van de waarheid. Maandag en dinsdag 
waren zonovergoten dagen, bij het verkennen van de Landing 
Sites (LS) stond er geen zuchtje wind en alles leek te mooi om 
waar te zijn. En dat was dus ook zo. Op woensdag (de dag van 
de LFX) kwam de regen met bakken uit de lucht, het was mistig 
en er stond een behoorlijk straffe wind. Rond 07:00 uur begon  
de batterij toch met de voorbereidingen, men verplaatste naar  
de ‘pick-up’ locatie en begon in de stromende regen met het 
‘Riggen’ van alle voertuigen en mortieren. 

De vooruitzichten waren niet best en langzaam begon binnen het 
peloton het besef door te dringen dat alle voorbereidingen wel 
eens voor niets konden zijn geweest. Vanuit Gilze-Rijen kwamen 
echter om 08:00 uur de verlossende woorden dat de Chinooks 
‘take off’ zouden gaan en zouden proberen om het inzetgebied 
te bereiken. Er was een sprankje hoop al was het squadron ook 
heel duidelijk, het weer was echt slecht. De batterij had echter 
deze dag het geluk aan haar zijde. 

Iets later dan gepland klonk rond 09:45 uur in de verte het geluid 
van de Chinooks. Niet veel later kon de HHI een LZ update ver-
sturen via de radio en ging het personeel zich gereed maken 
voor de eerste ‘pick up’. Vanwege de mist werden de Chinooks 
pas op het laatste moment zichtbaar. Op de gezichten van de 
mannen en vrouwen van de mortierbatterij was de opluchting 
zichtbaar. Het ging gebeuren, dit was het moment waar ze twee 
jaar naar toe hadden gewerkt. In de komende uren zouden alle 
puzzlestukjes in elkaar gaan vallen. 

Na het landen stapten de eerste ‘chalks’ de Chinooks in en wer-
den de eerste ladingen aangehaakt. Na enkele minuten stegen 
de twee Chinooks op voor de eerste ‘insertie’ op het ASK. Ze 
verdwenen na het opstijgen bijna direct in de mist. Na een korte 
verplaatsing van ongeveer vijf min kwamen de Chinooks bij de 
‘drop off’ locatie weer aan de grond. De ladingen werden afge-
koppeld en het personeel steeg uit om vervolgens het materiaal 
te verplaatsen naar de geplande stellinglocatie. In de voorberei-
ding had het peloton aangegeven dat ze hoopten tot vuren ge-
reed te zijn voordat de laatste ‘sortie’ was afgerond. In de prak-

REMY (COMMANDANT C-BATTERIJ):

In januari van dit jaar nam ik het commando van de  
Charlie batterij over. Ik kreeg toen ook het takenpakket en 
de doelstellingen van de eenheid uitgelegd. Een van deze 
doelstellingen was het zelfstandig kunnen optreden met 
helikopters. Op het eerste gezicht vond ik dit een mooie 
doelstelling echter was ik mij er toen nog niet van bewust 
wat dit allemaal met zich mee ging brengen. Snel werd mij 
duidelijk dat de eerste stappen t.a.v. de zogenaamde  
“heliboom” al waren genomen. Een deel van het perso-
neel was al opgeleid tot Rigger Marshaller, er waren zelfs 
een aantal kaderleden LPF, LPC en HHI. Echter dient  
iedereen binnen de batterij een BHT te hebben doorlopen 
maar was dit bij het nieuw ingestroomde personeel niet 
het geval. Dit moest in de eerste helft van het jaar wel 
worden gerealiseerd. 

Hoe dichter we naar week 35 toegingen hoe meer inspan-
ning er van de eenheid vereist werd om dit alles mogelijk 
te maken. Toen de testvluchten ook nog eens opgescho-
ven werden werd het tijdspad helemaal kritisch. Het was 
de bedoeling om op de maandag in week 35 de laatste 
testvluchten te maken, even dreigde dit in het water te 
vallen door een defecte heli. Echter door een enorme 
flexibiliteit van het DHC heeft de testvlucht alsnog plaats-
gevonden en waren de laatste USLC’s een feit. 

De dag van de LFX zelf was iedereen tot op het bot gemo-
tiveerd om deze dag tot een succes te maken. Na de 
voorbereidingen op de pick-up locatie was iedereen er 
klaar voor. Toen daadwerkelijk het verlossende telefoontje 
vanuit Gilze-Rijen kwam dat de heli’s onderweg waren en 
zij uiteindelijk ook op de pick-up verschenen, was er van 
enige opluchting wel spraken. Uiteindelijk is zelfs het doel 
gehaald om gedurende de vliegbewegingen al met de  
gelande mortieren te vuren ruimschoots gehaald, dat 
maakte de dag meer dan geslaagd. Ik ben dan ook trots 
op eenieder die keihard heeft gewerkt om dit alles moge-
lijk te maken. Na het uitvoeren van deze LFX zijn we nog 
niet klaar. We gaan in oktober met de batterij deelnemen 
aan de oefening Swift Response. Tijdens deze oefening 
gaan wij daadwerkelijk gecombineerd met een AMB-cie 
ingezet worden in een uitgebreid scenario. De ervaring die 
we hebben opgedaan tijdens alle voorgaande momenten 
zal zeker in ons voordeel werken. 
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tijk bleek dit vele malen sneller te verlopen. 
Bij het landen van de tweede ‘sortie’ vuurden het eerste mortier 
zijn eerste schoten al af. Ondanks het slechte weer was het  
personeel van het peloton fanatieker dan ooit en gebrand op  
een goed resultaat. 

Er zouden nog drie ‘sorties’ volgen voordat de Chinooks aanga-
ven terug te moeten keren naar Gilze-Rijen. Een ‘sortie’ kon  
niet uitgevoerd worden als gevolg van het slechte weer. De Chi-
nooks hadden door het slechte weer meer tijd nodig bij het  
oppikken en afzetten van het personeel en materiaal. Het deel 
dat nog op de ‘pick up’ locatie stond moest dus bijtrekken via  
de weg. Dit had geen gevolgen voor de LFX aangezien de  
mortieren allemaal al waren verplaatst. 

De LFX eindigde met een pelotons-uitwerkingsvuur. Dit maakte 
de LFX meer dan geslaagd. Het peloton had op deze wijze aan-
getoond in staat te zijn om zelfstandig een helikopter verplaat-
sing voor te bereiden en uit te voeren om vervolgens na de  
verplaatsing in stelling te komen en als peloton uitwerkingsvuur 
af te geven. Hierdoor is het peloton in staat om volledig geïnte-
greerd op te treden binnen de 11e Luchtmobiele Brigade. Drie 
jaar geleden moest de brigade zelf alle randvoorwaarden inkle-
den voor de mortiereenheden, dat is nu definitief verleden tijd. 

Way ahead
Het VustCo gaat in de komende periode nog een aantal stappen 
zetten. Zo zullen de bevindingen die tijdens de evaluatie van de 
LFX naar voren zijn gekomen worden meegenomen in het verder 
vormgeven van de Training and Support package (TSP). Deze 
kwaliteitsborging is noodzakelijk zodat de stappen die de batterij 
tot nu toe heeft gezet ook behouden blijven. Daarnaast onder-
zoekt het VustCo ook de mogelijkheden om de getraindheid van 
de mortierbatterij nog verder uit te breiden. 

Waar primair de focus zal blijven liggen op het trainen met de 
11e Luchtmobiele Brigade kijkt het VustCo ook naar de moge-
lijkheden om te trainen met het Defensie Helikopter Commando 
(DHC). Dit mes snijdt aan twee kanten aangezien ook het DHC 
trainingswaarde ziet in het trainen met mortieren. De ladingen die 
moesten worden gevlogen tijdens de LFX komen alleen maar 
voor bij het VustCo. 

Daarom is het ook voor het DHC waardevol om het VustCo te 
ondersteunen bij dergelijke LFX’n. Daarnaast is de inzet van 
mortieren in een LFX een extra trainingsdimensie voor trainingen 
van piloten en loadmasters. DHC ziet hier ook mogelijkheden in 
en gezamenlijk wordt gekeken naar een mogelijke integratie van 
mortieren in opleidingen voor loadmasters en piloten.

RONALD (PILOOT 298 SQN):

“Joint planning and execution” Met deze kreet zijn we begonnen aan de opdracht om het VustCo te ondersteunen bij de LFX 
die heeft plaatsgevonden op het ASK. DHC crews zijn gewend om met diverse eenheden joint te opereren. Met name tijdens 
de American Falcon oefeningen en niveau-4 oefeningen van de luchtmobiele brigade wordt dit in binnen- en buitenland uit-
voerig beoefend. De mortieren worden tijdens deze oefeningen in de regel onder bevel gesteld van een Luchtmobiele com-
pagnie en daarom trainen wij nooit direct met deze eenheden. Met de LFX van het VustCo werd de kans geboden om een 
mortiereenheid zelfstandig te laten optreden met helikopters. In de voorbereiding is er uitvoerig contact geweest met de  
oefenleiding over leerdoelen, contingencies, randvoorwaarden, het weer, Air Loading Table’s (ALTs), kansen/ beperkingen, LZ 
lay-out, markeringen, scenario, regelgeving, prio’s, safety etc. 

De dag van de uitvoering begon met een uitgebreide meteo-briefing aan de crew. Het werd al snel duidelijk dat moeder  
natuur niet van plan was om mee te werken, dat maakte het voor ons nog interessanter. Na de missionbrief voor beide Chi-
nook-crews heb ik alsnog een “go” gegeven. De vlucht richting het ASK stond in het teken van veel regen en lage bewolking. 
Na de LZ update van de eenheid op de grond kwam alles samen op de diverse landingpoints; LPFers, HHIn, R/Ms, under-
slung, troops en beide Chinooks. De ‘waves’, die binnen de beschikbare ‘play time’ uitgevoerd konden worden, verliepen 
probleemloos. Het is goed om te zien dat er tijdens de drop-off van opvolgende waves al vuur uitgebracht werd door de 120 
mm mortieren die al in stelling stonden. Het was een prima oefening waar men de gelegenheid heeft genomen om meer inzicht 
in elkaars optreden te krijgen. Nu is het zaak om door te pakken, scenario’s uit te breiden en joint het veld in te gaan.

Nieuws van het Wapen
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Thema artikel

In het kader van de viering 340 jaar ARTILLERIE werden de  
vrijwilligers van de HCKVA na de zomer door hun voorzitter  
geënthousiasmeerd om de laatste details op hun plaats te bren-
gen. Dat is gelukt en een project van ruim 2 jaar is met een  
fantastisch resultaat tot een goed einde gebracht. Hulde aan de 
ontwerper van het verbouwplan Henk Molman en aan al dege-
nen die heel veel tijd hebben gestoken om de verbouwing en 
de inrichting te realiseren. Voorzitter Rosengarten schetste op  
8 september deze ontwikkeling voor een geïnteresseerd publiek 
in de Officierscantine. Hij werd aan het eind van zijn toespraak 
geïnterrumpeerd door de Wapenoudste bgen art R. Jeulink  

die aan alle vrijwilligers en steunverleners zijn waardering uit-
sprak complimenteerde met het bereikte resultaat. En hij deed 
dat met een “envelop met inhoud”. Vervolgens loste hij bij de 
toegang tot paviljoen 3 een schot met een kanon 7 Veld en  
konden de genodigden en de vrijwilligers de vernieuwde exposi-
tie bezichtigen. ’s-Avonds werd dit paviljoen en de andere pavil-
joens druk bezocht door de genodigden van de Relatiedag van 
het Vustco. Uiteraard werd het paviljoen ook druk bezocht door 
de bezoekers aan de Open Monumentendag en door de deel- 
nemers aan de Reünie. Bent U nog niet geweest? Het paviljoen  
is de moeite waard om te bezoeken.

Geschiedenis & Traditie
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Geschiedenis & Traditie

Van dhr Henk Bouman kregen wij een voor ons onbekend 
instrument ter beoordeling aangeboden. Hij kreeg van 
iemand een tip om de HCKVA te benaderen en i.v.m. het 
opschrift “DOEL” was dit nog niet zo’n gekke tip... 

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

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

Wie helpt ons en dhr Bouman verder?

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

• Smi Buchmeijer: DT, drie overjassen, groen overhemd;
• Lkol art b.d. S. Springer: een luchtfoto JWF- Maurits-
 kazerne 25 Afd lt Lua;
• Dhr. J. Fluitsma: een pet DT, een cape GT, diverse 
 herinneringsattributen en een servile cap (1945);
• Dhr. B. Bronsink: een kostuum;
• Dpl kan1 Roelofs: een fotoalbum 19 Afdva (1962-1963), 
 een dossier militaire dienst van keuring tot afzwaaien, 
 documentatie reünie 19 Afdva 2010-2015, handboek 
 soldaat 1988;
• Aoo b.d. J. Paape: documenten van kol C.G. van Mourik;
• Aooi b.d. Plaatsman: diverse borstzakhangers, schildjes,
 bekers en een foto van oude vuurmond;
• Owi art L. van Dijk: een oranje-gele Nicab uit Uruzgan 
 (De termen ‘boerka’ en ‘nikabüü’ worden vaak door 
 elkaar gebruikt. De nikab is echter een kledingstuk dat 
 voor het gezicht kan worden gedragen. Ook dit kleding-
 stuk kan het gezicht in zijn geheel bedekken. Het zit echter
 niet vast aan andere kledingstukken, zoals bij de boerka
 waar de gezichtsbedekking deel uitmaakt van het geheel.;
• Dhr. R. van der Vlies: een boek ’Deli in woord en beeld‘;
• Generaal Maczekmuseum (http://maczekmuseum.nl),
 d.t.v. dhr R. van Dommelen: een laserafstandsmeter;
• Lkol art b.d. Kormelink: doos radiobuizen en klem FT 515;
• Lkol b.d. J. Wijdemans: plaquette nucleair exercitie-
 projectiel (19 BSO);
• Mw. W. Boot: een uitgaans-tropentenue NNG 
 (kaki overhemd, broek en cap);
• Kol art b.d. P. Winckelmolen: Engelse documentatie/data  
 (joint optreden Uruzgan), twee hulzen en diverse boeken;
• Mw. B. Schenkel-van der Linden: een kist zonder deksel
 met opschriften van de artillerie anno 1880;
• Dhr. C. van Westerloo: diverse foto’s;
• Aoo art b.d. R.H. Scholten: een plunjebaal met kleding, 
 diverse hulzen en instrumenten waarbij een opzet-
 kijker M110, een munitiesleutel en een kleine gamel;
• Mw. van der Schalk, uit nalatenschap van maj art b.d. 
 B. van der Schalk: DT met toebehoren, 2x pet DT, een 
 regenjas en een leren draagriemstel (bokkentuig).

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.

Het bestuur en de vrijwilligers 
van de HCKVA wensen U goede 

Kerstdagen en een gezond 
en historisch 2018 toe!
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BEVORDERINGEN
Rang Naam Wapen

Eerste-luitenant  Y. van Eekelen  Art

 M.A.M. de Jonge  Art

 R.G.L Nolte  Art

Naam Wapen

F.J.M. Hopmans  Art

H.M. te Velde  Art

L.C.L. Dubbeldam  Art

NIEUWE LEDEN
Rang  Naam Locatie

Cadet knr3 Lua   S.R. van der Boer BREDA

Cadet knr3 Lua   B.B. Hermans  BEMMEL

Cadet knr3 Art   C.G. Linton  ROOSENDAAL

Cadet knr   Art   R. Moerland  ZEEWOLDE

Cadet knr3 Art   J. de Moor  TERNEUZEN

Cadet knr3 Art   B.J. van Nifterik  BARNEVELD

Cadet knr2 Art   D.J. van der Tol ARUM

Cadet knr3 Art   M.M. van Veen AARLANDERVEEN

Cadet kpl   Art   W.J. Veldhoen DEVENTER

Cadet wmr Art   A. Versteeg DEN HAAG

Cadet knr3 Lua   S.A.H. Visser MEGCHELEN

Cadet knr3 Art   N.J. van de Water HELLEVOETSLUIS

Cadet knr Lua   J. van der Zaag GRONINGEN

Kol b.d. Art TS ir   M.B.G. Mulder LEIDSCHENDAM

Elnt Art  F.J.M. Hopmans BERGEN OP ZOOM

IN MEMORIAM

Kapitein (R) der Artillerie b.d.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Drager van het Veteraneninsigne

Na zijn opleiding tot reserveofficier bij de Artillerie werd Jaap in 1947 uitgezonden naar Nederlands-Indië. Daar kreeg  
hij als een van een kleine groep artillerieofficieren, een opleiding tot vlieger lichte vliegtuigen. In die hoedanigheid nam hij  
deel aan de Politionele Acties als vlieger-waarnemer. In deze bijzondere functie van piloot van een licht vliegtuigje moest  
hij een doel zoeken en vuur aanvragen. Bij “schot over” klom hij met zijn vliegtuigje omhoog en gaf zijn correcties door  
waarna hij het commando “uitwerkingsvuur” gaf. Na twee jaar in Nederlands-Indië keerde Jaap in 1950 terug naar Nederland. 
Jaap’s actieve artillerie carrière kwam tot een stop toen hij kort na zijn terugkeer de leiding van het familiebedrijf overnam  
om dat in de loop der jaren van zeilmakerij naast die al enkele generaties bestaande activiteit uit te bouwen tot een toon- 
aangevend bedrijf op watersportgebied. Hij was wel vanaf begin jaren vijftig lid van de Vereniging Officieren Artillerie. Hij  
was zeer betrokken bij de afdeling ’s-Gravenhage en ondanks zijn drukke zakelijke en privéleven, sloeg hij geen bijeen- 
komst over. Op 17 oktober is met gepast Artillerie ceremonieel afscheid van Jaap genomen. Wij zullen Jaap als vriend en 
Wapenbroeder zeer missen!

Kees van Harmelen
Voorzitter VOA ‘s-Gravenhage

13 november 1926 † 10 oktober 2017

Jaap (J.P.) Vrolijk
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Datum jaar Rang / titel / naam / adres / postcode / woonplaats / telefoon

06-dec 86 Elnt (R) b.d. Dr G. de Roos / Damweg 1 / 7156 LH BELTRUM / 054-448 15 40  (Rectificatie)

03-feb 88 Elnt (R) b.d. Drs R.F. Reeling Brouwer / Pernambucolaan 8 / 2051 LX OVERVEEN / 023-525 01 65

03-feb 83 Kap (R) b.d. A.J.B. Beeren / Steegstraat 11 / 6151 BA MUNSTERGELEEN / 046-451 68 60

03-feb 80 Kap b.d. G.J.F. Cleijsen / Roggekamp 2 / 8051 ZJ HATTEM / 038-444 70 18

05-feb 87 Elnt (R) b.d. Dr W.F. van Eekelen / Else Mauhslaan 187 / 2597 HE ’S-GRAVENHAGE / 070-324 11 03

05-feb 85 Maj. b.d. H.S. Elings / Wadestein 75 / 6714 DW EDE (GLD) / 031-863 97 44

05-feb 80 Maj (R) b.d. A.J. Langeler / Wittgensteinlaan 239 / 1062 KE AMSTERDAM / 020-615-51 93

06-feb 91 Lkol (R) b.d. Dr A.J.G. Pieters / Erlerweg 6 / 6314 /UNTERAEGERI, Zwitserland / +41-417 504 075

06-feb 88 Bgen b.d. A.W. Schulte / N.Zuilensteinstraat 12-3 / 2596 CB ’S-GRAVENHAGE / 070-324 79 26

07-feb 86 Lkol b.d. J. Sikkens / Prins Joh.Frisolaan 13 / 8084 AC ‘T HARDE / 052-565 29 87

09-feb 80 Lkol (R) b.d. Ir T. Regtuijt / Marga Klompélaan 8 / 6662 MB ELST Gld / 048-135 16 56

13-feb 80 Elnt (R) b.d. H. Postmus / Korhoenlaan 1-147 / 3847 LL HARDERWIJK / 034-142 30 36

15-feb 89 Maj b.d. B.A. Schelling / v Vredenburchweg 713 / 2284 TJ RIJSWIJK ZH / 070-307 02 77

24-feb 88 Maj b.d. E.H. Wagenvoort / De Vree 27 / 8191 JE WAPENVELD / 038-447 89 30

02-mrt 82 Maj b.d. L.A.M.E. Hustinx / Parktoren Pharos, Loevesteinlaan 485c / 2533 BB ‘S-GRAVENHAGE

15-mrt 88 Maj (R) b.d. G.L. van Lennep / P.C. Hooftstraat 99 / 1071 BR AMSTERDAM / 020-679 73 45

17-mrt 93 Kap b.d. J.P.E. Kleinekorte / Walenburgstraat 30 / 4834 RL BREDA / 076-565 20 40

18-mrt 90 Kap (R) b.d. J.W.Ph. Wolff / Almenseweg 49 / 7251 HN VORDEN / 057-546 96 32

20-mrt 93 Kol b.d. J. de Haan / Schouwenhove 55 / 2332 DR LEIDEN

21-mrt 83 Elnt (R) b.d. E.E. Grote / Boterakker 2 / 9451 GS ROLDE / 059-224 20 96

23-mrt 82 Elnt (R) b.d. H.J. Visscher / Steekkant 131 / 2993 DB BARENDRECHT

26-mrt 80 F.A. van Hoffen / Johan Stratiuslaan 18 / 6874 AM WOLFHEZE / 026-482 13 36

30-mrt 88 Lkol (R) b.d. H.A. Korpel / Bloemhof 2 B / 9791 LA TEN BOER / 050-365 13 22

04-apr 88 Kap (R) b.d. F. Boddé / Berberisweg 210 / 3053 PJ ROTTERDAM / 010-404 81 50

05-apr 86 Elnt (R) Drs R. Rijsdijk / Oude Kleefsebaan 225-E / 6572 AN BERG EN DAL / 024-684 45 49

08-apr 92 Kap (R) b.d. J.C. Mol / Overhorst 32 / 5707 PR HELMOND / 049-255 44 42

14-apr 83 Elnt (R) b.d. A. Viskil / Huis te Landelaan 196 / 2283 SL / RIJSWIJK ZH / 070-394 71 92

15-apr 81 Elnt (R) b.d. E. van Gilst / Broekdreef 4 / 4858 RC ULVENHOUT / 076-565 56 41

21-apr 80 Lkol b.d. M.H.B.M. Lurvink / Esdoornhof 136 / 8266 GM KAMPEN / 038-331 85 41

24-apr 94 Genm b.d. KMAR H.C. de Bruijn / Elzendreef 127 / 2272 CK VOORBURG / 070-387 03 50

26-apr 87 Lkol b.d. H.P. Beets / De Herbergier, Raadhuisweg 3 / 2811 HT REEUWIJK / 018-239 22 93

29-apr 80 Lkol (R) b.d. A. Kooistra / Kattebos 85 / 8446 CP HEERENVEEN / 051-362 74 72

29-apr 80 Kol b.d. J. van Wincoop / Europalaan 10 / 3844 AV HARDERWIJK / 034-142 30 30

80 (+) JARIGEN

Rang e/o Titel Naam Plaats Overlijdensdatum  Leeftijd

Elnt (R) b.d.  Jhr E.C.C. de Graeff Gorinchem 7 juli 2017 80 jaar

Kap (R) b.d.  Ing Jac. P. Vrolijk ‘s-Gravenhage 10 oktober 2017 90 jaar

Elnt (R) b.d.  F.E. Litjens ‘s-Gravenzande 19 oktober 2017 82 jaar

Lkol b.d.  A. van Barneveld  Arnhem  5 augustus 2017  90 jaar

Lkol b.d. MA  H.A.M. van der Zande  ‘s-Gravenhage  21 november 2017  83 jaar

OVERLEDEN
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LOMMEL (BELGIË), 14 EN 15 OKTOBER, TAPTOE BELGIË
Op 14 en 15 oktober werd de Internationale Taptoe van België in 
Lommel georganiseerd. Door de organisatie werd het ROA ge-
vraagd een optreden te verzorgen. Voor deze gelegenheid werd 
het ROA gesteund door de Halve Kompagnie Artillerie der Dienst-
doende Schutterij van ’s-Hertogenbosch. 

Met instemming van CLAS/Sectie Protocol en Ceremonieel werd 
door medewerkers van het Depot Ceremoniële Tenuen (DCT) de 
bezetting van het ROA gekleed in het CT veldartillerie compleet 
met talpa. Ook werd tijdens de taptoedagen steun geleverd door 
sgt1 Venema van het DCT. De afvaardiging van het ROA werd 
geleid door tambour-maître Bert van Faassen. De muziek van de 
show die door het ROA werd gespeeld was ‘Lights of Europe’ bij 
de opmars en ‘ Juventas’ tijdens de presentatie. Staand werden 
o.l.v. kapelmeester Harmen J. Klaver de ‘Jupiter Hymne’ en de 
Artilleriemars gespeeld. De voor de hoofdtribune in stelling ge-
brachte schutterij besloot de Artilleriemars met een luid saluut-
schot. Met een donderend applaus waardeerde het publiek deze 
actie. De afmars werd gedaan onder de tonen van ‘Lynwood’. 
In de finale kon het ROA haar partij meeblazen met de muziek-
stukken ‘ Opmars met de ‘1941 March’. Staand: ‘Magnificent Se-
ven theme’, ‘When You Believe theme Prince of Egypt’en ‘Higland 
Cathedral’. De afmars werd uitgevoerd op de tonen van de ‘The 
River Kwai March’. Het was een enerverend weekend. 

‘T HARDE, ASK 
Harald Franken trad 11 nov op als trompetter en bracht het sig-
naal ‘taptoe bereden wapens’ ten gehore bij de as uitstrooiing  
van aoo art b.d. Jan Boot op het strooiveld achter de Heesberg  
op het ASK.

TAMBOERKORPS 
Op 25 oktober heeft een groep tamboers kennis gemaakt met het 
ROA. De aanzet is gegeven om die tamboersgroep in te lijven bij 
het ROA zoals dat het geval was bij het ATK in de jaren ’60. Kunt 
U ons nog helpen aan de dieptrommen zoals die indertijd werden 
gebruikt? Een goede foto van de opschriften op de trommel helpt 
ons ook verder.

GEPLANDE OPTREDENS in 2018
• 14 april Artillerie jaarconcert in Apeldoorn
• Voorjaar 2018 besloten optreden tgv bijeenkomst NDTA
• RABO-concert in Uden (volgt)
• 4 mei herdenking in Doorn
• 5 mei Bevrijdingsdefilé Wageningen
• 20 juli Vierdaagse Nijmegen
• 15 augustus Herdenking in Doorn
• 25 augustus Coevorden
• 8 september Open Monumentendag ’t Harde
• 29 september Zierikzee

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 2018: 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 2018 zijn de volgende repetities gepland die ook door belang-
stellenden bezocht kunnen worden: 6 januari, 3 en 24 februari,  
3, 16 en 17 maart, 7 april, 26 mei, 16 juni, 11 augustus, 6 en  
27 oktober en 24 november. I.v.m. de toegangscontrole tot  
het kazerneterrein, worden bezoekers verzocht zich vooraf aan  
te melden bij Frits Dürst Britt.

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

Postbus 90004, 3509 AA Utrecht E-mail: ftdurstbritt@kpnmail.nl

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

Groepsfoto ROA en de Schutterij van ’s-Hertogenbosch

Generale repetitie met het kanonschot

Het bestuur en de leden van het ROA wensen U goede kerstdagen en een gezond en muzikaal 2018 toe!
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Nieuws uit de Afdelingen

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 vanaf 16:00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst met partners, Officierscantine LBO

Rotterdam 04 jan vanaf 17:15 uur Nieuwjaarsbijeenkomst, Humanitas-Akropolis, 
    Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam

Noord 24 jan vanaf 16:00 uur Nieuwjaarsborrel met partners in Restaurant Hertenkamp, 
    Hertenkamp 10, Assen

Zuid  22 jan vanaf 18:00 uur Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven

FEBRUARI 2018
Gelderland 09 feb Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

’s-Gravenhage 15 feb vanaf 17.00 uur Bijeenkomst met VOC in gebouw 147 van de Frederikkazerne

Oldebroek 01 feb vanaf 16:00 uur Afdelingsbijeenkomst met lezing, Officierscantine LBO

Rotterdam 01 feb vanaf 17:15 uur Humanitas-Akropolis, Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam

Zuid-West 07 feb vanaf 16:00 uur Jaarvergadering afdeling met diner in “De Fazanterie” te Ulvenhout 

Zuid  26 feb aanvang 18.00 uur Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven

MAART 2018
Gelderland  09 mrt Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

’s-Gravenhage 15 mrt vanaf 17.00 uur Bijeenkomst met voordracht in gebouw 147 van de Frederikkazerne

Oldebroek 01 mrt vanaf 16:00 uur Jaarvergadering, Officierscantine LBO

Rotterdam 01 mrt vanaf 17:15 uur Humanitas-Akropolis, Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam

Zuid  26 mrt aanvang 18.00 uur  Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven

APRIL 2018
Gelderland 14 apr Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

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

Oldebroek 01 apr vanaf 16:00 uur Afdelingsbijeenkomst met lezing, Officierscantine LBO

Rotterdam 01 apr vanaf 17:15 uur Humanitas-Akropolis, Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam

Zuid-West 18 apr vanaf 16:00 uur Bijeenkomst met lezing en diner Uitspanning “De Fazanterie” te Ulvenhout

Zuid  23 apr aanvang 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: C.A.J. van Malkenhorst, lkol (R) b.d.
Secr: A.Ch. van Goor, lkol b.d.
Penm: als boven
Lid: E.S. Alberga, maj (R) b.d.
Lid ledenraad: D.H.H. Heyse, maj (R) b.d.
Secr: Koningin Julianaweg 15 - 8375 AA Oldemarkt
Tel: 059-167 4 654
E-mail: acvangoor@kpnmail.nl

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

Utrecht en Noord-Holland
Vz: 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
Ondanks regen en wind treffen tien leden en een gast elkaar in 
ons maandelijkse onderkomen in Arnhem. De gast Leen van der 
Graaff is een goede bekende van Cees Venemans en hier aan-
wezig op diens uitnodiging. Toen hij destijds werd uitgeloot voor 
de studie medicijnen meldde hij zich aan voor de studie aan de 
KMA, die hij als cadet-sergeant artillerie alsnog verliet om zijn 
roeping, de studie medicijnen, te volgen. Een verstandige keus 
kennelijk, want hij specialiseerde zich succesvol in de neurologie 
en was als zodanig verbonden aan het Rijnstate ziekenhuis in 
Arnhem. Het eerste drankje op eigen kosten verschijnt al snel 
dankzij Brenda, waarna we als eerste stilstaan bij de slechte 
gezondheid toestand van Frits Richert. Het gaat zo slecht met 
hem dat zijn overlijden eerder een kwestie van weken dan van 
maanden is. Een kaart, getuigend van ons medeleven, gaat rond 
en wordt door ons getekend. Dan nu het vrolijker nieuws: uw 
verslaggever bereikte vorige maand een leeftijd welke met twee 
gelijke cijfers kan worden geschreven en tekent voor het eer-
ste rondje. Conform de door zijn voorganger ingestelde traditie 
neemt voorzitter Marius van Pelt om zes uur het woord, houdt 
appel en heet allen welkom. Dat was het dan, want hij geeft aan 
dat hij niet meer te melden heeft dan het voornemen dat een 
excursie naar het Rijdersmuseum mogelijk dit najaar, dan wel in 
het voorjaar niet mag worden uitgesloten. 

Cees Venemans, altijd op zoek naar artilleristische parafernalia, 
vertelt van zijn recente bezoek aan Fort Vechten, alwaar hij in het 
daar aanwezige winkeltje de hele voorraad (een batterij minus) 
kanonnen met de functie van puntenslijper en sleutel-hanger 

heeft opgekocht. Fijn voor Jaap Dekker, die zoals in een eerder 
verslag gememoreerd, bezig is een afdeling van miniatuur ka-
nonnen te formeren. Een puntenslijper er bij is toch een novum. 
In vertrouwen fluisterde hij mij toe dat zijn vrouw zijn verzamel-
woede inmiddels in de woonkamer tolereert. Het moet gezegd, 
mij is dat nooit gelukt. Tom Regtuijt biedt vervolgens een drankje 
aan en op de vraag naar de reden geeft hij aan van mening te zijn 
dat het tijd is, hetgeen door niemand wordt weersproken. 
Ook wil hij kwijt dat een oud-collega van het railwezen en zon-
der contacten met defensie of artillerie hem vertelde dat deze 
het laatste door Cees gemaakte verslag van de bijeenkomst in 
augustus heeft kunnen googelen. Hoe dat kan is voor allen een 
raadsel, zeker omdat het ons doorgaans veel moeite kost de ver-
slagen aan het VOAWEB te ontworstelen.

OKTOBER-BIJEENKOMST
Ondanks of misschien dankzij het prachtige weer weten twaalf 
van ons de weg naar Chez Armand weer te vinden, waar Brenda 
ons begroet en de glazen vult. Het is oktober, dus is er als altijd 
bo(c)kbier en wel een bijzonder smakelijk Belgisch brouwsel van 
de tap. Uitbater Boudewijn is er helaas niet, zijn 29-jarige broer 
is onverwacht overleden en Brenda neemt de zaken waar. Jaap 
biedt een drankje van blijdschap aan. Hij is niet jarig, maar alle 
onverwachte storingen in (lekkage en gedonder met de CV-ketel) 
en om (pech met de auto, maar zeven jaar garantie) het huis zijn 
verholpen. Fijn Jaap, daar proosten we op. 

Ook showt hij twee via internet gekochte nieuwe aanwinsten 
voor zijn verzameling vuurmonden. Jaap vertrouwt uw verslag-
gever zijn fototoestel toe om zijn toost vast te leggen, maar om-
dat deze er niet veel van bakt grijpt Brenda succesvol in, gaat 
op een stoel staan en bakt met succes. Dus Jaap, vraag het de 
volgende keer gelijk aan Brenda. Voorzitter Marius houdt iets na 
half zes al appel, want hij vertrekt morgen om zes uur met vrouw 
en auto naar Zuid Frankrijk om op de katten van de kinderen te 
passen en gaat vroeg naar huis. Hij bezweert ons dat hij er met 
Sinte Barbara weer zal zijn. De voorbereidingen hiervan laat hij 
graag aan Cees, Jaap en Jos (verslaggever dezes) over. Op zijn 
verzoek doet laatstgenoemde verslag van de stijlvolle uitvaart 
van Frits Richert op 29 september jl., waar de afdeling Gelder-
land zowel lijfelijk als met bloemen vertegenwoordigd was en de 
aanwezige artilleristen staande het eerste couplet van het Artille-
rielied zongen. Oud-collega Johan van Ballegooij herdacht Frits 
voor wat betreft zijn prachtige militaire carrière en Jos herdacht 
Frits als gewaardeerd lid van de VOA en van onze afdeling in het 
bijzonder. Na een minuut stilte vervolgt Marius met een korte te-
rugblik op de as verstrooiing van Hans Schumacher op het ASK. 

GELDERLAND
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Na al dit trieste nieuws is hij toe aan een vrolijker onderwerp en 
peilt de belangstelling voor een door George Brouwer te verzor-
gen kookcursus, die groot blijkt te zijn. Zeker als blijkt dat de 
dames ook welkom zijn. Jan van Oosterbos is volgende maand 
jarig, maar kan dan niet aanwezig zijn. Geen probleem, dus biedt 
hij ons nu reeds een drankje aan. Gezondheid Jan, van harte op 

voorhand. Cor Beukers, geboren in Schiedam is er weer eens 
en raakt in gesprek met Leen van der Graaf, die in Dordrecht 
ter wereld kwam. Daar uw verslaggever zijn jeugd in Rotterdam 
doorbracht is er voldoende stof voor een geanimeerd gesprek, 
waarin regionale jeugdherinneringen de boventoon voeren.  
Aan alles komt een eind, zo ook aan deze prettige bijeenkomst 
met vrienden.

LUNCH VOC/VOA 
Op uitnodiging van de Vereniging Officieren Cavalerie (VOC) wa-
ren de leden van de VOA, afdeling Den Haag aanwezig bij Haag-
se VOC koffietafel op 14 september in de Haagse Club Royal. 
Een traditie die begon 60 jaar geleden in 1937 in een restaurant 
in de Haagse Venestraat met een lunch tussen een Cavaleriege-
neraal en zijn broer een generaal bij de Artillerie. In de loop der 
jaren werd de aanwezigheid van de Artillerie iets minder, totdat 
zo’n 20 jaar geleden de traditie van een lunch met de Artillerie- 
officieren een hernieuwde start maakte. 
De lunchbijeenkomst heeft uiteraard een traditioneel draaiboek. 
Ditmaal echter met de uitzondering van het maken van een  
officiële foto. Vervolgens werd de bijeenkomst gestart met het 
welkomstwoord van de VOC-voorzitter Axel Rosendahl-Huber, 

het uitwisselen van kado’s tussen VOC en VOA en uitwisselen 
van herinneringen, ditmaal gebracht door Wim Loos als plaats-
vervanger van onze voorzitter Kees van Hamelen. 
De tafelspeech werd verzorgd door Kolonel Han Bouwmees-
ter, oud korpscommandant van het Korps Rijdende Artillerie en 
thans docent aan de KMA, die in zijn voordracht op humorvolle 
wijze de cultuurverschillen tussen Cavalerie, opgericht in 1672 
en Artillerie, opgericht 1677 vergeleek. Kortom een uitstekend 
verzorgde en georganiseerde bijeenkomst met een herhaling op 
donderdag 13 september 2018.

PRINSJESDAG 2017
Alom hadden de deskundigen aangekondigd dat Prinsjesdag 
2017 een holle bijeenkomst zou worden waarbij alleen het ce-
remonieel zoals gebruikelijk zou zijn. Maar omdat wij dat cere-
monieel opvatten als het zinvol handhaven van tradities, verza-
melden we ons weer met een delegatie van VOA ‘s-Gravenhage 
(dit jaar versterkt met twee cavaleristen die kennelijk tijdens de 
VOC-VOA-lunch enthousiast waren gemaakt) onder aanvoering 
van erevoorzitter Willem Loos tegen twaalf uur op de Koekamp 
om het gereed stellen van de saluutbatterij te bekijken. 
Toen dat “naar onze tevredenheid” was gebeurd en we daar-
over uitgebreid met de Korpscommandant hadden gesproken, 
verplaatsten we ons naar het terras van het Poffertjespaviljoen 
Malieveld voor een kleine versnapering. Nog terwijl we stoelen 
aan het bijschuiven waren, klonk vanaf de Koningsbrug een ge-
luid dat wij te lang hadden gemist; het Taschenhorn signaal van 
Boni Rietveld. Aangeschoven aan de tafel en voorzien van zijn 
vertrouwde dubbele portie poffertjes, vertelde Boni dat hij, nu hij 
bijna verlost was van zijn promotiezorgen, binnenkort zijn nor-
male dus ook zijn normale VOA-leven zou hervatten. 

Tegen een uur – en na controle door voorzitter Kees dat we al-
lemaal hadden betaald – verplaatsten we weer richting saluut-
batterij om daar te ontdekken dat zelfs officiële functionarissen 
zoals Korpscommandant Rienk Sybrandi en protocolofficier 
Raymond Boissevain de live stream van hun gsm’s gebruikten 
als back up voor het formele waarschuwingssignaal dat Zijne 
Majesteit was vertrokken voor de rijtoer naar het Binnenhof. De 
Rijders voerden het ceremonieel zoals vanouds perfect uit, wat 
toch weer voeding gaf aan onze jaarlijkse ergernis dat dit geen 
of nauwelijks aandacht krijgt op onze nationale televisie en dat 
het tijd wordt dat de saluutbatterij letterlijk en figuurlijk weer een 
meer centrale plaats krijgt in het Prinsjesdag gebeuren. 
Na voldoende kruitdamp te hebben opgesnoven, namen de 
deelnemers geleidelijk aan afscheid met uitzondering van enke-

‘S-GRAVENHAGE
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le volhouders die het “houdt op vuur” en het afmarcheren van 
de bedieningen wilden meemaken. Zij zagen ook het uit stel-
ling gaan van de 25ponders en constateerden dat zij dat vroeger 
sneller deden. Maar ja, zij hadden dan ook nog de Dikke DAF’s! 
Met het voornemen om er volgend jaar weer bij te zijn, vertrok-
ken uiteindelijk ook zij.

SEPTEMBER-BIJEENKOMST
Even waande verslaggever zich heel belangrijk toen hij samen 
met Kees Heidt, na het verrichten van de sluitingswerkzaamhe-
den op de schietbaan ten behoeve van de M.S.V. De Kanonnier, 
ruim na vijven richting gebouw 147 marcheerde en voorzitter 
Kees daar in de deuropening stond te wachten. 

Het bleek echter dat hij ons als laatste laatkomers wilde laten 
aanschuiven om zijn openingswoord te aanhoren. Omdat hij 
daarin – na het traditionele eerste couplet voor erevoorzitter 
Willem – begon met het steken van de loftrompet voor onze  
eigen afdeling met alleen al in de maand september een stort-
vloed van activiteiten, konden we begrip opbrengen voor zijn 
boevengenoemde beslissing. Kees betrok trouwens ook onze 
zusterafdeling Rotterdam in die lof want tenslotte doen we een 
heleboel samen; een soort “gezamenlijk optreden”. Minder pret-
tig was dat Kees de afwezigheid wegens fysieke problemen 
moest melden van enkele trouwe deelnemers. 

Prettiger was zijn aankondiging van enkele rondjesaanbieders 
waarvan Willem de Kovel de eerste was omdat hij de maand 
tevoren niet aan bod was gekomen. Omdat we de kruitdamp 
voorgaande dinsdag nog hadden opgesnoven, zongen we  
Willem alvorens te toosten toe met couplet over die kruitdamp. 
De volgende gulle gever was Max van Leeuwen, die wegens zijn 
81e verjaardag werd toegezongen met het vierde couplet en 
daarna werd toegedronken. 

Daarbij ontdekte verslaggever iets bijzonders; met Cas in juni, 
Piet in augustus en Max in september is de jaargang 1936 goed 
vertegenwoordigd maar allerlei -ologen en -osofen moeten toch 
eens uitzoeken of de hele jaargang 1936 zo klein van gestalte is 
en zo ja, waarom. Iets voor een proefschrift?
Voor we aan tafel gingen, moest Kees nog even kwijt dat kok-
van-dienst van Tongeren een Rijdersverleden had als plv StuCo 
en C-munplg. Hij zong dan ook dapper mee toen we nogmaals 
voor meerdere eigen eer en glorie het eerste couplet zongen.
Dat Rijders ook goed kunnen koken, merkten we aan de soep 
en de blauwe hap. De wijn aan tafel kwam van Arie den Breejen, 
die aanvankelijk andere plannen had maar toch de bijeenkomst 
bijwoonde zij het zonder colbert en stropdas. Omdat dat bij Arie 
een ongewoon verschijnsel is, werd hij als troost, met waarde-
ring en uit dankbaarheid toegezongen. Met het vertrouwde be-
kertje koffie sloten we de bijeenkomst af.
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RODE BROEKEN-BIJEENKOMST
Toen voorzitter Kees de bijeenkomst opende, deed hij dat tra- 
ditiegetrouw met het verwelkomen van onze erevoorzitter  
Willem Loos, maar zeker ook omdat Willem enkele dagen  
tevoren 87 was geworden en daarom des temeer recht had  
op het eerste couplet. Kees vervolgde met een aantal mede- 
delingen onder andere over het afscheid van Jaap Vrolijk op 17 
oktober. De belangstelling was enorm maar onze meer dan twin-
tig man sterke delegatie had bijzondere aandacht getrokken en 
niet in het minst door het zingen van het eerste couplet, wat in 
het zangkoren rijke Scheveningen wel iets betekent.

In deze tijd van herintreders en horizontale instromers kon Kees 
daarna welkom heten Martin Rauwé, die na een jarenlang verblijf 
binnen de afdeling Zuid-Oost nu de gemiddelde leeftijd van de 
afdeling ’s-Gravenhage drastisch komt verlagen. Martin bood 
een drankje aan en werd toegezongen met het couplet van de 
kruitdamp. De volgende kandidaat was Willem Verheijen, niet 
omdat hij naast een rode broek ook rode schoenen had aan-
getrokken maar omdat hij 65 was geworden. Het volgens Kees 
meest ondeugende couplet van het Artillerielied was zijn belo-
ning. Overigens, als Willem met deze 65 jaar een regelmatige 
bezoeker van onze bijeenkomsten blijft, kan hij ook bijdragen 
aan verlagen van de gemiddelde leeftijd. 

Naar aanleiding van de rode broeken wist Ton Stenger nog te 
vertellen dat die waren ingevoerd door Napoleon, niet om op te 
vallen, zoals de cadetten van Saint Cyr in WO 1 tot hun scha-
de ervoeren maar omdat hij aambeien had. Geloof het of niet! 
Voor het aan tafel gaan was het “buiten aantreden” voor een 
groepsfoto waarbij vooral de rode broeken zich bijzonder goed 
aftekenden in het avondlicht van wellicht de laatste zomerse dag 
van dit jaar. Terug binnen, bij het uitdelen van de ook al rood-
kleurige soep, stak Kees tersluiks de lepels in de liboza van de 
soepafnemers zodat degenen die er zelf ook een meenamen aan 
tafel plotseling met twee lepels zaten. Gelukkig; wat er bij onze 
krijgsmacht al aan voorraden ontbreekt, soeplepels zeker niet 
zodat niemand zijn soepkom hoefde leeg te slurpen. 
Tijdens de al wat herfstachtig getinte maaltijd vroeg Kees nog-
maals aandacht voor de Jarige Willem Loos, die wegens dat 
heugelijke feit de wijn aan tafel aanbood. Willem werd toege-

dronken en nog eens toegezongen waarna we konden consta-
teren dat we vier coupletten hadden afgewerkt maar ons, gezien 
de beperkte ruimte tussen de tafels, maar niet moesten wagen 
aan het couplet waarbij eventueel mag worden opgestegen.
Fotograaf Rob Peters was bij het nemen van de foto’s zijn oor-
spronkelijke plaatsje kwijt gespeeld maar kon aan onze tafel 
aansluiten, wat altijd goed is voor een sterk verhaal al was het 
maar over het gewichtsaandeel of volumeaandeel of percentage 
aardbeien in de aardbeienyoghurt van het toetje. Al met al weer 
een bijeenkomst om in te lijsten.

OKTOBER-BIJEENKOMST
Meestal gaat de Afdeling Oldebroek in oktober op excursie. 
Deze keer kwam de excursie naar het ASK in de personen van 
Tony Boeije, oud artillerieofficier en Hans van de Beek oud  
marineofficier. 

Zij lieten ons uitvoerig kennis maken met de eigenlijk vergeten 
Slag om de Schelde die in de herfst van 1944 85 dagen duurde. 
Bijzonder voor de aanwezige artilleristen (b.d.) was een beeld 
van een complete oorlogsvoering met landmacht, luchtmacht en 
marine. Beide heren stelden letterlijk alles aan de orde zoals op-
drachten, slagorde, aanvalsplan en de daarbij ingezette midde-
len. Een van de bijzonderheden was niet alleen het land, de bei-
de oevers van de Schelde, terugveroveren, maar het land onder 
water zetten hetgeen gebeurde door de dijken op vier plaatsen 
te bombarderen. Daarna moest het water ook nog voor de gealli-
eerde schepen worden veiliggesteld, dus was het parool: nu mij-
nen vegen. Beide heren namen ons mee van een totaaloverzicht 
naar de details en lieten ons kennis maken met de technische 
aspecten van schepen en mijnen. 

Degenen die dachten dat water water is, kwamen bedrogen uit 
want tijdens zo’n operatie dient men onderscheid te maken tus-
sen hoog en laag water; zoet, brak en zout water, was het maar 
om rekening te houden met de elektrische geleiding van de mij-
nen. En, zoals altijd, moet men ook nog rekening houden met 
weer en wind. Algemene conclusie: oorlog is altijd HEL!

OLDEBROEK
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NOVEMBER-BIJEENKOMST
Dikwijls lijkt het alsof de bijeenkomsten van onze Afdeling al-
leen maar uit hoogtepunten bestaan. Vrijdag 3 november 2017 
was weer zo’n bijeenkomst waarop de kapitein b.d. der Rijdende 
Artillerie (ja, ja!) mr. drs. Hanke Bruins Slot, Lid van de Tweede 
Kamer der Staten Generaal, een presentatie hield over het on-
derwerp: “Militaire lessen voor de Tweede Kamer.” Na staats- 
en bestuurskunde gestudeerd te hebben, werkte zij o.a. op het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Haar 
tweede droom was toen echter nog niet vervuld, namelijk ook als 
militair te kunnen optreden. 

Na haar opleiding aan de KMA te Breda werd zij in 2007 ge-
plaatst bij de 11 Afdeling Rijdende Artillerie en vervolgens in 
2008 als commandant van het Panzerhouwitzerdetachement 
uitgezonden naar Afghanistan. Aparte ervaringen aldaar waren 
het samenwerken met de Australiërs die geen vrouwen in hun 
armee hebben en het omgaan met de Britten die een zelfbeeld 
hebben dat enigszins afwijkt van het onze. Een bijzonder erva-
ring was wel het proberen efficiënt en effectief te kunnen werken 
binnen de Rules of engagement waarbinnen je eerst aan Den 
Haag moet vragen of je wel terug mag schieten. Goed was het 
te kunnen constateren dat door de militaire aanwezigheid het 
gebied vooruitgang boekte: er kwam meer werk, wegen werden 
aangelegd, de veiligheid nam toe en steeds meer meisjes kon-
den naar school. Erg zuur was het dan ook om, als de klus nog 
niet is geklaard, weg te moeten. Dat gaf te denken. 

Voldoende reden om dan te proberen via de politiek een meer 
duidelijke invloed te kunnen uitoefenen. Zo kwam zij in 2010 
als volksvertegenwoordiger voor het CDA in de Tweede kamer, 
mede vanuit haar idee dat er toch ook overeenkomsten bestaan 
tussen het militair zijn en Kamerlid, namelijk: in beide gevallen 
werk je niet voor jezelf maar voor de ander, moet je omzien naar 
elkaar en proberen de wereld beter achter te laten. In ieder ge-
val moet je in beide organisaties je mannetje kunnen staan. Niet 
voor niets werd zij uitgeroepen tot sportiefste Tweede Kamerlid 
vanwege haar sterke debatstijl en sportieve levensstijl. 
Vanaf het aantreden van het kabinet Rutte III is wwoordvoerder 
voor Defensie, sport en medische ethiek. 

Hoewel uit andere bronnen blijkt dat het CDA voor de minister 
van Defensie een redelijk betrouwbare partner is, gaf spreekster 
toch toe dat de bezuinigingen op Defensie in het verleden weef-
foutjes waren. Daarnaast zou het niet verkeerd zijn als, omwille 
van duidelijke debatten, meer ex-militairen zetels in de Tweede 
kamer zouden kunnen bezetten! Doch wie kan in de toekomst 
kijken? 
Door haar enthousiasme en een helder betoog, de duidelijke 
antwoorden op gestelde vragen en het uitleggen van politieke 
achtergrondonderhandelingen waarvan het publiek geen weet 
heeft, wist zij het aandachtige gehoor te boeien. Aan het eind 
van de bijeenkomst kreeg mevr. Bruins Slot nog wat goede raad: 
1. Word ook lid van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Re-
serve Officieren om, in lijn van nieuw beleid, hun belangen en 
ook die van Defensie én daarmee die van ons vaderland, te kun-
nen ondersteunen. 2. Houd tijdig op met het woordvoerderschap 
voor Defensie zodat daarna de weg naar het ministerschap op 
dit gebied openligt. Vóór de fotosessie met het afdelingsbe-
stuur werd mevr. Bruins Slot als dank, binnen de geest van het 
CDA, onder andere een fles Châteauneuf-du-pape aangeboden. 
Daarna was er nog gelegenheid voor een heerlijke afsluiting met  
een wildbuffet. Een fijne ambiance om alle indrukken nog eens 
op een rijtje te zetten. Een geweldige bijeenkomst!



Wie  VOA Gunners, overige VOA-leden en 
 Belgische Gunners
Wat  Artillery Branding: Branding begint met zelfkennis  
 en het doen van zelfonderzoek. Je moet duidelijk  
 voor ogen hebben wat je wilt bereiken en wat je 
 doel is. Je moet weten wat je kunt. Waar loop je   
 helemaal warm voor? Bij branding gaat het om het 
 vinden van je kracht, van wat je uniek maakt en 
 het uitdragen daarvan.
Waar  ’t Harde
Wanneer 11 januari 2018 10:00 – 16:00 
Lunch  11:30 – 12:30
Aansl.  Jaardag Artillerie 17:00 (incl diner)

Hoe Workshop & symposium vorm:
 Het programma bestaat afwisselend uit diverse 
 briefings gevolgd door korte vragen/opdrachten   
 die deelnemers beantwoorden en presenteren. 
 Bij deze interactieve middag staat de rol & taak   
 van de vuursteun functionaris centraal. We gaan 
 op zoek naar typische kenmerken van het vuur-
 steunpersoneel en bespreken onze kracht. 
 Wat typeert ons?! Door bewust te zijn van het 
 antwoord op deze vraag kunnen we proberen 
 onze kracht uit te buiten!

Opgave  Vóór 1 jan. via e-mail: VOA.vustco@mindef.nl
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De legende van Sinte Barbara wordt voor het eerst beschreven 
ergens midden de 13e eeuw. Barbara’s vader, een heiden, ging 
regelmatig weg voor handel. 
Tijdens zijn afwezigheid liet Barbara zich bekeren tot het  
Christendom. Dit maakte haar vader woest en sloot haar op. Zij 
liet door arbeiders drie ramen in haar onderkomen bouwen, ter 
ere van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hierdoor be-
sloot de vader van Barbara haar te onthoofden. Vervolgens werd 
de vader van Barbara getroffen door bliksem en overleed zelf. 
Hier zit het bruggetje met de artillerie, met precisievuur vijanden 

uitschakelen. In verband met Sinterklaas(avond) werd er in Den 
Haag gekozen om Barbara te vieren op 6 december. 
De Wapenoudste van de artillerie, Generaal Jeulink, heette  
iedereen welkom en ging kort in op de geschiedenis van  
Barbara. Aansluitend werd het artillerielied gezongen en een 
borrel Barbarabitter gedronken.

Afsluitend werd er een quiz gehouden. De winnaar, Majoor 
Haasnoot, kreeg uit handen van staatssecretaris Barbara Visser 
een miniatuur van een luchtdoelkanon uitgereikt.
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SINTE BARBARA IS DE BESCHERMHEILIGE VAN ALLE ARTILLERISTEN.  
OP 4 DECEMBER, HAAR STERFDAG, WORDT HIER DOOR ALLE ARTILLE- 
RISTEN BIJ STILGESTAAN. DE ARTILLERISTEN IN DEN HAAG WERDEN  
DIT JAAR VEREERD MET EEN BEZOEK VAN EEN BARBARA, STAATS- 
SECRETARIS BARBARA VISSER.
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